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O momento em que o Brasil vive uma crise econômica e, associada a ela, uma crise política,  
em que a população, por um lado, tenta se organizar com movimentos a favor de um 
impeachment de Dilma Rousseff e, por outro lado, a Presidente, eleita pelo sufrágio universal,  
defende a legitimidade de seu governo, põe na pauta a discussão sobre a os efeitos  
das instituições, o Estado e o crescimento de um país ou região.

Uma viagem pela história, com uma visão na organização social e em suas formas de 
resolver conflitos, permitiria começar pela democracia grega, com destaque para os sofistas 
e a academia de Platão. Mas se pode avançar um pouco e fazer menção à idade média, 
em que parte da Europa vivera em isolados feudos quase completamente autóctones, ou 
mesmo tratar do absolutismo monárquico, revelando o juízo de um rei com status divino.  
No entanto, hoje se vive em um mundo que, apesar de ter passado por duas grandes guerras 
no século XX e não ter podido resolver os conflitos religiosos e territoriais herdados dos 
movimentos hebraicos, católicos e mulçumanos, apresenta relativo equilíbrio. Esse equilíbrio –  
não saberia dizer se é estável ou não – decorre de acertos e contratos dentro de um arcabouço 
político supostamente democrático, pelo menos na maioria dos países. 

Contudo, não é tarefa fácil definir e também não há consenso em relação ao que seja,  
de fato, uma organização democrática. Neste artigo, resolver-se-á esse problema, simplesmente 
tirando-o de questão – versão transformada da solução dada por Alexandre, o Grande,  
para desatar o nó górdio. Ainda assim, não se pode desconhecer que inserido na democracia 
está um conjunto de instituições com certas peculiaridades. Talvez a mais contundente seja 
o direito à propriedade e, de forma mais expressiva, o direito à liberdade.

Entendem-se instituições como regras formais e informais que os seres humanos usam 
em interações repetidas para organizar e aprimorar suas condutas sociais. As instituições são 
para a sociedade o que o superego representa, na visão dos psicanalistas, para o indivíduo.  
De uma forma bastante genérica, os padrões sociais (formais e informais) adotados e seguidos pelos 
indivíduos são o que chamamos de instituições. Os padrões formais, ou regras formais, referem-se  
a constituição do país, leis e regulações, sistema políticos, casamento, etc. As regras informais  
são tidas com valores, crenças, regras de etiqueta, normas e convenções sociais etc.
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Mas qual a razão para que uma sociedade adote tais padrões ou regras de comportamento 
se isso pode significar renunciar a algumas liberdades individuais em favor do coletivo? 
Uma resposta bastante curta, mas muito abrangente é: o homem busca uma ordem social 
que lhe garanta paz e, com isso, prosperidade. Essa é a essência de um conjunto de teorias 
que procuram explorar os caminhos que conduzem as pessoas a aceitar o Estado como uma 
instituição superior. 

O Estado tem ao seu dispor instrumentos e recursos que podem ser utilizados para intervir 
na economia, de forma a ajustar o nível geral de preços, de emprego, estabilizar a moeda etc. 
Esses são os chamados instrumentos de política monetária, cambial e fiscal, ou outras medidas 
de intervenção econômica (controles por leis, limites).

A política fiscal, conceitualmente, envolve a administração e a geração de receitas por 
parte do setor público, além do cumprimento de metas e objetivos governamentais associadas 
ao seu orçamento. Abrange, ainda, o uso de medidas legais como decretos, leis, portarias etc.,  
emitidos com o propósito de alocar, distribuir os recursos e estabilizar a economia.  
É nesse sentido que o orçamento público funcionaria como um balizador da economia.  
Para poder desempenhar suas funções, o governo precisa de recursos. Os tributos governa-
mentais são um dos instrumentos que permitem ao governo atingir esse objetivo.

As turbulências que ocorreram nas economias norte-americanas e nos países que 
compõem o bloco da comunidade europeia em 2007/2008 e 2010/2011 derrubaram o 
mito de que o mundo teria aprendido com a crise de 1929 e não estaria mais suscetível a 
eventos como esses. Tais episódios também revitalizaram a velha discussão sobre a presença 
do governo na economia, sua função anticíclica por meio de uma política fiscal ativa e a 
possiblidade de um orçamento público desequilibrado. Enquanto os ortodoxos pregam uma 
política mais austera, há os que defendem um aumento nos gastos do governo como forma 
de compensar a redução nos investimentos privados e reverter as expectativas pessimistas 
quanto ao comportamento futuro da economia. Em termos teóricos, essa questão perpassa o 
princípio da demanda efetiva e recai naquilo que os economistas denotam por “equivalência 
ricardiana”, teoria que atribui os efeitos negativos sobre o consumo e a poupança a uma 
elevação dos gastos do governo ou a uma redução nos tributos. 

