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introdução: 
quarenta anos como economista

em meados de 1979, ao terminar o doutorado no mit, em 
Boston, retornei ao Brasil. Voltei para ser professor no Depar-
tamento de Economia da puc do Rio de Janeiro. A economia 
brasileira enfrentava problemas — o período de rápido cres-
cimento, o chamado “milagre econômico” do regime militar, 
chegava ao fim. Deixava um legado de inflação crônica e de 
dívida externa, agravado pela drástica alta do preço do petró-
leo, que exigia solução para que o país pudesse voltar a crescer. 
Quarenta anos depois, a inflação foi debelada, o país pratica-
mente não tem dívida externa, mas depois de dois anos de sé-
ria recessão, em 2015 e 2016, a economia continua estagnada, 
sem perspectiva de voltar a crescer como seria necessário para 
nos aproximar das economias avançadas. Enquanto a renda 
da China é hoje dezoito vezes o que era há quarenta anos, a 
brasileira não chega ao dobro da renda de 1979. Nessas quatro 
décadas, o crescimento da economia foi inferior ao dos paí-
ses desenvolvidos. A distância não se reduziu, pelo contrário, 
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aumentou. Acima de tudo, não conseguimos superar o fosso 
que separa o Brasil rico e moderno do Brasil onde impera 
a miséria e a desesperança. Não foi possível unificar o país 
numa única sociedade relativamente educada e homogênea. 
Sem inflação e sem dívida externa, o país está paralisado não 
pelas condições objetivas da economia, mas por uma armadi-
lha ideológica imposta pelos cânones de uma teoria macroe-
conômica anacrônica.

Uma aposentadoria silenciosa

Durante toda a segunda metade do século xx, o Brasil convi-
veu com o problema da alta inflação. O caminho para se livrar 
da inflação crônica foi longo. As reformas modernizadoras, 
implementadas entre 1965 e 1968, introduziram a correção 
monetária, um sistema de indexação que pretendia estimu-
lar a poupança e viabilizar o mercado de capitais, ainda que a 
inflação não tivesse sido completamente debelada. Depois de 
uma década de rápido crescimento, a economia já dava sinais 
de desequilíbrio quando, em 1979, o segundo choque do pe-
tróleo tornou o ajuste imperativo. A aceleração da inflação e 
o desequilíbrio externo precisavam ser revertidos antes que a 
economia pudesse voltar a crescer. 

Os anos 1970 testemunhariam uma contrarrevolução 
monetarista, que iria reverter o domínio das ideias de John 
M. Keynes na formulação de políticas macroeconômicas. A 
partir da Universidade de Chicago, sob a liderança política 
e intelectual de Milton Friedman, diante da alta da inflação 
também nos Estados Unidos, o ativismo das políticas mone-
tária e fiscal começou a ser questionado. A receita para a es-
tabilidade monetária e o controle da inflação era dada pela 
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Teoria Quantitativa da Moeda, que prescrevia o controle da 
base monetária. A expansão da moeda não deveria superar o 
crescimento da renda. A possibilidade de crescer mais rápido, 
desde que houvesse a disposição a aceitar uma taxa de infla-
ção um pouco mais alta, expressa na Curva de Phillips, sofreu 
sucessivas derrotas intelectuais. Primeiro, com a incorporação 
das expectativas baseadas na inflação passada. As chamadas 
expectativas adaptativas demonstraram que o preço de tentar 
crescer acima da taxa natural, dada pela tecnologia e pelos 
recursos disponíveis, não seria uma inflação mais alta, e sim a 
aceleração da inflação. 

O golpe de misericórdia no ativismo keynesiano veio em 
seguida, já na segunda metade da década de 1970, com a vitória 
intelectual da hipótese das expectativas racionais. Formuladas 
com base no modelo subjacente à formulação das políticas ma-
croeconômicas, estendiam a lógica da racionalidade microeco-
nômica para a formulação das expectativas. Com expectativas 
“racionais”, nem mesmo a aceleração da inflação seria capaz de 
reduzir o desemprego e promover o crescimento. Independen-
temente das políticas adotadas, a economia não se desviaria 
das taxas de equilíbrio. O emprego e o crescimento estariam 
sempre em torno de suas taxas “naturais”. Tudo o que as políti-
cas macroeconômicas conseguiriam, ao se afastar de uma regra 
de expansão da moeda e do equilíbrio fiscal, seria provocar 
inflação e desequilíbrio nas contas externas. 

