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Prefácio de Governo, Mercados e Crescimento 

O livro publicado por John Zysman, Governments, Markets, and 
Growth (First published 1983 by Cornell University Press), bem no 
início da Era Neoliberal, se tornou um clássico lido por gerações 
posteriores. Vale a pena resumi-lo e memorizar sua argumentação 
principal. 

O desempenho econômico de todos os países avançados se 
deteriorou, durante a década de 1970, em muitos casos de forma 
bastante abrupta. Esta deterioração provocou em todo o Ocidente um 
novo debate sobre o papel do governo na economia.  

As soluções sempre dependem de como se percebe um 
problema. Logo, não é surpreendente as diferentes explicações de 
nossos problemas atuais produziram acentuadamente diferentes 
prescrições para resolvê-los. 

Este livro de Zysmann oferece uma interpretação das 
dificuldades econômicas contemporâneas e do debate político 
engendrados por elas nos países avançados. Ele discute por qual 
razão se tornou mais difícil gerenciar milhares de micro mudanças na 
produção e nos produtos necessárias para o crescimento econômico e 
porque as tentativas de fazer tais mudanças encontraram resistência 
política crescente.  

Os argumentos gerais do livro são baseados em uma análise 
dos esforços dos governos de grandes países avançados – Estados 
Unidos, Grã-Bretanha, França, Ocidente Alemanha e Japão – para 
responder às mudanças nas condições econômicas desde a Segunda 
Guerra Mundial. A discussão se concentra nas capacidades dos vários 
governos para intervir seletivamente e moldar resultados industriais. 
Tenta dar conta das diferenças nacionais nessas capacidades e nas 
estratégias adotadas.  

O livro de Zysman argumenta ter havido três soluções técnico-
políticas distintas para os problemas de crescimento:  
1. liderado pelo Estado,  
2. liderado pelo Mercado e  
3. negociado. 
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Um elemento da explicação das diferenças de governo e 
capacidades de liderança industrial são diferenciadas neste livro. 
Zysman afirma um exame das estruturas financeiras nacionais pode 
iluminar as estratégias econômicas governamentais e os conflitos 
políticos. Tendem a acompanhar qualquer mudança industrial os 
conflitos provocados pela intervenção do Estado em O Mercado.  

Os arranjos particulares dos sistemas financeiros nacionais 
limitam tanto as opções de mercado das empresas quanto as 
escolhas dos governos. Os mercados financeiros de cada país são um 
elemento delimitador das formas pelas quais as empresas e o Estado 
pode interagir.  

A estrutura desses mercados influencia ao mesmo tempo a 
capacidade do governo para exercer liderança industrial e a natureza 
dos conflitos políticos decorrentes de seus objetivos econômicos. 
Muito simplesmente, em economias de mercado, onde os preços de 
livre movimentação alocam bens e serviços, o dinheiro não é apenas 
um meio de troca, mas também é um meio de controle político e 
social: uma forma de decidir quem fica com o quê. 

Portanto, ao seguir os fluxos de dinheiro na economia de 
mercado e nas instituições capazes de estruturarem esse fluxo, 
podemos aprender muito sobre: 
1. os usos para os quais os recursos da sociedade são colocados,  
2. as pessoas tomadoras das decisões de alocação de capital, e  
3. o processo pelo qual o controle é obtido e exercido. 
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Atuação do Estado no Mercado 

John Zysman, no livro Governments, Markets, and Growth 
(Cornell University Press, 1983), narra: o desempenho econômico de 
todos os países avançados se deteriorou na década de 1970, prévia à 
do início da Era do Neoliberalismo com Ronald Reagan nos Estados 
Unidos e Margareth Thatcher na Inglaterra. Em muitas nações, a 
deterioração foi bastante abrupta. 

Os sinais gerais de problemas eram evidentes nas taxas de 
inflação saltou, as taxas de crescimento diminuíram e o número de 
pessoas sem trabalho ficou cada vez maior. Essa combinação infeliz 
foi rotulada de estagflação. 

No fim dos anos de 1981 e 1982, as taxas de inflação em 
muitas nações diminuíram; mas o crescimento praticamente parou e 
o desemprego aumentou. Atingiu níveis nunca vistos desde a Grande 
Depressão. O resultado na dor social ficou evidente em muitas 
histórias sobre indústrias, regiões e comunidades em dificuldade.  

