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Prefácio
Apresento aqui um estudo sobre o chamado “Plano Biden”.
Necessitamos estudá-lo bem para os brasileiros progressistas
elaborarem um bom Plano Social-Desenvolvimentista Sustentável.
Sua inspiração será muito necessária para o planejamento do
almejado em longo prazo para a Nação. Será possível implementálo quando, provavelmente em 2023, o Brasil adotar um governo
popular de esquerda ou “liberal igualitário”, eleito por uma Frente
Ampla de Democratas.
Pedro Cafardo é um raro jornalista desenvolvimentista, oriundo
da equipe criadora do Valor Econômico. Publicou uma coluna (Valor,
19/02/21) onde cita um artigo escrito por David Leonhardt, na
“Sunday Review”, do “New York Times”. Ele analisa os avanços da
economia americana desde 1933. Sustenta os resultados terem sido
muito melhores em governos democratas face aos republicanos.
A taxa média anual de expansão do PIB foi de 4,6% quando os
presidentes eram do partido de Joe Biden e de 2,4% sob os da
legenda de Trump. A preponderância dos democratas se dá não
apenas no PIB, mas também nos demais indicadores importantes da
economia: emprego, renda, produtividade e até no preço de ações.
Em todos, os democratas levam vantagem nesses quase 90 anos.
Brasil é diferente, mas algumas lições dos EUA são válidas.
B a s t a c o m p a ra r o s d e s e m p e n h o s m e l h o r e s d e g ove r n o s
desenvolvimentistas com os neoliberais em termos de crescimento de
PIB. A economia brasileira não cresce, de maneira sustentada, desde
o fim do Nacional-Desenvolvimentismo, entre 1941 e 1980: quatro
décadas com crescimento médio anual do PIB em +7% aa. O
Neoliberalismo, entre 1981 e 2020, derrubou essa taxa para +2%.
Além de ser menos de 1/3 daquela, é menos da ½ da ocorrida entre
1901 e 1940: +4,3%.
Os quatro presidentes, cujos governos alcançaram o maior
crescimento do PIB, eram democratas e, entre os quatro com
expansão mais lenta, três eram republicanos. Os seis presidentes
com avanço mais rápido do emprego eram democratas. Os quatro
com um período de expansão mais lento eram republicanos (ver
gráficos abaixo).
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Biden, eleito pelo Partido Democrata, acaba de iniciar seu
governo. Teoricamente, tenderá a estimular mais o crescimento em
vez do feito por um republicano. Porém, há de considerar alguns
presidentes, como George W. Bush (2001-2008) e Barack Obama
(2009-2016), terem assumido quando a economia estava em
recessão. Outros, como Harry Truman (1945-1953) e Donald Trump
(2017-2020), herdaram um boom.
Além disso, o desempenho da economia decorre de milhões de
decisões tomadas diariamente por empresas e consumidores, muitas
das quais têm pouca relação com a política governamental. Um
sistema complexo é emergente das interações de seus múltiplos
componentes.
A maior polêmica se refere às atitudes de democratas e
republicanos no poder. Os democratas tendem a prestar mais
atenção a lições econômicas históricas sobre quais políticas públicas
realmente desenvolvem a economia. Os republicanos, porém, se
agarram a teorias ou dogmas ideológicos nos quais acreditam como
fé. Adotam o pressuposto de um Estado mínimo com cortes de
impostos e desregulamentação levar à prosperidade individual.
Em consequência, os democratas têm sido mais pragmáticos na
ideia de buscar obstinadamente crescimento de produção, emprego e
renda. Esta é a meta seja qual for a conjuntura em cada ciclo.
Franklin Roosevelt, democrata, por exemplo, quando concorreu
à Presidência pela primeira vez, em 1932, na campanha argumentava
reduzir o déficit poderia ser a chave para acabar com a
depressão. Mas quando assumiu o governo, durante uma Grande
Depressão, sempre pediu a seus auxiliares fazerem experimentações
ousadas e persistentes. “Adote um método e tente. Se não der certo,
admita francamente e tente outro, mas, acima de tudo, tente alguma
coisa”, dizia Roosevelt.
Uma justificativa usual dos republicanos de lá, tal como dos
neoliberais daqui, é jogar a culpa pelo próprio pior desempenho nos
adversários democratas. Os keynesianos desenvolvimentistas
impulsionariam a economia com gastos públicos excessivos, deixando
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para depois os fiscalistas neoliberais terem a tarefa de controlar o
déficit público e a inflação.
Porém, os dados estatísticos também contestam esse
argumento, porque, nas últimas quatro décadas, presidentes
republicanos geraram déficits maiores se comparados aos dos
governos democratas. Aqui, no Brasil, as finanças públicas de
Maílson, Zélia, Malan, Levy, Meirelles e Guedes tiveram piores
resultados face às apresentadas por Palocci (2003-2006) e Mantega
(2006-2014).
Desde 1980, pelo menos, a gestão econômica republicana gira
em torno de uma única política: cortes de impostos. Mas isso pode
levar ao crescimento só em países com taxações muito altas. Não é o
caso dos Estados Unidos – e tampouco do Brasil…
Os conservadores buscam rebater a ideia central de os
democratas terem sido mais inteligentes ao observar as lições
históricas e adotarem políticas de crescimento econômico. Lembram
Roosevelt, após o New Deal, ter enfrentado uma nova recessão em
1937 e 1938. Mas isso foi logo antes da Economia de Guerra… e
crescimento acelerado!
O New Deal (em português, Novo Acordo) foi uma série de
programas implementados nos Estados Unidos, entre 1933 e 1937,
sob o governo do presidente Franklin Delano Roosevelt. Tinha o
objetivo de recuperar e reformar a economia norte-americana, além
de auxiliar os prejudicados pela Grande Depressão. Seu nome foi
inspirado em Square Deal [Negócio Simples], nome dado por
Theodore Roosevelt (1901-1908) à sua política econômica.
O Plano consistia em:
1.

investimento maciço em obras públicas como construção de
usinas hidrelétricas, barragens, pontes, hospitais, escolas,
aeroportos, etc., para gerar milhões de novos empregos;

2.

destruição dos estoques de gêneros agrícolas, como algodão,
trigo e milho, a fim de conter a queda de seus preços;

3.

controle sobre os preços e a produção, para evitar a
superprodução na agricultura e na indústria; e
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4.

diminuição da jornada de trabalho, com o objetivo de abrir
novas vagas.

