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RESUMO 
 
 
A inflação alta e a indexação de contratos são elementos que compõem boa parte da trajetória 
histórico-econômica do Brasil a partir de meados do século XX. O ambiente conformado na 
economia nacional por meio da consubstanciação de processos inflacionários e a busca pela 
manutenção de um quadro de relativa estabilidade frente aos mesmos – por intermédio da 
indexação dos contratos monetários – dão margem a um debate acerca do avanço controverso 
desse expediente diante dos distintos cenários econômicos que se apresentaram ao país. De 
“panaceia” que neutralizaria os efeitos da inflação em princípios dos anos 1960 para se tornar 
“destaque entre os males que assola(ra)m a economia brasileira” (CARVALHO, 1990, p. 64) 
no avanço dos anos 1970 para 1980, cumpriu ao mecanismo da indexação contratual relação 
intrínseca com a questão da inflação e o desenvolvimento econômico do país. Todo esse 
processo e sua dinâmica serviram de base ao estabelecimento do “Regime de Alta Inflação” 
(RAI), nos termos de Fernando José Cardim de Carvalho. A conjugação entre o arcabouço 
teórico Pós-Keynesiano, no que trata das condições econômicas definidas em um ambiente de 
elevada incerteza (não ergódica) e alta preferência pela liquidez, e todo o estado de coisas que 
se verificou na economia nacional, a partir da amplitude que assumiram as questões da 
inflação e da indexação, deram corpo à teoria proposta em CARVALHO (1990) e ao centro 
do enredo, aqui, delineado. A noção de que, por meio do RAI, prolongaram-se as condições 
de desequilíbrio e intensificou-se a deterioração do ambiente econômico do país definiu as 
consequências desse enredo. Compreender as circunstâncias sobre as quais se deu a atrofia do 
sistema financeiro do país, sujeito à concentração dos capitais privados no rentismo 
curtoprazista, confere sentido àquilo que justifica a proposta, aqui, empreendida e constitui a 
ponte entre a história contada e a construção do contemporâneo. A prevalência do rentismo 
financeiro em detrimento da inversão produtiva de capitais definiu a direção das 
transformações estruturais pelas quais passaria a economia nacional posteriormente. O 
objetivo do presente trabalho é fazer uma exposição analítica da trajetória delineada por 
inflação e indexação na economia brasileira, desde as motivações para a institucionalização da 
cláusula indexatória até o estabelecimento do RAI e a conformação de uma condição 
econômica propícia à acumulação financeira privada, consolidada na figura da “Moeda 
Indexada” ou “Quase Moeda”. Justifica-se tal empreendimento, como uma maneira de 
resgatar a relevância do contexto abordado na determinação de um quadro posterior marcado 
por prolongado período de baixo crescimento econômico e consolidação da hegemonia 
rentista-financeira no Brasil.  
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INTRODUÇÃO 

 

 A inflação alta e a indexação de contratos são elementos que compõem boa parte da 

trajetória histórico-econômica do Brasil a partir de meados do século XX. O ambiente 

conformado na economia nacional a partir da consubstanciação de processos inflacionários e 

a busca pela manutenção de um quadro de relativa estabilidade frente aos mesmos – por 

intermédio da indexação dos contratos monetários – dão margem a um debate acerca do 

avanço controverso desse expediente diante dos distintos cenários econômicos que se 

apresentaram ao país. 

 De “panaceia” que neutralizaria os efeitos da inflação em princípios dos anos 1960 

para se tornar “destaque entre os males que assola(ra)m a economia brasileira” 

(CARVALHO, 1990, p. 64) no avanço dos anos 1970 para 1980, cumpriu ao mecanismo da 

indexação contratual relação intrínseca com a questão da inflação e o desenvolvimento 

econômico do país. A estratégia de ordenamento do conflito distributivo e amenização das 

pressões inflacionárias, por meio da orientação do sistema de preços relativos, encontrou seus 

limites pela própria natureza instável e instabilizante do fenômeno inflacionário. O 

estabelecimento de um regime econômico específico, “Regime de Alta Inflação” (RAI), 

marcado pela prevalência do rentismo financeiro em detrimento da inversão produtiva de 

capitais, definiu a direção das transformações estruturais pelas quais passaria a economia 

nacional posteriormente. 

 O objetivo do presente trabalho é fazer uma exposição analítica da trajetória delineada 

por inflação e indexação na economia brasileira, desde as motivações para a 

institucionalização da cláusula indexatória até o estabelecimento do RAI e a conformação de 

uma condição econômica propícia à acumulação financeira privada, consolidada na figura da 

“Moeda Indexada” ou “Quase Moeda”. 
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Propõe-se uma análise sobre a questão da indexação dos contratos monetários de uma 

maneira geral, tratando como um todo do processo histórico brasileiro relacionado com a 

mesma e dando ênfase às circunstâncias que se definem no âmbito do mercado financeiro 

nacional e do sistema contratual respectivo. 

Justifica-se tal empreendimento, como uma maneira de resgatar a relevância do 

contexto abordado na determinação de um quadro posterior marcado por prolongado período 

de baixo crescimento econômico e consolidação da hegemonia rentista-financeira no Brasil.  

  A divisão do trabalho se faz em três capítulos. O primeiro apresenta o arcabouço 

teórico que serve de base analítica ao conteúdo proposto, a “Economia Monetária de 

Produção” de Keynes e dos Pós-Keynesianos. O capítulo seguinte introduz a questão da 

inflação, a partir de uma breve apresentação teórica, seus determinantes históricos e da análise 

do caso brasileiro em si. O último capítulo dá fecho e confere razão de ser ao trabalho, por 

meio do detalhamento da dinâmica de conformação do Regime de Alta Inflação, sua 

configuração e consequências para a economia do país.      
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CAPÍTULO 1 – A BASE TEÓRICA PÓS-KEYNESIANA E A QUESTÃO DO 

INVESTIMENTO 

 

 Inicialmente, com o intuito de introduzir esse trabalho e as ideias abordadas nele, são 

feitas algumas considerações de caráter teórico. Para isso, segue-se o referencial pós-

keynesiano, na medida em que o mesmo é utilizado na maior parte das análises compiladas 

que conduzem todo o trabalho.  

 O objetivo do que se propõe neste capítulo é resgatar a essência do caráter 

revolucionário na maneira de se pensar as questões em economia, presente na concepção de 

Keynes. O caráter revolucionário, aqui, não se estabelece naquilo que se define por 

proposições normativas apenas, mas, principalmente, nos pressupostos ou hipóteses que 

servem à constituição dos princípios básicos que são considerados na busca da compreensão 

do funcionamento de um estado de coisas que se conformam a partir de razões econômicas.  

 O capítulo é composto por duas seções. Na primeira seção, se definem os princípios 

básicos que compõem a denominada “Economia Monetária de Produção” de Keynes, base da 

teoria pós-keynesiana. A partir de tais princípios, introduz-se a questão do investimento, tendo 

em vista o papel central que cumpre, dentro da abordagem keynesiana, no que diz respeito ao 

desenvolvimento econômico. Na segunda seção do capítulo, aborda-se a concepção teórica 

pós-keynesiana referente ao financiamento do investimento, uma vez que a mesma atribui à 

adequação e funcionalidade do sistema financeiro aspectos essenciais para a decisão de 

investimento e, por conseguinte, para o desenvolvimento econômico.  

 

Seção 1.1 – Princípios básicos pós-keynesianos 
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 O que se objetiva nessa seção é fazer uma exposição dos princípios teóricos 

constitutivos do que a Escola Pós-Keynesiana denomina “Economia Monetária de Produção” 

e que servem de base às formulações teóricas da mesma. Partindo de tais princípios, aborda-

se, em seguida, a questão do investimento em Keynes. Utiliza-se, como principal referência, o 

trabalho “Fundamentos da Escola Pós-Keynesiana: A Teoria de uma Economia Monetária” 

(1989), de Fernando José Cardim de Carvalho. 

 

Subseção 1.1.1 – A incerteza, os contratos e a moeda de conta 

 

 Tendo por objetivo introduzir os princípios básicos constituintes de uma economia 

monetária de produção, nos termos da Escola Pós-Keynesiana, a primeira noção a se 

considerar diz respeito ao aspecto mais elementar para o entendimento das ações e decisões 

dos indivíduos envolvidos em uma questão econômica: o tempo. Em CARVALHO (1989), 

apresenta-se tal aspecto em conformidade com o Princípio da Irreversibilidade do Tempo e da 

Incerteza (CARVALHO, 1989, p. 185-87) 1. A partir do mesmo, define-se o caráter a ser 

suposto ao tempo em quaisquer análises que se digam pós-keynesianas. Segundo ele, o tempo 

é unidirecional, flui do passado para o futuro. Sendo assim, não há a possibilidade de se voltar 

atrás em decisões e planos que se mostrem inadequados, repetindo-os, a fim de corrigi-los, até 

que se alcance o acerto. Em vista disso, de acordo com a concepção pós-keynesiana, a 

modificação de decisões e planos envolve custos àqueles que, de início, tomem uma decisão 

que venha a se mostrar equivocada no futuro. 

 Essa noção de processo de tempo conjuga-se com a ideia, verificada em Keynes, de 

que “nosso conhecimento do futuro é flutuante, vago e incerto” (KEYNES, 1973, XIV, p. 113 

 
1 Neste trabalho, utilizou-se a expressão “princípio” em lugar de “axioma”, verificada no texto referido, por uma 
questão de melhor adequação ao seu conteúdo.  
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apud CARVALHO, 1989, p. 179) 2, no intuito de se estabelecer o conceito de “incerteza 

ineliminável” (CARVALHO, 1990, p. 64) ou “não probabilística”, a qual todos os agentes da 

economia estão sujeitos. Por essa razão, consta nas decisões tomadas pelos indivíduos a 

possibilidade de falhas de julgamento, erro e desapontamento, na medida em que as mesmas 

se conformam, apenas, a partir de conjecturas com respeito ao futuro incerto. Nesse sentido, é 

que se constitui, dentro do arcabouço teórico pós-keynesiano, a noção de expectativa. Tal 

noção, por sua vez, combinada com a ideia de irreversibilidade do tempo, determina o 

processo de tomada de decisão dos indivíduos sob incerteza não probabilística.   

 Diante do caráter atribuído por Keynes à incerteza – em que decisões e planos são 

formulados a partir de expectativas definidas apenas por conjecturas com respeito ao futuro 

desconhecido – e dos custos envolvidos nas tentativas de correção de equívocos e 

desapontamentos com respeito aos mesmos, de acordo com CARVALHO (1989), emergem 

dos indivíduos comportamentos de natureza defensiva, os quais seriam vistos como 

irracionais ao não se considerar a incerteza nesses moldes, e criam-se instituições com o fim 

de facilitar operações em muito contagiadas pela incerteza. 

 Entra em questão, aqui, a relevância ímpar dada aos contratos e à moeda em Keynes e 

na teoria pós-keynesiana. Na visão de Keynes e dos pós-keynesianos, está na essência das 

funções da moeda servir como unidade de conta para a realização de contratos (CARVALHO, 

1989, p. 187). Conforme CARVALHO (1990), em um sistema contratual monetário, as 

obrigações entre os indivíduos constituem-se a partir de uma unidade de conta comum, a 

moeda de conta contratual. “Valores monetários são a língua comum que estabelece a 

comunicação entre agentes” (CARVALHO, 1990, p. 65). A definição de contratos monetários 

reduz a incerteza dos indivíduos, orientando-os no que diz respeito à viabilidade e 

rentabilidade de seus projetos e aos termos de intercâmbio referentes aos fluxos entre eles, 
 

2 KEYNES, J. M. (1971-1983). The Collected Writings of John Maynard Keynes, Londres, MacMillan e 
Cambridge, Cambridge University Press. Os volumes são referidos por sua data de publicação e numeração na 
coleção.  
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conectando-os entre si e no tempo e determinando a dinâmica de sua interação (CARVALHO, 

1990, p. 65-6).  

 Nessa perspectiva, a moeda de conta assume a forma de um objeto, a moeda, através 

do qual os contratos são liquidados (meio de troca). O Princípio das Propriedades da Moeda 

(CARVALHO, 1989, p. 187-88) 3 prevê que a moeda assume o papel de âncora das 

expectativas e dos valores contratuais, tendo em vista a possibilidade de controle sobre a sua 

produção e quantidade. A incapacidade de emissão da moeda por agentes privados faz com 

que a sua escassez relativa aos demais bens seja administrável, no sentido de conferir 

estabilidade ao seu poder de compra. Além disso, sua inerência como instrumento de 

liquidação dos contratos monetários a torna praticamente insubstituível nessa função. Tendo 

isso por suposto, o objeto moeda ganha o caráter de reserva de poder de compra, haja vista 

que as obrigações e os preços são expressos em termos do mesmo (KEYNES, 1971, V, p. 3 

apud CARVALHO, 1989, p. 187) 4. 

 

Subseção 1.1.2 – A liquidez e a moeda como alternativa de riqueza 

 

 A sua natureza em servir como meio de liquidação dos contratos monetários, 

juntamente com o controle que se busca obter sobre a sua escassez relativa, seu poder de 

compra, fazem do objeto moeda um desejável instrumento de reserva de valor (recipiente de 

riqueza). Em CARVALHO et. al. (2007), aborda-se essa concepção de moeda. Nesse 

trabalho, a mesma é posta como uma forma alternativa de acúmulo de riqueza (ativo).  

 Os aspectos específicos que definem o seu caráter proporcionam à moeda máximo 

grau de liquidez dentre outros meios de acúmulo de riqueza (ativos). Por liquidez, entende-se 

 
3 Aqui também, utilizou-se a expressão “princípio” em lugar de “axioma”, verificada no texto referido, por uma 
questão de melhor adequação ao conteúdo deste trabalho. 
4 KEYNES, J. M. (1971-1983). The Collected Writings of John Maynard Keynes, Londres, MacMillan e 
Cambridge, Cambridge University Press. Os volumes são referidos por sua data de publicação e numeração na 
coleção. 
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o atributo inerente a qualquer ativo, em maior ou menor grau, de conservar valor ao longo do 

tempo e liquidar dívidas (ou efetuar pagamentos) a qualquer momento. SICSÚ (2007) 

reafirma tal caráter da moeda citando Tobin: 

 

A propriedade crucial da moeda é ser reserva de valor; assim, é uma alternativa à 
aquisição de ativos de capital porque satisfaz os desejos da comunidade de 
acumular riqueza (Tobin, 1972, pp. 146-47 apud SICSÚ, 2007, p. 56) 5. 

 

 Ainda em SICSÚ (2007), complementa-se o verificado acima, afirmando-se que 

devido à teoria de Keynes se dar em um mundo de incerteza não ergódiga (não possível de se 

determinar estatisticamente) e, portanto, ineliminável, as empresas e os trabalhadores 

objetivam obter e acumular o máximo de rendimentos e riquezas monetárias, deixando-os 

“em uma posição mais fluida, isto é, livres para adotar novas estratégias” (SICSÚ, 2007, p. 

55).  

CARVALHO (1989) considera ser compreensível a adoção, por parte dos agentes, de 

estratégias defensivas com vista à contenção de danos (custos). A busca por maior 

flexibilidade de adaptação das decisões e planos, em face do imprevisto, é considerada pelo 

autor a estratégia a ser adotada pelos indivíduos em busca de maior segurança frente ao risco 

de custos elevados proporcionado pela incerteza. 

 

 Define-se, dessa forma, a teoria de Keynes da “Preferência pela Liquidez”: 

 

Na presença de incerteza (desconhecimento do futuro), os agentes podem, 
racionalmente, abrir mão de ganhos futuros (associado à compra de bens de 
capital) em troca do prêmio de liquidez proporcionado pela retenção de moeda 
(MODENESI, 2014, p. 14). 
 

 Nesse sentido, CARVALHO (2005) ainda vai dizer que, na abordagem de Keynes, o 

rendimento oferecido por outras formas de capital nada mais é do que a compensação pelo 
 

5 Trecho referente à TOBIN, J. (1972). Essays in Economics: Macroeconomics. Chicago: Markhan. 
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maior risco que elas possuem frente à moeda, devido à sua iliquidez, ou seja, o custo de 

oportunidade da moeda. Em SICSÚ (2007), explicita-se tal ideia: 

 

Se, por um lado, a moeda é capaz de acalmar a inquietude dos possuidores de 
riqueza frente ao futuro incerto6, por outro, bens de capital, para serem preferidos, 
devem oferecer ao investidor potencial uma compensação a fim de estimulá-lo a 
trocar sua riqueza líquida por uma riqueza ilíquida. Quando essa compensação não 
é suficiente para estimular decisões de investimento, a preferência pela liquidez 
predomina (SICSÚ, 2007, p. 56).   

 

Sendo assim, em CARVALHO et. al. (2007), conclui-se a ideia em questão a partir da 

constatação de que, na escolha de um ativo, o agente leva em consideração dois quesitos a 

respeito do mesmo: sua rentabilidade esperada e sua liquidez. Ao comparar a rentabilidade 

esperada entre ativos com graus diferentes de liquidez, como por exemplo, uma máquina que 

possui liquidez inferior a um título público, os agentes somente optam por fazer o 

investimento na máquina em detrimento da compra do título “quando seu rendimento 

esperado é superior à taxa de juros, de tal forma que a sua iliquidez relativa seja compensada 

pela sua eficiência marginal do capital” (CARVALHO et. al., 2007, p. 91, grifo do autor). 

 

Subseção 1.1.3 – A questão do investimento em Keynes 

 

 Está por detrás da decisão de investimento em Keynes, a escolha entre alternativas 

distintas de ativos. A avaliação dos ativos, segundo a teoria de portfólio verificada em 

MINELLA (1995) 7, considera que “cada ativo possui um determinado rendimento, 

 
6 Trecho referente à KEYNES, J. M. (CWJMK). (1971-83). The Collected Writings of John Maynard Keynes. 
Londres: MacMillan. 
7 Segundo o autor, tal teoria segue os modelos de DAVIDSON, P. (1978). Money and the real world. 2. ed. 
London: MacMillan e SILVA, A. C. M. (1994). Uma introdução à teoria macroeconômica. Campinas: 
UNICAMP.  
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denominado por Keynes de “taxa própria de juros”, formado a partir dos seus atributos” 

(MINELLA, 1995, p. 8). Os atributos conferidos aos ativos por tal teoria são8: 

a) Rendimento monetário esperado: fluxo de rendimentos monetários que o agente 

espera obter pela utilização do ativo no processo produtivo ou pela posse de um ativo 

financeiro.  

b) Variação de preço dos ativos: “ganho ou perda de capital” referente à variação de 

preço dos ativos entre o momento de compra e de revenda do mesmo. 

c) Custo de manutenção: custos de manutenção dos ativos decorrentes do desgaste ou 

despesa advindos do correr do tempo. 

d) Prêmio de liquidez: importância dada pelos agentes, diante da flexibilidade de 

realocar sua riqueza, da capacidade de um ativo de se transformar em moeda num 

curto período de tempo sem incorrer em perdas. 