Como as importações baratas de aço e têxteis, em função do 
dólar forte com o regime de câmbio flexível, resultaram em corte na 
produção doméstica, e o aumento da produtividade reduziu os 
restantes empregos ainda mais, os centros industriais tradicionais 
viraram regiões deprimidas. Mas as dificuldades da década de 1970 
não foram simplesmente resultados da recessão ou de um salto 
patrocinado pela OPEP nos preços do petróleo.  

Uma profunda transição econômica estava em andamento nos 
países avançados. Envolvia mudanças básicas nos bens produzidos, 
como eles eram feitos, e onde eram feitos. Por exemplo, a produção 
de automóvel entrou em colapso na Grã-Bretanha e caiu nos Estados 
Unidos, enquanto cresceu rapidamente no Japão.  

Enquanto havia metalúrgicos desempregados em Pensilvânia, 
País de Gales e Lorraine, novos empregos na produção de aço foram 
sendo criado na Coréia, Taiwan e Brasil. Desemprego entre 
trabalhadores têxteis semiqualificados, no Sudeste norte-americano, 
foram acompanhados por escassez de engenheiros eletrônicos 
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treinados e programadores de computador em outras partes dos 
Estados Unidos. 

A deterioração econômica e a transição começaram a provocar 
políticas reações e contribuir para mudanças em quem governou. O 
estado da economia não foi a única questão partidária capaz de 
afetar as eleições, mas contribuiu para mudanças de governo na 
Suécia, França, Grã-Bretanha, Alemanha, Estados Unidos e Japão.  

Foi um momento difícil para os titulares de todas as cores 
políticas, mesmo incumbentes entrincheirados. Os conservadores na 
França perderam o poder pela primeira vez em quase um quarto de 
século, enquanto na Suécia mais de quarenta anos de governo 
socialdemocrata foi interrompido em 1976.  

O poder mudou de forma ordenada, uma esperança 
democrática em contraste com os tumultuosos anos entre as guerras, 
quando as condições econômicas tinham sido ainda mais terríveis e 
quando as circunstâncias sociais se tornaram maduras para o 
surgimento de movimentos políticos de massa de teor populista, seja 
na América do Sul, seja no franquismo espanhol, fascismo italiano e 
nazismo alemão, isso sem incluir entre esses regimes de extrema-
direita o totalitário e policialesco stalinismo soviético.  

Ainda, o amplo consenso sobre a política na maioria dos países 
foi erodido com estratégias econômicas mais radicais. Elas romperam 
com o status quo. Foram tentadas tanto pela esquerda quanto pela 
direita.  

Um debate vibrante sobre o papel adequado do governo se 
iniciou. Este debate representou mais além do desacordo sobre o que 
o governo deve fazer. Foi indicativo de uma diferença acentuada 
explicações oferecidas para nossos atuais problemas econômicos. 

Para definir o debate, no início do espalhamento do 
n e o l i b e r a l i s m o p e l o m u n d o e d e s t r u i ç ã o d o E s t a d o 
desenvolvimentista, o qual fazia os países tirarem seus atrasos 
históricos, devemos começar a história na década de 1960, quando o 
crescimento foi constante. A inflação alta significava um salto no 
índice de preços de em poucos por cento e desemprego inaceitável 
significava qualquer coisa em excesso de 5% nos Estados Unidos e 
menos ainda em outros lugares.  
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Durante a primeira parte da década, acreditava-se amplamente 
em políticas econômicas adequadas poderiam manter a estabilidade 
econômica. A tarefa para o governo, segundo o pensamento 
predominante, era encontrar o aparato e as técnicas certas para 
equilibrar demanda agregada contra a capacidade da economia de 
fornecer bens e serviços.  

O keynesianismo tinha triunfado desde a Grande Depressão dos 
anos 30’s: John Kennedy, e depois Richard Nixon, ambos anunciaram 
sua conversão, assim como os legisladores de todas as 
complexidades políticas. Portanto, todos presumiram o governo poder 
garantir estabilidade macroeconômica através da gestão de 
agregados fiscais e monetários com meta de crescimento.  