Além disso, fixou-se o salário mínimo, criaram-se o segurodesemprego e o seguro-aposentadoria para os maiores de 65 anos.
Essas políticas econômicas, até então inéditas, foram adotadas por
Roosevelt nos Estados Unidos e por Hjalmar Schacht na Alemanha.
Cerca de três anos após o lançamento do New Deal, suas ideias
foram racionalizadas teoricamente pelo economista John Maynard
Keynes em sua obra clássica Teoria Geral do Emprego, do Juro e da
Moeda. Foi publicada originalmente em 1936.
Mas há casos à parte entre os presidentes democratas. John F.
Kennedy, assassinado em 1963, por exemplo, era herdeiro de família
rica e pressionou por cortes significativos de impostos. Considerava
“o sistema tributário obsoleto” um grande empecilho para a expansão
do poder de compra privado, dos lucros e do emprego.
Barack Obama comandou uma recuperação da crise econômica
de 2007/2008 lenta, embora sustentada. Em 17 de fevereiro de
2009, sancionou um pacote de estímulos de US$ 787 bilhões,
aumentou os gastos federais para a saúde, infraestrutura, educação,
incentivos fiscais e assistência direta.
As disposições fiscais da lei reduziram temporariamente os
impostos para cerca de 98% dos contribuintes, levando as taxas de
imposto para os seus níveis mais baixos em sessenta anos. Obama
pediu a aprovação de um segundo grande pacote de estímulo, em
dezembro de 2009, mas nenhum outro grande estímulo foi autorizado
pelo Poder Legislativo sob maioria republicana.
Obama, no entanto, conseguiu um resgate para as montadoras
norte-americanas, salvando a General Motors e a Chrysler da
falência, ao custo de 9,3 bilhões de dólares. Para os proprietários de
residência, em perigo de inadimplência de sua hipoteca, devido à
crise do subprime, Obama executou vários programas assistenciais.
As taxas de juros a curto prazo permaneceram perto de zero
em grande parte da presidência de Obama. O Fed não aumentou as
taxas de juros até dezembro de 2015.
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Houve um aumento da taxa de desemprego, durante o primeiro
ano de seu mandato, chegando a um pico de 10,1% em outubro de
2009. O desemprego caiu posteriormente e, em outubro de 2015,
estava em 5,1%.
Porém, a recuperação da Grande Recessão foi marcada por uma
menor taxa de participação da força de trabalho. Os economistas
atribuíram este acontecimento ao envelhecimento da população e as
pessoas permanecerem estudando por mais tempo. A recuperação
também revelou a crescente desigualdade de renda, destacado pelo
governo Obama como um grande problema.
Sob Donald Trump, eleito pelo Partido Republicano, mentiu a
respeito da economia ter retomado o crescimento sustentado, antes
da pandemia, com baixa taxa de desemprego. Aliás, fez da mentira
uma arma retórica, como o submisso mimético daqui...
O fato da superioridade de resultados alcançados por governos
progressistas é insofismável. Os casos específicos não anulam os
dados da longa série temporal e a tendência geral de os
desempenhos democratas-desenvolvimentistas superarem os dos
republicanos-neoliberais.
A situação brasileira é muito diferente da americana, mas
algumas lições podem ser úteis para o país, se assumir um governo
social-desenvolvimentista, em 2023, distinto do atual governo
neoliberal:
1.

corte de impostos não leva a avanço econômico sem
contrapartida em investimentos;

2.

dogmas ideológicos como o ajuste fiscal permanente e a
exclusividade da meta inflacionária conduzem a economia à
estagdesigualdade (estagnação e concentração de riqueza);

3.

para haver crescimento é preciso persistir obstinadamente em
políticas capazes de levar a isso como investimentos públicos
produtivos para substituir em um primeiro momento e depois
arrastar os gastos privados inibidos perante o excesso de
capacidade produtiva ociosa;

9
4.

O Mercado, por si só, não promove crescimento e tende a
concentrar renda e riqueza;

5.

é necessário olhar para as experiências históricas com bons
resultados, aqui e lá.

Nenhuma Revolução Verde se fará aqui apenas com discursos
repletos de expressões e siglas anglófonas como Green New Deal e
ESG, mas através da conscientização e mobilização da vontade
política de lideranças-chave. Elas tomarão decisões de investimento
público em infraestrutura de energia sustentável, por exemplo, eólica
e solar.
Durante a campanha eleitoral, Bernie Sanders questionou se
Biden iria apoiar suas principais propostas, como:
1.

o estabelecimento de um salário mínimo nacional e

2.

a criação de um sistema universal de saúde.

Segundo o senador, já antes da pandemia de coronavírus os
americanos vinham percebendo ser necessário adotar um modelo de
assistência médica unificado para todos os cidadãos, em vez do
vigente, baseado em seguros privados. Sanders ganhou
reconhecimento nacional exatamente por apoiar esse tipo de projeto,
considerado muito radical nos Estados Unidos.
Assim ganhou apelo especialmente entre os jovens e ecos no
movimento progressista. Isso se intensificou no Partido Democrata
após as eleições legislativas de 2018, tentando levar a legenda mais
para a esquerda.
Um dos desafios de Biden era conquistar o apoio desse grupo.
Seus índices de popularidade entre os jovens eram baixos. Para
resolver suas diferenças, os dois anunciaram a criação de grupos
conjuntos de trabalho em seis áreas diferentes — economia,
educação, justiça criminal, imigração, saúde e mudança climática. A
ideia era eles apresentarem uma plataforma comum, unindo as
visões de Sanders e Biden.
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O democrata ambiciona dar uma guinada nas políticas
ambientais dos Estados Unidos ao investir US$ 2,3 trilhões, inclusive
em energia limpa. Será cerca de R$ 11 trilhões ou 1,5 vez o PIB do
Brasil. Vai na direção do Green New Deal, defendido pela esquerda de
seu partido.
No Senado, o ressentimento republicano pode não aprovar as
propostas de Biden. Além disso, ele verá as iniciativas questionadas
na Suprema Corte com maioria conservadora e nos tribunais federais
onde Trump instalou duas centenas de juízes.
Medidas para combater o aquecimento global costumam ser
rotuladas como “socialistas” pela direita, ligada à extração de
petróleo, pois envolvem incentivos e subsídios, por exemplo, para a
energia solar. Opõe forte resistência política também devido ao risco
de aumento da carga tributária sobre os ricos.
Em seguida, faço minha síntese e análise de toda a coleção de
informações relativas à volta do processo de planejamento.
Apresento como anexo um dossiê relativo a gráficos representativos
do atual contexto nacional e internacional.
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Socialismo de Mercado Chinês