 A teoria referida ainda destaca fatores externos, que não atributos dos ativos, mas que 

afetam no rendimento (retorno) dos mesmos. São eles9:  

e) Custos de transação: despesas de conversão do ativo em moeda. 

f) Taxa de incerteza e risco: ônus referente ao grau de confiança depositada nas 

avaliações do futuro e da eventual frustração de expectativas. 

 Sendo assim, os atributos dos ativos (indicados pelos itens “a” até “d”) e os fatores 

externos (indicados pelos itens “e” e “f”) – que não são atributos dos ativos, mas que podem 

variar também em função deles – determinam o valor do retorno dos ativos ou, de outra 

maneira, definem a sua “eficiência marginal” frente aos demais. 

 Grosso modo, pode-se dizer que a decisão de investir se dá pela opção dos 

empresários em ampliarem a sua produção ou não. O poder de escolha dos empresários, 

segundo CARVALHO (1989), ocorre a partir do controle dessa categoria social sobre o 
 

8 Essa especificação dos atributos dos ativos é conferida em MINELLA (1995), p. 8-11. A alteração da ordem 
em que aparecem segue um critério expositivo pessoal. 
9 MINELLA (1995), p.11-15. A simplificação feita também é adotada por critérios pessoais de exposição.  
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capital escasso existente na economia. A decisão de produzir, por sua vez, é guiada pelas 

expectativas de realização da produção em mercado, constituindo-se em objetivo final do 

investimento, seja ele em ampliação da produção (investimento produtivo) ou não, a 

multiplicação da riqueza privada.  

 A decisão empresarial, portanto, se estabelece sobre a lógica da acumulação de capital, 

no sentido do aumento, por parte dos empresários, do “poder de comando sobre a riqueza 

social” (CARVALHO, 1989, p. 182). Essa acumulação, por sua vez, se efetiva, em última 

instância, sob a forma monetária, em vista de proporcionar àqueles uma maior flexibilidade de 

escolha sobre a forma mais adequada de dar continuidade ao processo acumulativo nos 

períodos subsequentes. 

 Outro ponto da concepção teórica de Keynes, destacado em CARVALHO (1989), 

atribui ao ato de produzir precedência sobre o consumo e à acumulação, definindo-o como o 

ponto de partida da operação de uma economia monetária de produção. Nesse sentido, as 

decisões empresariais passam a constituir-se por regentes da dinâmica econômica. Na medida 

em que tais decisões, contudo, são estabelecidas em conformidade com a eficiência marginal 

das distintas opções de ativos (do rendimento monetário oferecido por eles), subordina-se, 

assim, todo o funcionamento econômico “ao objetivo da multiplicação da riqueza monetária” 

(Ibidem, p. 183). 

 A escolha, por parte dos empresários, pelo investimento produtivo determina a 

ampliação da geração de renda e emprego na economia. Em vista disso, novos empregados 

passam a demandar bens de consumo nessa economia. Além disso, as próprias firmas tornam-

se demandantes de insumos produzidos por outras firmas. A expansão da demanda como um 

todo, por sua via, faz com que melhorem as expectativas dos empresários pela realização da 

produção em mercado, levando os mesmos a conformarem novas etapas de ampliação 

produtiva (investimento produtivo). Assim, constitui-se o mecanismo multiplicador proposto 
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em Keynes, segundo o qual, “uma decisão de gasto por parte dos empresários se propaga pela 

economia ao permitir que outros agentes também expandam seus gastos” (CARVALHO, 

1989, p. 191). 

 Não é suposto, ainda segundo o trabalho referido, que o processo multiplicador dure 

infinitamente. A expansão do consumo, proporcionada por uma rodada de investimentos 

produtivos, não corresponde à totalidade da renda gerada pela mesma. Nesse sentido, “a cada 

rodada (de investimento produtivo) a expansão de demanda é menor do que na rodada 

anterior” (Ibidem). A parte da renda gerada que não é consumida torna-se poupança, que se 

acumula ao longo do tempo sob a forma de algum ativo. Sendo assim, o princípio 

multiplicador de Keynes, o qual é introduzido pela decisão de investimento, proporciona não 

apenas a expansão produtiva da economia, através da elevação do consumo, como também a 

expansão da demanda por ativos, a partir da ampliação dos fluxos de poupança existentes.  

 

Seção 1.2 – A questão do financiamento do investimento para os pós-keynesianos 

 

 Esta seção dedica-se a tratar da questão do financiamento do investimento ao processo 

de produção das empresas, tendo por base o arcabouço teórico pós-keynesiano. A 

compreensão pós-keynesiana a esse respeito se define em constatar a imprescindibilidade do 

sistema financeiro ao investimento produtivo e, por conseguinte, ao desenvolvimento 

econômico. Em vista disso, as noções de essencialidade e funcionalidade assumem máxima 

relevância ao tratar-se do assunto. Verificar as limitações inerentes ao funcionamento de um 

sistema financeiro, as quais restrinjam a disponibilidade dos recursos necessários ao processo 

produtivo, constitui a essência do que vai se buscar extrair da concepção teórica pós-

keynesiana nesta seção. 
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Subseção 1.2.1 – A relação poupança-investimento e o papel dos bancos comerciais 

  

 Parte-se do Princípio da Demanda Efetiva (PDE) de Keynes, inicialmente, a definir a 

causalidade que se supõe da relação poupança-investimento. Conforme o PDE, o volume de 

investimentos feitos pelos empresários na economia determina os níveis de emprego e renda 

da sociedade. Contudo, a renda total gerada na sociedade em um período não é totalmente 

consumida no mesmo período. A propensão a consumir da sociedade define o quanto da renda 

gerada pela economia no período é consumida no mesmo período e o quanto da mesma é 

poupada. A poupança agregada corresponde, assim, à parcela da renda agregada que não é 

consumida no período em questão. Sendo assim, segundo a teoria de Keynes, o ato de investir 

precede o ato de poupar e, portanto, o investimento agregado determina o crescimento da 

poupança agregada.  

 Inverte-se, dessa maneira, a concepção mais tradicional que trata da relação poupança-

investimento, a qual considera a imprescindibilidade de fluxos prévios de poupança, 

estocados sob a forma de ativos, para o financiamento do investimento ao processo de 

produção. Tendo em vista a “nova” relação causal definida, questiona-se donde provêm os 

recursos necessários a viabilizar a decisão de investir dos empresários.  

 Nesse sentido, de acordo com Keynes, o sistema financeiro joga um papel relevante, 

provendo liquidez aos demandantes de recursos para o investimento produtivo. Os bancos, 

através da realização de operações de concessão de crédito, criam moeda, livres da 

necessidade de acúmulo prévio de qualquer valor em depósitos. Isso faz com que tais 

instituições possam suprir as empresas dos recursos a serem mobilizados para dar início ao 

processo de produção. Portanto, segundo a base teórica pós-keynesiana, o financiamento do 

investimento não depende de fluxos prévios de poupança acumulados sob a forma de ativos, 



18 
 
mas sim, da disposição dos bancos em disponibilizar os recursos iniciais de que o empresário 

necessita (STUDART, 1999; ARAUJO, 2018). 

 Seguindo de maneira lógica o entendimento até aqui explorado, cabe verificar e buscar 

compreender a maneira pela qual os bancos atuam. A teoria pós-keynesiana da “Firma 

Bancária” dá luz ao real modus operandi das instituições bancárias, ao explorar como se dá 

seu processo decisório com respeito à concessão de crédito e a maneira pela qual tal processo 

afeta a economia, por atender ou não as demandas de recursos ao investimento produtivo. De 

acordo com PAULA (1999), a análise pós-keynesiana da firma bancária se dá assim como a 

de qualquer outra firma. Nela, dois conceitos assumem papel determinante: a incerteza e a 

preferência pela liquidez.  

 Segundo HERMANN (2011), a incerteza faz-se inerente à atividade bancária, assim 

como a toda operação no mercado financeiro, tendo em vista que elas envolvem direitos sobre 

renda futura. Ou seja, as decisões são tomadas tendo por base estimativas feitas a respeito de 

valores de renda, os quais não podem ser previstos com certeza, podem apenas ser esperados. 

Por sua vez, o estado de incerteza conduz os agentes econômicos a atuarem de maneira 

defensiva, guiados pelo seu grau de preferência pela liquidez.  

 Em contextos de maior incerteza, os agentes têm seu grau de preferência pela liquidez 

elevado. Logo, passam a demandar ativos mais líquidos em vista da maior facilidade que tais 

ativos oferecem a seus detentores de rever suas estratégias com menores perdas. No que tange 

à atividade bancária, de acordo com ARAUJO (2018), diante de maior incerteza, os bancos 

reduzem suas operações de crédito, passando a optar por outras espécies de ativos com maior 

liquidez.  

 Sendo assim, pode-se dizer que a preferência pela liquidez dos bancos, tal qual a dos 

demais agentes do mercado financeiro, se estabelece em conformidade com os ciclos 

econômicos. Em períodos recessivos, de menor euforia e maior conturbação, os bancos 
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emprestam menos do que nos períodos em que a economia está crescendo e conforma-se um 

cenário de maior otimismo e confiança. Contudo, tendo em vista o papel essencial que eles 

exercem sobre as condições de financiamento do investimento da produção e, portanto, de 

determinação da própria capacidade regenerativa da economia, considera-se tal 

comportamento pró-cíclico dos bancos como responsável por reforçar e amplificar as fases 

dos ciclos econômicos (ARAUJO, 2018).    

 É importante observar também, que o funcionamento dos bancos se dá a partir da 

administração de seus balanços. Suas operações ativas (por exemplo, empréstimos) devem 

estar adequadas às suas operações passivas (por exemplo, depósitos) e vice-versa. Ou seja, o 

prazo de maturação e o risco de tais operações devem guardar relação. Ainda que a natureza 

da atividade bancária admita algum grau de descasamento entre o ativo e o passivo dos 

bancos, deve haver um determinado limite para que isso ocorra (Ibidem).  

 Ainda conforme ARAUJO (2018), haja vista os prazos dos projetos de investimento, 

eles requerem modalidades de financiamento com prazos de maturação mais alongados. 

Contudo, financiamentos de longo prazo exigem da instituição bancária operações passivas 

mais longas. Os bancos comerciais, ao possuírem boa parte do seu passivo composto por 

depósitos à vista, tendem a oferecer operações de crédito com prazos mais curtos. Portanto, 

segundo a teoria pós-keynesiana, a natureza operacional dos bancos comerciais limita a sua 

capacidade de atuação ao financiamento de curto prazo. Isso faz com que os mesmos não 

sejam capazes de conferir às empresas condições de financiamento condizentes com o longo 

prazo de duração dos seus empreendimentos (PAULA, 1999; HERMANN, 2002). 

 

Subseção 1.2.2 – As etapas do processo de investimento e as fontes de financiamento 
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 Diante do que foi verificado acima, cabe, aqui, compreender que para além dos 

recursos obtidos via financiamento bancário, os quais vão servir para as empresas darem 

início aos seus projetos de investimento, há a necessidade de que existam no sistema 

financeiro outras fontes de recursos e modalidades de mobilização de fundos que possuam 

prazos mais alongados (ARAUJO, 2018).  

 A teoria de Keynes, nesse sentido, compreende o investimento, naquilo que é relativo 

ao seu financiamento, como um processo composto por duas etapas complementares: a etapa 

de captação de recursos, geralmente de curto prazo, com a finalidade de introduzir o plano de 

produção – denominada de finance – e a etapa de consolidação do projeto de investimento, 

através do alongamento dos prazos de financiamento – denominada de funding (STUDART, 

1999). Estabelece-se, dessa maneira, o caráter dual do processo de investimento, em que as 

empresas, inicialmente, recorrem a recursos bancários, ainda que de curto prazo, no intuito de 

viabilizar seus planos de produção (finance) e, posteriormente, procuram alongar os prazos de 

seus financiamentos visando torná-los compatíveis com a maturidade dos seus projetos 

(funding) (PAULA, 1999). 

 O financiamento do investimento como um processo composto por etapas 

complementares ou, usando o termo de Keynes, um “processo duplo” define-se na maneira 

pela qual as etapas de finance e funding reforçam-se mutuamente. As empresas, ao obterem 

financiamentos com prazos mais alongados, conseguem compatibilizar a estrutura de seus 

passivos aos prazos de maturação de seus investimentos. Isso faz com que as mesmas não 

precisem depender da rolagem dos financiamentos de curto prazo até o final de seus processos 

de produção e, por conseguinte, da exposição à volatilidade das taxas de juros e das condições 

futuras de crédito. Por sua vez, pelo lado dos financiadores, a perspectiva de que as empresas 

consigam consolidar suas estruturas financeiras é considerada de antemão à viabilização do 

financiamento do investimento (STUDART, 1999).   
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 Além disso, de acordo com o Princípio da Demanda Efetiva, o volume de 

investimentos determina o nível de renda da economia e, por conseguinte, dada a propensão a 

consumir da sociedade, o de poupança agregada. Pode-se concluir, a partir disso, que os 

próprios recursos bancários previamente mobilizados ao investimento irão gerar, através do 

efeito multiplicador da renda, a poupança necessária à consolidação financeira das empresas. 

Nas palavras de STUDART (1999): 

 

(...) do ponto de vista macroeconômico, o financiamento do investimento gera os 
recursos necessários para a consolidação financeira na medida em que, pari passu 
com o processo de criação de renda, também é gerado um volume de poupança 
desejada exatamente equivalente ao investimento (STUDART, 1999, p. 160-1). 

 

 A partir dessa noção de complementaridade das etapas do processo de financiamento 

do investimento, é que os pós-keynesianos definiram o chamado “circuito financiamento-

investimento-poupança-funding” (ARAUJO, 2018). 

 Contudo, para que tal circuito se complete, é necessário que o horizonte de aplicação 

dos poupadores seja condizente com os prazos de maturação exigidos pelos projetos de 

investimento das empresas. Nesse sentido, para que haja tal conciliação de maturidades nos 

horizontes de aplicação de poupadores e investidores, é fundamental que exista uma 

“infraestrutura institucional”, composta por instituições e mercados, que permita a 

diversificação dos ativos colocados à disposição dos poupadores e, por sua vez, viabilize a 

consolidação financeira das empresas, conferindo funcionalidade ao sistema financeiro 

(STUDART, 1999). 

 Segundo ARAUJO (2018), uma das formas possíveis de viabilizar a consolidação 

financeira (ou funding) das empresas é através da venda de títulos de dívida privada no 

mercado de capitais. Por sua vez, para que isso se dê, é preciso que o mesmo seja provido de 

uma estrutura ampla e profunda o suficiente, a fim de comportar títulos com prazos mais 

alongados. O autor, no entanto, vai dizer que nem todas as economias vão dispor de mercados 
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de capitais amplos e profundos o suficiente para completar o circuito financiamento-

investimento-poupança-funding.  

 Em HERMANN (2002), é citada tipologia proposta por ZYSMAN (1983) 10, segundo 

a qual, verificam-se três configurações distintas de sistemas financeiros, já estruturadas nos 

países desenvolvidos ao longo da história, que são definidas conforme a prevalência da 

maneira pela qual são providos os recursos ao financiamento. Ou seja, de acordo com suas 

principais fontes de recursos. São eles, os sistemas baseados no mercado de capitais, no 

crédito bancário privado e no crédito governamental (ou público). Cada um deles tem as suas 

características peculiares, que podem ou não ser aderentes às condições estruturais 

apresentadas por determinada economia. 

 Tendo a Grã-Bretanha e os Estados Unidos como os principais exemplos donde se 

estabeleceu, o sistema financeiro baseado no mercado de capitais tem por fonte prevalente de 

recursos as instituições financeiras privadas não bancárias. Elas emitem obrigações de médio 

e longo prazo e adquirem ativos com maturidade similar. Tal modelo de sistema financeiro, 

geralmente, caracteriza-se pela estrutura institucional diversificada e especializada. 

 O modelo baseado no crédito privado, verificado principalmente na Alemanha, é 

estruturado em torno de grandes bancos privados, denominados “Bancos Universais”, donde 

provém a maioria dos recursos ao financiamento. Essa modalidade de sistema financeiro 

compõe-se de reduzida quantidade de instituições, sendo extremamente centralizada nesses 

grandes bancos privados que, por sua vez, têm elevado poder de mercado sobre as economias 

nas quais estão estabelecidos. Os Bancos Universais possuem a estrutura de seus passivos e 

ativos bem diversificada, refletindo sua extensa atuação sobre os mais diversos ramos da 

atividade econômica, restando ao mercado de capitais uma participação muito pequena. 

 
10 ZYSMAN, J. Governments, markets and growth: financial systems and the politics of industrial change. 
London: Martin Robertson, 1983. 



23 
 
 A França e o Japão, a partir do pós-guerra, caracterizaram-se por verificarem aos seus 

sistemas financeiros estruturas de financiamento fortemente amparadas em instituições 

governamentais. Tais estruturas são comuns em países em desenvolvimento. Elas são 

compostas por bancos de desenvolvimento e agências de fomento. A sua forma de atuação se 

dá através de empréstimos direcionados a ramos estratégicos da economia.  

 Apesar das diferentes formatações institucionais, todos os três modelos determinam-se 

sob um objetivo primordial: a captação de recursos a longo prazo a fim de tornar viável a 

concessão de empréstimos de maturação mais alongada, condizentes à natureza dos projetos 

produtivos das empresas e de sua consolidação financeira. Contudo, para isso, dependem às 

condições estruturais e macroeconômicas existentes nas economias. O grau de 

desenvolvimento e a estrutura distributiva são fatores que afetam a capacidade de uma 

economia em consubstanciar níveis elevados de fundos, em especial a prazos alongados. O 

crescimento econômico dos países, de acordo com o verificado no início desta subseção, 

também constitui fator preponderante à conformação de crescentes fluxos de poupança 

agregada.   

 

Conclusão do Capítulo 1 

 

 Conclui-se este capítulo, portanto, conferindo destaque à linha de compreensão que se 

buscou estabelecer ao longo do mesmo. A revolução na maneira de conceber o funcionamento 

e os processos econômicos, presente na obra de Keynes, foi aqui esboçada no intuito de se 

constituir um todo a partir dos nexos formados entre um princípio e outro. 

 As noções de irreversibilidade do tempo e de incerteza não determinística, ao serem 

conjugadas, dão luz à concepção keynesiana de expectativas. Estas, forjadas a partir de 

conjecturas com respeito ao futuro incerto, servem de base à tomada de decisão dos 
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indivíduos sob incerteza não probabilística. Os custos associados a decisões, as quais se 

mostrem equivocadas, fazem com que os agentes da economia se resguardem da 

imprevisibilidade quanto ao futuro através da disposição de um sistema de contratos 

monetários. 