A sabedoria econômica convencional era a intervenção pública 
detalhada nos assuntos de setores específicos e empresas individuais 
ser desnecessária. Nos Estados Unidos, intervenção ativa do governo 
para os propósitos do desenvolvimento industrial limitavam-se ao 
tímido ajuste no comércio exterior e em programas regionais dos 
anos Kennedy.  

O Japão ainda não havia afetado seus parceiros comerciais e o 
processo de planejamento francês estava sendo abandonado, mas 
largar as estratégias de crescimento lideradas pelo Estado atraíram 
pouca atenção. Durante esses anos, parecia a expansão do comércio 
entre as nações ricas, com base na inovação tecnológica e 
especialização da produção, estar contribuindo para um aumento 
geral no bem-estar de todos os países.  

Transnacionalização das Corporações 

John Zysman, no livro Governments, Markets, and Growth 
(Cornell University Press, 1983), afirma: na verdade, a década de 
1960 teve um momento liberalizante no comércio externo, onde a 
acordos de Bretton Woods e os acordos comerciais incorporados em 
GATT (Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio) estavam sendo 
aplicados. A busca por mercados ainda mais livres estava a todo 
vapor.  

O emblema popular desta Nova Era Internacional era a 
corporação multinacional. Simbolizava tanto as novas liberdades das 
corporações gigantes produzirem em todo o mundo e a capacidade 
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diminuída de governos para regular o comportamento das empresas 
importantes para suas economias nacionais.  

À medida que a década de 1960 avançava, o aumento da 
internacionalização das finanças também começou a colocar sérias 
restrições em qualquer capacidade de governo conduzir uma política 
econômica agregada autônoma. 

No fim dos anos 1960 e ao longo dos 1970, período marcado 
por uma excessiva instabilidade econômica, pelo fim dos Acordos de 
Bretton Woods e pelos dois choques do petróleo, o dólar norte-
americano sofreu questionamentos como a moeda de referência 
internacional. Ao analisar a estratégia e as ações político-diplomáticas 
dos Estados Unidos em defesa de sua moeda no sistema internacional 
verifica-se a perspectiva determinante da moeda norte-americano no 
regime de câmbio flutuante. Esta unilateralidade se contrapõe a 
outras interpretações, onde acentuam o peso das escolhas dos 
agentes de mercados e/ou do conjunto dos demais Estados nacionais. 

Ao partir de uma releitura ampliada para a esfera das relações 
internacionais da perspectiva cartal da moeda atuante como reserva 
de valor, unidade de conta e meio de pagamento. Identificam-se três 
movimentos principais em favor do dólar como o dinheiro 
internacional:  

i) a política externa dos Estados Unidos, inaugurada em 1969, 
cujo resultado foi também consolidar a URSS e a China dentro 
do território monetário do dólar;  

ii) as relações próximas dos Estados Unidos com a Arábia Saudita, 
de modo garantir a cotação do petróleo saudita exportado 
seguir denominada em dólares; e  

iii) a preservação do poder de veto dos Estados Unidos, dentro do 
Fundo Monetário Internacional (FMI), de forma a bloquear 
iniciativas de reforma do sistema. 

Em todo o Ocidente, alguns observadores proclamaram a morte 
da ideologia. Argumentavam ela ter se tornado irrelevante, pois o 
aumento da riqueza generalizado parecia pôr fim ao conflito de 
classes. Além disso, na América da década de 1960, os limites 
econômicos para os fins políticos, sejam para fins domésticos, como a 
guerra contra a pobreza, ou para fins de política externa, como a 
guerra em Vietnã, não foram debatidos diretamente. 
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Na década de 1970, quando as economias dos países 
avançados estagnaram e as projeções do futuro econômico tornaram-
se cada vez mais pessimistas, o debate político sobre uma política 
governamental adequada tornou-se acirrado.  

O ressurgimento do conflito nos apertados mercados de 
trabalho europeus e uma demanda social norte-americana por 
expansão, nascida dos protestos contra a Guerra do Vietnã, parecia 
desencadear taxas de inflação mais altas e dar sinais iniciais de o 
crescimento não durar para sempre.  

A compra de grãos importados da União Soviética elevou os 
preços dos alimentos e a guerra árabe-israelense de 1973 forneceu o 
ímpeto para o cartel do petróleo “flexionar seus músculos”. A crise do 
petróleo de 1973-1974 foi uma prova clara de o declínio nos custos 
de energia, capaz de lubrificar a expansão por décadas, ter sido 
revertido.  Crescimento lento e aumento da inflação foram evidências 
de a tarefa de garantir a estabilidade macroeconômica ter se tornado 
mais difícil. 

