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A ciência não pode ser infectada pelo dinheiro, 

arrogância ou política, mas a dismal science tem sofrido 

bastante, em especial na macroeconomia. Não que sua 

evolução não tenha sido importante, mas estamos longe 

de uma solução conciliadora que nos atenda em situações 

não convencionais. Contudo, a história nos mostra que em 

circunstâncias limites, como a que vivemos agora, 

evoluímos com ideias, inovações e avanços, enxergando 

alternativas e propostas, as vezes contraintuitivas, mas de 

grandes efeitos práticos. Este é um momento em que a 

(macro) economia precisa 

evoluir. 

Dentre os vários 

modelos existentes, os que 

sempre vem à tona são os 

Modelo Hicks-Hansen (ou 

IS-LM Modelo Keynesiano) 

e o Modelo dos Clássicos 

que, embora antigos, 

apresentam posições bem 

distintas em suas premissas 

e servem de parâmetros 

para nossa argumentação. 

De um lado, o keynesiano, 

com necessidade de 

intervenção estatal e, de 

outro, os Clássicos, assumindo o pressuposto fundamental 

de que se deixados os fatores livres a se ajustar, estes 

sempre produzirão os melhores resultados. Os gráficos ao 

lado pretendem sintetizar a discussão a seguir no contexto 

que estamos vivendo. 

Os choques observados na economia até o 

momento não deixam dúvidas quanto ao seu potencial 

destruidor e que, possivelmente, não poderemos utilizar 

exclusivamente o ferramental disponível (políticas fiscal e 

monetária) ou apenas sua intensificação. Contudo, o ponto 

de partida não pode ser diferente do diagnóstico do 

problema. Parece importante destacar que o mundo 

econômico é sim governado por leis naturais em qualquer 

parte do planeta, ainda que ajustado a fatores e 

características próprias de uma região/país, e que assim 

misallocations são evitadas em situação de livre escolha, 

otimizando a produtividade total dos fatores. Este não é o 

caso presente. Na verdade, o Estado ao impor restrições de 

mobilidade e/ou lockdowns (embora defensáveis 

epidemiologicamente), inibe as alocações eficientes dos 

recursos e traz para si a responsabilidade de auxílio à 

população e o “dever” de intromissão na economia (Paper: 

Brasil à beira do precipício?). 

Colocado dessa forma, 

resta saber de quanto deve ser 

essa “intromissão”, por quanto 

tempo e quais mecanismos 

utilizar para máxima potência 

das políticas monetária e fiscal, 

levando-se em consideração a 

situação do país. As 

constatações iniciais recaem 

nas taxas de juros, inflação, 

atividade econômica e nossa 

situação fiscal. Longe de 

qualquer inferência de 

causalidade neste momento, 

temos o menor nível de juros 

histórico, inflação extremamente reduzida, atividade em 

forte retração e uma relação Dívida Bruta/PIB rumo aos 

100%. Adicionalmente, com a demanda agregada ainda 

mais deprimida, não seria absurdo supor que estamos 

próximos da região da Armadilha de Liquidez (baixa 

eficiência da política monetária), condizente com os efeitos 

deletérios verificados no PIB. As políticas de deslocamento 

à direita da curva IS (aumento de gastos e/ou redução de 

tributos) parecem se impor, mas os efeitos secundários em 

nossas contas públicas, em especial pelas expectativas de 

solvência do país, sugerem cautela. Da mesma forma, 

reduções adicionais nas taxas de juros, ainda que o BACEN 

A Macroeconomia Infectada 
A Crisis is a Terrible Thing to Waste – Paul Romer – Economista americano 

Uma crise é uma coisa terrível para se disperdiçar (Tradução livre). 

Mario Cezar Silva Serpa¹ 

 

 

https://www.planner.com.br/2020/04/16/paper-brasil-a-beira-do-precipicio/
https://www.planner.com.br/2020/04/16/paper-brasil-a-beira-do-precipicio/


PERS 

2 
¹Mario Serpa é economista e sócio da Planner Redwood Asset Management 

SÃO PAULO – SP. 22 MAI 2020 

PAPERS 

atue acreditando na endogeneidade da moeda (reduz a 

SELIC e a base monetária se ajusta), não promoveria, como 

fator de primeira ordem, aumento do produto. É possível 

sim, sequencialmente, que o aumento da base monetária, 

possa promover alguma inflação e reduzir o salário real, 

dando alguma competitividade e melhorias no mercado de 

trabalho. Uma forma de “preservar” nossos empresários e 

seus negócios, essenciais à nossa economia. 