Por meio de um modelo de equilíbrio geral dinâmico e estocástico, Gadelha e Divino (2013)  
investigaram o impacto da política fiscal sobre o nível de atividade econômica. O texto 
apresenta uma análise dos mecanismos de transmissão para a economia brasileira de 
choques relacionados a produtividade, demanda e oferta agregadas e gastos governamentais. 
Em especial, o que se busca testar no trabalho é a aderência da teoria dos ciclos reais 
de negócios (RBC – acrossemia da expressão em inglês real business cycles) à realidade 
brasileira vis-à-vis ao modelo novo-keynesiano de preços rígidos e concorrência imperfeita.  
Em outras palavras, a questão relevante é: uma política fiscal expansionista se expressa como 
um efeito riqueza negativo, diminuindo o consumo e o lazer, com implicações negativas 
sobre a produtividade marginal do trabalho? Como resultado, o trabalho mostra que o 
mercado de trabalho reage a um choque de tecnologia reduzindo a oferta de trabalho;  
o consumo das famílias cai diante de uma política fiscal expansionista (corroborando com  
os resultados apresentados pela teoria RBC); e que os tributos, quer sejam do tipo lump-sum 
ou distorcivos, têm uma relação pró-cíclica com a atividade econômica. 

Silva e Cândido Júnior (2007), assim como Gadelha e Divino (2013), também buscam 
avaliar o impacto da política fiscal sobre a atividade econômica. Contudo, o modelo teórico 
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adotado naquele trabalho, ainda que de cunho neoclássico, parte do pressuposto de que os 
agentes têm expectativas racionais em relação à política fiscal. No texto, os autores buscam 
avaliar se a consistência e, portanto, a credibilidade da política fiscal brasileira é percebida 
pelo mercado e, assim, afetando o comportamento dos agentes. Ao tornar críveis suas ações,  
o governo, segundo os modelos de expectativas racionais, atua nas expectativas dos agentes,  
convergindo-as para a interpretação correta de suas políticas. Os autores concluem argu-
mentando que os agentes, ao formarem suas expectativas, consideram apenas os valores 
do superavit primário e o nível da dívida pública, mas não consideram a consistência  
daquele superavit. Isso mostra, segundo os autores, que o mercado é míope. Portanto, há ilusão 
fiscal entre os agentes, tendo as políticas discricionárias efeito positivo sobre a atividade econômica. 

Em termos empíricos, há muitas incertezas quanto aos reais efeitos do uso de uma política 
fiscal expansionista como forma de combater ou reduzir os efeitos danosos das crises sobre a 
economia de um país. Particularmente, o Brasil tem, nos últimos anos, adotado políticas que 
expressam uma preocupação com a estabilização de preços. Não obstante, os gastos públicos, 
nas três esferas de governo, têm se ampliado substancialmente.

A liberalização financeira, principalmente nos Estados Unidos, iniciada nos anos 1980, 
aumentou a liberdade e a integração das instituições financeiras, criando um padrão sistêmico 
globalizado em que a valorização e a concorrência no capitalismo operam sobre a dominância 
da lógica financeira. 

A crise no mercado hipotecário dos Estados Unidos, iniciada em 2007/2008, é uma 
decorrência da crise imobiliária e deu origem, por sua vez, a uma crise no mercado de crédito de 
modo geral. Esse episódio recolocou em discussão as origens e os reflexos econômicos das crises. 

O mercado americano – onde se iniciou a crise mundial – estava desregulado, com excesso  
de liquidez, baixas taxas de juros, deficit fiscal e comercial e um nível considerável de reservas de  
dólares na China. Ou seja, as taxas de juros baixas e regulações frouxas alimentaram a bolha 
imobiliária. Em virtude do colapso da bolha tecnológica americana, em 2001, a incumbência desta 
economia de retornar ao pleno emprego ficou a cargo da política monetária. Essa pressão sobre 
a política monetária elevou-se junto aos preços do petróleo, quando houve a invasão do Iraque,  
em 2003, iniciando o processo de desregulamentação da economia. 