Uma interpretação afirmava os problemas enfrentados pelos 
países avançados terem derivado de uma conjuntura infeliz de 
aparentemente não relacionadas dificuldades. Consequentemente, 
argumentou: se cada país pudesse aceitar, temporariamente, a 
disciplina de uma política monetarista restritiva, todos poderiam 
retornar ao caminho do crescimento.  

Na verdade, os conflitos políticos domésticos, provocados pela 
alocação das dores da disciplina, impostas por tais políticas 
restritivas, eram difíceis de serem aceitos. Para alguns, esta situação 
provocava uma “crise de democracia”, uma batalha desenfreada entre 
grupos de interesses egoístas, cada qual “metendo sua mão no 
governo” e cada um despreocupado a respeito de seu furto individual 
prejudicar o bem-estar coletivo. 

 Diante dessa mesma conjuntura de dificuldades econômicas, 
outros analistas começaram a colocar foco em (e os formuladores de 
políticas deviam pressionar por) “soluções corporativas”, como 
políticas de renda em salários e lucros. Elas estruturariam e 
regulariam os conflitos econômicos por meio de grupos de interesse 
altamente organizados.  

Esses grupos, segundo esse pensamento, poderiam negociar 
um acordo coletivo, envolvendo ambos os lados políticos, em torno 
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do bem-estar social e comportamentos de mercado legítimos. Teria 
como contrapartida a regulação dos salários e a concessão de 
assentamentos rurais.  

Pareceu a alguns a estrutura política aparentemente rígida de 
instituições de pequenos países como Áustria e Holanda facilitar tais 
propostas. Portanto, ironicamente, a flexibilidade econômica – leia-se 
o neoliberalismo com corte de direitos trabalhistas – seria imposta 
para responder a uma economia mundial em mudança. 

Uma segunda interpretação ganhou adeptos com o fechamento 
da década. O fim dos anos 1960 foi um “divisor de águas” na área 
econômica, uma época quando as tendências de crescimento, há 
muito estabelecidas, começaram a mudar. Conflitos de distribuição de 
renda tinham sido obscurecidos por décadas, mas finalmente 
explodiram como inflação em uma espiral preço-salário.  

Como o desemprego continuou a aumentar em todos os países 
avançados – países europeus não produziam novos empregos desde 
1974 – o debate sobre como manter a estabilidade dos preços, em 
uma era de choques econômicos inesperados, tiveram de abrir 
espaço para um debate sobre se a máquina de crescimento poderia 
ser reiniciada.  

Algumas vozes sugeriram: os anos de boom simplesmente 
terem sido uma anomalia de reconstrução pós-guerra. Na melhor das 
hipóteses, a longa ascensão teria seu ritmo diminuído pelo fim do 
ciclo longo.  

De repente, a atenção dos economistas e políticos se 
concentrou em como realizar mudanças na multiplicidade de 
microcomponentes. Eles constituem o agregado do crescimento 
econômico. Crescimento, foi observado por teóricos antecedentes da 
Ciência da Complexidade, envolve uma evolução sistêmica contínua, 
onde quem produziu o quê, como e para quais mercados deve ser 
estudado para ser alterado. 

As empresas fazem os ajustes, independentemente de 
responderem de forma autônoma a sinais de preços ou são 
orientados a fazê-lo por meio de instruções burocráticas. O problema 
de mercado para as empresas passou a ser reorganizar a produção. 
Isso requeria flexibilidade na fábrica e transferir recursos de usos 
antigos para novos, o que requeria mobilidade de trabalho e capital.  
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O problema não era simplesmente técnico. A infinidade de 
micro adaptações, frequentemente, implicavam deslocamentos 
sociais – e esses provocavam conflito político. Na verdade, o 
crescimento econômico implicava mudanças na forma como os 
indivíduos conduziam suas vidas e na maneira como suas 
comunidades eram organizadas.  

Alocação de Indústrias em Países com Mão-de-Obra Barata 

John Zysman, no livro Governments, Markets, and Growth 
(Cornell University Press, 1983), afirma: ajustes industriais são tanto 
políticos quanto fenômenos econômicos. As regras do mercado 
definem os termos pelos quais as empresas se coordenam e 
competem. São estabelecidas politicamente. 

