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MMT - Teoria da moda ou 
que nunca sai de moda? 

A ideia de que existe um caminho fácil é sempre ten-
tadora: em um mundo sem escassez de problemas 
econômicos, achar que os governos podem gastar 
mais sem precisar aumentar impostos é música para 
os ouvidos dos políticos. Assim cresceram recente-
mente as discussões em torno da Teoria Monetária 
Moderna (MMT, na sigla em inglês), que questiona a 
restrição orçamentária do setor público e defende 
que governos  podem sempre imprimir dinheiro para 
custear seus gastos enquanto a inflação estiver baixa. 
   
Nas economias desenvolvidas, a disfuncionalidade 
dos juros negativos leva à discussão de uma política 
fiscal com mais gastos e menos impostos – que pode 
ser necessária especialmente se o mundo entrar     
novamente em recessão.  
   
Países com histórico recente de instabilidade econômica
devem ser mais conservadores na administração das 
contas públicas. Em tempos de otimismo, os mercados 
podem até dar o benefício da dúvida – uma tentação 
para os governos! Mas sabemos que o humor dos     
mercados muda rapidamente e o custo do ajuste pode 
gerar instabilidade política e retrocessos institucionais.
   
A solução é gastar?
   
O interesse pela MMT surge na esteira das discussões 
políticas de grandes temas, como aquecimento 
global e custos crescentes com saúde. Nos EUA, a 
escolha do candidato que enfrentará Donald Trump 
nas eleições presidenciais dividiu o partido democra-
ta. A capacidade de o Estado resolver grandes      
problemas através de gastos trilionários está no 
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centro da disputa partidária. Num mundo com dívida      
pública em níveis recorde, gastar mais pode não ser 
a melhor maneira de ajudar as gerações futuras. 

Brasil:  salvos pelo ajuste!

No Brasil, a crise fiscal levou à recessão de 2014-16. 
Como herança do descontrole dos gastos, temos hoje 
o sucateamento de imensas unidades industriais, como 
refinarias e estaleiros, que esvaziaram os cofres públi-
cos e nunca chegaram a ser concluídas. Podemos nos 
beneficiar muito de estratégias de crescimento vito-
riosas, já testadas em outros países. É mais garantido 
do que experimentar novas teorias – ou não tão novas 
assim, que pretendem resolver nossos problemas por 
meio de gasto público e impressão de moeda. 
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De tempos em tempos, novas visões sobre o funcionamento      
da economia ganham destaque. Muitas delas propõem uma 
reavaliação radical das políticas econômicas. Recentemente, 
entrou em evidência a chamada Teoria Monetária Moderna, mais 
conhecida pela sigla em inglês MMT (Modern Monetary Theory).
   
A ideia central é que os países que emitem sua própria 
moeda, como os Estados Unidos ou o Brasil, não possuem        
restrições sobre suas despesas, pois sempre podem imprimir 
dinheiro para pagá-las caso seja necessário.
   
   
   
   
   
   
Segundo esta teoria, a única restrição para os gastos públicos 
é a inflação. Quando o desemprego cai e a economia atinge o 
limite de sua capacidade produtiva, pressionando os preços 
para cima, o governo deve reduzir os gastos públicos ou 
recolher mais impostos da população para reduzir a demanda 
sobre a produção. Simples, não?
   
Como veremos a seguir, algumas recomendações da MMT 
não se distanciam tanto do que a maioria dos economistas 
tem pensado sobre política monetária e fiscal, mas aceitar sua 
lógica por completo é perigoso. 
    
    
    
Contexto Internacional 
    
No mundo desenvolvido, o debate sobre a necessidade de 
uma política fiscal mais ativa não é novo, nem foi motivado 
pela MMT. Desde a crise financeira de 2008, novos instru-
mentos de política monetária foram adotados, como taxa de 
juros negativa e compra maciça de ativos públicos e privados  
parte dos bancos centrais. 

MMT - TEORIA DA MODA OU QUE NUNCA SAI DE MODA? 
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Com isso, na visão da MMT, os governos não precisam se 
preocupar com o crescimento dos gastos públicos e devem 
empregar a política fiscal como principal instrumento para 
estimular a economia em períodos de baixo crescimento. O 
papel do banco central neste contexto é de prover fundos 
para financiar as despesas do governo. 