Associada a essa política americana, as empresas da Wall Street, determinadas em aumentar 
seus lucros, começaram a trabalhar com hipotecas de altos custos de transação e taxas de juros 
variáveis. Sem a devida regulamentação, passaram a correr mais riscos, ainda mais com a criação 
de securitização que permitia uma alavancagem do crédito no mercado financeiro interno. 
Esta associação incitou a crise imobiliária de 2008.

Essa crise teve pouco efeito negativo no Brasil, pois estava entre os países que se 
encontravam em melhor situação na América Latina. Isto se deu pela política de elevadas 
taxas de juros que vinha praticando associado à alta carga tributária. 

Por um lado, Carvalho (2012) argumenta que, ao contrário da crise de 2007/2008,  
os Estados Unidos se apresentam com um desempenho econômico melhor do que os países 
da União Europeia. No entanto, o autor coloca que as expectativas sobre o comportamento 
do emprego e da produção nos Estados Unidos para os últimos meses de 2012 e os primeiros 
meses de 2013 eram bastante pessimistas. O ponto de seu argumento é que o governo 
Obama sinalizou para um aumento nos tributos, principalmente da classe americana  
mais rica, além de cortes nas despesas públicas. Tais medidas de política fiscal restritiva 
podem, ainda segundo o mesmo autor, serem “arrasadoras” para a economia americana.
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Por outro lado, Farhi (2010) sustenta que a crise iniciada em setembro de 2008,  
nos Estados Unidos, atingiu sem restrição os níveis de créditos bancários dos países bálticos 
(Lituânia, Estônia e Letônia) e a Islândia, que tinham dependência dos empréstimos 
de bancos internacionais e, sobretudo, europeus. Ainda de acordo com essa autora, 
os países bálticos possuíam elevados deficit em conta corrente, tanto interna quanto 
externa. Isso acentuou os efeitos adversos da crise financeira de 2008. Com o intuito 
de amenizar esses efeitos, foi recomendada uma política econômica de deflação pelo 
FMI e pela União Europeia. Recusando-se a desatrelar suas taxas de câmbio ao euro,  
os países bálticos se dispuseram a aplicar o instrumento fiscal prescrito. Os resultados dessa 
política foram uma queda, em 2009, do produto interno bruto (PIB) em termos reais de  
18,8% na Letônia, de 15,7% na Estônia, e de 11% na Lituânia. Tanto pelo tamanho 
diminuto dessas economias quanto pelo fato de que elas haviam se financiado mediante 
empréstimos bancários, não houve forte impacto dessas crises nos mercados europeus,  
salvo nos preços das ações dos bancos credores. 

Mas, recentemente, as pressões estão mais intensas na zona do euro, principalmente 
sobre aqueles países de menor renda per capita da região, por exemplo: Grécia, Portugal, 
Espanha e Itália. A exigência de cumprimento de metas fiscais para esses países acaba gerando 
um círculo vicioso. A crise leva à queda da atividade econômica e ao desemprego que,  
por sua vez, impedem que os governos cumpram suas metas fiscais. Isso gera mais cortes e 
mais desempregos. Veja que essa é uma política que vai na contramão daquilo que Keynes 
chamou de princípio da demanda efetiva, ou seja, as crises são consequências de uma 
redução do dispêndio e a política anticíclica seria o aumento dos gastos governamentais, 
e não o seu corte. 

Essa é uma discussão bastante delicada, pois o aumento de gastos do governo pode 
ter impacto positivo na renda e na produção de uma dada economia. Mas as expectativas 
dos agentes também são fundamentais para o desempenho da economia. Se o governo,  
com o aumento de seus gastos, sinalizar para os agentes que pode se tornar insolvente, acaba por  
aprofundar a crise financeira somando a essa o que os economistas chamam de “crise da 
dívida soberana” (sovereign debt crises). 

Seguindo a linha mais de cunho heterodoxo, Dymski (2010) defende uma política 
expansionista e argumenta que a Comunidade Econômica Europeia (CEE) reagiu com 
lentidão na crise de 2008, dado que o Banco Central Europeu (BCE) resistiu em reduzir a 
taxa de juros e ampliar a oferta monetária por intermédio dos bancos. Para Dymski (2010), 
esse comportamento conservador do governo europeu se deu pelo entendimento de que 
a disciplina monetária e fiscal possibilitaria à União Europeia manter-se competitiva no 
mercado externo. 