 Em um sistema contratual monetário, a moeda serve como a unidade de conta comum 

em que as obrigações entre os agentes são expressas. A moeda de conta cumpre, assim, a 

função de estabelecer os termos das relações contratuais. Naturalmente, deriva-se do sistema 

contratual monetário, a moeda, enquanto instrumento de troca a consolidar as relações de 

mercado entre os indivíduos.  

 A ampla utilização da moeda na economia e a possibilidade de se controlar o seu 

poder de compra (escassez relativa), por outro lado, lhe conferem máxima liquidez perante os 

demais ativos, fazendo com que a mesma seja considerada como uma opção desejável de 

reserva de valor. Nessa perspectiva, a moeda assume o caráter de recipiente para a riqueza 

privada, tornando-se uma alternativa à inversão produtiva de capitais, principalmente em 

contextos de maior incerteza. 

 Entretanto, levando-se em conta o efeito multiplicador keynesiano, a decisão de 

aplicar recursos na expansão produtiva, o investimento produtivo, se estabelece como o 

impulso regente da dinâmica econômica, a partir do qual se propagam expansões de renda e 

emprego, abrindo-se caminho para o desenvolvimento econômico.  

Verifica-se, nesse sentido, a precedência do ato de produzir sobre os atos de consumir 

e poupar e, portanto, a imprescindibilidade do crédito bancário à constituição das bases 

materiais para a introdução do processo de produção das empresas (finance) e, por 

conseguinte, de toda a dinâmica econômica.    

 Todavia, para que se dê a consolidação financeira das firmas (funding), faz-se 

necessário que as mesmas consigam ampliar os horizontes de seus financiamentos a fim de 
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que se tornem condizentes com o tempo de maturação de seus empreendimentos. Sendo 

assim, é preciso que sejam forjados instrumentos e mecanismos capazes de mobilizar fundos 

com prazos adequados ao ciclo produtivo das empresas.      

 Dentre as alternativas surgidas nesse intuito ao longo da história, verificou-se, nas 

grandes economias capitalistas, a constituição de um mercado de capitais como a principal 

opção aderida. Contudo, a complexidade de se conformar um mercado de capitais com a 

profundidade necessária, no que diz respeito a prazos contratuais e tamanhos de mercado, ao 

devido financiamento do desenvolvimento de um país fez com que nem todas as economias 

possuíssem características apropriadas a esse propósito. 

 Nessa linha, observou-se a criação de bancos públicos – estabelecidos sobre a função 

de prover recursos nas condições exigidas para o financiamento do investimento – como a 

principal solução encontrada nas economias que não consolidaram seus mercados de capitais. 

Há, contudo, de se considerar os casos de países capitalistas que entendem a esfera pública 

como a mais apropriada à definição das diretrizes do desenvolvimento nacional e, nesse 

sentido, concebem os bancos públicos como o instrumento mais adequado a esse fim. 

 No que corresponde ao objetivo central do presente trabalho, a exposição de todo esse 

arcabouço teórico serve para a melhor compreensão dos contextos que serão tratados na 

sequência. Os processos inflacionários conformados na economia nacional durante o período 

abordado, que constituem a base dos estudos de caso analisados nos demais capítulos deste 

trabalho, estabeleceram a direção do desenvolvimento institucional brasileiro e definiram os 

obstáculos surgidos não apenas para a conformação das estruturas adequadas ao 

financiamento do investimento no país, mas aos determinantes do investimento produtivo 

como um todo.              
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CAPÍTULO 2 – O PROCESSO INFLACIONÁRIO NO PÓS-2ª GUERRA MUNDIAL. 

O CASO BRASILEIRO NA VIRADA DA DÉCADA DE 1950 PARA 1960. 

 

 Conforme verificado no capítulo anterior – em que se buscou estabelecer uma linha de 

compreensão em torno do arcabouço teórico pós-keynesiano – cumpre papel central no que 

diz respeito ao desenvolvimento econômico, em vista do efeito multiplicador proposto por 

Keynes, a decisão de investimento dos empresários. Além disso, observou-se que para o 

investimento produtivo se consolidar faz-se necessária a disponibilidade de recursos ao seu 

financiamento nos prazos condizentes às exigências das etapas do processo de produção. 

Sendo assim, a formatação de um sistema financeiro constituído de mecanismos e 

instrumentos adequados ao financiamento do processo produtivo, no sentido de ser funcional 

à consolidação do mesmo, assume caráter essencial. 

 Partindo dessa concepção, propõe-se no presente capítulo conjugar tal tratamento a 

respeito do investimento produtivo e de seu financiamento com a questão da inflação. Mais 

especificamente, analisa-se um contexto marcado pelo avanço de um processo inflacionário 

no sentido de se apontar a relação – ou combinação de relações – desse processo com as 

restrições ao financiamento do investimento verificadas no período em análise. O estudo 

proposto refere-se ao contexto da economia brasileira na virada da década de 1950 para 1960. 

 O capítulo é dividido em três seções. A primeira seção introduz a questão da inflação 

ao trabalho. Inicialmente, propõe-se uma classificação esquemática do fenômeno 

inflacionário, definida a partir de duas bases explicativas distintas. Em seguida, faz-se 

consideração a respeito da natureza fenomenológica historicamente determinada da inflação. 

A partir disso, definem-se duas transformações econômicas estruturais ocorridas, que são 

consideradas neste trabalho, no intuito de se explicar o processo inflacionário – no caso do 

Brasil entre 1950 e 1960 – a ser analisado. As segunda e terceira seções destinam-se, assim, a 
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fazer a análise desse processo, cada seção destacando uma das transformações econômicas 

estruturais elencadas previamente.  

 

Seção 2.1 – A questão da inflação  

 

 Esta seção tem por intuito introduzir a questão da inflação ao trabalho. Ela divide-se 

em duas subseções. A primeira subseção apresenta uma classificação esquemática, verificada 

em KANDIR (1989), constituída a partir de duas bases explicativas distintas para o fenômeno 

em questão. Na segunda subseção, define-se a inflação como um fenômeno historicamente 

determinado e, a partir disso, elencam-se duas transformações estruturais econômicas 

ocorridas durante o período a ser analisado e que dão luz ao processo inflacionário ocorrido 

na economia brasileira na virada da década de 1950 para 1960. 

 

Subseção 2.1.1 – Uma classificação esquemática para a inflação 

 

 Em KANDIR (1989), faz-se uma classificação esquemática das proposições teóricas 

que buscam dar explicações aos processos inflacionários. De acordo com o trabalho em 

questão, as ditas “teorias de inflação” podem ser divididas em “dois padrões alternativos” 

conforme o “locus de definição da variação dos preços” (KANDIR, 1989, p. 30) ou, de outra 

maneira, segundo a base explicativa do processo inflacionário. São esses padrões, o 

“walrasiano” e o “marshall-kaleckiano”. 

 Segundo o primeiro padrão, o walrasiano, as variações de preços são definidas no livre 

mercado. Tal corrente teórica tem por pressuposto o ajustamento automático dos preços pelas 

forças de mercado quando da ocorrência de desequilíbrios, sejam eles provocados por excesso 

de demanda ou excesso de oferta. Ou seja, configura-se nas variações dos preços o expediente 
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fundamental para a tomada de decisão dos agentes e o estabelecimento do equilíbrio de 

mercado. Nesse sentido, a inflação seria explicada pelo pressionamento do nível de preços a 

partir de um excesso de demanda. 

 O padrão marshall-kaleckiano, diferentemente, tem como locus de variação dos 

preços, as firmas. Conforme tal concepção, a definição dos preços não se dá em um ambiente 

de livre determinação a partir da lógica de ajustamento automático e recomposição do 

equilíbrio pelas forças de mercado, mas sim, em “função direta de garantia de uma taxa de 

lucro desejada para uma firma que se defronta com uma estrutura objetiva de custos” 

(KANDIR, 1989, p. 32). Em vista disso, de acordo com a concepção advinda de tal padrão 

teórico, os preços resultam de uma disputa, inerente ao capitalismo, pelo “poder de 

apropriação sobre a riqueza em expansão” (Ibidem, p. 26), definida a partir da lógica de 

valorização dos capitais particulares. Sendo assim, a inflação teria como base de sua 

reprodução o conflito distributivo existente entre distintos atores e categorias sociais pela 

renda social gerada. 

 O trabalho, aqui, proposto se estabelece, prevalentemente, em correspondência com 

esse último padrão teórico, o marshall-kaleckiano, para a compreensão dos processos 

inflacionários em questão e, baseado nele, busca construir a maior parte das exposições 

analíticas que se seguirão. 

 

Subseção 2.1.2 – A determinação histórica do processo inflacionário11           

 

 Após estipular os parâmetros classificatórios para a questão da inflação neste trabalho, 

busca-se, agora, definir a natureza do fenômeno inflacionário. Ainda de acordo com KANDIR 

(1989), a inflação é um fenômeno historicamente determinado e que, portanto, não pode ser 
 

11 Caberia ampliar as análises compreendidas neste capítulo, considerando a determinação estrutural da inflação, 
e, portanto, tratando das estruturas produtivas e distributivas que envolvem os ganhos de produtividade 
(observação feita pelo professor Miguel Bruno no âmbito da defesa da dissertação, realizada em 21/05/2020). 
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analisado de modo genérico, definindo-se um caráter homogêneo a distintos processos 

inflacionários. Segundo o trabalho referido, é importante levar-se em consideração “que 

alguns condicionantes básicos do processo inflacionário se alteram com a História” 

(KANDIR, 1989, p. 22), em vista que as estruturas econômicas se transformam de acordo 

com a expansão capitalista. Entre essas transformações, é conferido destaque maior, no que 

concerne a este trabalho, a duas questões: o surgimento de novos atores sociais e as mudanças 

na ação e nos pesos dos já existentes na sociedade; e as modificações na relação entre o 

Estado e o setor privado.  

 Em CARVALHO (1990), faz-se uma exposição a respeito das condições vigentes 

sobre o sistema de preços nas modernas economias de mercado quando da consolidação do 

sistema econômico capitalista. Segundo o trabalho em questão, o desenvolvimento da 

economia empresarial, cujo “o processo produtivo é pulverizado em uma miríade de unidades 

de decisão independentes” (CARVALHO, 1990, p. 65), só foi possível a partir da emergência 

de sistemas de contratos, denominados em valores monetários, interligando os agentes da 

economia.  

 Contudo, cumpria extrema relevância à viabilização do sistema contratual, a 

estabilidade do valor da moeda, seu poder de compra. Variações no poder de compra da 

moeda geravam imprevisibilidade aos valores dos contratos e perdas ou ganhos inesperados 

aos agentes. Nesse contexto, a inflação, ao corroer o valor da moeda, era vista como um 

fenômeno fora da normalidade, “um evento episódico e reversível, resultante de alguma 

perturbação anormal” (Ibidem, p. 66). Segundo o autor, essa crença na estabilidade do valor 

monetário (“convenção de estabilidade”) definia-se pela “tendência da variação de preços em 

torno de zero” (Ibidem, p. 67), que se perpetuou na maioria das economias capitalistas 

modernas até o término da 2ª Guerra Mundial em meados do século XX. 
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 A partir de então, mudanças de ordem estrutural e política determinaram a 

configuração de uma nova condição econômica, na qual se deu a emergência de um viés 

inflacionário na forma de operação das economias. Isso, por sua vez, foi tornando a inflação, 

gradativamente, parte da normalidade nessas sociedades (CARVALHO, 1990, p. 68). 

Algumas razões são elencadas pelo autor para explicar essa mudança de configuração 

econômica. Duas em especial, consonantes com as transformações estruturais observadas em 

KANDIR (1989), são postas em destaque no intuito de dar base e conferir sentido ao que vai 

ser trabalhado subsequentemente, no caso do Brasil. 

 No que diz respeito às modificações relativas ao espaço ocupado pelos atores sociais 

em uma sociedade, relaciona-se com tal mudança estrutural dentro do contexto histórico 

tratado, o avanço da sindicalização e a regulação das relações entre capitalistas e 

trabalhadores. Além disso, destaca-se a crescente centralização de capital e, 

consequentemente, o reforço do poder de determinação de preços por parte das empresas. 

Essas transformações foram responsáveis por configurar o acirramento, dentro do contexto 

estipulado, da disputa pela renda social inerente ao capitalismo, o conflito distributivo.   

 Com relação às mudanças na relação entre o Estado e o setor privado, alinha-se à 

mesma outra circunstância apontada em CARVALHO (1990) e posta em destaque aqui. Ela 

diz respeito à redefinição das funções desempenhadas pelo Estado nas economias capitalistas 

do pós-2ª Guerra Mundial. Segundo o trabalho referido, o Estado, a partir de então, passou a 

participar mais ativamente das atividades econômicas, no sentido de garantir maior 

estabilidade nos níveis de emprego e nas condições de vida dos países. Em vista disso, 

questiona-se o quanto o aumento das despesas do Estado, através de uma maior flexibilização 

monetária, sancionou pressões inflacionárias provocadas pelo acirramento do conflito 

distributivo.  

 



31 
 
Seção 2.2 – O conflito distributivo e a questão da inflação 

 

 Na seção anterior, foram verificados dois padrões explicativos dos processos 

inflacionários, o walrasiano e o marshall-kaleckiano. Dentre eles, o presente trabalho 

estipulou o segundo como aquele que iria, prevalentemente, nortear as análises relativas à 

questão da inflação compiladas em seguida.  

 Esse padrão explicativo, ao definir como locus de determinação da variação dos 

preços, a firma, em conformidade com a lógica da valorização dos capitais, estabelece a 

disputa pela apropriação da renda em expansão, o conflito distributivo, a razão pela qual se 

desenvolve um processo inflacionário. 

 Na mesma linha, pode-se considerar a existência de transformações estruturais e 

políticas, tais como possíveis mudanças nos pesos e papéis empenhados por determinados 

atores sociais na economia, como deflagradoras desse conflito pela riqueza social. Em 

conformidade com isso, faz-se alusão ao avanço da sindicalização e da regulação das relações 

entre capitalistas e trabalhadores, assim como à crescente centralização de capitais, como os 

principais responsáveis pelo viés inflacionário da economia mundial no pós-Segunda Guerra. 

      Esta seção busca alinhar essa perspectiva analítica ao contexto específico tratado pelo 

presente capítulo, o caso da economia brasileira na virada da década de 1950 e 1960. Além 

disso, propõe-se conjugar tal compreensão com o arcabouço teórico pós-keynesiano, que trata 

da essencialidade de constituir-se um sistema financeiro funcional ao desenvolvimento 

econômico. 

 A seção está dividida em duas subseções. Na primeira, através de um estudo de caso, 

relaciona-se o problema do financiamento do investimento com o avanço inflacionário 

brasileiro durante a década de 1950.  
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Inicialmente, verifica-se a maneira pela qual a incapacidade do sistema financeiro em 

prover os recursos necessários ao desenvolvimento do país – na esteira do processo 

industrialização nacional via substituição de importações – motivou a conformação de um 

mecanismo de autofinanciamento operado pelas grandes empresas industriais, o qual 

desencadeou uma pressão inflacionária. Na sequência do mesmo estudo de caso, observa-se 

que, na medida em que se dá a reação dos demais agentes da economia às modificações dos 

preços relativos, a questão da inflação no Brasil assume, já em princípios dos anos 1960, um 

caráter sistêmico e crônico. 

 A segunda subseção faz uma exposição da reação do recém-empossado, Governo 

Castello Branco (1964-66), ao contexto evidenciado de deterioração das condições 

econômicas do país. Tendo em mente a necessidade de conformar uma estrutura de 

financiamento adequada e funcional ao desenvolvimento brasileiro, buscou-se constituir um 

mercado de capitais à nação.  

     

Subseção 2.2.1 – As restrições ao financiamento do desenvolvimento nacional e o 

processo inflacionário 

 

 Em trabalho referencial de Maria da Conceição Tavares12, a autora faz uma análise a 

respeito das circunstâncias que se deram na economia brasileira em finais da década de 1950 e 

princípio dos anos 1960. Esta subseção estrutura-se sobre o texto referido, no sentido de 

introduzir a parte histórico-analítica deste trabalho. O esforço de análise concentra-se na 

questão das limitações da estrutura financeira brasileira no período em destaque, diante do 

rápido avanço da industrialização nacional em linha com o processo de desenvolvimento 

baseado no modelo de substituição de importações.  

 
12 TAVARES, M. C. Notas sobre o problema do financiamento numa economia em desenvolvimento – o caso do 
Brasil, 1967. 
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 A mudança do modelo primário-exportador, que historicamente determinara as 

diretrizes da atividade econômica brasileira, para o modelo de substituição de importações 

definiu o avanço do processo de industrialização nacional. O adiantamento das consecutivas 

etapas desse processo, por sua vez, passou a requerer cada vez mais recursos a prazos 

alongados para financiar os projetos de investimento industrial. 

 Por outro lado, o próprio desenvolvimento da economia, que se processou a partir 

dessa transformação da estrutura produtiva do país, passou a promover o crescimento 

contínuo do potencial de poupança interna da nação. Sendo assim, ante a tais circunstâncias 

que se definiram, tornou-se desafio central à gestão público-financeira mobilizar esse 

crescente potencial de poupança que vinha se constituindo, a fim de efetivá-lo em prol do 

financiamento da industrialização do país. Para isso, far-se-ia necessária a criação de 

instrumentos e mecanismos institucionais capazes de captar, realizar e transferir esses 

recursos às empresas demandantes. Seria preciso a conformação de uma adequada estrutura 

financeira, composta de instrumentos financeiros com padrões de liquidez adequados às 

exigências dos investimentos industriais. 

 É importante destacar o longo período, durante o qual, o modelo de desenvolvimento 

nacional esteve pautado na exportação (do tipo plantation) de produtos agrícolas. Nesse 

período, as principais atividades que compunham a economia brasileira pouco requeriam de 

capacidade de financiamento das pequenas instituições financeiras já existentes. A grande 

parte dos recursos investidos na agricultura de exportação provinha dos elevados lucros que 

eram obtidos pelos próprios produtores. As demais atividades econômicas, que se davam 

principalmente nos núcleos urbanos, tais quais comércio, serviços e infraestrutura não 

exigiam vultosos montantes de recursos de longo prazo, além de grande parte ser financiada 

pelo capital estrangeiro. 
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 A rápida passagem ao novo modelo de desenvolvimento, voltado para dentro e 

baseado na industrialização do país, conjugada às condições financeiras que previamente 

existiam definiram a incapacidade da economia brasileira de estabelecer uma estrutura 

financeira adequada à nova realidade nacional. As instituições financeiras herdadas do 

modelo anterior não tiveram o tempo suficiente para promover as modificações necessárias. 