No início dos anos 1980, depois dos choques do petróleo, 
a inflação norte-americana dava sinais de que poderia sair de 
controle. A política de juros altos do Fed de Paul Volker con-
seguiu trazê-la de volta para taxas de um dígito. O sucesso da 
política monetária de Volker consolidou a tese de que a boa 
política macroeconômica era uma combinação de orçamen-
to equilibrado com o uso da taxa de juros para moderar ou 
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estimular, conforme as circunstâncias, a demanda agregada. 
Enquanto nos países avançados a fórmula tinha sucesso, a in-
flação estava sob controle e a economia crescia, a realidade 
era outra nas economias dos países periféricos, como Brasil, 
Argentina, Israel e outros. Defrontavam-se com altíssimas ta-
xas de inflação e grandes desequilíbrios nas contas externas. A 
receita tradicional — equilibrar as contas públicas e controlar 
a emissão de moeda — era insistentemente prescrita como a 
única maneira de controlar a inflação e estabilizar a economia. 

À época ainda não estava claro que os bancos centrais não 
têm como controlar a base monetária. Só nos anos 1990, Char-
les Goodhart, Ben Bernanke e outros economistas com expe-
riência prática de política monetária deixaram claro que os 
bancos centrais não têm como controlar a oferta de moeda, e 
que seu instrumento de política é a taxa de juros sobre as reser-
vas bancárias. Até então, a teoria monetária ensinada no meio 
acadêmico pressupunha que a base monetária estivesse sob o 
controle do banco central. Estava decretada a aposentadoria 
silenciosa da Teoria Quantitativa da Moeda.

Teoria e prática

Antes de completar um ano de volta ao Brasil, por indicação 
de Claudio Haddad, meu professor no curso de mestrado da 
epge/fgv, que assumira a recém-criada diretoria de política 
monetária no Banco Central, fui substituí-lo como economis-
ta de um novo e ambicioso banco de investimentos. O Banco 
Garantia era um dos principais dealers do Banco Central para 
operações de dívida pública no mercado financeiro, no chama-
do open market. A decisão não foi fácil. Eu tinha terminado o 
doutorado no mit, desconsiderado a sugestão de um de meus 
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orientadores para ficar numa universidade americana e resol-
vido voltar. Juntei-me a um grupo de jovens brasileiros com 
doutorado no exterior, alguns dissidentes da epge/fgv, ou-
tros vindos da Universidade de Brasília, que se reuniram com 
o objetivo de transformar o departamento de economia da puc 
do Rio numa escola de alto nível internacional. Meu interesse 
pela prática da política monetária e do mercado financeiro, 
associado à impressão de um entusiasmado dinamismo do 
ambiente no Banco Garantia, tornaram a proposta irresistí-
vel. Financeiramente, é bom deixar claro, meus novos chefes 
fizeram questão de que eu começasse sem nenhum aumento 
de renda. Por alguns anos, consegui conciliar o trabalho no 
mercado financeiro com o projeto acadêmico. Foi a observa-
ção de como atua um banco central moderno, a experiência 
prática de um mercado financeiro sofisticado, que confirmou 
minhas suspeitas de que o quantitativismo monetário estava 
equivocado. Não só o banco central não tem como contro-
lar a base monetária, como tentar limitar o crescimento da 
base significativamente abaixo da taxa de inflação corrente, 
em especial numa economia com um sistema de indexação 
retroativa, baseada na inflação passada, é a receita certa para 
provocar uma crise bancária de grandes proporções.

Com colegas professores da puc-Rio, ajudei a desenvolver 
a tese de que a inflação, sobretudo quando há mecanismos de 
indexação de preços e salários, tem um grande componente 
de inércia. Ainda que na ausência de novos focos de pressão, 
a inflação tende a se perpetuar. Choques de alta levam à sua 
aceleração, mas os choques deflacionários se fazem sentir 
primordialmente sobre o nível de atividade, com pouco efei-
to moderador da inflação. A tese da inflação inercial dava 
uma explicação para o repetido fracasso das tentativas de 
controlá-la com base na ortodoxia, a partir do receituário 
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inspirado na Teoria Quantitativa da Moeda, mas não oferecia 
uma proposta alternativa. 

Com a redemocratização e a eleição de Tancredo Neves, 
alguns economistas passaram a sugerir que se promovesse 
uma drástica contração monetária, um “choque ortodoxo”, 
para vencer a inflação. A proposta era decorrência lógica do 
diagnóstico, amplamente aceito entre os monetaristas quan-
titativistas, de que nunca se havia de fato estancado a emissão 
excessiva de moeda. Até então, todo programa de estabilização 
havia seguido uma lógica gradualista, segundo eles, sempre 
interrompida por pressões políticas aos primeiros sinais de 
recessão. Francisco Lopes, um dos principais formuladores da 
tese da inflação inercial, propôs então uma alternativa baseada 
no congelamento de preços para quebrar a inércia da inflação. 
Em contraponto ao receituário quantitativista, chamou a sua 
proposta de um “choque heterodoxo”. 