Mas, como se avalia, estamos falando em mais do 

mesmo (embora análise útil), insuficiente para o momento 

e gravidade da situação. Não temos as condições ideais, 

com todas as reformas estruturais aprovadas. E, ainda que 

implementemos as políticas sugeridas pelos modelos, 

superando nossa timidez e 

lentidão em reação à crise, 

essas não se coadunariam à 

realidade epidemiológica 

que o Covid-19 estabeleceu. 

Os louváveis esforços 

implementados pelo 

Ministério da Economia e o 

BACEN estão na linha 

correta, mas pecam na sua 

operacionalização e efetividade, ora pelo ineditismo da 

situação, ora por incompetência. Desta forma, embora 

algum resultado positivo e de alívio possa advir com o 

ajuste fino das medidas, os reflexos da política econômica 

a se seguir podem ter consequências irreversíveis. 

Entretanto, a despeito das variáveis aqui abordadas 

e seu “uso”, ainda que dentro dos modelos apresentados, a 

velocidade da moeda tem papel importante, em especial 

no curto prazo. Tida como quase constante para os 

Clássicos e variável para Keynes (e menos importante - 

uma consequência - em outras abordagens), poderia ser 

melhor estudada. Na equação dos Clássicos MV=Py=(PIB), 

com a moeda (M) constante ao longo da LM e a atividade 

em retração, deduz-se que a velocidade da moeda (V) caiu, 

e, ressalte-se, fortemente no curto prazo! Assim, a 

proporção da queda da velocidade da moeda frente a 

redução do PIB é que poderá nos dizer sobre a quantidade 

(demanda) por moeda. Em outras palavras, a simples 

expansão da base monetária (seja por redução de Selic e o 

ajuste endógeno da moeda) sem o efetivo mecanismo de 

transmissão para que bancos emprestem de fato e a 

moeda passe a circular, não teremos o efeito desejado de 

aumento do produto. 

Essa circulação da moeda precisa ocorrer e 

aumentar (a velocidade!), não como consequência pura e 

simples, mas de forma induzida – deseja-se tratar V como 

uma variável exógena e não endógena. Aqui residem as 

restrições da macroeconomia, diante do instrumental que 

temos. Tudo mais constante, soubéssemos nós quais 

outras variáveis impactam V, sobretudo no curto prazo, 

talvez por uma nova dinâmica de mecanismos de trocas, 

poderíamos, ao menos, 

voltar a situação pré-crise. A 

variável conhecida e de 

razoável consenso é a 

confiança, mas não significa 

que não existam outras que 

atuem de forma direta ou 

indireta em V. 

Nessa encruzilhada 

em que a macroeconomia 

não nos oferece alternativa menos polêmica, custosa e de 

curto prazo, devemos nos socorrer nas soluções políticas e 

de saúde para se reestabelecer a credibilidade. Precisamos 

de um plano lógico e ordenado de abertura da economia, 

testando maciça e constantemente a população, de modo 

que se afaste e proteja aqueles indivíduos mais 

vulneráveis, e se ofereça confiança para que os demais 

voltem às atividades (devidamente “equipados”), uma vez 

que uma vacina não estará disponível no curtíssimo prazo.  

Importante destacar que a impossibilidade de 

solução econômica de curto prazo está dada, i.e., uma 

recuperação rápida é inverossímil sob atuais condições. 

Não se trata de economia ou vida, mas sim de economia e 

vida...teremos de aprender a viver em outra dimensão 

existencial. Os programas de crédito e liquidez de apoio do 

governo hoje estão ainda travados, e deverão se ajustar no 

médio prazo. Possivelmente tarde. A macroeconomia não 

é dismal, é útil, mas não está sendo uma boa protagonista. 