Essas regras moldam “a alocação das dores do parto e dos 
ganhos”. São geradas pelo desenvolvimento industrial. Os sinais de 
preços orientam os ajustes a serem feitos pelas empresas.  

Além disso, os governos intervêm em muitos mercados para 
definir preços, para ditar condições de oferta e demanda, e até 
mesmo para organizar e dirigir atividades industriais. Estas regras 
governamentais e as intervenções são usadas para apressar e facilitar 
a mudança industrial. Para o crescimento prosseguir sem problemas, 
tanto os obstáculos técnicos quanto as resistências políticas ao 
desenvolvimento devem ser superadas.  

Observando um mundo de crescimento lento com inflação, 
alguns argumentaram:  

• as próprias mudanças econômicas se tornaram mais numerosas 
e mais difíceis,  

• as tarefas técnicas de ajuste ficaram mais difíceis e  

• as condições de mercado para resolvê-los menos favoráveis.  

Outros observaram: a resistência política à mudança também 
cresceu como resultado de posições entrincheiradas de um novo 
baronato industrial em busca de preservar sua posição, apesar das 
mudanças de mercado, e de grupos de interesse em busca de 
substituir o mercado em seus fins especiais.  
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A posição elaborada no primeiro capítulo do livro de John 
Zysman, mais na forma de um pressuposto organizacional, em lugar 
de uma proposição testável, é a capacidade política dos países 
avançados para gerenciar a mudança ter diminuído ao mesmo tempo. 
Os ajustes a serem feitos por eles se tornaram mais difíceis. 

A ordem internacional liberal sofreu um desafio mercantilista 
durante esses mesmos anos. Não simplesmente a capacidade 
americana de gerenciar o sistema declinou. Esse declínio ficou 
expresso, concretamente, quando Nixon foi forçado, em 1971, a 
quebrar a ligação entre o dólar e o ouro. Adotou-se a instabilidade da 
taxa de câmbio flexível e, em consequência, seus impactos sobre a 
taxa de inflação. Quando o dólar fica apreciado, eleva o poder de 
compra internacional pelos norte-americanos – e vice-versa. 

A premissa das regras do comércio internacional, o sistema 
GATT, apenas se encaixam desajeitadamente em muitas das novas 
realidades do comércio internacional com a globalização. Esta se 
expressou com a transnacionalização das corporações industriais e a 
abertura ao comércio exterior, generalizado entre os países.  

O pressuposto – meia verdade e meia ficção – de os governos 
negociarem apenas a respeito das regras de comércio, deixando O 
Mercado resolver os resultados efetivos, se tornou cada vez menos 
sustentável. Mais do que nunca, os governos passaram a negociar 
diretamente em busca dos próprios resultados nacionais.  

Surgiram três novos problemas comerciais:  

(1)  o uso do poder do Estado, em casa, para criar vantagem 
competitiva nos mercados internacionais;  

(2)  negociação pelo Estado de quotas de mercado, durante os 
períodos de capacidade excedentária; e  

(3)  as atividades do Estado como comerciante ou vendedor de 
produtos nacionais.  

Em cada caso, os debates nacionais sobre as regras da 
economia doméstica e o uso adequado do poder do governo nacional 
no mercado tornou-se tema de debate e negociação internacional. 
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Como resultado dessas mudanças nacionais e internacionais, a 
capacidade política do governo de promover o processo de ajuste e o 
desenvolvimento competitivo internacional das indústrias, de repente, 
tornou-se central. Como os observadores concordaram amplamente, 
a incapacidade da indústria de fazer as mudanças necessárias para a 
adaptação às condições de mercado alteradas contribuíram à 
coincidência de maior inflação e crescimento lento. 

Começou-se a debater como os governos poderiam facilitar o 
“ajuste industrial” e promover a posição competitiva internacional de 
indústria de base nacional. Havia uma grande divergência de opinião.  

Uma visão neoliberal sustentou: as políticas agregadas 
adequadas e uma recusa severa em conceder às empresas as 
políticas de proteções contra as dores de mudança de mercado 
seriam suficientes para definir as questões certas. O presidente 
Ronald Reagan e a primeira-ministra Margaret Thatcher da Grã-
Bretanha argumentaram desse modo do “liberismo econômico”. 