Socialismo de Mercado refere-se a um sistema econômico onde
uma parte dos meios de produção é de propriedade pública, mas ele
é operado como uma economia de mercado sob planejamento
estatal. Os lucros gerados por empresas predominantemente estatais
são usados não para PLR (Participação nos Lucros e Resultados) de
seus empregados ou distribuir dividendos para acionistas
minoritários, mas sim como capitalização para alavancagem de
financiamento público de infraestrutura para toda a sociedade.
Teoricamente, a diferença fundamental entre o Socialismo de
Mercado chinês e o Socialismo de Planejamento Central da antiga
URSS é, no primeiro, a preservação de mercado para estabelecer
preços relativos como forma de alocação de capital em lugar de uma
determinação tecno-burocrática. Essa coordenação mercantil entre os
agentes econômicos atua de maneira complementar (e não
antagônica) ao planejamento indicativo do Estado.
O Socialismo de Mercado distingue-se do Modelo de Economias
Mistas, porque não adota a autorregulação pelo mercado. Por isso,
contrasta com as políticas socialdemocratas implementadas em
Capitalismo de Estado. Enquanto a Socialdemocracia visa alcançar
uma maior igualdade através de impostos, subsídios e projetos de
assistência social, o Socialismo de Mercado faz isso por meio de
mudanças nos padrões de propriedade e gestão empresarial com
vistas ao bem comum da sociedade.
A China tem uma economia de mercado, embora seja regulada
pelo Estado. A regulação, a orientação e a iniciativa estatal se
sobrepõe à livre-iniciativa privada com um planejamento indicativo.
As iniciativas particulares, ao utilizarem as informações adequadas,
combinam o seu interesse específico com a lógica sistêmica do
processo interativo.
O processo da “reforma e abertura” da China começou sob
liderança de Deng Xiaoping entre 1978 e 1992. No fim da década de
1970, a carência de reservas internacionais era um problema de
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todos os países emergentes não produtores de petróleo. Era o
principal obstáculo impeditivo da China de decolar economicamente.
Sem um crescimento significativo das exportações, ela não
podia acumular o mínimo necessário em reservas para fixar uma taxa
de câmbio competitiva. A produção de OEM (Original Equipment
Manufacturer, ou “Fabricante Original do Equipamento”), nas regiões
costeiras do sudeste da China foi decisivo para superar aquele círculo
vicioso.
As empresas chinesas de OEM conseguiam importar e processar
peças e componentes, sendo terceirizadas por corporações
estrangeiras. Esses produtos finais, com contribuição significativa das
empresas chinesas para o valor adicionado, eram então vendidos nos
mercados internacionais.
O negócio do processamento permitiu à China alavancar sua
vantagem comparativa com a mão de obra qualificada abundante e
barata. Os chineses constituíram o maior grupo de estudantes
estrangeiros no ensino universitário americano. Alcançou 369.548 no
ano de 2018, quase quadruplicando em relação a dez anos antes.
Gradualmente, um ciclo de “feedback” – da importação de produtos
intermediários ao processamento de exportações – foi estabelecido.
Os ciclos de feedback são interconexões. Os de reforço fazem o
sistema se mover e os de balanceamento o impedem de explodir ou
implodir. Daí há a necessidade de regulação.
A cada rodada de produção para exportação, as empresas
chinesas conseguiam acumular mais reservas internacionais. Estas
permitiam, via desvalorização cambial, baratear a importação de
mais produtos intermediários para processamento e exportação.
Através desse ciclo virtuoso de importação-exportação, a China
atraiu grandes entradas de capital com a política preferencial para os
investimentos diretos estrangeiros com transferência de tecnologia. A
expressão Grande Circulação Internacional descrevia a estratégia
chinesa de desenvolvimento liderado pelas exportações.
Em 1981, as exportações e importações chinesas somavam
apenas US$ 22,5 bilhões e US$ 21,7 bilhões, respectivamente. Em
2013, o fluxo comercial da China alcançou quase US$ 4,2 trilhões (10
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vezes maior), fazendo do país o maior comerciante global. Nessas
três décadas, o PIB da China passou do 17º. para o 2º. maior do
mundo.
Quando uma empresa faz uma parte ou subsistema utilizado no
produto final de outra empresa elas são integradas. Ao “terceirizar a
fabricação” para a China, as corporações norte-americanas se
aproveitaram do baixíssimo custo da mão de obra chinesa.
Em contrapartida à elevação das reservas cambiais chinesas, ao
vender trilhões de dólares em títulos financeiros ao Banco da China,
os Estados Unidos conseguiram valorizar o dólar, importar barato, ter
baixa inflação e usufruir de taxa de juros significativamente mais
baixa. Teriam custo de oportunidade caso não houvesse essa
demanda chinesa por seus títulos de dívida pública.
Niall Ferguson batizou este “país dual” (complementar) de
“Chimérica”: China mais América. Possui pouco mais de um décimo
da superfície da Terra, um quarto de sua população, um terço de sua
produção econômica e mais da metade em elevação do PIB global.
Em 2000, os Estados Unidos respondiam por 26,6% e a China
por 6,6% do total do valor adicionado gerado pela indústria mundial.
Em 2009, os números modificaram-se para 18,9% e 15,6%,
respectivamente, ou seja, os dois países em conjunto redistribuíram a
participação somada (de 33,2% para 34,5%). Demonstra a extensão
com a qual se deu a transferência de atividade industrial dos Estados
Unidos para a China.
O sucesso da estratégia da Grande Circulação Internacional
provocou respostas protecionistas, elevação dos preços das
importações chinesas e déficits no balanço de capital. Os ativos
externos líquidos da China superam US$ 2 trilhões, mas ela sofre
déficits com fluxos de saída de capital superiores à entrada de
investimentos externos.
O 11º Plano Quinquenal da China, em 2006, indicou: “o
crescimento da China deverá ser baseado na demanda doméstica, em
especial, a demanda do consumo. Os esforços para o crescimento
econômico deverão mudar do crescimento dos investimentos e
exportações para o crescimento equilibrado de consumo e
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investimentos, além do crescimento equilibrado da demanda
doméstica e da demanda externa”.
As relações do fluxo de comércio (exportação mais importação)
sobre o PIB (65%) e exportações sobre o PIB (36%) tinham atingido
o pico, em 2006. Entre 2008 e 2018, as exportações líquidas
(exportação menos importação), enquanto parcela do PIB chinês,
caíram de 10% para 1%. Desde a crise mundial de 2009, sua
contribuição para o crescimento do PIB chinês tem sido negativa.
Dada essa tendência, a China adotou um novo conceito: Dupla
Circulação. Ela não mais “virará as costas para o resto do mundo”.
Reconhece seu erro no passado de autossuficiência ou soberba. Não
pretende jamais o fechamento ao comércio externo.
O governo central da China planeja “aproveitar ao máximo as
vantagens do mercado supergrande do país e o potencial da demanda
doméstica para estabelecer um novo padrão de desenvolvimento com
duplas circulações doméstica e internacional complementares uma à
outra”. Buscará dobrar a ligação do crescimento econômico com a
demanda do mercado interno e apoiar a inovação tecnológica, para
garantir uma posição sólida nas cadeias produtivas de valor globais.
A China deve prestar bastante atenção ao problema dos índices
de alta alavancagem, mas a vulnerabilidade financeira do país foi
exagerada por analistas externos. Uma economia com crescimento
alto e população muito poupadora, além de enormes ativos estatais à
sua disposição e dívida externa limitada, é capaz de enfrentar uma
crise financeira sistêmica, resultante de alto grau de alavancagem
financeira.
Em vez de não fazer mais dívidas, para diminuir os índices de
alavancagem, a política macroeconômica da China busca impulsionar
o crescimento da renda, alinhado ao seu índice de crescimento
potencial. Quando os fluxos de rendimentos superam os encargos ou
serviços da dívida não há fragilidade financeira.
O investimento em imóveis representou a maior parcela do
crescimento dos investimentos em 2020, mas é improvável isso se
repetir em 2021. Também é incerto o investimento na capacidade
produtiva se tornar o pilar do crescimento dos investimentos.
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Logo, para compensar a insuficiência de demanda agregada,
dada a retração do consumo, o governo chinês não tem outra escolha
a não ser usar uma política expansionista fiscal e monetária para
apoiar investimentos em infraestrutura. Em 2020, este investimento
cresceu apenas 0,9%, comparado a mais de 40% em 2009.
Só a política expansionista fiscal com lançamento de títulos de
dívida pública e recompra, para o afrouxamento monetário, em curto
prazo, não será suficiente. O planejamento deverá implementar
várias reformas estruturais, envolvendo todos os atores econômicos,
em especial os governos locais, para terem os incentivos certos para
reagir e investir.
A abordagem estruturalista planeja um todo composto por
partes inter-relacionadas ou interativas. O todo resultante se torna
cada vez maior em vez de ser a simples soma das partes. Os
sistemas complexos não são a mera justaposição dessas partes, mas
sim configurações dinâmicas, geradas pelas interconexões móveis.
Em lugar de estagnação, emerge variações ao longo do tempo, ou
seja, dinamismo!
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Capitalismo de Estado Norte-Americano