A experiência prática no mercado financeiro me conven-
cera de que, além das conhecidas dificuldades e distorções as-
sociadas ao controle de preços, a súbita reversão da inflação 
levaria a uma inadimplência generalizada e à desorganização 
da economia. A inflação estava embutida nos contratos finan-
ceiros, e a súbita interrupção da alta dos preços tornaria os 
termos dos contratos, feitos na expectativa de alta inflação, 
inexequíveis. Irving Fisher, na década de 1930, já havia cha-
mado a atenção para o impacto recessivo do aumento do valor 
real dos passivos financeiros quando há deflação. A súbita e 
inesperada queda da inflação, frustrando expectativas conso-
lidadas, tem efeito semelhante. 

Em conversa com Bruno Lima Rocha, um ex-aluno da puc 
que fora trabalhar no Banco Garantia, para tentar entender 
como seria possível evitar a inadimplência generalizada dos 
contratos financeiros caso a inflação fosse súbita e drastica-
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mente reduzida, ocorreu-nos a ideia de que a solução estaria 
na escrituração dos contratos em termos instantaneamente 
indexados. À época, a discussão teórica sobre indexação — 
assumindo sempre que a indexação fosse instantânea e não 
retroativa — levava a crer que a indexação não era um fator 
de inércia, mas, ao contrário, que facilitaria a estabilização 
monetária ortodoxa.1 

Da indexação instantânea para a criação de uma moeda 
que fosse uma unidade de conta indexada à inflação corren-
te foi um passo. Numa unidade de conta virtual diariamente 
corrigida pela inflação corrente, o valor real dos contratos fi-
nanceiros não seria mais afetado pelas variações inesperadas 
da inflação. Um verdadeiro ovo de colombo, que resolvia tanto 
o problema da inércia como o do aumento do valor real dos 
contratos financeiros, baseados numa expectativa de inflação 
alta, quando a inflação desaparece. A ideia de criar uma moe-
da indexada, paralela à moeda na qual há inflação, durante 
um período de transição, quando a superioridade de uma re-
ferência estável de valor ficaria evidente e levaria à adoção 
generalizada da nova moeda, sem necessidade de imposição 
legal, pareceu-me resolver todos os desafios da inflação crô-
nica. Na moeda indexada não haveria inflação, nem inércia, 
nem os problemas associados à súbita interrupção do processo 
inflacionário. Todas as questões levantadas tinham resposta 
simples e natural. 

O primeiro artigo, “A moeda indexada: Uma proposta para 
eliminar a inflação inercial”, saiu como texto para discussão 
do Departamento de Economia da puc-Rio no final de 1984. 
Pela mão de Celso Pinto, foi publicado na Gazeta Mercantil 
e mais tarde, no início de 1985, na Revista de Economia Polí-
tica. A proposta provocou interesse e muita discussão. Mário 
Henrique Simonsen elogiou de público, mas a ideia recebeu 
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sobretudo severas críticas, para minha surpresa, não apenas 
dos economistas identificados como o monetarismo quantita-
tivista, mas também de meus colegas da puc-Rio. 

Por iniciativa de Simonsen, que se propôs a estar na mesa 
como debatedor, fui apresentar a proposta num auditório lo-
tado na Associação Brasileira de Imprensa, no centro do Rio. 
Para a ocasião escrevi um segundo artigo, “A moeda indexada: 
Nem mágica, nem panaceia”, originalmente divulgado também 
como texto para discussão do Departamento de Economia da 
puc-Rio. Esse segundo artigo é essencialmente uma resposta 
aos críticos, ao monetarismo quantitativista e ao reformismo 
estruturalista, que à época já defendiam suas reformas predile-
tas como condição para a estabilização dos preços. Assim como 
hoje o fundamentalismo fiscalista propõe um tratamento de 
choque e exige reformas estruturais que garantam o equilí-
brio das contas públicas como condição para a recuperação 
da economia, à época seu apelo era para reformas estruturais 
profundas. Os dois artigos originais estão nos Apêndices deste 
volume, pois merecem ser relidos à luz da crise que se abateu 
sobre a teoria monetária e a macroeconomia, o tema da pri-
meira parte deste livro.