Uma segunda escola, desenvolvimentista, argumentou: as 
políticas industriais deveriam promover indústrias selecionadas 
(“campeãs nacionais”) ou resolver os problemas de empresas 
específicas. Oponentes neoliberais desta estratégia de políticas 
industriais argumentam a intervenção seletiva nos negócios 
simplesmente subsidiar àqueles dispostos a resistir à mudança 
propostas por eles.  

Subsídios para empresas siderúrgicas de West Virginia criariam 
novos concorrentes para produtores de aço em outros estados. 
Capital subsidiado para têxteis ou aço nos Estados Unidos assumiria a 
forma de venda de créditos fiscais de empresas não lucrativas para 
empresas lucrativas. Significaria menos dinheiro ou taxas de juros 
mais altas, criando dificuldades para expandir os setores de alta 
tecnologia. 

Essas distorções domésticas, aliás, se espalhariam para o 
cenário da arena internacional. Subsídios permitiriam fábricas não 
competitivas na Grã-Bretanha criar metalúrgicos desempregados na 
Pensilvânia.  

Em resposta, os defensores da política industrial seletiva 
observaram: subsídios de curto prazo poderiam, de fato, ajudar as 
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empresas de origem nacional a estabelecerem vantagens estratégicas 
de longo prazo nos mercados internacionais – e resultar em superávit 
no balanço comercial do país. 

A promoção japonesa das indústrias de construção naval e 
siderúrgica, por exemplo, criou as condições para uma posição 
dominante no mercado internacional. Por sua vez, a vantagem 
estratégica nessas indústrias cruciais forneceu a base para uma 
transformação real da economia japonesa. 

Intervenção Governamental Seletiva 

O resultado da intervenção seletiva – desenvolvimento 
acelerado ou resistência subsidiada – não é realmente uma questão 
técnica a ser prevista pela lógica econômica. Como John Zysman, no 
livro Governments, Markets, and Growth (Cornell University Press, 
1983), argumenta, no Capítulo 2, os críticos e os defensores da 
intervenção governamental captam diferentes elementos da história.  

O resultado econômico da política em cada país é uma escolha 
política. Depende em parte da capacidade dos governos de conduzir 
políticas de desenvolvimento e em parte sobre os propósitos 
perseguidos. Zysman explora como essas diferentes políticas 
nacionais, com diferentes objetivos e capacidades governamentais, 
inf luenciam a competição entre empresas em mercados 
internacionais. 

Ele analisa os esforços feitos pelos governos de grandes países 
avançados – Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Alemanha 
Ocidental, e Japão - para responder às mudanças nas condições 
econômicas nos anos desde a Segunda Guerra Mundial. Zysman se 
concentra nas diferentes capacidades de governos intervirem 
seletivamente para moldar os resultados industriais. 

Mais especificamente, o livro dele começa com a noção de um 
exame das estruturas financeiras nacionais iluminar as estratégias 
econômicas desses governos e os conflitos políticos decorrentes do 
ajuste industrial. Os arranjos particulares de sistemas financeiros 
limitam tanto as opções de mercado das empresas quanto as 
escolhas administrativas do governo.  
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Os mercados financeiros em cada país são um elemento 
delimitador das formas pelas quais os negócios e os Estados podem 
interagir. A estrutura desses mercados influencia ao mesmo tempo a 
capacidade do governo de exercer liderança industrial e a natureza 
dos conflitos políticos decorrentes de seus objetivos econômicos.  

Muito simplesmente, nas economias de mercado, onde os 
preços em movimento livre alocam bens e serviços, o dinheiro não é 
apenas um meio de troca, mas também um meio de controle político 
e social: é uma forma de decidir quem fica com o quê. 

Portanto, seguindo os fluxos de dinheiro na economia de 
mercado e dissecando as instituições capazes de estruturarem esse 
fluxo, podemos aprender de ótima maneira sobre os usos feitos dos 
recursos da sociedade, por quem, e como o controle é obtido e 
exercido. 