Onde a MMT não é polêmica, ela não traz novidade. Onde 
ela inova, é muito controversa! 



GRÁFICO 3 – INFLAÇÃO E EXPECTATIVAS NA ZONA DO EURO

Em um ambiente de juros baixos, com inflação sob controle e, a partir de meados de 2018, 
desaceleração da economia global, a política monetária parece pouco eficaz. 

Desde a crise de 2008, o Banco Central Europeu implementa políticas expansionistas. Mesmo 
assim, as projeções feitas com dois anos de antecedência quase sempre superestimam a inflação1.
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A Zona do Euro parece atender a essas condições. Como    
podemos ver pelo gráfico 3, por exemplo, a inflação tem 
permanecido consistentemente abaixo das projeções. Na 
Alemanha, a queda da dívida pública nos últimos anos abre 
espaço para o aumento de gastos.

Não devemos, entretanto, generalizar essa ideia e acreditar 
que a política fiscal seja a solução para os problemas 
econômicos em todos os países, especialmente na forma 
proposta pela MMT. 
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Em um ambiente de juros baixos e inflação persistentemente 
abaixo das metas, questiona-se a eficácia da política       
monetária. Desde meados de 2018, com a desaceleração da 
economia global, a utilização da política fiscal como instru-
mento de estímulo econômico tornou-se recomendável em 
alguns casos.

A experiência internacional mostra que deixar o poder de 
imprimir moeda nas mãos dos políticos requer, no mínimo, 
muita atenção. Não à toa, a partir da década de 70 cresceu 
a noção de que bancos centrais independentes são a melhor 
tecnologia para regular o ciclo econômico, perseguindo 
metas claras com transparência e combatendo desvios      
inflacionários sem interferência política, que tende a ser 
particularmente intensa em períodos eleitorais. 

• 4
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Os detalhes para a implementação de uma política fiscal 
mais ativa e coordenada com a política monetária são        
desafiadores e complexos. E o segredo está nos detalhes! 
Algumas perguntas importantes: 

(i) Quem é o responsável pela tomada de decisão? É o banco 
central? Deverá acionar o Congresso ou o Executivo?

(ii) Sob quais circunstâncias a política fiscal entrará em 
ação? Quais os desvios necessários de PIB, desemprego      
ou inflação? Qual o orçamento para gastos e/ou corte de 
impostos?

(iii) Devido ao lapso de tempo existente entre a decisão de 
realizar uma medida fiscal e o seu impacto sobre a econo-
mia, qual o momento certo para sua execução? Como e 
quando recalibrá-la à luz de novas informações? 

TEORIA MONETÁRIA MODERNA E AS ELEIÇÕES 
AMERICANAS

Nos Estados Unidos, a defesa da MMT ganhou força            
recentemente a reboque da discussão política decorrente 
do crescimento da ala mais à esquerda do Partido 
Democrata, os chamados progressistas.

No dia 3 de novembro, os EUA elegerão seu presidente. 
De fevereiro a junho, o Partido Democrata realizará 
eleições primárias em todo o país para escolher quem dis-
putará com Trump.

Os planos de governo de pré-candidatos da ala progres-
sista envolvem projetos cujo custo se encontra na casa das 
dezenas de trilhões de dólares. Entre as propostas, estão o 
Green New Deal, que promete zerar as emissões líquidas 
de dióxido de carbono em dez anos, e a expansão do papel 

Em resumo: no mundo pós 2008, precisamos sim discutir 
formas diferentes de atuação da política fiscal, mas todo 
cuidado é pouco no desenho de mecanismos que misturam 
questões técnicas e políticas. 



GRÁFICO 4 – PROPOSTA DE ELIZABETH WARREN E DÍVIDA DO GOVERNO DOS EUA 

Se financiada por títulos, a proposta de Warren para a saúde elevaria a dívida americana, 
que já se encontra em patamares historicamente elevados, para inéditos 170% do PIB. 

Os planos de governo de pré-candidatos da ala progressista do Partido Democrata envolvem 
projetos cujo custo se encontra na casa das dezenas de trilhões de dólares.

Fonte: Congressional Budget O�ce, Bahia Asset Management 
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do governo nos sistemas de educação e saúde. Os pré-can-
didatos Elizabeth Warren e Bernie Sanders, por exemplo, 
propõem um sistema público de saúde que eliminaria 
grande parte dos planos privados.   