Em sendo assim, as soluções foram definidas conforme as necessidades. Ou seja, os 

mecanismos e instrumentos financeiros foram sendo forjados ao longo do processo, sem a 

devida estabilidade, por adaptação às exigências relativas à evolução do aparelho produtivo da 

nação. 

 A condição incipiente do sistema financeiro nacional e, portanto, a insuficiência dos 

mecanismos e instrumentos de efetivação e transferência dos recursos com prazos de 

maturação necessários às atividades industriais deu origem à conformação de formas ocultas 

de acumulação de recursos pelas empresas, a partir de modificações impostas ao sistema de 

preços relativos. As grandes firmas industriais passaram a reagir às restrições de capitais para 

o financiamento do investimento produtivo nas condições requeridas por meio da imposição 

de seu poder de determinação de preços (mark-up). Através das elevações de preços impostas, 

eram captados diretamente da sociedade recursos para o autofinanciamento de seus projetos 

de produção por meio da retenção de lucros excepcionais.  

Esse mecanismo, apesar de definir uma circunstância de pressionamento de preços na 

economia, até certo momento, conferiu um caráter funcional ao movimento inflacionário que 

se pronunciava, na medida em que ele servia para financiar o desenvolvimento industrial 

brasileiro. 

 Entretanto, tal funcionalidade manteve sua efetividade por um determinado período, 

tendo em vista que, ante a consolidação do contexto inflacionário, os demais agentes da 

economia passaram a se defender do achatamento de seu poder aquisitivo. Nas palavras da 
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própria autora, o esgotamento desse mecanismo de retenção de lucros e autofinanciamento 

das empresas se deu da seguinte maneira: 

 

A partir de um certo patamar da espiral inflacionária (...) começa a tomar 
corpo uma série de reações em cadeia, determinadas pela articulação das 
expectativas de todos os agentes econômicos e sociais, os quais passam a 
antecipar e extrapolar conjuntamente a tendência inflacionária. Nestas 
condições, (...) deixa de ser possível (...) utilizar modificações violentas de 
preços relativos (...) a favor de determinados setores. O sistema de preços 
torna-se extremamente solidário; qualquer modificação de preços num setor 
propaga-se quase que instantaneamente aos demais (TAVARES, 1967, p. 131). 

 

 A partir desse momento, mudou-se a configuração do que vinha sendo praticado. O 

processo inflacionário passou a ser sistêmico e crônico, perdendo a sua funcionalidade. A 

definição de tal contexto evidenciou, ao deteriorar as condições econômicas do país, as 

distorções concernentes a essa estrutura de financiamento e a necessidade, mais do que nunca, 

premente de estruturação do sistema financeiro brasileiro. 

 

Subseção 2.2.2 – O ensejo de consolidar um mercado de capitais no Brasil 

 

 Parte-se das noções verificadas até aqui, para buscar entender o projeto de 

conformação de um modelo de sistema financeiro adequado às circunstâncias observadas na 

economia brasileira no período referido acima. Mais especificamente, retoma-se a proposta 

precursora de organização de um sistema financeiro nacional – que se deu através das 

reformas financeiras empreendidas durante o Governo Castello Branco – a qual, conforme 

HERMANN (2002), tinha o intuito de constituir um mercado de capitais no país (ou seja, 

tentou-se implementar o modelo de financiamento ao desenvolvimento baseado no mercado 

de capitais). 
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 Em outro trabalho clássico de Maria da Conceição Tavares13, a autora analisa as 

respostas dadas pela institucionalidade do país às limitações do sistema financeiro vigente em 

princípios dos anos 1960. Tais limitações restringiam o avanço do desenvolvimento nacional 

baseado no processo de substituição de importações e buscaram ser superadas, 

principalmente, através das reformas financeiras implementadas durante o Governo Castello 

Branco. É tomando por base esse trabalho referencial de Tavares, que se constrói a exposição 

a seguir.  

 A deterioração do quadro econômico brasileiro, a partir do agravamento da inflação no 

país – que adquiriu caráter sistêmico – acompanhado da estagnação do crescimento e de 

recorrentes déficits no Balanço de Pagamentos, determinou a premente necessidade de 

reformas estruturais na economia nacional, a fim de que fossem corrigidas as 

disfuncionalidades provocadas por uma estrutura institucional incapaz de dar conta do avanço 

do modelo de desenvolvimento nacional por substituição de importações. O esforço inicial 

intensivo de investimentos, correspondente ao novo modelo de desenvolvimento, havia 

encontrado seu limite de expansão, tanto pelo esgotamento dos mecanismos de financiamento 

inflacionários internos quanto por endividamento externo.14  

 Diante disso, inicialmente, o Governo recém-empossado adotou medidas emergenciais 

com o intuito de viabilizar a pronta retomada dos investimentos das empresas: através da 

recomposição de suas margens de lucro, por intermédio de mudanças nas regras de reajustes 

salariais e por meio da captação de recursos estrangeiros de curto prazo ao financiamento do 

giro das mesmas, com a Instrução nº 289 da SUMOC (Superintendência da Moeda e do 

Crédito). Enquanto tais medidas emergenciais davam conta de controlar a situação no médio 

prazo, era gestado um novo marco institucional financeiro composto por uma série de 

 
13 TAVARES, M. C. Natureza e contradições do desenvolvimento financeiro recente, 1971. 
14 Caberia aqui dar tratamento à questão da restrição externa brasileira e da influência da taxa de câmbio sobre os 
preços da economia (observação feita pelo professor Fernando Mattos no âmbito da defesa da dissertação, 
realizada em 21/05/2020).  
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reformas estruturais, as quais visavam modificar e ampliar as possibilidades de captação de 

recursos ao financiamento produtivo, especialmente, capitais de longo prazo. 

 Operou-se um amplo ordenamento do sistema financeiro nacional, marcado pela 

criação de órgãos centrais de regulação monetária e financeira, tais quais, o Banco Central do 

Brasil e o Conselho Monetário Nacional, assim como pela regulamentação do funcionamento 

de uma série de instituições financeiras, as mais diversas, com a finalidade de que 

atendessem, cada uma, funções específicas relativas à intermediação financeira. Entre elas, 

podem-se destacar: as Sociedades de Crédito Imobiliário, os Bancos de Investimento, as 

Financeiras, as Associações de Poupança e Empréstimo, as Sociedades Corretoras e 

Distribuidoras de Títulos. 

 Esse movimento de expansão, diversificação e modernização operativa do sistema 

financeiro brasileiro buscou viabilizar novas fontes de recursos ao investimento produtivo 

para além das restrições bancárias ao crédito de longo prazo e ao mecanismo inflacionário de 

retenção de lucros pelas empresas. Definiram-se, a partir das mudanças implementadas, novos 

esquemas de financiamento mediante a colocação de títulos de dívida (ativos não monetários) 

junto ao público. Estabeleceu-se, dessa maneira, uma política voltada a prover os fundos 

necessários ao investimento industrial e, por conseguinte, à continuidade do processo de 

substituição de importações. 

  

Seção 2.3 – A mudança das funções do Estado na economia e a questão da inflação 

 

 A seção anterior buscou definir o avanço do processo inflacionário brasileiro entre as 

décadas de 1950 e 1960, utilizando como base a questão do conflito distributivo. Dentro dessa 

abordagem, considerou-se a ausência de uma estrutura financeira adequada, no sentido de 
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conferir funcionalidade ao sistema financeiro nacional, como elemento central da dinâmica 

que viria a se constituir. 

 Conjugou-se a isso, em linha com a noção de determinação histórica da inflação, as 

transformações estruturais verificadas no período tratado. O aumento da concentração do 

capital, por um lado, deu poder aos empresários de imposição de preços nos moldes das 

margens de lucro desejadas. Por outro lado, a mudança na ação e nos pesos dos distintos 

atores sociais, conformada a partir do avanço na regulação das relações entre capitalistas e 

trabalhadores, definiu a capacidade de reação destes últimos à perda de poder aquisitivo frente 

às alterações impostas pelos primeiros ao sistema de preços relativos. 

 Nesta seção, transfere-se a atenção, no que diz respeito ao avanço da inflação no Brasil 

dentro do contexto histórico estipulado ao presente capítulo, para outra transformação 

estrutural previamente elencada. Aqui, são destacadas as mudanças que ocorreram, em 

meados do século XX, no papel desempenhado pelo Estado na economia e em sua relação 

com o setor privado. 

 O objetivo da seção é expor a maneira pela qual essas mudanças conferiram maior 

tamanho ao Estado brasileiro, no sentido do aumento de suas atribuições em prol do 

desenvolvimento econômico, mas também, paralelamente, de suas despesas, sem que, no 

entanto, houvesse mecanismos institucionais forjados para a captação de recursos extras ao 

financiamento estatal. Isso, por sua vez, fez com que a emissão monetária se tornasse o 

principal expediente para financiar os recorrentes déficits públicos.  

 Na medida em que a inflação foi ganhando corpo no país, em função do acirramento 

do conflito distributivo, questionou-se a dinâmica da expansão monetária como sendo um 

fator de permissibilidade para a sua consolidação. Se por um lado, o conflito pela riqueza 

social deflagrava o processo inflacionário, tornando-o sistêmico e crônico, por outro, o 
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financiamento do aumento das despesas estatais via emissão de moeda constituía os meios 

para a sua reprodução.15 

 É diante desse quadro de crescimento dos déficits públicos – a partir do novo papel 

que assumiu o Estado com respeito à economia – e de sua sustentação através de expansões 

monetárias – em vista da ausência de instrumentos e mecanismos de captação e transferência 

de recursos privados nas condições adequadas ao seu financiamento – combinados com o 

recrudescimento do processo inflacionário brasileiro, que se buscou fomentar o mercado 

autônomo de dívida pública nacional por meio da institucionalização do expediente da 

correção monetária. 

 A seção se divide em três subseções. A primeira visa expor, de maneira geral, como o 

Estado brasileiro vai assumindo, ao longo da década de 1950, o caráter de Estado 

empreendedor, no sentido de participar de forma mais ativa do processo de desenvolvimento 

nacional, e destaca a questão do financiamento do setor público via emissão monetária e a sua 

relação com o avanço inflacionário. A subseção seguinte aborda, em caráter mais específico, 

o papel central desempenhado, no aspecto da expansão monetária, pelo Banco do Brasil 

durante o período verificado ao combinar as funções de autoridade monetária e principal 

banco comercial à época. Na última subseção, é tratado o projeto do governo brasileiro de 

constituir um amplo mercado voluntário de dívida pública, a partir da institucionalização da 

correção monetária.     

    

Subseção 2.3.1 – O Estado empreendedor e o seu financiamento  

 

 Conforme exposto na introdução deste capítulo, a partir do verificado em 

CARVALHO (1990), ocorreu posteriormente à Segunda Guerra Mundial – diante de um novo 
 

15 É importante destacar que, de acordo com o entendimento deste trabalho, a emissão monetária para o 
financiamento de déficits públicos não é a causa primeira da inflação brasileira no período, mas sim, um 
mecanismo que possibilitou a sua reprodução diante da intensificação do conflito distributivo.  
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receituário de políticas econômicas, voltado à manutenção da demanda agregada e do 

emprego – uma redefinição das funções a serem desempenhadas pelo Estado em grande parte 

das economias do mundo. O setor público passou, cada vez mais, a estabelecer projetos de 

planejamento de desenvolvimento dos países e a desempenhar o papel de empreendedor 

(“Estado empresário”). 

 Em SOCHACZEWSKI (1993), é analisado o aprofundamento do processo de 

substituição de importações no Brasil durante os anos 1950 e o grande esforço de 

desenvolvimento que se deu a partir de meados da década. Esse esforço, por sua vez, em 

muito foi constituído pela intensificação da participação do setor público na economia do 

país. 

 De acordo com o trabalho referido, a instalação da Comissão Mista Brasil-Estados 

Unidos (CMBEU), em 1951, deu origem a diversos projetos econômicos nacionais de 

planejamento estatal, cuja execução se daria pela associação entre os capitais público e 

privado. Em 1952, foi criado o BNDE (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico) 

com a atribuição de gerir os recursos a serem utilizados no Programa de Reaparelhamento 

Econômico. Ao setor público foi atribuída a função de conduzir as obras de infraestrutura 

(transporte, comunicações), que consistiam em pontos de estrangulamento ao processo de 

industrialização nacional. Em 1953, foi criado o Grupo Misto Cepal-BNDE com o intuito de 

revisar o Programa, dando origem ao Relatório que serviu de base à criação, em 1956, a partir 

do Conselho de Desenvolvimento – órgão público encarregado de traçar a estratégia de 

desenvolvimento do país – do Plano de Metas. 

 Além da condução das obras de infraestrutura, coube também ao setor público o 

provimento de insumos básicos (aço, energia) às indústrias através de empresas estatais e a 

concessão de boa parte do crédito às empresas via Banco do Brasil e BNDE. A crescente 

participação do Estado na economia, contudo, provocou o crescimento substancial das 
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despesas públicas correntes e com formação bruta de capital fixo. “O déficit orçamentário 

como proporção do PIB elevou-se durante o período, alcançando 3,8% em 1961” 

(SOCHACZEWSKI, 1993, p. 113).  

 Como visto na subseção 2.2.1, o sistema financeiro brasileiro não estava preparado, 

em termos de mecanismos institucionais, para o provimento de fundos nas condições 

requeridas ao enorme esforço de investimento empreendido. Assim como o setor privado, o 

Estado também não contava com uma estrutura de financiamento suficientemente 

desenvolvida e dispôs do expediente da emissão monetária para financiar boa parte de seus 

déficits orçamentários. 

 Contudo, de acordo com SUZIGAN (1975), as grandes emissões de moeda verificadas 

nesse período, com o intuito de financiar os déficits de caixa do Tesouro Nacional e a 

expansão dos empréstimos do Banco do Brasil, serviram para consolidar a dinâmica 

inflacionária que já vinha se estabelecendo no país por meio do acirramento do conflito 

distributivo. O Estado brasileiro, em seu esforço para a promoção do desenvolvimento 

nacional, por não haver constituído os instrumentos e as fontes de captação de recursos 

privados ao seu financiamento e utilizar-se de emissão monetária a tal propósito, teria provido 

o suporte material para a consolidação da condição, vigente à época, de pressionamento de 

preços, configurado esse pressionamento pela disputa entre firmas e demais setores 

econômicos pela apropriação da renda nacional em expansão, o conflito distributivo. 

 

Subseção 2.3.2 – A questão da emissão monetária e o papel do Banco do Brasil  

 

 A análise proposta nesta subseção tem como referência o Capítulo 4 do livro Política 

Econômica Externa e Industrialização no Brasil (1939/52), de Pedro Malan entre outros16. 

 
16 MALAN, P. et al. Política Econômica Externa e Industrialização no Brasil (1939/52), 1977. 
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Nela, busca-se observar mais detidamente o papel desempenhado pelo Banco do Brasil no que 

corresponde não somente à sua função primeira, de concessão de crédito ao investimento 

privado, mas naquilo que diz respeito ao mecanismo que compunha para a expansão 

monetária do país durante o período tratado neste capítulo. Isso guarda relevância aqui, no 

sentido de melhor compreender o modus operandi através do qual se operou grande parte do 

financiamento público e privado para o esforço de desenvolvimento do país nesse momento 

em que não se dispunha de um sistema financeiro nacional adequado e funcional a tal 

propósito. 

 O texto destacado para dar suporte a esta subseção, ainda que possa estar mais 

alinhado a uma concepção, com respeito aos fatores geradores de inflação, distinta da que se 

estabeleceu como diretriz ao presente trabalho17, condiz com o entendimento deste no que se 

refere aos expedientes de reprodução do processo inflacionário. Busca-se, assim, por 

intermédio de tal texto, expor análise sobre a correspondência entre as dinâmicas de expansão 

monetária – para financiamento dos crescentes déficits orçamentários conferidos pelo Estado 

brasileiro – e de concessão de empréstimos feitos pelo Banco do Brasil, ambas confluindo na 

direção de conferir os meios para a reprodução da inflação no país.     

 Inicialmente, os autores constatam a tendência de elevação do nível geral de preços 

que caracterizou a economia brasileira no período em questão, enfatizando o processo de 

aceleração dessa tendência. Eles, então, passam a questionar as suas causas, ou seja, quais 

circunstâncias particulares a esse período seriam responsáveis pela aceleração inflacionária. 

Dentre as razões elencadas, para condizer com que aqui se propõe, são destacados: os déficits 

orçamentários governamentais e a expansão de crédito do Banco do Brasil. 

 A discussão é introduzida pela questão dos déficits governamentais. Ela não concentra 

atenção no tamanho desses déficits nem na composição de gastos e receitas do Governo, mas 

 
17 Para uma melhor especificação das bases explicativas do fenômeno inflacionário, as quais compõem os 
padrões alternativos especificados neste trabalho, ver classificação esquemática proposta na subseção 2.1.1. 
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sim, na maneira como os mesmos eram financiados. A compreensão do mecanismo de 

financiamento por parte do setor público e a sua utilização, em vista da falta de outras fontes 

de financiamento, constituem o cerne da exposição aqui pretendida. 

 Nesse sentido, cabe para a construção de tal entendimento fazer menção ao papel 

central que ocupava, nesse contexto, o Banco do Brasil. Além de ser o maior banco comercial 

à época, em volume total de empréstimos ao setor produtivo, era conferida a essa instituição 

de controle estatal as atribuições de autoridade monetária18. Sendo assim, o Banco do Brasil 

assumia caráter dual ao concentrar em si, enquanto autoridade monetária, a responsabilidade 

pela expansão (ou contração) da base monetária e, enquanto maior banco comercial à época, 

grande parte da expansão (ou contração) dos meios de pagamento da economia brasileira.    

 Diante disso, na visão aqui apresentada, a combinação na execução das políticas 

monetária e creditícia, concentradas no Banco do Brasil, servia ao financiamento dos déficits 

orçamentários do Governo através de emissão monetária, ao mesmo tempo em que 

possibilitava a expansão nas concessões de crédito para a agricultura e a indústria na ausência 

de outras fontes de recursos. A conformidade e a simultaneidade nas variações da base 

monetária e dos meios de pagamento testemunhavam a respeito da constituição de um 

mecanismo, segundo o qual, as emissões monetárias, ao mesmo tempo em que financiavam o 

aumento das despesas públicas, propiciavam ao Banco do Brasil a possibilidade de elevação 

consecutiva dos meios de pagamento através de suas operações creditícias. 