Mercados e organizações, apesar dos elementos comuns a cada 
um, operam de acordo com lógicas diferentes. As organizações 
estruturam o comportamento humano por um conjunto de 
hierarquias, regras e comandos. Mobilizam indivíduos esforços para 
propósitos comuns. Os mercados são arenas para comprar e vender. 
Nelas, as atividades individuais estão conectadas por condições de 
fornecimento e a demanda está expressa pelo preço.  

No entanto, o caráter fixo de arranjos de mercado para finanças 
tem um significado político semelhante a aquele daqueles arranjos 
duradouros para a administração política, chamada de burocracia 
estatal. Tanto os sistemas financeiros quanto as burocracias estatais 
são ao mesmo tempo restrições à ação e aos instrumentos de ação.  

Zysman explora como funcionam os mercados de finanças, 
porque assume: como uma coisa é feita afeta não apenas se é 
possível, mas também quem serão seus apoiadores e oponentes. A 
organização institucional de mercados e administração, onde as 
diferentes capacidades de ações de governo se sustentam pelo 
menos em parte, também influencia os conflitos políticos sobre os 
objetivos da intervenção.  

As instituições da economia e a estrutura dos mercados 
influenciam a expressão dos interesses políticos e as formas dos 
conflitos daí advindos. As diferentes instituições moldam a real 
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redistribuição de recursos, rotulada de reajuste industrial. Os 
mercados desempenham a tarefa política de buscar ordenar as 
escolhas e resultados sociais. 

Além disso, essas instituições são, elas mesmas, objeto de 
controvérsia política precisamente porque eles restringem a ação do 
governo e moldam a expressão de interesses políticos. Esses arranjos 
de mercado, como instituições financeiras e mercados, estão ligados 
às controvérsias das partes sobre o governo, tanto por suas histórias 
(as lutas de forma a moldarem o Estado), quanto pelas escaramuças 
acompanhantes de suas operações do dia-a-dia. 

A ênfase na influência governamental capaz de estragar 
arranjos no marketplace se dá em função de conflitos político-
ideológicos. Distinguem-se na interpretação da importância de 
mudança nas contas fiscais, enfatizada pelos economistas mais 
convencionais, e na análise de quem se concentra, principalmente, 
nas políticas dos atores e no papel das instituições financeiras. 

Para entender as tentativas de ajustes dos países avançados, 
para enfrentar os problemas econômicos atuais, Zysman elimina a 
dicotomia artificial a separar o estudo dos mercados de o estudo da 
política governamental. Embora tradicionalmente visto como um meio 
diferente de coordenação de atividades, o comando político e os 
preços de mercado, de fato, se fundem no funcionamento real das 
economias avançadas.  

Em cada caso, é importante determinar o caráter da mistura. 
Posições de mercado são uma fonte de poder político e as escolhas de 
O Governo moldam as operações de O Mercado. Assim, qualquer 
análise deve começar a partir do entendimento de não haver 
mercados separados da política.  

Os mercados foram, na verdade, criações políticas. Também a 
vida política está enredada com o funcionamento dos mercados e de 
suas instituições. 

O argumento de Zysman postula três tipos de sistemas 
financeiros, cada um dos quais com implicações políticas específicas.  

Primeiro, existe um sistema financeiro com base no mercado de 
capitais. Ele aloca recursos por empresas estabelecidas 
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competitivamente via preços. Este sistema, baseado no mercado de 
capitais, reforça o comprimento do braço entre governo e indústria. 
Está associado a uma estratégia de ajuste, liderada pela sociedade 
aberta, onde as decisões de investimento e produção são 
prerrogativas incontestáveis da administração. Apesar das políticas 
governamentais poderem influenciar essas decisões, elas não se 
somam a uma estratégia corporativa consciente de ajuste ou de 
desenvolvimento. Os Estados Unidos se enquadram nesta categoria.  

Em segundo lugar, existe um sistema financeiro baseado em 
crédito público com juros administrados pelo governo. Facilita e 
incentiva a intervenção governamental nos assuntos industriais. Este 
sistema é um componente crítico das estratégias de ajuste lideradas 
pelo Estado, onde o governo tenta, conscientemente, moldar setores 
particulares. Japão e França se enquadram nesta categoria.  

Terceiro, existe um sistema baseado em crédito, dominado por 
instituições financeiras privadas, cujo poder de mercado lhes dá 
influência na indústria e cria o chamado estilo negociado dentro do 
capitalismo moderno. O sistema da Alemanha Ocidental é um 
exemplo desse modelo. 