   

Se as despesas fossem financiadas inteiramente por endivi-
damento, por exemplo, a dívida pública chegaria a 170% do 
PIB em dez anos, como podemos ver no gráfico 4. Este 
valor está muito acima do recorde anterior de 120% do PIB 
logo após a Segunda Guerra Mundial. 

Warren e Sanders esperam financiar os projetos por meio da 
elevação dos impostos sobre as corporações e a população 
mais rica. Mas as projeções iniciais indicam que, mesmo que 
este tipo de legislação fosse aprovada, a nova arrecadação 
seria insuficiente. Implementar esses ambiciosos programas 
sem sobrecarregar a população com impostos significa 
elevar o déficit público e o endividamento americano. 

O plano “Medicare for All” de Elizabeth Warren deve           
demandar, de acordo com a sua própria campanha, aumento
nos gastos federais de $20,5 trilhões no período de dez 
anos. Apenas com intuito de comparação, o PIB do Brasil, 
nona economia do mundo, foi de aproximadamente 1,8      
trilhão de dólares em 2019.  
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A premissa da MMT de que o aumento da dívida pública não 
representa um risco real para uma economia como a dos    
Estados Unidos encaixa-se perfeitamente no pensamento 
progressista. Stephanie Kelton, assessora econômica de 
Bernie Sanders, é uma das principais economistas ligadas à 
teoria. Alexandria Ocasio-Cortez, deputada democrata de 
Nova York, defendeu que a MMT deve fazer parte do 
debate público quando indicou que alguns dos projetos que 
apoia, como o Green New Deal, poderiam ser parcialmente 
financiados por endividamento.

Para muitos candidatos progressistas, as políticas econômi-
cas praticadas após a crise financeira de 2008 demonstram 
que existe potencial para implementar medidas não           
convencionais sem comprometer o desempenho econômi-
co. Mas, como podemos ver no gráfico 4, a magnitude dos 
gastos em questão é realmente notável, e eles ocorreriam 
em um período em que a dívida já se encontra historica-
mente elevada.

O legítimo debate sobre o maior espaço para endivida-
mento público em um mundo de juros mais baixos deve 
ser conduzido à luz destes fatos. Existe incerteza sobre 
quais são os limites para a dívida pública, mas isto não     
significa que a restrição orçamentária do governo tenha 
sido abolida.  

Como o Partido Democrata mudou... No início dos anos 
2000, o presidente Bill Clinton anunciava que os EUA      
estavam a caminho de eliminar completamente a dívida 
pública em uma década!  

“Se recursos do Fed foram empregados para salvar bancos 
e empresas, por que não usá-los agora para fins mais 
nobres como meio ambiente e saúde pública?”, perguntam 
os progressistas. O risco, porém, é claro: seja qual for a 
origem ou razão do endividamento público, se ele se        
revelar excessivo, quem pagará a conta do ajuste será o 
contribuinte. Ironicamente, ao defender o bem-estar das 
gerações futuras, por meio de projetos trilionários cujos 
benefícios são difíceis de se medir, podemos estar justa-
mente remetendo uma conta gigantesca para nossos 
filhos e netos.
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quais são os limites para a dívida pública, mas isto não     
significa que a restrição orçamentária do governo tenha 
sido abolida.  

Lições da história

Em países com histórico recente de inflação ou de ques-
tionamento sobre a solvência fiscal, a adoção de políticas 
na linha da MMT deve ser conduzida com ainda mais 
prudência. Como acreditar que podemos praticar uma 
política de gastos expansionista hoje e, no momento 
necessário, ser capazes de revertê-la se a situação 
mudar? Mais importante ainda: se o cenário mundial 
piorar, o mercado dará o benefício da dúvida para o        
governo até que as medidas sejam tomadas? Ou será 
rápido em rever sua avaliação do país, levando à queda 
dos preços dos ativos financeiros e exacerbação da crise? 
E, por sua vez, como reagirão os governantes neste caso? 

Na América Latina, tivemos nas décadas de 80 e 90 algu-
mas experiências de políticas econômicas similares ao 
pensamento da MMT, com aceleração dos gastos públi-
cos, pouca atenção a seus efeitos sobre o endividamento 
e uma política monetária expansionista que sustentava a 
trajetória das despesas. Os resultados foram inflação alta 
e baixo crescimento.   