No atual contexto internacional de re-evolução tecnológica, o
Capitalismo de Mercado norte-americano se transforma em
Capitalismo de Estado para buscar recuperar/manter a hegemonia
frente ao Socialismo de Mercado chinês. Tenta falsear o prognóstico
de Paul Kennedy, no livro Ascensão e Queda das Grandes Potências:
Transformação Econômica e Conflito Militar de 1500 a 2000,
publicado em 1989: “a única resposta à questão cada vez mais
discutida da capacidade dos EUA de preservar ou não sua atual
posição é 'não'”.
O esfacelamento dos Impérios coloniais representou a criação
de Nações independentes. Para a elevação do padrão de vida nesses
países subdesenvolvidos, não necessitam de interdependência, isto é,
participar dos fluxos de comércio internacional?
Quanto maior o crescimento populacional, esses países mais
necessitam de crescimento satisfatório da qualidade de vida. São
necessários produtos e serviços, geradores de renda a ser bem
distribuída, para satisfazer a demanda social de bem-estar.
Para tanto, bastaria o livre-mercado autorregulado, isto é, a
economia desincrustada da sociedade? Por mais absurda possa
parecer, essa ideologia de autossuficiência da casta dos mercadores,
embora sempre com a salvaguarda da casta dos militares, reaparece
periodicamente. Predomina há cerca de 40 anos. Configura a Era
Neoliberal.
A memória social é curta. Parece ter esquecido de a Europa ter
se recuperado, rapidamente, após a destruição humana e física da II
Guerra Mundial, com o apoio do Plano Marshall. O governo dos
Estados Unidos propiciou enorme injeção de dinheiro – dólares
cumprindo as três funções de reserva de valor, unidades de conta e
meios de pagamento – para financiamento da reconstrução da
infraestrutura e das indústrias destruídas.
A lição da história é clara. Para se desenvolver, não só os países
subdesenvolvidos, mas também os ricos destruídos necessitam de
muitos investimentos, tanto em infraestrutura (estradas, portos,