A proposta continuou a provocar interesse tanto no Brasil 
como no exterior. Fui convidado por John Williamson, que 
tinha sido professor da puc-Rio, para apresentá-la no Insti-
tute of International Economics, hoje Peterson Institute, em 
Washington. Williamson sugeriu que eu me associasse a Persio 
Arida, que havia proposto uma indexação completa da econo-
mia e estava no Woodrow Wilson Centre, também na capital 
norte-americana, para apresentação de nossas ideias sobre o 
tema. Em um dia e uma noite escrevemos o artigo “Inertial 
Inflation and Monetary Reform in Brazil” [Inflação inercial e 
reforma monetária no Brasil]. No dia seguinte, apresentamos 
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a proposta para uma plateia seleta de economistas, entre os 
quais estavam nossos ex-professores do mit, Stanley Fischer, 
Rudiger Dornbusch e Franco Modigliani, além de Phillips Ca-
gan, da Universidade de Chicago, autor de um artigo clássico 
sobre hiperinflações, de 1956. Nossa apresentação ficou conhe-
cida como a proposta Larida. O nome foi cunhado por Rudi 
Dornbusch, que, apesar da relação pessoal conosco, foi ácido 
crítico em relação à ideia desde a primeira hora. 

O texto da proposta Larida, originalmente escrito em in-
glês, também pode ser encontrado nos Apêndices deste volu-
me. Relido hoje, 35 anos depois, fica claro que a experiência da 
inflação crônica brasileira já nos havia ensinado que alguns dos 
cânones da ortodoxia, só muito recentemente questionados, 
estavam equivocados. O ajuste fiscal, a contração do crédito e 
a alta da taxa de juros não têm quase nenhum efeito modera-
dor sobre a inflação, mas são inequivocamente recessivos. Da 
mesma forma, ainda que a economia se recupere e haja uma 
significativa redução do desemprego e da capacidade ociosa, 
na ausência de novos choques, a inflação tende a ficar estável. 

A experiência recente, após a grande crise financeira de 
2008, veio a confirmar que a inércia da inflação não é apenas 
para baixo, mas também para cima. Já questionávamos a po-
lítica de taxa de juros básica excessivamente alta, por não ter 
efeito moderador sobre a inflação, agravar o desequilíbrio das 
contas públicas e inviabilizar o investimento privado. Obser-
vamos que o ajuste fiscal e monetário tinha sido incapaz de 
moderar a inflação brasileira, que se manteve acima de 200% 
ao ano. O déficit fiscal, que chegou a 8% do pib  em 1982, 
foi reduzido para 3,5% em 1983 e quase eliminado em 1984, 
mas, diante da irredutibilidade da inflação, os defensores da 
ortodoxia passaram a negar que o ajuste houvesse sido feito. 
A facilidade com que os economistas sempre se dispuseram a 

75070 - Consenso e contrassenso - OGF - 04 - 138x210.indd   15 09/01/2020   14:56



16

consenso e contrassenso

negar as evidências para preservar a tese é um triste atestado 
de que, ao contrário do que pretendem, são mais ideólogos do 
que cientistas.

Já no fim do artigo, na seção “Uma âncora para o cn”, discu-
timos a necessidade de uma âncora para garantir a estabilidade 
da nova moeda. Descartamos que a base monetária pudesse 
servir de âncora para as expectativas. Ainda não tínhamos 
plena consciência de que os bancos centrais não têm controle 
sobre a base, mas sabíamos que a demanda por base mone-
tária é inversamente correlacionada com a inflação e muito 
instável, portanto não poderia servir de âncora. Examinamos 
os prós e os contras de adotar a taxa de câmbio para balizar os 
preços, mas demonstramos uma preferência pela taxa de juros 
externa, o que chamamos de uma âncora wickselliana. Ainda 
não estávamos conscientes de que nada na economia garante 
objetivamente a estabilidade do nível de preços, de que a in-
flação na prática é uma questão de formação de expectativas e 
portanto um fenômeno de psicologia coletiva, mas já havíamos 
percebido que alguns preços, como a taxa de câmbio e a taxa 
básica de juros, são importantes sinalizadores para a coorde-
nação das expectativas.

Da moeda indexada ao real

A proposta continuou a provocar polêmica e nos catapultou 
para a vida pública. Mário Henrique Simonsen indicou-me 
para o Banco Central, mas Tancredo Neves optou por um time 
de economistas estritamente ortodoxo que, com a morte pre-
matura do presidente eleito, foi substituído quando José Sar-
ney assumiu a Presidência da República. A convite de Fernão 
Bracher, fui então para o Banco Central, para a Diretoria de 
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