Para que a política fiscal assuma maior protagonismo, são 
necessárias instituições flexíveis e com credibilidade,         
capazes de se adaptar a mudanças no cenário econômico 
sem o questionamento dos mercados. Não são condições 
fáceis de serem atendidas. 

SABER+ | Edição 05  |  fevereiro de 2020



• 9

No caso do Brasil, por exemplo, a inflação superou 1.000% 
ao ano em quatro dos cinco anos entre 1989 e 1993. Chama 
a atenção o fato de que tudo isto ocorria numa época em 
que a maior parte do mundo estava reduzindo a inflação 
para níveis baixos. 

Políticas populistas em geral começam com o aumento 
dos gastos públicos e das transferências de renda, finan-
ciados por endividamento e expansão monetária, que 
podem produzir um impulso temporário de crescimento. 
Depois do estímulo inicial, entretanto, inicia-se um perío-
do de descontrole da dívida pública, escalada da inflação e 
baixo crescimento.  

Brasil: atual situação fiscal é delicada 

No Brasil, discussões no espírito da MMT propõem que 
neste momento não devemos nos preocupar com o          
crescimento da dívida pública e sim utilizar a expansão    
dos gastos públicos como indutor do crescimento 
econômico, uma vez que o desemprego está elevado. 
Caso, no futuro, ocorra pressão inflacionária, basta            
restringir as despesas do governo ou elevar os impostos, 
utilizando a política fiscal como mecanismo de contenção 
do aumento dos preços. 

O Brasil não possui hoje espaço para elevar os gastos     
públicos e implementar uma política fiscal expansionista. 
Pelo contrário, o aumento desordenado das despesas       
do governo está justamente na raiz de grande parte dos 
problemas que nossa economia enfrenta atualmente. 

Analisando a evolução da inflação nas nove economias mais 
populosas da América Latina, constatamos que a taxa média 
foi de 160% ao ano na década de 80 e 235% ao ano na         
primeira metade da década de 90. Em muitos casos, a           
inflação elevada acabou se tornando hiperinflação, quando 
a taxa mensal ultrapassa 50%. Brasil, Argentina, Bolívia, 
Nicarágua e Peru passaram por este processo. 

Existe um consenso hoje, que não havia à época, de que      
virtualmente todos os episódios de inflação muito alta          
resultam da impressão de moeda para financiar déficits      
fiscais elevados. 

SABER+ | Edição 05  |  fevereiro de 2020



GRÁFICO 5 – POLÍTICA FISCAL E CRESCIMENTO NO BRASIL

O Brasil passou por uma profunda recessão entre 2014-16. Com a melhora fiscal, esperamos 
uma recuperação cíclica da atividade. 

A partir de 2014, ficou claro que o governo não conseguiria praticar um orçamento capaz de     
estabilizar a dívida.

Superávit Fiscal (%do PIB) Crescimento do PIB Dívida Bruta (eixo direito)
Fonte: Tesouro Nacional, Bahia Asset Management
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Em meados da década de 2000, a discussão sobre a políti-
ca fiscal tinha como foco o impacto sobre o crescimento 
econômico, e não a capacidade de pagamento da dívida. 
Até 2013, a geração de superávits primários consistentes 
garantia a sustentabilidade das contas públicas. A partir de 
2014, entretanto, ficou claro que o governo não conse-
guiria praticar um orçamento capaz de estabilizar a dívida, 
como podemos ver no gráfico 5. Entre 2014 e 2016, o 
Brasil passou por uma recessão longa e profunda: quando 
acabou, o PIB per capita havia desabado 9%. 

A política econômica adotada no Brasil desde 2016 seguiu o 
caminho oposto do que é advogado pela MMT. Com a forte 
contenção das despesas correntes do governo e, especial-
mente, a aprovação da reforma da previdência, entramos em 
uma trajetória de estabilização da dívida pública, evitando que 
ela continuasse a crescer descontroladamente. 