17
aeroportos, telecomunicações, logística em geral), quanto em
indústria (fábricas e, senão petrolíferas, usinas hidrelétricas, eólicas,
solares).
Esses investimentos devem ser feitos em bloco ao mesmo
tempo porque são interdependentes. Só os Estados nacionais, e
melhor se contar com apoio internacional, têm condições de fazer
investimentos nessa escala de concentração e centralização de
capital.
Não será através da espontaneidade dos mercados de capitais,
mas sim via um grande impulso propiciado por investimentos
produtivos estatais. Podem ser por meio de intervenção
governamental direta, ou melhor, por cooperação entre o setor
público e o setor privado, alinhado a um planejamento estatal
indicativo das prioridades sociais.
O Mercado não consegue destinar com eficiência recursos
escassos para investimentos em setores socialmente prioritários, mas
n ã o o s m a i s l u c ra t i v o s . M u i t o s , e m i n f ra e s t r u t u ra , s ã o
complementares – e exigem coexistência para uma matriz de
insumos-produtos bem diversificada multiplicar a renda impulsionada
por componentes da demanda final.
Há encadeamento, tanto prospectivo, quanto retrospectivo, nas
interligações entre os produtores de insumos (bens intermediários),
bens de capital (máquinas e equipamentos) e bens de consumo final.
Formam uma rede complexa de interações em uma produção
diversificada. Mas, em crise depressiva, o grande impulso inicial parte
de ação estatal.
Os tecnocratas só provocam as interações adequadas entre os
diversos setores produtivos quando estudam e planejam em detalhe
os encadeamentos prospectivos e retrospectivos. Um diagnóstico
arguto, acompanhado de terapia correta, avalia também as
vantagens comparativas da economia local.
Depois da Era Neoliberal de abertura comercial para a
globalização, deixou de fazer sentido a meta de autarquia. Autarquia
é quando o Estado tem total autonomia sobre si próprio, ou seja, visa
ser autossuficiente.
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Alcançar a independência financeira e sobreviver apenas com
seus próprios recursos financeiros, sem precisar de nenhum apoio
externo, também foi uma lição da história. Entretanto, a autonomia
tecnológica será muito difícil qualquer Nação alcançar, dada a
necessária interdependência ou compartilhamento do conhecimento
científico entre vários pesquisadores no mundo.
O Plano New Deal [Novo Acordo] foi uma série de programas
governamentais implementados nos Estados Unidos, entre 1933 e
1937, sob o governo do presidente Franklin Delano Roosevelt. Tinha o
objetivo de recuperar e reformar a economia norte-americana, além
de auxiliar os prejudicados pela Grande Depressão.
Pouco após uma década da revolução comunista soviética,
temia-se ela inspirar a união dos trabalhadores de todo o mundo. O
nome do Plano foi inspirado em Square Deal [Negócio Simples],
nome dado por Theodore Roosevelt (1901-1908) à sua política
econômica.
O Plano consistia em: investimento maciço em obras públicas
como construção de usinas hidrelétricas, barragens, pontes,
hospitais, escolas, aeroportos, etc., para gerar milhões de novos
empregos; destruição dos estoques de gêneros agrícolas, como
algodão, trigo e milho, a fim de conter a queda de seus preços;
controle sobre os preços e a produção, para evitar a superprodução
na agricultura e na indústria; e diminuição da jornada de trabalho,
com o objetivo de abrir novas vagas.
Além disso, fixou-se o salário mínimo, criaram-se o segurodesemprego e o seguro-aposentadoria para os maiores de 65 anos.
Essas políticas econômicas, até então inéditas, foram adotadas por
Roosevelt nos Estados Unidos e por Schacht na Alemanha.
Cerca de três anos após o lançamento do New Deal, suas ideias
foram racionalizadas teoricamente pelo economista John Maynard
Keynes em sua obra clássica Teoria Geral do Emprego, do Juro e da
Moeda. Foi publicada, originalmente, em 1936.
Recentemente, na Europa, tendo sofrido uma depressão ainda
maior se comparada à americana, na pandemia, a proposta de
recuperar a economia por meio de investimentos na transição
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ecológica se traduziu no projeto do “European Green Deal”. No
entanto, a magnitude do pacote americano foi muito maior.
Embora não tenha adotado o Plano “Green New Deal”,
elaborado pela ala esquerda do Partido Democrata, o presidente
Biden já lançou dois projetos. Ambos possuem “metas verdes”.
O primeiro é um Plano de Ajuda de US$ 1,9 trilhão. Ele permite
proteger a economia no momento mais delicado, ajudar aqueles mais
vulneráveis e colocar o país de volta na rota do crescimento. Em
seguida, ele propôs um segundo projeto de lei com US$ 2,3 trilhões
para lidar com a infraestrutura e a transição ecológica.
O Plano de Alívio será financiado via aumento do déficit público
monetizado, inspirado na MMT (Teoria da Moeda Moderna). Distribuirá
pagamentos de US$ 1.400 para a maior parte dos americanos;
suplemento de US$ 300 por semana nos seguros-desemprego até
setembro; aumento do crédito fiscal por filhos; ajuda a governos
estaduais e locais; e aloca mais recursos para escolas e vacinações.
Para financiar o segundo Plano, a proposta é elevar o imposto
sobre as empresas de 21% para 28%, desfazendo parte do corte
promovido pelo governo Trump do percentual anterior de 35%. Para
evitar a fuga desse aumento de carga tributária, pretende a
tributação de empresas multinacionais com um imposto mínimo
global.
Esse Plano de Investimentos inclui US$ 621 bilhões para
reconstruir a infraestrutura, como estradas, pontes, rodovias e
portos, e US$ 174 bilhões para construir uma rede de recarga
nacional de veículos elétricos até 2030. Em cinco anos, a indústria
automobilística terá de fazer os carros rodarem média de 21,6 km/
litro de gasolina.
Reconhece a precariedade da atual infraestrutura de
transportes dos Estados Unidos, com necessidade de atualizar suas
estradas e ferrovias. Ao contrário da China, Taiwan, Coréia do Sul,
Japão, Alemanha, França, Bélgica, Inglaterra, Espanha e Itália, os
Estados Unidos não dispõem, por exemplo, de trem-bala.
O Plano de Biden também visa enfrentar a desigualdade
econômica, criada pela discriminação racial. Pretende acabar com a
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poluição atmosférica prejudicial às comunidades negras e hispânicas
próximas de portos ou de usinas de geração de energia petrolífera.
A proposta prevê US$ 400 bilhões para ampliar o acesso a
casas de repouso comunitárias para idosos e pessoas com deficiência.
Em especial é destinado a trabalhadoras “de baixa remuneração e
subvalorizadas”, na maioria, mulheres de cor.
Há ainda uma dotação de US$ 213 bilhões para construir, de
moderna, “residências verdes” sustentáveis e financeiramente
acessíveis. Tem mais centenas de bilhões para ajudar a indústria de
transformação americana, renovar a rede elétrica do país, criar uma
rede nacional de banda larga de alta velocidade, e reformar os
sistemas de água do país a fim de garantir água potável limpa.
Retomará o compromisso assumido em Paris de reduzir em
28% as emissões americanas de gases de efeito estufa (GEE) até
2025. O democrata planeja eliminá-las da geração de eletricidade em
2035 e tornar a economia do país neutra em carbono até 2050.
A equipe do Posto Ipiranga, do IFI (Instituição Fiscal
Independente) do Senado Federal, “O Mercado” tupiniquim e todos os
Zé Regrinhas, time de zagueiros-fiscalistas sem ninguém para marcar
gol, foram avisados da morte do neoliberalismo na matriz? Os
PhDeuses, embora desconheçam planejamento, permanecem
oniscientes, onipotentes e onipresentes em Terrae Brasilis?!
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Segunda Guerra Fria: Comercial e Tecnológica