Em setembro de 2008, devido à crise daquele período, a política da comunidade 
europeia resultou numa cooperação econômica mais estreita entre seus países membros.  
O Tratado de Lisboa é ratificado por todos os países da União Europeia (UE) e pôde  
proporcionar à comunidade instituições modernas e métodos de trabalho mais eficientes. 
Em um segundo momento, que se inicia em final de 2009, o problema teria sido a recusa 
dos agentes de mercado de elevar as proporções dos débitos públicos em suas carteiras. 

Desta forma, de acordo com Farhi (2010), o foco da pressão dos mercados era nas 
economias mais fracas da zona euro, como Grécia, Portugal, Irlanda e Espanha. Foi inclusive 
criado o acrônimo pejorativo de PIGS (Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha) para designar esse 
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conjunto de países. Há grupos que chegam a falar em PIIGS, em decorrência dos problemas 
enfrentados pelos italianos. Entretanto, as dívidas públicas e os deficit fiscais ampliaram-se 
consideravelmente em todas as economias desenvolvidas sem que as pressões especulativas 
as tenham ainda atingido. 

Assim, os mercados financeiros visaram especialmente a zona euro. Ainda de acordo com 
Farhi (2010), o período de bolha anterior havia encoberto problemas de várias economias 
que tinham adotado a moeda única da comunidade europeia. Há aqueles que aumentaram 
o ritmo dos gastos públicos, como a Grécia, que realizou operações com o Banco Goldman 
Sachs para reduzir o montante de dívida declarada, cerca de 2% do PIB. Esse comportamento, 
que não é exclusivo da Grécia, está ligado ao fato de que os países da zona euro não têm o 
poder de emitir moeda, emitidos somente pelo Banco Central Europeu, mas podem emitir 
títulos da dívida pública de seus respectivos países. 

A questão se agravou em função da demora dos governos da zona euro em chegar a um 
acordo para intervir, sobretudo com o governo da Alemanha se mostrando pouco inclinado 
a socorrer os países em dificuldades. O intervalo entre a reação inicial dos mercados à 
situação da Grécia, em janeiro de 2010, e o acordo celebrado em maio do mesmo ano gerou 
declarações de autoridades alemãs considerando, inclusive, a possibilidade de um default, 
caso aquele país não adotasse um ajuste fiscal. 

No âmbito da dívida fiscal, Farhi (2010) ressalta que, apesar da reação dos mercados,  
não se evidenciou um dos pressupostos dos acordos de Basiléia, em que títulos públicos não  
têm riscos e que, portanto, não seria necessário que os bancos mantivessem reservas de 
capital para eles, bem como a rejeição pelas carteiras privadas do “efeito de portfólio”  
do deficit público às economias desenvolvidas, como descrito anteriormente neste trabalho.  
Por esse efeito, a emissão de dívida pública, em um período de crise, ajuda a estabilizar a 
economia porque provê aos agentes privados os ativos.

Esse conjunto de eventos colocou a teoria de Minsky em evidência no debate econô-
mico atual, com destaque na análise das crises financeiras. Deve-se ressaltar que a hipótese 
da instabilidade financeira, assim denominada por Minsky, é uma teoria para explicar por 
que a economia capitalista apresenta momentos de expansão e retração. Essa instabilidade 
financeira, que pode ou não culminar em uma crise sistêmica, é intrínseca ao funcionamento 
de economias capitalistas avançadas e com o sistema financeiro altamente desenvolvido. 

Na hipótese da instabilidade financeira, a fragilidade do sistema financeiro toma como base 
a existência de dois conjuntos de preços na economia, passíveis de especulação: os preços de 
oferta e preço da demanda dos ativos. Sendo assim, há riscos tanto para os devedores quanto 
para os credores. Desta forma, os episódios especulativos são inerentes ao desempenho do 
sistema financeiro no impacto do crescente endividamento para financiar o investimento. 
A fragilidade financeira é, portanto, demonstrada conforme o grau de endividamento das 
unidades econômicas que integram um sistema financeiro, sendo que quanto maior a 
elevação do nível especulativo na economia maior é a fragilidade financeira e a possibilidade 
de crises econômicas.

Todos esses argumentos reforçam a discussão sobre a importância, tanto para o bem quanto 
para o mal, do Estado na economia. Mais que isso, as ações do Estado moldam o comportamento 
dos agentes que, em contrapartida, moldam o comportamento do Estado. Há uma relação 
endógena entre Estado e agentes. Essa relação estende-se também para as demais instituições, 
até porque o comportamento dos agentes, em amplo sentido, também molda as instituições. 
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