A crise de 2014 serviu também para lembrar como a       
alocação de recursos produtivos pelo setor público pode 
ser... improdutiva! Ao longo de anos, o dinheiro do          
contribuinte foi aplicado em unidades industriais de 
grande porte, como refinarias e estaleiros, que nunca 
chegaram a ser concluídas e estão hoje sucateadas.
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Lições da história
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piorar, o mercado dará o benefício da dúvida para o        
governo até que as medidas sejam tomadas? Ou será 
rápido em rever sua avaliação do país, levando à queda 
dos preços dos ativos financeiros e exacerbação da crise? 
E, por sua vez, como reagirão os governantes neste caso? 

Na América Latina, tivemos nas décadas de 80 e 90 algu-
mas experiências de políticas econômicas similares ao 
pensamento da MMT, com aceleração dos gastos públi-
cos, pouca atenção a seus efeitos sobre o endividamento 
e uma política monetária expansionista que sustentava a 
trajetória das despesas. Os resultados foram inflação alta 
e baixo crescimento.   

Como discutimos na terceira edição do Saber+, parte da 
queda das taxas de juros no Brasil pode ser explicada pela 
mudança de direção na determinação dos gastos públicos. 
A redução das taxas de juros, e a consequente queda do 
custo de financiamento do governo, contribuiu para frear o 
rápido crescimento da dívida pública brasileira. 

Se a tendência de crescimento das despesas do governo 
tivesse persistido, a trajetória da dívida pública brasileira se 
tornaria insustentável. O resultado é que o governo seria 
incapaz de honrar sua dívida ou, mais provavelmente, caso 
decidisse emitir moeda para isso, deflagraria uma escalada 
dos preços. 

Conclusão 

Ao longo dos anos, em função do progresso do nosso        
conhecimento e investigação de novas evidências, é natural 
que algumas políticas consagradas no passado passem a ser 
vistas com outros olhos. As mudanças de recomendações 
sobre como se deve conduzir a política econômica são 
comuns e, muitas vezes, bem-vindas. O espaço para              
utilização da política fiscal como instrumento de estímulo 
econômico é maior do que enxergávamos alguns anos atrás. 
Contudo, devido à sua importância, a adoção de novas práti-
cas de política monetária e fiscal deve ser feita com cautela. 

A MMT ganha força em um período de ampla discussão,          
especialmente no mundo desenvolvido, de temas estruturais 
como aquecimento global e gastos crescentes com saúde. 
Para alguns políticos, atacar esses problemas requer uma      
expansão maciça dos gastos públicos, que dificilmente 
poderão ser pagos  apenas com impostos. Algumas dessas 
questões estão sendo abordadas por instituições tradicionais, 
embora ainda de forma inicial. O Banco Central Europeu, 
por exemplo, estuda revisar sua política monetária para levar 
em conta seu impacto sobre o meio ambiente. Estas respos-
tas não são rupturas do modelo tradicional de condução de 
políticas econômicas, mas adaptações a novos cenários e     
demandas de segmentos da sociedade.

A crise de 2014 serviu também para lembrar como a       
alocação de recursos produtivos pelo setor público pode 
ser... improdutiva! Ao longo de anos, o dinheiro do          
contribuinte foi aplicado em unidades industriais de 
grande porte, como refinarias e estaleiros, que nunca 
chegaram a ser concluídas e estão hoje sucateadas.
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Como discutimos na terceira edição do Saber+, parte da 
queda das taxas de juros no Brasil pode ser explicada pela 
mudança de direção na determinação dos gastos públicos. 
A redução das taxas de juros, e a consequente queda do 
custo de financiamento do governo, contribuiu para frear o 
rápido crescimento da dívida pública brasileira. 

Se a tendência de crescimento das despesas do governo 
tivesse persistido, a trajetória da dívida pública brasileira se 
tornaria insustentável. O resultado é que o governo seria 
incapaz de honrar sua dívida ou, mais provavelmente, caso 
decidisse emitir moeda para isso, deflagraria uma escalada 
dos preços. 

Conclusão 

Ao longo dos anos, em função do progresso do nosso        
conhecimento e investigação de novas evidências, é natural 
que algumas políticas consagradas no passado passem a ser 
vistas com outros olhos. As mudanças de recomendações 
sobre como se deve conduzir a política econômica são 
comuns e, muitas vezes, bem-vindas. O espaço para              
utilização da política fiscal como instrumento de estímulo 
econômico é maior do que enxergávamos alguns anos atrás. 
Contudo, devido à sua importância, a adoção de novas práti-
cas de política monetária e fiscal deve ser feita com cautela. 