A retórica beligerante do presidente Biden pretende unir o povo
norte-americano e impor pressão para obter a aprovação do Plano de
Investimentos em infraestrutura e “modernização verde”. As castas
militares e a indústria bélica dos Estados Unidos querem sempre luta.
É uma Nação em permanente conflito, desde a Guerra da
Independência Americana (1775-1783), passando pela nova Guerra
com o Reino Unido (1812-1815), inúmeras guerras contra tribos
indígenas, para genocídio dos nativos norte-americanos, guerras
para conquistas do Texas e da Califórnia, Guerra de Secessão
(1861-1865), Primeira Guerra Mundial (1917-1918), ocupações da
Nicarágua, Haiti e República Dominicana, Segunda Guerra Mundial
(1941-1945), Guerra da Indochina (1946-1954), Guerra da Coreia
(1950-1953), Guerra Civil do Laos (1953-1975), Guerra do Vietnã
(1965-1973), Invasão da Baía dos Porcos em Cuba (1961), Guerra do
Camboja (1967-1975), invasão do Panamá pelos Estados Unidos em
1989, Guerra do Golfo (1990-1991).
Marcou presença militar no Iraque (1991-2003), Somália
(1992-1995), Bósnia (1994-1995), Kosovo (1998-1999). No século
XXI, participou da Guerra do Afeganistão (2001-2014), Guerra do
Iraque (2003-2011), Guerra do Paquistão (2004-...), Rebelião da AlQaeda no Iémen (2010-...), intervenção militar na Líbia em 2011,
Guerra contra o Estado Islâmico (2014-...).
A China tem conflito histórico com Taiwan. Em 1949, após uma
Guerra Civil, os membros do Partido Comunista chinês chegaram ao
poder em Pequim. Os nacionalistas, derrotados, se refugiaram em
Taiwan, onde estabeleceram um regime capitalista.
A reunificação entre elas enfrenta a demanda de formalização
da independência da ilha. Comunistas e nacionalistas definem a
reunificação como um “dever do povo chinês”, mas discordam sobre
os caminhos a seguir.
A ilha tinha um governo eleito, democraticamente, além de ser
uma das principais forças econômicas da Ásia. Atuava como país
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independente, mas sofria restrições, pois a ONU reconhecia Pequim
como representante do povo chinês.
Considerado um dos quatro “tigres asiáticos”, Taiwan é a 21.ª
maior economia do mundo. A sua indústria de tecnologia
desempenha um papel-chave na economia global.
O PCCh ofereceu a Taiwan, assim como adota em relação a
Hong Kong, a fórmula “um país, dois sistemas”, ou seja, Pequim
queria Taiwan como uma Província, mas permitiria à ilha autonomia
para manter um sistema democrático e capitalista. O Kuomintang
(Partido Nacionalista), no poder em Taiwan, aceitava negociar uma
reaproximação com a China, mas dizia “a reunificação total só será
possível quando houver eleições livres na China”.
Em 14 de março de 2005, a República Popular da China
aprovou a Lei Anti-secessão: contempla a intervenção armada em
caso de uma declaração formal de independência de Taiwan. Estes
acontecimentos levaram a uma suavização da retórica
independentista dos atuais governantes de Taiwan. A opinião
maioritária na ilha parece favorecer a manutenção do status quo no
futuro.
Agora, os Estados Unidos pedem uma união do Ocidente para
conter as ambições militares da China. A Força Aérea chinesa realizou
sua maior incursão no espaço aéreo de Taiwan. A China também
impôs restrições a políticos britânicos e da União Europeia, por eles
terem se expressado sobre os direitos humanos em Xinjiang.
A posição de Pequim é o atual aumento das tensões ser
provocado pela incapacidade de Washington de aceitar a ascensão da
China. Os EUA estão viciados em hegemonia.
Mas, na China, houve o aumento da repressão a dissidentes
políticos, assim como a Hong Kong – desde 1997, uma das duas
Regiões Administrativas Especiais (RAE) da República Popular da
China, sendo a outra Macau, desde 1999 –, e à minoria uigur, além
da política de internação forçada em massa em Xinjiang. Isto sem
falar no culto à personalidade em torno do presidente Xi Jinping e na
exibição do poderio militar chinês.
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Durante o governo Trump, a rivalidade emergente entre os EUA
e a China carecia com frequência da dimensão ideológica da Primeira
Guerra Fria. Ele se concentrou acima de tudo no déficit comercial dos
EUA com a China. A “guerra” era só comercial.
A competição tecnológica voltou ao centro da rivalidade entre
as superpotências. Na Primeira Guerra Fria (EUA contra URSS), foi a
tecnologia nuclear e a corrida espacial. Na Segunda Guerra Fria (EUA
contra China), as competições se dão nas áreas das telecomunicações
5G e da inteligência artificial.
Mas esse embate tecnológico ocorre em um contexto diferente.
Quarenta anos de globalização provocaram a interdependência das
cadeias produtivas das economias da China e do Ocidente. Se essa
interconexão conseguirá sobreviver à intensificação da rivalidade
entre as grandes potências é a questão em aberto sobre a nova
Guerra Fria.
A China se defronta com o ambiente externo mais hostil com
um número crescente de países se opondo à sua repressão política e
à sua diplomacia coercitiva. Além disso, teme a ameaça da
“armadilha da renda média”, quando se perde a vantagem
competitiva na exportação de bens manufaturados por causa do
aumento dos salários. Aí não consegue competir no mercado de alto
valor adicionado por tecnologia e produtividade.
Como resultado, as economias recém industrializadas, como a
do Brasil, não deixam, por décadas, a faixa de renda média definida
pelo Banco Mundial. O PIB per capita brasileiro caiu de 15.887
dólares em PPC (Paridade do Poder de Compra) em 2013 para US$
14.140 em 2020. O país sofre com baixo investimento e até
desindustrialização.
Por seu 14º. Plano Quinquenal, a China pretende se tornar um
“país socialista modernizado” – com renda per capita no nível dos
países ricos da OCDE – até 2035. Ele abarca um amplo conjunto de
objetivos e metas econômicas, sociais, tecnológicas e ambientais.
Pretendem moldar o comportamento dos governos municipais e
provinciais, empresas, instituições e cidadãos.
Para o presidente chinês, Xi Jinping, a segurança nacional
necessita não apenas de Forças Armadas modernizadas, pretensão da
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China desenvolver nos próximos dez anos, mas também “estabilidade
social” interna. Requer também medidas em áreas como alimentos e
recursos naturais, comércio, cadeias de suprimentos e tecnologia.
Por isso, o novo Plano Quinquenal inclui metas vinculantes
tanto de gastos militares como para a produção de grãos, o
investimento em Pesquisa & Desenvolvimento e o crescimento do
setor digital. Fixa objetivos ambiciosos para a liderança chinesa em
setores de ponta, como inteligência artificial, computação quântica,
semicondutores, neurociência, genética, exploração espacial e
marítima.
Quanto ao meio ambiente, o plano inclui metas vinculantes
para a redução das emissões de CO2 e da utilização de energia por
unidade produzida. Não parecem ser suficientes para China cumprir
sua promessa de alcançar o pico das emissões de gases-estufa até
2030 e atingir emissões líquidas zero até 2060.
A China vai se concentrar em implementar sua “estratégia de
dupla circulação”, na qual reduz sua dependência da demanda
externa em favor de uma maior autossuficiência. Ao mesmo tempo,
continuará a enfatizar as exportações, intensificará a substituição de
importações e introduzirá salvaguardas à cadeia de suprimentos,
principalmente, nos setores onde empresas americanas dominam.
Pretende aumentar o consumo interno dos bens lá produzidos.
O governo da China também tem planos de incentivar a
revitalização rural e enfrentar a desigualdade social. Mas não assumiu
compromisso com redistribuição de renda e riqueza, reforma fiscal e
reformulação radical do sistema de bem-estar social. Tudo isso inibe
a mobilidade social dos trabalhadores. E não propõe privatizar os
serviços.
Outra área de tensão internacional diz respeito à inflação de
commodities e o repasse dos maiores custos, inclusive pelos recentes
gargalos das redes de abastecimento mundiais (como escassez de
contêineres e elevação de fretes marítimos), para os preços dos
produtos exportados pela China. Na verdade, os aumentos dos preços
nas fábricas chinesas não são, por si só, suficientes para aumentar a
inflação nos EUA e em outros países. Os cálculos oficiais de inflação
contemplam muito mais os artigos de consumo não importados e
serviços non-tradables.
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Os dois países estão competindo para desenvolver as mesmas
forças tecnológicas. O Plano Quinquenal lista sete áreas estratégicas:
IA (Inteligência Artificial), computação quântica, circuitos integrados,
genética, pesquisas biotecnológicas, neurociência, e setor
aeroespacial. Vacinas, exploração em mar profundo e reconhecimento
facial e de voz também estão entre as metas. A China está avançada
em comércio eletrônico e adoção de moeda digital.
A disputa entre China e EUA deve levar a uma divisão das
cadeias produtivas de valor no mundo, principalmente, em setores
como 5G e terras raras, incorporadas em supercondutores,
magnetos, catalisadores, tubo de raios catódicos, entre outros. A
China responde por 60% da produção global desse insumo crítico. É a
maior exportadora desses elementos.
O governo Biden pediu revisão das cadeias produtivas ligadas
aos setores onde a China lidera, como na produção de terras-raras,
enquanto os EUA dominam a produção de semicondutores e
softwares necessários para fabricação de chips. A China estoca chips
e analisa meios próprios de fabricação, enquanto busca outros
fornecedores.
Fala-se em “desglobalização”, mas é impossível todas as
cadeias produtivas mundiais se desligarem da China. Uma estratégia
de diversificação internacional de fornecedores levaria os benefícios
de a globalização serem distribuídos de uma outra forma?
Dani Rodrik, professor de Economia Política Internacional da
Universidade Harvard, disse não ajudar nada ver o Plano Biden como
uma maneira de restabelecer a posição competitiva da América no
mundo, especialmente levando-se em consideração a China.
Economia e corrida armamentista são coisas diferentes. Uma forte
recuperação da economia dos EUA não deve ser uma ameaça para a
China, assim como o crescimento econômico chinês não ameaça a
América.
A retórica beligerante é danosa por transformar a boa economia
em casa em instrumento de políticas externas agressivas – e de
“soma zero”. É preciso evitar alegorias ultrapassadas de uma Guerra
Fria.
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Fundamentos Teóricos do Plano Biden: A Posteriori