 Sendo assim, pode-se dizer que a confluência nas expansões da base monetária, a 

partir do financiamento público, e dos meios de pagamento, para o financiamento das 

empresas, constituíram elementos permissíveis ao processo inflacionário brasileiro no período 

em questão. Ou seja, a aceleração da inflação e a permanência das altas taxas por um tempo 

prolongado, como se deu, só foi possível devido à geração, por parte do Banco do Brasil, dos 
 

18 Para ser mais preciso, as diretrizes monetárias do Brasil passaram a ser definidas, a partir de 1954, pela 
Superintendência de Moeda e Crédito (SUMOC). Cabe lembrar, contudo, que apesar da mesma compor uma 
repartição específica, ela era parte integrante do Banco do Brasil. 
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meios para a sua reprodução através da oferta de moeda, seja ela manual (por emissão 

monetária) ou escritural (por empréstimos).   

 Portanto, o que se pretende verificar nesta seção é outra consequência da insuficiência 

de mecanismos e instrumentos financeiros, existentes à época, para dar conta de captar o 

potencial de poupança interna que vinha se constituindo com o desenvolvimento do país e 

transferi-lo nas condições adequadas às forças produtivas demandantes de recursos ao 

investimento e, também, ao próprio dispêndio público. 

  Para além do que já se tratou na seção prévia a respeito das reformas financeiras do 

Governo Castello Branco e da busca pelo engendramento de um sistema financeiro funcional 

à continuidade do desenvolvimento econômico, cabe aqui acrescentar mais algumas 

considerações e esse respeito. Primeiro, estabeleceu-se o controle centralizado das emissões 

monetárias pelo recém-criado Banco Central do Brasil e a sua exclusão das funções do Banco 

do Brasil. Segundo, buscou-se constituir um mercado voluntário de dívida pública amparado 

no expediente da correção monetária, que é institucionalizada com o fim de dar melhores 

condições para a expansão desse mercado ante o descompasso inflacionário do período, 

proporcionando maior previsibilidade e segurança aos detentores de títulos públicos. 

 

Subseção 2.3.3 – A institucionalização da correção monetária e a constituição do 

mercado voluntário de dívida pública nacional 

 

 Em CHACEL et al. (1974) são observados os efeitos da inflação crescente brasileira 

na década de 1950 sobre o mercado de títulos públicos. A conjunção do processo inflacionário 

com a já estabelecida Lei da Usura19 limitava a capacidade do Estado brasileiro em atrair 

recursos a prazos mais alongados com o fim de financiar o processo de industrialização 

 
19 A Lei da Usura, promulgada em 1933, proibia a cobrança de juros nominais superiores a 12% 
ao ano. 
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nacional, tendo em vista que, diante do risco de perdas reais, a poupança privada direcionava-

se cada vez mais a aplicações financeiras de menor duração.20 Segundo o trabalho em 

questão, ocorreu uma brusca queda na demanda por títulos da dívida pública federal à época. 

A combinação do avanço inflacionário, durante os anos 1950, com a existência da Lei da 

Usura restringia, portanto, o estabelecimento de instrumentos voluntários de dívida pública no 

país. 

 Conforme explicitado em SIMONSEN (1995), o conjunto de reformas na área 

financeira que complementou o Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG), durante o 

mandato do presidente marechal Humberto Castello Branco (1964-66), continha entre as suas 

medidas, a promulgação da Lei 4357, através da qual foram criadas as Obrigações 

Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), títulos públicos federais que tinham seu valor 

nominal reajustado periodicamente pelo Ministério do Planejamento de acordo com o poder 

aquisitivo da moeda nacional. A criação desses títulos tinha o intuito de restabelecer o 

prestígio da dívida pública federal. Contudo, a partir disso, acabou por instituir-se o 

instrumento da correção monetária21 ou indexação legal aos contratos monetários de várias 

naturezas, tais como fiscais e imobiliários. O valor das ORTN tornou-se indexador oficial dos 

contratos em moeda nacional22. 

 A combinação da estratégia do PAEG, de combate à inflação (crescente a partir da 

década de 1950) de maneira gradual, com o objetivo central das reformas propostas, de 

captação de recursos privados com a finalidade de financiar o processo de industrialização do 

 
20 Uma exposição mais detalhada com respeito ao processo decisório dos agentes econômicos e suas 
composições de portfólio, diante de um contexto inflacionário, é realizada na primeira seção do Capítulo 3 do 
presente trabalho. 
21 Conforme definição apresentada em SIMONSEN (1975), diz-se por correção monetária “o reajuste periódico e 
automático de determinados valores de acordo com determinados índices que traduzam a taxa de inflação” (pág. 
65). 
22 “A ORTN foi concebida como instrumento de combate à inflação. Pretendia-se com sua 
colocação, evitar o financiamento dos déficits públicos via emissão monetária. (...) Não era 
objetivo explícito da Lei nº 4357 transformar a ORTN em unidade de conta indexada, mas a 
multiplicação dos casos de correção monetária previstos em lei conferiu-lhe naturalmente esse 
papel” (SIMONSEN, 1995, pág. 33). 
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país, exigiu do governo a adoção do expediente da correção monetária como forma de 

proteção ao retorno real dos capitais investidos em títulos da dívida pública federal. A 

institucionalização de tal expediente buscou viabilizar a adoção dos instrumentos voluntários 

de dívida pública, ao proteger os detentores desses títulos dos efeitos corrosivos da inflação 

sobre seus rendimentos.  

 Em BARROS (1993), faz-se uma análise descritiva da evolução histórica do sistema 

de indexação brasileiro. O trabalho em questão inicia a sua análise observando que o controle 

que se obteve no decorrer da década de 1960, no que concerne ao avanço do processo 

inflacionário, fez com que o instrumento da indexação pouco fosse utilizado no mercado 

financeiro nacional até o 1º Choque do Petróleo, em 1973. A partir dos reflexos desse evento, 

que começaram a ser sentidos na economia brasileira já em 1974, se restabeleceu o 

soerguimento do curso da inflação. Nesse contexto, verificou-se que os agentes econômicos 

passaram a buscar proteção aos seus ativos através da adoção dos contratos financeiros 

indexados. Segundo o autor: 

 

Diante das incertezas sobre o comportamento futuro da inflação os investidores 
passaram a procurar os contratos financeiros com correção monetária. É o período 
de ouro dos títulos públicos, federais e estaduais, e a primeira grande corrida às 
cadernetas de poupança (BARROS, 1993, pág. 6).  

 

 O trabalho citado descreve, a partir de então, todo um processo de consolidação e 

desenvolvimento do instrumento da correção monetária ou indexação na economia nacional. 

O desenrolar desse processo se deu a partir do caráter que assumiu a questão inflacionária do 

país. Indexação e inflação passaram a compor uma única trama, que se conformou na medida 

em que a primeira ao mesmo tempo em que viabilizou e preservou o funcionamento da 

economia na existência da segunda, promoveu a autorreprodução desta segunda a partir de 

seu próprio mecanismo.  
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Conclusão do Capítulo 2 

 

 Conclui-se o capítulo, buscando melhor definir o seu papel dentro de uma 

compreensão mais global deste trabalho e da trajetória delineada por ele. Introduziu-se, 

através do presente capítulo, a questão da inflação. Consecutivamente, buscou-se associá-la 

ao que se concluiu do capítulo anterior (Capítulo 1), a respeito da essencialidade do sistema 

financeiro e da importância em se constituir mecanismos e instrumentos que confiram 

funcionalidade ao mesmo, no sentido de prover recursos nas condições adequadas ao 

financiamento do investimento produtivo e, por conseguinte, para o desenvolvimento 

econômico.   

 Nessa linha, abordou-se o problema da incapacidade do sistema financeiro brasileiro, 

durante a década de 1950, em prover os recursos necessários à industrialização do país, na 

esteira do processo de substituição de importações. Em vista disso, conformou-se um 

“mecanismo oculto” de autofinanciamento por parte das empresas, que passaram a se valer de 

seu poder de imposição de preços ao mercado para auferirem elevadas margens de lucro, as 

quais dessem conta de financiar a sustentação de suas expansões produtivas. Contribuiu a 

favor disso, em termos estruturantes da economia mundial, o contexto de centralização de 

capitais que se verificou no pós-Segunda Guerra. 

 Em direção antagônica, o avanço do sindicalismo e das regulações relativas às 

relações entre capitalistas e trabalhadores estabeleceu um novo quadro de atuação dos 

distintos atores sociais, no sentido do equilíbrio de forças. Nesse contexto, foi possível aos 

demais setores da economia reagirem à perda de poder aquisitivo causada pela alteração dos 

preços relativos que vinha sendo imposta pelas grandes firmas industriais. A conformação 

desse quadro de conflito pela distribuição da renda social deflagrou um processo inflacionário 

no Brasil, na virada da década de 1950 para 1960, o qual adquiriu caráter sistêmico e crônico. 
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Outro ponto que recebeu destaque, diz respeito ao papel que passaram a desempenhar 

os Estados nas economias ainda no mesmo período. Dentro de uma nova configuração 

econômica mundial, os mesmos assumem atribuições mais diretas na esfera econômica. A 

estruturação do planejamento do desenvolvimento, a suplantação de gargalos inibidores da 

iniciativa privada e a política de administração do emprego e da demanda agregada passaram 

a definir esse novo caráter assumido pelo poder público.  

 A relevância que se buscou extrair dessa transformação estrutural, no que diz respeito 

ao contexto político e econômico brasileiro do pós-Segunda Guerra, foi a compreensão de que 

o Estado nacional, em não tendo desenvolvidos os mecanismos de financiamento a essa 

mudança de caráter do setor público, passou a dispor do expediente da emissão monetária 

com o fim de cobrir o aumento de suas despesas. Isso, ao se dar em um ambiente de 

intensificação do conflito distributivo e de conformação de um processo inflacionário 

sistêmico e crônico, estabeleceu os meios à reprodução desse processo, no sentido de sua 

consolidação e disseminação. 

 Em decorrência do avanço inflacionário e da deterioração das condições econômicas 

nacionais, o Governo Castello Branco buscou estabelecer uma nova estrutura financeira no 

país. Essa teve por base: a constituição de um mercado de capitais ao financiamento da 

expansão produtiva brasileira, a criação de instituições reguladoras das emissões monetárias e 

a popularização dos instrumentos voluntários de dívida pública.  

Faz-se por meio deste último item, a ponte direta com o próximo capítulo (Capítulo 3). 

No âmbito da ampliação do mercado de dívida pública, institucionalizou-se o instrumento da 

correção monetária ou indexação como artifício à proteção dos detentores de títulos 

governamentais. Tal expediente serviria de contenção ao aumento da incerteza provocada pela 

aceleração inflacionária, em vista da instabilidade ocasionada pelos efeitos corrosivos da 

mesma sobre os rendimentos futuros. A institucionalização da indexação, entretanto, ao 
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mesmo tempo em que passou a organizar a estrutura de rendimentos dos diversos setores da 

economia, dando ordenamento ao conflito distributivo, conferiu certa automaticidade à 

dinâmica de reajustamento de preços. 
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CAPÍTULO 3 – O PROCESSO INFLACIONÁRIO NO PÓS-1º CHOQUE DO 

PETRÓLEO. O REGIME DE ALTA INFLAÇÃO E A MODIFICAÇÃO NA 

DINÂMICA ECONÔMICO-FINANCEIRA DO BRASIL. 

 

 Observou-se no capítulo anterior que as limitações do sistema financeiro nacional, no 

sentido da constituição de mecanismos e instrumentos capazes de conferir caráter funcional 

ao mesmo, em prover os recursos necessários ao projeto de desenvolvimento industrial do 

país, durante os anos 1950, fizeram com que fossem forjados artifícios à viabilização desse 

propósito, tanto por parte do setor privado quanto por parte do governo. Entretanto, o 

estabelecimento de tais artifícios à economia brasileira deu conta de desencadear um processo 

inflacionário, o qual se propagou sistemicamente em uma tendência crescente na virada para a 

década de 1960. 

 Tendo em vista esse avanço inflacionário e a deterioração do quadro econômico 

brasileiro, o recém-empossado Governo Castello Branco promoveu – paralelamente ao 

combate gradual da inflação, através do Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG) – um 

conjunto de reformas estruturais com o intuito de adequar a institucionalidade do país às 

novas demandas econômicas. Na esteira dessas reformas, buscou-se constituir um sistema 

financeiro mais adequado e funcional ao desenvolvimento da nação. A conformação de um 

mercado de capitais, capaz de prover os recursos necessários para o investimento produtivo 

privado, e a massificação dos instrumentos voluntários de dívida ao financiamento dos 

déficits públicos, através da adoção do expediente da correção monetária, eram algumas das 

bases consistentes das reformas propostas. 

 O controle que se conseguiu obter sobre o avanço inflacionário no decorrer da década 

de 1960 fez com que a correção monetária ou indexação pouco fosse utilizada no mercado 

financeiro nacional até o 1º Choque do Petróleo, em 1973. A partir dos reflexos desse evento, 
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que passaram a ser sentidos na economia brasileira já em 1974 com a retomada do 

crescimento da inflação, o instrumento da indexação efetivamente estabeleceu-se no país, 

modificando sua dinâmica econômico-financeira.       

 O presente capítulo busca analisar tal modificação, que se definiu a partir do 

estabelecimento da indexação como expediente contratual. Conforme arcabouço teórico 

conferido em CARVALHO (1990), constituíram-se, a partir de então, circunstâncias que 

configuraram um regime econômico específico, denominado “Regime de Alta Inflação” 

(RAI).  

 Uma melhor compreensão da dinâmica econômico-financeira que caracteriza o 

Regime de Alta Inflação parte do entendimento da maneira pela qual a inflação tende a se 

autorreproduzir em resposta aos reajustes automáticos dos contratos monetários e da reação 

dos agentes econômicos, no que se refere a seus processos decisórios e à composição de seus 

portfólios, diante do aumento da incerteza e das perturbações expectacionais provocadas pela 

aceleração inflacionária. 

 O capítulo é dividido em três seções. Na primeira seção, se recorre novamente ao 

arcabouço teórico pós-keynesiano, desta vez, com o intuito de caracterizar o processo 

decisório dos agentes econômicos e suas composições de portfólio perante um quadro de 

elevadas instabilidade e incerteza provocado pela aceleração inflacionária. A partir disso, 

discute-se mais detalhadamente a questão da indexação e seu papel frente ao contexto 

especificado. Consecutivamente, introduz-se o Regime de Alta Inflação (RAI), estabelecendo 

a natureza de sua concepção e definindo suas especificidades categóricas. A seção se encerra, 

expondo as consequências ao funcionamento de uma economia que derivam da virtual 

estabilidade proporcionada pelo mecanismo de indexação contratual e, por conseguinte, da 

dinâmica econômico-financeira que se conforma a partir do estabelecimento do RAI.  
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 A segunda seção aborda, especificamente, o caso da economia brasileira no período 

tratado por este capítulo. Nesse âmbito, parte-se dos choques de preços provocados, 

principalmente, pelas crises internacionais do petróleo23 e do processo inflacionário 

conformado por intermédio da ampla utilização do expediente da indexação em grande parte 

dos contratos monetários estabelecidos no país, com o intuito de assumir o pressuposto de que 

se constituiu dentro desse contexto nacional, o Regime de Alta Inflação (RAI). A partir de 

então, passa-se a verificar a maneira pela qual tais circunstâncias promoveram uma mudança 

substancial na dinâmica econômico-financeira do Brasil, com o direcionamento massivo dos 

capitais privados para os títulos financeiros protegidos pelo expediente da indexação e o 

progressivo encurtamento de prazos de tais títulos. Decorre daí, entendimento a respeito da 

consolidação de uma tendência à estagnação de longo prazo conformada no país.  

 Na última seção do capítulo, utilizam-se das noções gerais extraídas do que se tratou 

previamente e da ideia de modificação da dinâmica econômico-financeira no Brasil, no 

sentido de se buscar definir, ainda que de maneira preliminar, um alinhamento entre o escopo 

do presente trabalho e as linhas já constituídas na literatura a respeito do processo específico 

de imersão da institucionalidade econômica nacional em um contexto de prevalência da lógica 

financeira e de suas determinações sobre a economia do país.            

 

Seção 3.1 – As bases teóricas constitutivas do Regime de Alta Inflação (RAI) 

 

 Esta primeira seção do atual capítulo busca delinear, em caráter geral, o quadro teórico 

em que vai se apoiar a constituição do que se definiu por Regime de Alta Inflação (RAI). O 

RAI, mais especificamente, guarda referência na conceituação adotada por Fernando José 

 
23 1º Choque do Petróleo (1973) e 2º Choque do Petróleo (1979). 
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Cardim de Carvalho, em artigo datado do ano de 1990, intitulado “Alta inflação e 

hiperinflação: uma visão pós-keynesiana” 24. A seção é dividida em três subseções.     

 A primeira subseção expõe as bases teóricas sob as quais a Escola Pós-Keynesiana 

estabelece compreensão a respeito do processo decisório dos agentes econômicos e suas 

composições de portfólio diante de um contexto de aceleração inflacionária. Tendo por 

referência a concepção originária dos princípios básicos da Economia Monetária de Produção 

de Keynes25, tal abordagem visa adequar os parâmetros para a tomada de decisão dos 

indivíduos a um ambiente predominantemente instável, em que há elevada incerteza.  

 Nessa mesma linha, na subseção seguinte, trata-se da utilização do instrumento da 

indexação como um artificio para a amenização da incerteza. Esse, ao corrigir o valor dos 

rendimentos contidos nos contratos monetários conforme a variação de determinado índice de 

preços, garante a recomposição real dos detentores desses contratos e, por conseguinte, ao 

eliminar o risco de perdas, simula um cenário de relativa estabilidade à continuidade dos 

investimentos produtivos e do funcionamento econômico. A institucionalização da indexação 

é o elemento chave que define o caráter específico do RAI, segundo CARVALHO (1990). 

 Na última subseção, apresentam-se as consequências ao funcionamento de uma 

economia, que derivam da virtual estabilidade proporcionada pelo mecanismo de indexação 

contratual. O estabelecimento do RAI, aqui, passa a ser observado como um entrave ao 

desenvolvimento econômico, tendo em vista que, ao manter a economia em um quadro de 

crescente instabilidade na medida em que a inflação se acelera, reforça e amplia as tendências 

curtoprazistas e especulativas nas decisões dos indivíduos sob a influência de um contexto 

inflacionário.          

      

 
24 CARVALHO, Fernando J. Cardim de. Alta inflação e hiperinflação: uma visão pós-keynesiana, 1990. 
25 Para uma revisão dos princípios básicos da Economia Monetária de Produção de Keynes, ver seção primeira 
do Capítulo 1 do presente trabalho.  
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Subseção 3.1.1 – A questão do investimento (em Keynes) dentro de um contexto 

inflacionário 

 

 Em FEIJÓ (1993), sistematiza-se o processo inflacionário e suas consequências sobre 

o grau de incerteza da economia, as expectativas dos agentes econômicos (especialmente, as 

firmas) e os sistemas contratuais. Segundo a autora, a desorganização do sistema de preços 

relativos é o principal problema causado pela inflação, tendo em vista que as firmas perdem 

referência à definição de suas estimativas, sejam elas de custos e receitas, da rentabilidade do 

capital, ou mesmo, da capacidade de absorção dos mercados aos bens/serviços ofertados. 