A MMT ganha força em um período de ampla discussão,          
especialmente no mundo desenvolvido, de temas estruturais 
como aquecimento global e gastos crescentes com saúde. 
Para alguns políticos, atacar esses problemas requer uma      
expansão maciça dos gastos públicos, que dificilmente 
poderão ser pagos  apenas com impostos. Algumas dessas 
questões estão sendo abordadas por instituições tradicionais, 
embora ainda de forma inicial. O Banco Central Europeu, 
por exemplo, estuda revisar sua política monetária para levar 
em conta seu impacto sobre o meio ambiente. Estas respos-
tas não são rupturas do modelo tradicional de condução de 
políticas econômicas, mas adaptações a novos cenários e     
demandas de segmentos da sociedade.

Devemos encarar os novos desafios, como a questão ambiental, 
e buscar ações concretas - não soluções mágicas.

O Brasil possui um histórico recente de inflação e má         
alocação de recursos públicos que sugere que devemos 
adotar uma postura mais conservadora em relação ao gasto 
do governo. Vivemos também diversas experiências de 
crescimento acelerado cuja reversão acabou nos colocando 
muito próximos do ponto de partida. 

Ao invés de testar novas políticas que prometem grandes    
resultados com pequenos custos, precisamos focar nossa 
atenção nas reformas estruturais que tornam nossa econo-
mia mais dinâmica e resiliente a choques, isto é, adaptável a 
mudanças no cenário econômico.

Nota

¹ A cada instante do tempo, a expectativa de inflação é a projeção feita pelo Banco 
Central Europeu dois anos antes. Por exemplo, a expectativa de inflação para 2018, 
de 1,7%, foi projetada em 2016. A inflação realizada é dada pelo núcleo de inflação do 
HICP (índice de preços ao consumidor da zona do Euro), obtido com pela exclusão 
dos itens de energia, alimento, álcool e tabaco. Eliminando esses componentes, que 
estão mais expostos a choques temporários, o núcleo do HICP busca capturar mais 
precisamente a tendência da inflação.

Devemos escolher estratégias de crescimento que se    
mostraram vitoriosas em outros países, e não experimentar 
novas teorias que prometem resolver nossos problemas      
através de endividamento público e impressão de moeda.

Se, por acreditar que não existe restrição orçamentária 
para uma causa justa, resolvermos plantar nos próximos 5 
anos as árvores que deveríamos plantar nos próximos 50 
anos, poderemos colher uma crise fiscal. A história mostra 
que a exacerbação dos ciclos econômicos, isto é, quando 
arrancadas do PIB são sucedidas por recessões profundas, 
resulta em um crescimento medíocre no final das contas. 

SABER+ | Edição 05  |  fevereiro de 2020



SABER+ | Edição 05  |  fevereiro de 2020

As informações divulgadas aqui têm caráter meramente informativo, não se constituindo em oferta 
de venda de nossos produtos e, tampouco, em consultoria de investimento. As gestoras do Bahia 
Asset Management (“o Bahia”) não comercializam nem distribuem quotas de fundos de investimen-
tos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações aqui contidas representam expectativas do 
Bahia e foram produzidas observando as condições atuais de mercado, diversas variáveis e modelos 
sendo que as estimativas aqui apresentadas, foram elaboradas com base no razoável critério e julga-
mento do Bahia e podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. O Bahia não se re-
sponsabiliza por decisões de investimento tomadas com base nos dados aqui divulgados ou a partir 
dos dados aqui divulgados. O conteúdo dessa apresentação é propriedade intelectual do Bahia e não 
deve ser copiado, modificado, ou utilizado com outro caráter que não informativo, salvo mediante 
expressa autorização. As opiniões emitidas não vincularão o Bahia, nem imputarão qualquer tipo de 
responsabilidade a esta instituição. Os investidores devem ser assessorados por seus distribuidores e 
estarem cientes dos riscos dos investimentos escolhidos.  Recomendamos ao investidor a leitura 
cuidadosa do regulamento dos fundos de investimento e da lâmina de informações essenciais, se 
houver, ao aplicar seus recursos. Para conhecer as estratégias e os fundos geridos pelo Bahia, entre 
em contato conosco.