Cerca de três anos após o lançamento do Plano New Deal, em
1933, suas ideias-chaves foram racionalizadas, teoricamente, pelo
economista inglês John Maynard Keynes em sua obra clássica Teoria
Geral do Emprego, do Juro e da Moeda.
Processo semelhante
ocorrerá com o Plano Biden, lançado no início de 2021, ou já são
conhecidos os fundamentos teóricos para sua elaboração?
O Plano de Biden fica aquém do Green New Deal, defendido por
democratas progressistas como a deputada Alexandria Ocasio-Cortez.
Mas ele contém investimentos significativos em uma “economia
verde”, como o apoio aos mercados na produção de veículos elétricos
e outros programas para a redução das emissões de dióxido de
carbono. Isto faz dele o maior esforço governamental norteamericano já empreendido para conter os gases de efeito estufa.
No Green New Deal, lançado em 26/03/2019, para combater as
mudanças climáticas e os efeitos da crise financeira, inspirou-se na
ideia de ter um plano como o do presidente Franklin Roosevelt após a
Grande Depressão. Propôs um conjunto de programas sociais e
econômicos para mudar radicalmente o modelo de crescimento no
sentido de uma economia energeticamente eficiente e sustentável – e
um sistema universal de saúde.
Ocasio-Cortez defendia financiar esses planos de investimento
via dívida pública. Ao contrário do temor costumeiro de republicanos
(e neoliberais), isso não geraria desequilíbrios na economia. Esta
abordagem estaria de acordo com a Teoria Monetária Moderna (MMT
na sigla em inglês), segundo a qual um país com sua emissão moeda
soberana não precisa se preocupar em acumular muita dívida, porque
poderá sempre imprimir dinheiro para lidar com os prazos e nunca
suspender pagamentos.
O único limite para o aumento dos gastos seria a inflação. Isso
não ocorreria se o aumento das despesas e dos investimentos
ocorresse em setor sem ter alcançado o pleno emprego da máxima
capacidade de produção. Esse é o argumento de Randall Wray,
professor do Instituto Levy e um dos principais defensores da MMT.