 Outro problema apontado, diz respeito à instabilidade gerada sobre o sistema 

contratual. É sabido que, diante da incerteza – a qual conforme o arcabouço teórico pós-

keynesiano é não probabilística (ou ineliminável) – cumpre aos contratos monetários a função 

de reduzi-la, através da predefinição de prazos e valores acordados entre as partes envolvidas 

em uma relação mercantil. Diante de uma grande volatilidade de preços, torna-se mais difícil 

a determinação das especificações contratuais. Seus termos valorativos perdem referência, 

podendo ocasionar prejuízos a partir de reduções no valor real dos pagamentos monetários 

fixados, estimulando a ocorrência de antecipações ou quebras contratuais. 

 Todas essas circunstâncias definidas em um quadro de instabilidade de preços 

provocam, portanto, o aumento do grau de incerteza da economia. Esse aumento, por sua vez, 

reflete-se diretamente sobre as expectativas formadas pelos agentes econômicos, as quais 

podem se tornar extremamente elásticas às variações dos preços. Segundo o trabalho referido, 

quando as expectativas se tornam elásticas, as mesmas passam a ser incorporadas às decisões 

econômicas, amplificando o efeito de choques inflacionários. Sendo assim, uma aceleração da 

inflação pode ser provocada a partir desse processo por meio da exigência de reajustes 

contratuais cada vez mais curtos e elevados. 
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 A frustação das expectativas formadas pelos agentes, por sua vez, faz com que as 

condições econômicas se deteriorem, na medida em que se estabelece “um estado de baixa 

confiabilidade nas diferentes previsões [...] tendendo, no limite, a uma ruptura na 

continuidade do sistema contratual” (MINELLA, 1995, p. 23) 26. Em FEIJÓ (1993), vai se 

afirmar ainda que, diante da iminência de ruptura do sistema contratual: 

 

Decisões de investimento são revistas ou postergadas, contratos são encurtados, a 
especulação é estimulada e a economia afasta-se cada vez mais de sua trajetória de 
equilíbrio, de forma explosiva (FEIJÓ, 1993, p.126). 

    

 Na subseção 1.1.3 do presente trabalho, verificou-se que por detrás das decisões de 

investimento, de acordo com a teoria de Keynes, haveria a escolha entre alternativas distintas 

de ativos. Esboçou-se, assim, utilizando como referência MINELLA (1995), uma teoria de 

avaliação de ativos, segundo a qual, a escolha dos agentes econômicos se daria em função do 

rendimento oferecido por cada ativo, o qual era definido a partir de determinados atributos 

estabelecidos pela teoria referida. 

 O que aqui se destaca, fazendo um paralelo com tal preâmbulo, é a maneira pela qual o 

avanço de um processo inflacionário redefine os pesos conferidos pelos agentes econômicos a 

cada atributo dos ativos. O aumento da incerteza, provocado pela instabilidade contida em um 

contexto inflacionário, faz com que as firmas redefinam as suas composições de portfólio na 

direção de ativos com retorno mais rápido, influenciando, assim, as suas decisões de 

investimento. 

 Ainda tendo por referência MINELLA (1995), diz-se com respeito à avaliação dos 

ativos nessas circunstâncias, que se destacam duas principais modificações no valor dos 

rendimentos (ou eficiências marginais, nos termos de Keynes) dos ativos e, por conseguinte, 

nas escolhas dos agentes. Com o aumento do grau de incerteza, ocorre a elevação da 

 
26 Nessa citação há inversão na ordem em que os trechos aparecem no texto original. 
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preferência pela liquidez, fazendo com que os ativos de maior liquidez sejam mais 

demandados devido ao aumento relativo em seu “prêmio de liquidez”.  

 Na mesma linha, a outra mudança destacada refere-se à elevação da “taxa de incerteza 

e risco”, que diz respeito ao grau de incerteza contida em avaliações futuras e ao risco de 

frustração de expectativas. Em vista dessa segunda alteração na avaliação dos ativos em um 

cenário de instabilidade de preços, acentua-se “o desenvolvimento de instituições [...] que 

atuam no sentido de garantir certa estabilidade no sistema [...] alterações institucionais que 

procuram contrabalançar, pelo menos em parte, o aumento da incerteza” (MINELLA, 1995, p. 

23-24).  

 Nesse sentido, ainda conforme o trabalho referido, ganham espaço os denominados 

ativos indexados (pós-fixados). Tais ativos apresentam menor “taxa de incerteza e risco” do 

que os ativos que oferecem rendimento pré-fixado, pois possuem proteção contra variações 

imprevistas nos preços. 

 Dessa maneira, levando-se em consideração um contexto de inflação volátil, com 

aumento da elasticidade das expectativas dos agentes e da incerteza, segundo conclui o autor, 

ocorrem duas formas de alteração no perfil dos contratos monetários visando atingir um 

patamar mínimo de confiabilidade: 

 

A primeira delas é o encurtamento dos prazos contratuais, reduzindo, dessa forma a 
taxa de incerteza dos rendimentos. [...] Prazos mais estreitos também atendem ao 
crescimento da preferência pela liquidez. A segunda alteração é a utilização de 
indexação, isto é, o reajuste automático dos valores contratuais de acordo com 
determinado parâmetro externo ao contrato. [...] Desse modo, a inflação verificada 
seria automaticamente incorporada, afastando a possibilidade de a variação de 
preços, ao surpreender os agentes, causar prejuízos/ganhos inesperados 
(MINELLA, 1995, p. 31). 

 

 Pode-se concluir, portanto, que em um ambiente inflacionário, a decisão de 

investimento em ativos de capital (investimento produtivo) é desencorajada, tendo em vista 

duas questões. Por um lado, as estimativas empresariais perdem referência em relação ao 
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retorno esperado devido à desorganização do sistema de preços relativos. Por outro, a 

instabilidade gerada sobre o sistema contratual exige o encurtamento de prazo dos contratos 

monetários. Define-se um contexto de elevada incerteza e de alto grau de preferência pela 

liquidez. Tais circunstâncias fazem com que sejam cada vez mais estimuladas decisões 

especulativas e de curto prazo, em detrimento da escolha pela inversão produtiva de recursos.  

 O instrumento da indexação visa impedir essa tendência à inibição pelas decisões de 

investimento produtivo, através da simulação de um quadro de relativa estabilidade de preços. 

Contudo, ao mesmo tempo, quando a economia é submetida a choques inflacionários, a ampla 

utilização de tal instrumento tem o potencial para desencadear a aceleração da inflação através 

do engendramento de correções expectacionais sistemáticas, as quais, por sua vez, dão conta 

de estabelecer a autorreprodução das variações de preços.         

  

Subseção 3.1.2 – A institucionalização da indexação e o estabelecimento do Regime de 

Alta Inflação (RAI) 

  

 Nesta subseção, parte-se da noção estabelecida com respeito à formação de 

expectativas dos agentes econômicos diante do aumento da incerteza provocada por um 

processo inflacionário, para se tratar da questão da indexação. Segundo CARVALHO (1990), 

taxas de inflação recorrentemente elevadas levam os indivíduos a conformarem expectativas 

com respeito ao crescimento dos preços, a fim de introduzirem margens que já contenham tais 

expectativas ao valor de seus contratos monetários.  

 No entanto, é fundamental salientar que tal circunstância configura o acirramento do 

conflito distributivo27, tendo em vista que provoca “uma cadeia de reações entre os agentes 

econômicos que desejam proteger suas rendas” (FEIJÓ, 1993, p. 128). Dentro desse 

 
27 A questão do conflito distributivo é tratada no Capítulo 2 do presente trabalho. 
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entendimento, a inclusão de margens expectacionais aos valores dos contratos monetários 

diante de uma condição de enfrentamento social pela repartição da renda nacional leva a um 

circuito de elevação das taxas de crescimento dos preços. Ou seja, conforma-se não apenas 

um quadro de inflação elevada, mas com crescimento acelerado. Sendo assim, os 

consecutivos reajustes dos contratos monetários passam a deflagrar, na medida em que a taxa 

de inflação se acelera, uma corrida dos agentes econômicos em defesa de suas margens de 

rentabilidade e, portanto, a retroalimentação do processo inflacionário. 

 Conforme já observado na subseção anterior, o avanço no ritmo do aumento dos 

preços, por sua vez, faz com que os indivíduos percam a sua capacidade de previsão 

inflacionária, incorrendo em prejuízos consecutivos. A partir disso, as expectativas dos 

agentes econômicos tornam-se cada vez mais elásticas, elevando a instabilidade da economia 

ao nível de total destruição da confiança na unidade monetária vigente como representação de 

valor.  

Conforme CARVALHO (1990), a inviabilidade da denominação de contratos na 

moeda legal da economia obriga a alteração do sistema contratual. Passam a ser adotadas 

novas unidades de conta contratuais. Nasce desse processo, o mecanismo de indexação dos 

contratos monetários, unidades de conta contratuais que consideram automaticamente a perda 

de valor da moeda legal da economia. Estabelece-se, assim, “um sistema monetário dual, onde 

a denominação de contratos é feita em uma unidade, mas sua liquidação se dá em outra” 

(CARVALHO, 1990, p. 73). “Instituições, normas e comportamentos são alterados para o 

convívio com uma inflação alta e persistente” (FEIJÓ e ARAÚJO, 2018, p. 2). Dá-se o caráter 

específico do Regime de Alta Inflação (RAI), considerado no presente trabalho. 

 Objetiva-se, por intermédio do instrumento da indexação dos contratos monetários, 

proteger os agentes econômicos das perdas inflacionárias, reduzindo a incerteza na economia, 

no intuito de viabilizar o funcionamento da mesma frente a um processo de aceleração 
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inflacionária e de deterioração do valor da unidade monetária vigente. Nas palavras de FEIJÓ 

(1993): 

 

A indexação de contratos é o mecanismo pelo qual rendas contratuais são 
protegidas da erosão do poder de compra da moeda, causada pela inflação (...) com 
o objetivo de fornecer aos agentes econômicos um seguro contra 
mudanças nos preços relativos (FEIJÓ, 1993, p. 132). 
 

 De acordo com CARVALHO (1990), a utilização do mecanismo da indexação 

contratual se define como uma tentativa de configurar um contexto de equilíbrio perante um 

ambiente inflacionário. FEIJÓ e ARAÚJO (2018) dão clareza a tal entendimento ao verificar 

que, sendo a inflação “o resultado de um conflito entre os agentes na defesa de sua 

participação na renda agregada, a indexação contratual ajuda a organizar o conflito 

distributivo” (FEIJÓ e ARAÚJO, 2018, p. 2). A indexação dos contratos monetários, 

portanto, “institucionaliza o conflito” (CARVALHO, 1990, p. 74), atuando no sentido de 

organizar as diferentes demandas pela renda nacional, a fim de “reduzir a assimetria de 

informações em um ambiente com elevada dispersão de preços relativos” (FEIJÓ e ARAÚJO, 

p. 2) e arrefecer as pressões autônomas por reajustes de preços. 

 Contudo, é importante que se atente para o fato de a indexação não conseguir eliminar 

integralmente as distorções dos preços relativos conformadas por um processo inflacionário. 

Os indexadores arbitrados para o reajuste dos contratos monetários, dificilmente, atendem de 

maneira equânime todas as partes envolvidas. Segundo CARVALHO (1990), “não existem 

medidas inequívocas do valor da moeda” (CARVALHO, 1990, p. 73). Ele depende “do que 

cada agente quer fazer com ela, (...) da cesta de bens que lhe é relevante” (Ibidem). Dessa 

maneira, a determinação de um indexador específico para a correção do valor da moeda, 

necessariamente, penaliza uma das partes, “cuja estrutura de demanda não coincida com 

aquela representada pelas unidades de conta” (Ibidem).  
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 Outro problema que deve ser ressaltado, diz respeito ao intervalo de tempo para a 

correção monetária. Ainda que os contratos sejam reajustados conforme algum indexador que 

reflita a variação de preços passada, não se pode evitar que, diante de uma aceleração 

inflacionária, ocorram perdas ocasionadas pela defasagem entre a inflação passada e as 

variações de preços ocorridas posteriormente. Estas últimas sendo apenas corrigidas no 

reajuste seguinte. Tendo isso em vista, acrescenta-se que “a indexação pode apenas 

compensar as perdas passadas, não podendo evitar as perdas presentes e futuras provocadas 

pela aceleração inflacionária” (FEIJÓ e ARAÚJO, 2018, p. 2).  

 Nessa linha de compreensão, evidencia-se o caso particular das firmas que vendem 

seus bens ou serviços no mercado à vista. Elas, por um lado, têm sua estrutura de custos 

fortemente determinada por cláusulas de indexação, especialmente no que diz respeito aos 

contratos salariais e aos contratos de encomendas a prazo. Por outro lado, a principal fonte de 

receita de tais firmas, suas vendas, não é indexada. De acordo com CARVALHO (1990), elas 

“não precisam nem devem indexar seus preços para preservar sua flexibilidade frente a 

mudanças no estado dos mercados” (CARVALHO, 1990, p. 73). Sendo assim, por não 

estarem sujeitas à indexação contratual em suas vendas, mas, ao mesmo tempo, terem sua 

estrutura de custos definidas a partir de contratos indexados, tais firmas estabelecem o preço 

das mercadorias ou serviços que ofertam conforme a inflação passada mais suas expectativas 

com respeito ao avanço inflacionário. Dessa forma, um aumento na incerteza com respeito ao 

comportamento dos preços futuros faz com que as mesmas elevem as suas margens 

expectacionais, transmitindo seus reajustes à variação de preços da economia, pressionando a 

inflação futura. (CARVALHO, 1990; FEIJÓ, 1993; FEIJÓ e ARAÚJO, 2018). 

Em consonância com isso, FEIJÓ (1993) alerta para o aumento da vulnerabilidade a 

choques de uma economia amplamente indexada. Além disso, acrescenta que, ante a 

permanência da instabilidade de preços, a indexação pode até aumentar a incerteza (ao invés 
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de reduzi-la), devido ao potencial desestabilizador representado pela coexistência em uma 

economia de preços indexados e não indexados. 

 A partir de todo o exposto acima, CARVALHO (1990) define o Regime de Alta 

Inflação como uma “configuração de desequilíbrio”. O autor observa que “na alta inflação são 

criados mecanismos que permitem indefinidamente a operação da economia numa situação de 

desequilíbrio” (CARVALHO, 1990, p. 74). Contudo, haja vista que tais mecanismos se 

tratem apenas de um “mascaramento da inconsistência” contida em um contexto de intenso 

conflito distributivo, o quadro que se define é “carente da propriedade da estabilidade”, 

configurando-se em um “arranjo frágil” (Ibidem).  

  

Subseção 3.1.3 – O Regime de Alta Inflação (RAI) e suas consequências sobre o 

funcionamento econômico 

  

 A noção de que o RAI se configura em um “arranjo frágil”, como visto anteriormente, 

apoia-se no entendimento de que o mecanismo de indexação contratual apenas mascara as 

inconsistências contidas em um contexto de desequilíbrio e instabilidade, o qual caracteriza 

uma economia inflacionária. Ainda que se consiga conformar um “simulacro de estabilidade”, 

a partir de algum ordenamento do conflito distributivo por intermédio dos reajustes 

automáticos, a coexistência de dois sistemas de conta dá conta de exprimir toda a dificuldade 

de convívio com essa estrutura institucional. 

 CARVALHO (1990) aponta, por exemplo, para a maneira como o equilíbrio 

orçamentário dos mais distintos agentes da economia é afetado pelo desajuste causado pela 

indexação ou não de receitas e despesas. As firmas, como observado previamente, têm grande 

parte de seus custos indexados (salários, encomendas a prazo), enquanto a receita derivada de 

suas vendas é denominada em termos monetários. Os consumidores, por sua vez, têm seus 
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salários indexados e seus gastos de consumo corrente, não. Além disso, uma gama de outras 

despesas, tais como aluguéis e prestações, são indexadas, entretanto, muitas vezes, por meio 

de outros indexadores que não os mesmos de suas receitas. O Estado, mais comumente, tem 

suas receitas fixadas em termos monetários e suas despesas, em sua maioria, indexadas.   

 Sendo assim, definindo o caráter da inconsistência de se manter sistemas distintos de 

denominação de contratos, ainda segundo o trabalho referido: 

 

(...) uma evolução inesperada dos termos de câmbio entre a unidade monetária e a 
unidade de indexação pode levar mesmo à insolvência do agente se o valor das 
receitas acabar se revelando inferior ao das obrigações, convertidos à mesma 
unidade (CARVALHO, 1990, p. 75). 
 

 Nesse sentido, partindo do questionamento à capacidade da indexação de conter a 

prevalência da instabilidade e incerteza contidas em um contexto inflacionário, vai se buscar 

expor as consequências oriundas da convivência por um longo período com os aspectos 

derivados dos desequilíbrios presentes na alta inflação.  

É importante lembrar que a institucionalização da indexação, ao fazer coexistirem a 

moeda legal junto a um sistema de conta indexado, “estabelece um sistema monetário dual, 

onde a denominação de contratos é feita em uma unidade, mas sua liquidação se dá em outra” 

(CARVALHO, 1990, p. 73). Isso, por sua vez, ao preservar as funções da moeda, evita que 

avancem sobre a economia os efeitos desintegradores de uma hiperinflação clássica. Contudo, 

a permanência das condições de desequilíbrio acaba por causar a deterioração gradual do 

ambiente econômico e das condições de investimento da economia e, por conseguinte, a 

interrupção prolongada do seu processo de desenvolvimento. 

 Levando-se em consideração, primeiramente, a manutenção da incerteza e seu possível 

aprofundamento, diante do arranjo conformado pelo RAI, é central que se destaque o 

comportamento adotado pelos agentes econômicos frente a tais circunstâncias. Como visto 

anteriormente, o aumento da incerteza faz com que os agentes tenham seu grau de preferência 
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pela liquidez elevado, o que, por sua via, desestimula a inversão de capitais em atividades 

produtivas, com prazos de maturação mais alongados. Além disso, o risco de insolvência 

diante da iminência de acelerações inflacionárias faz com que os contratos monetários 

também se restrinjam a horizontes temporais cada vez mais curtos. Tal situação dificulta 

sobremaneira as condições de financiamento do investimento. O setor privado como um todo, 

dessa forma, direciona-se para o curto prazo e concentra-se em atividades especulativas. 

 Conforme CARVALHO (1990), o Estado, por outro lado, tem a sua capacidade de 

atuação restringida tanto no que diz respeito à política fiscal quanto à monetária. Da parte 

fiscal, a restrição se dá pelos desequilíbrios entre arrecadação e despesa, constituídos não só 

em função de grande parte de sua despesa estar indexada e sua receita não, mas também 

devido ao Efeito Tanzi28.  

 Do lado monetário, a indexação determina a adequação da quantidade de moeda 

ofertada ao aumento dos valores a serem debitados na economia, tornando a oferta monetária 

endógena ao avanço da inflação. Ao mesmo tempo, em direção oposta, a própria indexação 

força a aplicação de pisos para a política da taxa de juros, impostos pela existência de títulos 

públicos indexados. 

 A partir dessa passividade imposta à atuação da Autoridade Monetária, o mercado 

financeiro é tomado de títulos públicos, os quais, em vista da indexação, apresentam maior 

rentabilidade e proteção em relação aos títulos privados. Sendo assim, diante do desestímulo à 

inversão produtiva dos capitais privados, os mesmos passam a ser direcionados para a 

rentabilidade real e a segurança oferecida pelos títulos públicos indexados, “tornando-se o 

ativo mais procurado pelos agentes” (CARVALHO, 1990, p. 80).  

 Verifica-se, portanto, duas circunstâncias que se conformam em detrimento da 

“acumulação de capital real da economia”. De um lado, a massiva transferência do capital 
 

28 O Efeito Tanzi, ou Efeito Olivera-Tanzi, identifica a perda de receita na arrecadação do governo em ambiente 
de alta inflação. A perda decorre do lapso de tempo entre o recolhimento dos impostos e da execução das 
despesas. 
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privado dos investimentos para o refúgio dos títulos públicos, protegidos pelo expediente da 

indexação. De outro, o Estado, diante dos desequilíbrios orçamentários gerados com a 

indexação e do oneroso encargo com os juros dos títulos emitidos com correção monetária, 

tem a sua capacidade de investimento drasticamente reduzida.  

Dentro da compreensão desse processo, segundo CARVALHO (1990), a substituição 

de ativos reais por ativos financeiros, do ponto de vista individual dos agentes econômicos e 

seus portfólios, não parece redundar em problema algum, na medida em que seus capitais se 

mantêm preservados sob a forma de ativos rentáveis e com elevada liquidez, podendo retornar 

ao investimento a qualquer momento, dentro de uma conjuntura mais adequada.  

Entretanto, sob o aspecto macroeconômico, tal situação constringe a economia ao 

paroxismo do baixíssimo investimento produtivo. Nessa linha, o autor alerta para o prejuízo 

significativo representado pela progressiva dilapidação do estoque de capital da economia, 

uma vez que as inversões de longa duração essenciais ao processo de desenvolvimento 

econômico “ao deixarem de ser realizadas levam a atrasos cuja recuperação se tornará cada 

vez mais difícil, ou mesmo, talvez, irreversível” (CARVALHO, 1990, p. 80).   

 

Seção 3.2 – O Regime de Alta Inflação e o caso da economia brasileira 

  

A questão da institucionalização do mecanismo de indexação contratual é o elo a 

estabelecer a conexão histórica entre o conteúdo do capítulo atual e aquilo que se tratou no 

capítulo anterior29. Busca-se fazer nesta seção o elo entre a estrutura analítica verificada na 

seção prévia, que dá definição ao Regime de Alta Inflação (RAI), e o contexto histórico-

econômico do Brasil, conformado entre meados dos anos 1970 e 1980. 

 
29 O Capítulo 2 do presente trabalho delineia um roteiro específico com o intuito de conferir entendimento a 
respeito da maneira pela qual a institucionalidade monetário-financeira do país foi forjada ao longo da década de 
1960, a fim de que se corrigissem os desequilíbrios estruturais existentes no sistema financeiro nacional à época, 
debelando o avanço inflacionário e tornando-o funcional ao desenvolvimento econômico. 
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 A compreensão do pressuposto estabelecimento do RAI na economia brasileira parte 

da noção, já verificada na seção prévia, de que uma economia amplamente indexada tornar-

se-ia mais vulnerável a choques, podendo constituir um ambiente de elevada incerteza perante 

instabilidades de preços em função do alto potencial desestabilizador conferido pela 

coexistência de distintos sistemas de conta.  

 Sendo assim, argumenta-se que em função dos choques de preços ocorridos ao longo 

dos anos 1970, em decorrência principalmente das crises internacionais do petróleo, a 

crescente utilização do expediente da indexação na economia nacional serviu de base para a 

aceleração inflacionária no país. O recrudescimento da inflação, que se evidenciou em 

meados da década de 1970, determinou a alteração radical no comportamento dos agentes 

econômicos, ante a prevalência da incerteza e o elevado grau de preferência pela liquidez, na 

busca por proteção contra a instabilidade. 

Evidenciou-se, a partir de então, a modificação da dinâmica econômico-financeira do 

país em conformidade com o caráter atribuído ao RAI. Os participantes do mercado 

financeiro passaram a aderir cada vez mais aos títulos protegidos pela cláusula de indexação, 

definindo um direcionamento massivo de capitais privados para os títulos públicos com 

correção monetária e o progressivo encurtamento nos prazos desses títulos.  

 Por outro lado, também guarda relevância ao entendimento do estado de coisas que se 

conformou no país à época, a atuação do poder público ante as condições que se impuseram. 

O agravamento do quadro inflacionário e a explicitação de um cenário financeiro concentrado 

na segurança e liquidez proporcionadas pelos títulos públicos indexados e de curtíssimo prazo 

determinaram a imobilização do governo em sua capacidade de realização de políticas 

econômicas e a atrofia do mercado financeiro nacional. 
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Através da consubstanciação desses fatores, em linha com a concepção teórica 

abarcada, se busca justificar a consolidação de uma tendência à estagnação de longo prazo 

verificada na economia do país.  

 A seção é dividida em três subseções. A primeira subseção visa constatar o potencial 

desestabilizador resultante da ampla utilização do mecanismo de indexação contratual na 

economia brasileira, a partir do soerguimento do curso inflacionário frente ao 1º Choque do 

Petróleo (1973) e da conformação de um cenário ulterior marcado pelo desequilíbrio e 

incerteza. Na subseção seguinte, volta-se a atenção para a atuação do governo diante das 

circunstâncias verificadas. A última subseção, ao verificar as principais consequências de todo 

o processo exposto, conclui o capítulo chamando a atenção para a transfiguração de caráter do 

instrumento da dívida pública, ao consolidar-se como expediente à proteção dos capitais 

privados e ao rentismo financeiro em detrimento do processo de desenvolvimento nacional.  

 

Subseção 3.2.1 – A ampla indexação contratual e seu potencial desestabilizador 

 

 Tendo origem, conforme SIMONSEN (1995) e já verificado na subseção 2.3.3 do 

presente trabalho, com a criação das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN) – 

na tentativa de promover no país a adesão aos instrumentos voluntários de dívida para o 

financiamento do investimento público, sem a utilização do expediente da emissão de moeda 

– a correção monetária ou indexação foi, progressivamente, sendo incorporada à dinâmica 

econômica brasileira.  

 Nessa direção, OLIVEIRA (2010) observa que, a partir do Governo Costa e Silva 

(1967-69), a indexação começou a se generalizar na economia diante da pressão da sociedade 

pela inclusão dos reajustes salariais na cláusula indexatória30. O trabalho referido ressalta que 

 
30 Tendo em vista o objetivo de combate à inflação contido no Plano que fora proposto pelo Governo Castello 
Branco (PAEG) e o entendimento dos limites que deveriam ser impostos à abrangência dos contratos indexados, 
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o não alcance das metas estabelecidas pelo PAEG e a aceleração da inflação a partir de 1974 

motivaram a prorrogação do tempo e a ampliação na utilização do instrumento da indexação.  

 Em consonância com o verificado acima, SIMONSEN (1995) afirma que a 

multiplicação dos casos de correção monetária previstos em lei conferiu à ORTN o papel de 

unidade de conta indexada31. De acordo com SILVA (1979), estabeleceu-se no país, a partir 

daí, uma dualidade de unidades de conta nas quais boa parte dos valores contratuais passou a 

ser expressa. Definiu-se, assim, a coexistência de dois subsistemas contratuais. Um 

subsistema de contratos em termos reais – aos quais eram conferidos reajustes automáticos 

conforme as taxas de inflação – e um subsistema de contratos em termos nominais – que não 

guardavam nenhuma relação automática com a evolução dos preços e os reajustes eram feitos 

de maneira discricionária32.  

 Diante dessa estrutura institucional, é apontado pelo trabalho em questão o enorme 

potencial desestabilizador contido em uma drástica elevação da inflação, tal qual a ocorrida a 

partir do 1º Choque do Petróleo, em 1973. A coexistência desses subsistemas contratuais 

condicionava a estabilidade e o desenvolvimento financeiro nacional à estabilidade 

inflacionária.   

 Ainda em SILVA (1979), complementa-se o exposto, explicando que uma drástica 

elevação da taxa de inflação levaria, concomitantemente, a uma elevação da taxa esperada de 

conversibilidade entre a unidade de conta oficial da economia (cruzeiros) e a unidade de conta 

indexada (ORTN ou UPC) e, portanto, entre os contratos nominais e os contratos reais. Em 

vista disso, ante a dispersão de expectativas quanto ao curso futuro da inflação, os agentes 

 
aos salários havia sido estipulada uma regra de reajustes abaixo da taxa de inflação. Havia o entendimento, por 
parte dos formuladores do PAEG, de que “a generalização desse expediente para todos os contratos da 
economia, incluindo os salariais, ensejaria uma espiral inflacionária de caráter inercial” (OLIVEIRA, 2010, p. 
12). 
31 A partir da ampliação do uso da ORTN como unidade de conta indexada, em especial no que concerne ao 
setor imobiliário, esta recebe o jargão de UPC – Unidade Padrão de Capital (SIMONSEN, 1995, p. 33). 
32 SILVA (1979) destaca a distinção existente entre contratos em termos reais (com correção monetária), os 
quais tinham seus valores reajustados automaticamente conforme a inflação, e os contratos submetidos ao 
controle discricionário de reajustes de preços.   
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credores passariam a preferir contratos em termos reais, a fim de evitar possíveis perdas de 

capital. Conformar-se-iam, assim, “dramáticos movimentos de fundos do setor financeiro que 

contrata em termos nominais para o que contrata em termos reais” (SILVA, 1979, p. 94). 

 Conforme observado em BARROS (1993) e também já verificado na seção 2.3.3 do 

presente trabalho, a alteração do quadro inflacionário em 1974 determinou a reversão das 

expectativas dos agentes econômicos em função da quebra na confiança dos mesmos sobre a 

continuidade do controle da inflação. Nessa linha, o autor diz que “diante das incertezas sobre 

o comportamento futuro da inflação, os investidores passaram a procurar os contratos 

financeiros com correção monetária” (BARROS, 1993, p. 6). 

 Sendo assim, definiu-se uma enorme concentração de capitais no “setor de contratos 

em termos reais” a partir do aumento drástico na demanda por ativos providos do expediente 

da indexação. Vale dizer, que a utilização da cláusula indexatória nesse primeiro momento era 

de exclusividade dos instrumentos públicos de captação financeira. As instituições privadas se 

recusavam a emitir títulos nesses termos, em vista do risco de insolvência frente à 

possibilidade de flutuações na taxa de inflação (SILVA, 1979). 

 Estabeleceu-se, dessa maneira, um contexto de profundo desequilíbrio no mercado 

financeiro brasileiro. Enquanto, por um lado, houve excesso de liquidez aos instrumentos de 

dívida com correção monetária (“setor de contratos em termos reais”), sendo a totalidade 

deles constituídos por títulos públicos. Por outro lado, extinguiu-se o provimento de recursos 

à captação em termos nominais, determinando a insolvência por iliquidez de inúmeras 

instituições financeiras e empresas privadas (Ibidem).  

 Na mesma direção, afirma-se em OLIVEIRA (2010), que “a existência de um ativo 

emitido pelo setor público e com proteção contra a inflação contribuiu (...) para centralizar a 

poupança financeira no Estado” (OLIVEIRA, 2010, p. 10). A partir disso, concentrou-se nas 

agências estatais boa parte da intermediação financeira do país, conferindo à atuação do 
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governo o protagonismo na definição da dinâmica econômico-financeira que se deu 

posteriormente.          

 

Subseção 3.2.2 – A atuação do Estado brasileiro em meio ao RAI  

 

 Como visto na seção anterior, diante da generalização do instrumento da indexação, se 

constituiu a coexistência de subsistemas contratuais distintos (dualidade de unidades de 

conta). Os choques de preços, por sua vez, desencadearam um rápido avanço inflacionário por 

intermédio da aceleração do processo de reajustes. Os agentes econômicos, ante a incerteza e 

o risco de prejuízos provocados pelo aumento da inflação, passaram a alocar seus capitais em 

ativos financeiros protegidos pela cláusula indexatória.  

 O “setor de contratos em termos reais”, composto basicamente por agências estatais, 

passou a concentrar boa parte dos recursos financeiros, determinando uma crise de liquidez no 

“setor de contratos em termos nominais”, composto das instituições financeiras e empresas 

privadas. A atuação do Estado assumiu, assim, papel preponderante na definição da dinâmica 

econômico-financeira posterior, na medida em que nele centralizou-se grande parte da 

intermediação financeira do país.  

 De acordo com SILVA (1979), com o fim de salvar as instituições financeiras e as 

empresas privadas pertencentes ao setor de contratos em termos nominais, imersas em uma 

crise de liquidez, observou-se “substancial expansão da “ajuda financeira” do Banco Central” 

(SILVA, 1979, p. 98). Constituiu-se um “complexo sistema de crédito seletivo, administrado 

pelo Banco do Brasil e Banco Central” (Ibidem, p. 108), a realizar operações subsidiadas em 

prol de instituições financeiras insolventes e específicos setores produtivos.  

 O trabalho referido destaca ainda, a expansão na concessão de crédito realizada pelas 

demais agências financeiras estatais – tais como, o Banco Nacional de Habitação (BNH), o 
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Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDE) e a Caixa Econômica Federal (CEF) 33  – 

dentro do mesmo intuito de resgate ao setor de contratos em termos nominais. Nesse sentido, 

estabeleceu-se um crescimento significativo da taxa de expansão de crédito por parte do setor 

público.         

  Outra frente de ação do Estado, diz respeito a artifícios utilizados com o fim de 

reequilibrar o mercado financeiro nacional. Buscou-se por meio de medidas específicas, de 

um lado, aumentar a atratividade dos títulos financeiros não indexados e elevar a liquidez no 

setor de contratos em termos nominais. De outro lado, desestimular a demanda por ativos 

providos de correção monetária, descentralizando os capitais do setor de contratos em termos 

reais. 

 No intuito de elevar a liquidez no setor de contratos em termos nominais, 

flexibilizaram-se os limites máximos impostos às taxas de juros nominais e possibilitou-se o 

encurtamento nos prazos das operações financeiras. A ideia por trás de tais medidas era 

propiciar a elevação da rentabilidade dos títulos não indexados, a fim de que pudessem 

concorrer com os indexados frente ao avanço da inflação, e fornecer maior segurança aos 

detentores de tais títulos por meio do encurtamento no vencimento dos mesmos. 

 Na direção oposta, buscando descentralizar os recursos do setor de contratos em 

termos reais, foi imposto um limite máximo para a taxa de correção monetária e arbitraram-se 

modificações discricionárias à fórmula da cláusula de indexação. Observa-se em tais medidas, 

a tentativa de reduzir a taxa esperada de conversibilidade entre a unidade de conta oficial 

(Cruzeiros) e a unidade de conta indexada (UPC ou ORTN), desestimulando a demanda por 

ativos providos de correção monetária. Buscava-se, também, conter a autorreprodução 

inflacionária, que passou a se conformar em linha com a generalização dos reajustes 

 
33 É importante salientar que as agências estatais mencionadas (BNH, BNDE e CEF) tinham por instrumentos 
principais de captação de recursos, modalidades específicas de poupança, principalmente compulsórias, as quais 
eram providas da cláusula de correção monetária.  
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automáticos estabelecidos perante a ampliação da cláusula indexatória aos contratos de 

diversos tipos, especialmente salariais.    

 Contudo, tais medidas não surtiram o efeito desejado. A intensa dispersão dos preços 

relativos, frente ao avanço inflacionário, manteve a incerteza e o medo de prejuízos elevados 

por parte dos agentes credores, que mantiveram a transferência da poupança financeira do 

setor de contratos em termos nominais para o setor de contratos em termos reais.  

 Além disso, as ações promovidas no sentido de controlar a taxa de correção monetária 

determinaram a progressiva perda de confiança dos agentes no sistema de indexação. 

Conforme OLIVEIRA (2010), iniciativas desse tipo quebraram “a confiança na expectativa de 

que a correção das ORTN refletiria a inflação efetiva com margem de erro aceitável” 

(OLIVEIRA, 2010, p. 14). Nos termos verificados em BARROS (1993), a tentativa do 

governo de arbitrar a taxa de correção monetária representou “o primeiro de uma série de 

golpes desferidos pelo governo na credibilidade do indexador oficial dos contratos 

financeiros” (BARROS, 1993, p.7) 34. A perda de credibilidade da correção monetária definiu 

uma tendência ao encurtamento de prazos, também, dos títulos indexados (ORTN).  

 

Subseção 3.2.3 – A dívida pública e o rentismo financeiro 

 

 Outra frente de atuação do Estado evidenciada neste trabalho, corresponde ao modus 

operandi e à direção da política monetária praticada no contexto especificado. A observação 

da maneira como tal frente de ação do governo se conjugou com as demais, verificadas 

previamente, procura dar luz à trajetória conferida ao desenvolvimento financeiro do país 

dentro do entendimento, aqui, empreendido. 

 
34 De acordo com BARROS (1993), as maxidesvalorizações promovidas pelo governo, em 1980 e 1983, e a 
prefixação do câmbio, em 1980, completaram a ruptura com o sistema de correção monetária.  



72 
 
 Segundo assinalado em PEDRAS (2009), a partir de 1969, o mercado voluntário de 

títulos públicos já havia se consolidado no Brasil. Isso, conforme o autor, viabilizava a 

utilização de tal instrumento não apenas para a captação de recursos privados ao 

financiamento público, mas também para a condução da política monetária do país. A mesma 

se daria por meio de operações de compra e venda de títulos públicos, realizadas pelo Banco 

Central no chamado “Mercado Aberto” (Open Market). 

 Nessa linha, o trabalho em destaque verifica que, no início da década de 1970, 

criaram-se, por meio do Decreto-Lei nº 1079/70, as Letras do Tesouro Nacional (LTN) – 

títulos públicos prefixados (não indexados) e com menor prazo de maturidade do que as 

ORTN – com o intuito específico de executar a política monetária. A Autoridade Monetária, 

através da compra e venda das LTN no Mercado Aberto, buscaria controlar o nível de 

liquidez da economia. 