27
A MMT vai contra o paradigma econômico neoliberal, dominante
nas economias ocidentais há mais de 40 anos, cujo Capitalismo de
Mercado alcançou desempenho bastante inferior ao do Socialismo de
Mercado chinês. Para a recuperação ocidental, o jeito é apelar para
um Capitalismo de Estado. Ao contrário dessa solução
desenvolvimentista, a ortodoxia defende a permanente redução dos
déficits públicos como forma de manter a inflação e as taxas de juro
baixas.
Mas a MMT também rompe com a ortodoxia neoliberal de
novos-keynesianos ao argumentar os impostos progressivos
ajudarem a reduzir a desigualdade, mas não serem a principal forma
de financiar os gastos públicos. O aumento (ou a redução) de
impostos deveria ser adotado sim para controlar a demanda
agregada e daí a inflação. Confiscaria dinheiro de consumidores e
empresas para evitar o excesso de gasto na economia.
Larry Summers, ex-secretário do Tesouro da Universidade de
Harvard, denominou a MMT de “economia vodu”, um insulto antes
reservado à noção neoliberal de “os cortes de impostos pagarem por
si mesmos”. Usou um típico mau argumento de ataque ad hominem
(ao homem): desqualificou os interlocutores por não lhes reconhecer
como autoridades no assunto. Atacou os autores, em vez de discutir
a teoria deles, com a intenção de desacreditar a proposta,
simplesmente, “por estar fora do mainstream”. Summers demonstrou
ser dogmático e sectário.
Acusar a MMT de “defender as receitas fiscais serem
desnecessárias” é um artifício retórico de radicalizar ao máximo o
argumento adversário até a beira do ridículo. As receitas fiscais,
obviamente, são necessárias não só para pagar os gastos de custeio
da máquina pública como também para tributar progressivamente e,
através de políticas públicas, fazer uma redistribuição de renda.
Novos investimentos públicos produtivos, enquanto não geram
receita fiscal para autofinanciamento, podem ser inicialmente
financiados por emissão monetária: esta é uma sugestão da MMT.
Outra alegação ortodoxa é o tamanho certo da conta não poder
ser julgada “de cima para baixo”. Reconhece, agora, o ajuste fiscal
obsessivo com redução dos gastos do governo agravaria a depressão.
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O governo deveria, em vez disso, combater a crise “de baixo para
cima”.
Isso significa Congresso autorizar a gastar tudo necessário com
vacinas e reposição da renda dos trabalhadores. Se suas rendas
entrarem em colapso, eles reduzirão seus gastos, ou seja, a demanda
agregada, espalhando a queda de renda para o resto da economia.
Mas o prolongamento de um imenso déficit público, segundo a
ortodoxia, traria risco. Sem mais estímulos, o PIB dos Estados Unidos
só ficaria, no fim de 2021, aquém de seu potencial em 1,3%. Os
gastos propostos por Biden são seis vezes maiores face a esse déficit.
O efeito “multiplicador” dos gastos do governo na produção
seria pequeno, hoje, porque muitas famílias economizariam o
dinheiro de estímulo. Porém, vencida a pandemia, mais adiante, os
efeitos reprimidos do estímulo causariam um superaquecimento da
economia, levando a uma explosão da inflação.
Como é contumaz, na antecipação de imagináveis problemas
futuros, os ortodoxos apelam para o medo da inflação. Ela gera a
eutanásia dos rentistas e a perda real do poder aquisitivo de todos
consumidores. Com essa crítica a priori, na verdade, escondem o
próprio pavor do futuro aumento da carga tributária para o ajuste
fiscal.
A conta de Summers é a covid reduzir US$ 300 bilhões na
renda anual das famílias. Mas daí ele soma US$ 900 bilhões de
estimulo no pacote de dezembro, mais o US$ 1,9 trilhão no pacote de
Biden e mais cerca de US$ 2 trilhões em poupança excedente,
provavelmente, também a ser gasta em algum momento.
Usa uma metáfora explicativa: vejo um risco substancial de “a
água exceder, e muito, o tamanho da banheira”. Para evitar a
inflação, o Fed teria de elevar muito a taxa de juros, provocando a
subsequente desaceleração da economia até se chegar a uma
recessão.
Primeiro, Summers desconsidera o caráter humanitário das
medidas. A economia pode não necessitar de demanda agregada,
mas a sociedade pode necessitar de amparo dos mais pobres,
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excluídos da economia de mercado. Esta não pode se desincrustar
daquela.
Segundo, considera uma dada “banheira”, ou seja, desconsidera
os investimentos expandirem a capacidade produtiva ao longo do
processo futuro. Os novos-keynesianos só veem problema no lado da
demanda agregada ao considerarem a oferta agregada como dada.
Argumentar com apelo ao passado (“como ocorreu durante a
Guerra do Vietnã”) é tão ruim quanto antecipar quaisquer problemas
de um futuro incerto e isso provocar a inação. Uma postura reativa
frente a problema a acontecer logo (e não distante) é mais prudente.
Summers disse antes: não temos mais de nos preocupar com
os déficits, porque estamos em uma situação onde as taxas de juros
estão em zero há bastante tempo, devido ao excesso de poupança.
Costumava falar da prolongada escassez da demanda agregada, à
qual ele se referia como “estagnação secular”. Agora, ao contrário,
para criticar o Plano de Infraestrutura, ele lançou um alerta contra o
excesso de demanda!
Os analistas têm perspectivas diversas, de curto ou de longo
prazo, sobre os riscos. Por isso, alguns conseguem se assustar ao ver
perigos distantes, desconsiderados por outros de imediato. Uma
equipe formada com múltiplas inteligências poderá identificar as
principais causas (e também as secundárias) para tratar os efeitos de
uma crise surgida como ameaça concreta e próxima.
Em meio à crise não há muito tempo para pensar e debater
vagarosamente. É necessário agir de forma rápida e precisa,
eliminando qualquer foco de problema. Para isso é indicado ter um
Plano de Contingência, preparando respostas para algumas
perguntas-chave como as seguintes. Qual ação deve ser feita para
solucionar eventual problema? Quais pessoas ou grupos devem estar
envolvidos nessa solução? Quando se deve agir para solucionar a
situação indesejada? Qual será o tempo médio gasto para fazer isso?
Quais recursos — financeiros e materiais — serão demandados?
No Plano Biden, a verba será gasta em um horizonte de dez
anos. Logo, caso se aproxime do pleno emprego e da ameaça
inflacionária, a política econômica monetário-fiscal em curto prazo,
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para controle da demanda agregada, existe justamente para evitar
isso.
O debate público necessita superar o posicionamento
dominante de “regras”, desde a natimorta Era do Monetarismo, no
início dos anos 80’s, em favor das “ações discricionárias” por uma
equipe econômica atenta às mudanças conjunturais. Seu arbítrio, ao
longo do tempo futuro, é a medida cautelar capaz de proteger ao agir
de modo antecipado, buscando prevenir algum problema à vista – e
não apenas imaginado.
O governo terá de se tornar um parceiro de confiança. Por sua
vez, terá de confiar em outros agentes sociais.
No passado, cada oscilação excessiva no equilíbrio Estadomercado acabou levando a uma oscilação excessiva na direção
oposta: Estado mínimo ou, ao contrário, plena estatização. O Plano
Biden poderá romper com esse pêndulo. Se for bem-sucedido, o
exemplo dado por ele de mercados e governos agirem em
complementaridade, e não como substitutos, poderá ser seu legado
mais importante e duradouro.
Ao contrário desse rumo, importa para qualquer porta-voz da
casta dos financistas só a preocupação com a inflação — leia-se
“eutanásia dos rentistas”… Desemprego? Isto é coisa para
preocupação só de keynesianos, exceto Larry Summers e Olivier
Blanchard. Afinal, eles são novos-keynesianos – e não póskeynesianos adeptos da MMT…
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