 No âmbito do combate à inflação, procurou-se adotar uma política monetária de cunho 

contracionista por intermédio do controle sobre a expansão nominal de moeda (base 

monetária). Ou seja, a fim de restringir a liquidez da economia, o Banco Central atuava 

vendendo LTN e retendo moeda do público. Entretanto, para viabilizar a venda das LTN (não 

indexadas), era preciso que estas estivessem em condições de competir com as ORTN 

(indexadas). Isso, por sua vez, obrigava a Autoridade Monetária a regular a taxa de juros das 

LTN em conformidade com os rendimentos corrigidos oferecidos pelas ORTN, o que 

significava conferir rentabilidade real positiva àquelas num contexto de progressivo 

crescimento da taxa de inflação.  

 Todavia, como já visto previamente, em meio à concentração massiva de recursos 

financeiros no setor de contratos em termos reais, verificou-se a expansão das operações 

creditícias (meios de pagamento) por parte das agências públicas, com a finalidade de resgatar 

as instituições financeiras e empresas privadas que se viam insolventes em função da restrição 
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de liquidez ao setor de contratos em termos nominais. Dessa forma, de acordo com SILVA 

(1979), perdia-se o efeito restritivo da política monetária. Nas palavras do autor, “a cada ciclo 

de contração da taxa de expansão da base monetária, segu(ia)-se uma expansão “espontânea” 

de crédito” (SILVA, 1979, p. 110).  

 Nesse sentido, visando manter o caráter contracionista da política monetária, o Banco 

Central era obrigado a lançar mão de substancial volume de LTN à venda no mercado aberto, 

a fim de que as contrações na base monetária compensassem as expansões nos meios de 

pagamento, imputando a necessidade de novas emissões de títulos por parte do Tesouro. 

Sendo assim, em vista da grande emissão de LTN para a operacionalização da política 

monetária e dos elevados níveis de juros oferecidos pelas mesmas, em compensação aos 

rendimentos corrigidos dos títulos indexados, se deu substancial elevação da dívida pública 

interna brasileira. 

 Definiu-se, assim, ainda em conformidade com o trabalho referido, um esquema de 

intermediação financeira – em que cumpriu ao Estado brasileiro o papel central – composto, 

de um lado, pela venda de títulos públicos federais com patamares de remuneração 

estabelecidos a partir dos rendimentos reais oferecidos pela correção monetária, e de outro, 

pelas operações creditícias, a juros subsidiados, oferecidas pelo Banco Central e agências 

estatais. De acordo com explicação conferida em FEIJÓ e ARAÚJO (2018): 

 

(...) o Estado, emitindo títulos públicos indexados, tornou-se cada vez mais um 
intermediário financeiro, absorvendo recursos do público, através da venda de 
títulos indexados, e transferindo-os novamente para o setor privado, a taxas de 
juros efetivas mais baixas através de crédito subsidiado. (FEIJÓ e ARAÚJO, 2018, 
p. 6).       

 

 Segundo SILVA (1979), dando continuidade à exposição do esquema supracitado, os 

recursos adquiridos pelo setor privado a taxas subsidiadas, por meio dos créditos ofertados 

pelas instituições governamentais, encontraram, por sua via, destino rentável e seguro na 
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aquisição dos próprios títulos públicos federais, com remuneração real garantida a partir dos 

patamares mínimos de juros delimitados pela correção monetária. Nesse sentido, o autor 

destaca que se constituiu um ciclo de intermediação financeira no país, em que o governo, 

através de diferenciais negativos entre as taxas de aplicação e captação de recursos, passou a 

constituir a fonte de financiamento de suas próprias obrigações.  

No entanto, pela ótica dos agentes privados, tal esquema “cri(ou) um estímulo ao 

endividamento para financiar aquisição de haveres financeiros não-monetários”, quais sejam, 

os próprios títulos públicos federais, “desencorajando, dessa forma, investimento produtivo” 

(SILVA, 1979, p. 115). Determinou-se, dessa maneira: 

 

(...) uma forte onda de acumulação financeira em detrimento da acumulação de 
capital produtivo, dando origem, assim, à especulação poeticamente batizada no 
país de “ciranda financeira”. (...) À essa situação tenho chamado de “armadilha do 
título público federal” (SILVA, 1979, p. 111/115).  

  

  Tais circunstâncias passaram, assim, a determinar uma transfiguração do caráter 

inicialmente atribuído aos títulos públicos federais. Estes deixam de ser instrumentos de 

captação de recursos a prazos mais alongados para o financiamento do investimento público e 

tornam-se ativos com elevada rentabilidade e liquidez –  que por combinarem tais atributos 

recebem a alcunha de “Quase Moeda” ou “Moeda Indexada” –  passando a constituir insumo 

à acumulação rentista-financeira, em detrimento da acumulação produtiva.  

 Nessa direção, é que CARVALHO (1990) aponta os malefícios da manutenção do 

Regime de Alta Inflação por prolongado período. A consolidação dessa configuração e sua 

dinâmica determinaram a atrofia do sistema financeiro do país, ao restringir as operações de 

financiamento ao curto prazo e desestimular a inversão dos recursos privados em projetos 

produtivos. Tendo em vista o elevado grau de incerteza presente na economia, os agentes 

econômicos passaram a buscar refúgio nas condições propícias oferecidas pelos títulos 

públicos federais de curto prazo. A acumulação rentista baseada em capital financeiro 
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curtoprazista se sobrepõe, assim, ao processo de acumulação produtiva, definindo um cenário 

ulterior marcado pela longa estagnação econômica. 

 

Seção 3.3 – A modificação da dinâmica econômico-financeira do Brasil e a 

financeirização precoce 

 

 Nessa seção, busca-se conciliar a compreensão verificada previamente – a respeito do 

processo econômico brasileiro delineado conforme a questão da indexação e a modificação da 

dinâmica econômico-financeira do país – com a linha de pesquisa, presente na Academia, que 

trata a financeirização no Brasil como um fenômeno precoce, o qual toma forma entre os anos 

1970 e 1980, ainda antes daquilo que mais comumente se concebe como marco desse 

fenômeno em economias periféricas, a abertura/liberalização financeira.        

 Fazendo referência a trabalho precursor e vanguardista no que se refere à temática da 

financeirização35, BRUNO et al. (2011) conceituam tal fenômeno como uma “norma 

sistêmica de riqueza”. Por norma de riqueza, entende-se um determinado padrão de produzir 

e acumular riqueza, o qual adquire caráter sistêmico ao redefinir as estratégias dos agentes 

econômicos como um todo e modificar a dinâmica estrutural macroeconômica.  

 No que diz respeito especificamente à financeirização, ainda de acordo com o trabalho 

citado, os princípios que norteiam tal padrão de riqueza têm como base de sua constituição, a 

lógica financeira. Ou seja, preponderam na forma de atuação dos participantes da economia, 

inclusive das instituições governamentais, os princípios regidos pela lógica de acumulação 

capitalista financeira (“dominância financeira”). Na medida em que a “finança” passa a 

ocupar posição dominante no que concerne à revalorização dos capitais e às possibilidades de 

enriquecimento privado, toda a dinâmica econômica passa a se conformar em função dela.       

 
35 BRAGA, J. C. Temporalidade da riqueza: teoria da dinâmica e financeirização do capitalismo. Tese 
(doutorado), Unicamp, São Paulo, 1985. 
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 Guarda relevância, aqui, destacar que a prevalência da lógica da “finança”, em 

conformidade com aquilo que se concebe por financeirização, se dá dentro de um contexto em 

que a acumulação financeira se desvincula da acumulação produtiva, sobrepondo-a e, em 

última instância, impedindo a sua expansão em função da divergência de seus princípios 

norteadores e da confrontação entre as ações e medidas tomadas em prol desta ou daquela.           

 Em LAVINAS et al. (2017), é feita exposição introdutória a respeito da maneira pela 

qual o fenômeno da financeirização se estabelece na economia mundial, determinando um 

“novo estágio de desenvolvimento do capitalismo” definido a partir da “expansão acelerada 

do setor financeiro (...) já não mais subordinado à produção” (LAVINAS et al., 2017, p. 4), e 

se espraia das economias centrais para as periféricas através do processo 

abertura/liberalização financeira destas últimas. Aponta-se no mesmo trabalho, entretanto, a 

peculiaridade do caso brasileiro.  

 Fazendo referência ao texto pioneiro já mencionado, de José Carlos Braga36, os 

autores destacam uma precoce tendência da economia nacional à financeirização, conformada 

ela, a partir das condições que se colocaram no contexto econômico do país entre os anos 

1970 e 1980. Nas próprias palavras dizem: 

  

(...) o fenômeno da financeirização no Brasil foi gestado nos anos 1970 e avança 
nos 1980, antes mesmo que esse conceito fosse elaborado e objeto de pesquisa nas 
décadas subsequentes. (LAVINAS et al., 2017, p. 10). 

 

 O contexto do período referido e as condições que se verificaram na economia 

nacional conectam essa linha de compreensão, a respeito do processo precoce de 

financeirização da economia brasileira, ao escopo do presente trabalho.  

Nessa direção, LAVINAS et al. (2017) destacam a propensão “de as empresas e 

bancos darem preferência à acumulação de ativos financeiros desvinculada do compromisso 

 
36 Ibidem. 
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com inversões futuras no setor produtivo” (LAVINAS et al., 2017, p. 5), a partir da 

exacerbação de sua preferência pela liquidez ante a deflagração do processo inflacionário e a 

difusão dos mecanismos institucionais de correção monetária. 

 Segundo o trabalho referido, em consonância com BRUNO et al. (2011), a 

amplificação do uso da indexação na economia nacional, como meio de proteção aos agentes 

econômicos contra a inflação crescente, deu origem a uma dualidade monetária a qual tomou 

forma no expediente dos títulos públicos federais de curto prazo, a “moeda indexada”. Isso, 

por sua vez, possibilitou a expansão da acumulação rentista sobre a base dos “ganhos 

inflacionários derivados da rolagem da dívida pública no processo que se tornaria conhecido 

por “ciranda financeira”’ (LAVINAS et. al., 2017, p. 10).  

 Operou-se, assim, o desenvolvimento de um esquema próprio de acumulação 

financeira no Brasil, tendo como eixo central de sua conformação, o endividamento público 

interno. Esse esquema foi possível devido às mudanças institucionais que deram amparo ao 

processo de indexação formal de contratos, o qual, a partir da aceleração da inflação, tornou-

se generalizado. Diante de uma economia amplamente indexada, em um contexto de elevada 

incerteza e alto grau de preferência pela liquidez, a possibilidade de enriquecimento privado 

através de operações financeiras com títulos públicos de curto prazo definiu “a substituição 

das imobilizações em capital fixo pelos produtos e serviços financeiros” (Ibidem).  

 O rentismo se expande no país, a partir da utilização da “moeda indexada” como 

instrumento de acumulação especulativa pelo setor bancário-financeiro. Tal setor, por sua via, 

progressivamente, é elevado à condição de hegemonia, deslocando o centro da acumulação no 

país das atividades produtivas para o rentismo especulativo. A consolidação da hegemonia do 

setor bancário-financeiro determina as transformações institucionais que se processam ao 

longo das décadas seguintes, especialmente, aquelas que levam à abertura/liberalização 
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financeira e ao estabelecimento de um padrão de inserção internacional condizente com os 

interesses da “alta finança” mundial (BRUNO et al., 2011; LAVINAS et al., 2017). 

 Conforme BRUNO et al. (2011), a acumulação financeira passa, então, a nortear a 

condução das políticas econômicas e o arranjo institucional da nação. As estratégias não 

apenas do setor bancário-financeiro, mas também das empresas, famílias e instituições, tais 

como, o Banco Central e o Tesouro Nacional, são determinadas pela lógica da “finança”. As 

operações de financiamento, os investimentos produtivos e as despesas públicas ficam, assim, 

condicionados às condições propícias do mercado financeiro.  

 Nesse sentido que, ainda segundo o trabalho citado acima, toda a dinâmica 

macroeconômica do país é modificada pela financeirização. A dominância financeira, ao 

estabelecer a prevalência das determinações da lógica financeira e as condicionalidades do 

mercado financeiro sobre o funcionamento da economia nacional, nas palavras dos autores, 

“reproduz os limites estruturais ao desenvolvimento econômico brasileiro” (BRUNO et al., 

2011, p. 746).    

 

Conclusão do Capítulo 3 

 

 Conclui-se este capítulo, buscando restabelecer de maneira sintética a trajetória 

analítica delineada ao longo do mesmo e consolidar a sua ligação com os demais capítulos 

componentes do presente trabalho. Objetiva-se com isso, fortalecer o sentido de unidade e 

coesão pretendido para a sua compreensão. O arcabouço teórico abordado no Capítulo 1 e o 

enredo histórico-analítico verificado no Capítulo 2 constituem as bases que sustentam a 

conclusão trazida neste Capítulo 3, enquanto justificativa para a construção de todo o 

trabalho.  
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 A questão da institucionalização da correção monetária ou indexação legal assume, 

nesse sentido, papel central, pois é o eixo que estabelece o vínculo entre o argumento 

principal trazido neste último capítulo e aquilo que o precede. Ela tem origem no ensejo de 

constituir-se no país um sistema financeiro funcional ao seu processo de industrialização. 

Mais especificamente, viabilizar a conformação de uma fonte voluntária de recursos a prazos 

mais alongados, frente a um contexto de avanço inflacionário, para o financiamento do 

esforço de desenvolvimento nacional via processo de substituição de importações.  

 Corresponde a este capítulo, uma análise da maneira pela qual a generalização do uso 

de tal mecanismo – de reajuste automático dos contratos monetários conforme a taxa de 

inflação – desconfigurou o seu propósito, dando origem às circunstâncias próprias do 

denominado “Regime de Alta Inflação” (RAI). 

  A ampla utilização da indexação na economia brasileira, por um lado, conferiu 

determinada automaticidade aos reajustes dos contratos monetários, tornando as variações de 

preços mais elásticas a choques, acelerando a reprodução inflacionária. Por outro lado, ao 

derivar unidade de conta alternativa à moeda corrente, estabeleceu a coexistência de dois 

subsistemas contratuais (sistema monetário dual), tornando o mercado financeiro do país mais 

vulnerável aos desequilíbrios advindos das flutuações de preços. 

 A aceleração inflacionária que se seguiu às crises internacionais do petróleo precipitou 

um ambiente de desequilíbrio e elevada incerteza, o que levou os agentes econômicos – ante o 

aumento do grau de preferência pela liquidez e do risco de perdas – a encurtarem o horizonte 

temporal de seus projetos de investimento e buscarem proteção a seus capitais em ativos 

financeiros providos de correção monetária. Tal circunstância determinou uma concentração 

de recursos no subsetor financeiro que ofertava títulos indexados.  

 Tendo em vista o risco de oferecer essa modalidade de ativos em um contexto de 

inflação instável e crescente, correspondeu ao setor público a exclusividade na oferta dos 
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mesmos. Definiu-se, assim, uma crise de iliquidez nas instituições financeiras e empresas 

privadas, a qual se procurou amenizar por meio de um sistema de créditos públicos 

subsidiados, controlado pelo Banco Central.     

 O esquema estatal de intermediação financeira com diferencial de juros negativo – 

combinando a captação de recursos através de instrumentos financeiros com remuneração real 

garantida pela cláusula indexatória e a aplicação desses recursos em um sistema de crédito a 

taxas de juros subsidiadas – passou a servir de base para a prevalência do comportamento 

rentista-especulativo sobre a acumulação produtiva, uma vez que as instituições financeiras e 

as empresas privadas passaram a fazer uso dos empréstimos públicos para a aquisição dos 

próprios títulos de dívida pública federal, beneficiando-se do diferencial de juros, ao invés de 

mobilizar tais empréstimos em inversões produtivas. 

 A segurança institucional oferecida pelo endividamento público, a rentabilidade real 

garantida pela indexação (e pelos diferenciais estabelecidos conforme o esquema de 

intermediação estatal) e o elevado prêmio de liquidez imposto pelo curso acelerado da 

inflação definiram a atratividade da figura da “Quase-Moeda” ou “Moeda Indexada”.  

 A sua consolidação na economia nacional, como instrumento propício à acumulação 

privada de riqueza em meio ao contexto de instabilidade e incerteza proporcionado pela 

aceleração inflacionária e conformação do RAI, na compreensão deste trabalho, serviu de 

suporte para o estabelecimento da dominância financeira sobre o padrão comportamental dos 

agentes econômicos. Nessa linha, verificou-se no país uma adesão precoce à norma de riqueza 

regida pela lógica da “finança”, que no decorrer do tempo passou a assumir caráter sistêmico. 

De outra maneira, a financeirização. 
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CONCLUSÃO 

 

 O processo inflacionário, sua dinâmica e a institucionalização, e posterior 

generalização, do mecanismo da indexação dos contratos monetários na economia brasileira 

são os elementos que serviram de base ao estabelecimento do “Regime de Alta Inflação” 

(RAI), nos termos de Fernando José Cardim de Carvalho. A compreensão de sua configuração 

e das consequências que impôs sobre o contexto e a trajetória econômica do país foram os 

principais objetivos do presente trabalho.  

 A conjugação entre o arcabouço teórico Pós-Keynesiano, no que trata das condições 

econômicas definidas em um ambiente de elevada incerteza (não ergódica) e alta preferência 

pela liquidez, e todo o estado de coisas que se verificou na economia nacional, a partir da 

amplitude que assumiram as questões da inflação e da indexação, deram corpo à teoria 

proposta em CARVALHO (1990) e ao centro do enredo, aqui, delineado. 

 A noção de que, por meio do RAI, prolongaram-se as condições de desequilíbrio e 

intensificou-se a deterioração do ambiente econômico do país definiu as consequências desse 

enredo. Compreender as circunstâncias sobre as quais se deu a atrofia do sistema financeiro 

do país, sujeito à concentração dos capitais privados no rentismo curtoprazista, confere 

sentido àquilo que justifica a proposta, aqui, empreendida e constitui a ponte entre a história 

contada e a construção do contemporâneo.  

 A definição da hegemonia do setor financeiro no Brasil situa-se no âmbito do contexto 

apresentado e, a partir dela, é reconfigurada a norma de acumulação no país. A prevalência do 

rentismo-financeiro sobre a inversão produtiva de capitais abre espaço para a “dominância 

financeira”. A lógica da “finança” passa, então, a determinar a atuação dos mais variados 

agentes econômicos, perpetuando-se sistemicamente por toda a economia nacional.      
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 A concepção verificada na Academia, de que o processo de financeirização da 

economia brasileira foi moldado precocemente em função do rentismo constituído sobre a alta 

inflação, é, portanto, aqui reiterada e suportada através do esmiuçamento da dinâmica 

econômico-financeira, a qual caracterizou o Regime de Alta Inflação.      
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