Cada um desses modelos representa uma maneira distinta de 
resolver ambos os problemas políticos e econômicos de crescimento 
e, não surpreendentemente, cada um tem vantagens distintas e 
fraquezas identificáveis. Elas serão consideradas por Zysman. 

O primeiro capítulo considera as dificuldades econômicas 
comuns dos países escolhidos neste estudo de casos, a fim de 
estabelecer as pressões econômicas confrontadas por seus governos. 
O segundo capítulo apresenta a análise da política de sistemas 
financeiros e explora a dinâmica de ajustamento da indústria. As 
diferentes capacidades dos governos e as consequências de suas 
ações, interessa a Zysman no restante do livro. 
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Finanças e Política Industrial 

John Zysman, no livro Governments, Markets, and Growth 
(Cornell University Press, 1983), afirma existirem três tipos distintos 
de sistemas financeiros, cada um dos quais tem consequências 
diferentes para os laços políticos entre bancos, indústria, e finanças, 
bem como diferentes implicações para o processo por qual mudança 
industrial ocorre.  

Os três tipos de sistema financeiro nacional são:  

(1)  um sistema com base no mercado de capitais com recursos 
alocados por preços estabelecidos em mercados competitivos,  

(2)  um sistema baseado em crédito com juros subsidiados, 
administrado pelo governo, e  

(3)  um sistema baseado em crédito com recursos livres, dominado 
pelas instituições financeiras privadas.  

Para distinguir entre esses três sistemas Zysman se concentra 
no processo pelo qual as economias (“poupanças”) são transformadas 
em investimentos e, então, alocados entre os usuários concorrentes. 
Sua ênfase está nos arranjos estruturais, isto é, as relações entre os 
vários mercados e as instituições por meio das quais os fundos fluem. 
Elas moldam esse processo em cada país.  

Variações na política macroeconômica, como tal, não lhe 
interessa, porque as estratégias administrativas e as políticas 
utilizadas para alterar o equilíbrio entre consumo e investimento 
estarem, em seu ponto de vista, mais provavelmente refletindo a 
estrutura do sistema financeiro existente em vez de serem forças 
para reformulá-lo. Da mesma forma, não aborda a alegação de certos 
sistemas financeiros serem mais receptivos em lugar de outros a 
manipulações de políticas favoráveis à economia. 

Zysman está preocupado, sobretudo, com as técnicas pelas 
quais os governos buscam objetivos macroeconômicos, como o 
controle da oferta de dinheiro ou juros subsidiados, porque essas 
técnicas ajudam a estabelecer as rotas pelas quais as poupanças são 
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transformadas e alocadas a investidores concorrentes. Elas são, 
portanto, parte da estrutura financeira.  

Por exemplo, uma substancial dívida pública significa 
intervenção governamental constante no mercado de títulos para 
levantar fundos. Da mesma forma, as metas de suprimento de 
dinheiro, muito em voga na Era do Monetarismo, podem ser 
perseguidas, indiretamente, por meio de fixação da taxa de juros 
básica ou, diretamente por meio de limites quantitativos aos 
empréstimos de cada instituição financeira. 

Este livro de Zysman se concentra mais exclusivamente em 
questões domésticas norte-americanas, não porque ele vê as 
mudanças dramáticas nos sistemas monetários e bancários 
internacionais como não tivessem importância, mas porque concorda 
com Peter Kenen e Laura Tyson de não ser possível isolar os 
elementos estruturais domésticos dominantes. Eles determinam as 
ramificações domésticas de um desenvolvimento econômico 
internacional ou global. 

Eles argumentaram: embora uma perturbação econômica 
internacional possa ser comum a todos os países, a estrutura do 
mercado interno configurada por instituições determina como a 
perturbação externa é traduzida em uma perturbação doméstica, em 
particular, na economia nacional. Além disso, o significado dessas 
instituições domésticas não é reduzido por desenvolvimentos capazes 
de tornarem os países mais sensíveis às mudanças ocorridas no 
exterior.  

É comumente argumentado o sistema internacional estar cada 
vez mais configurado por mercados financeiros a unirem as 
economias nacionais cada vez mais. Eles tornam mais difícil para os 
governos buscarem políticas econômicas autônomas. Agregados 
econômicos domésticos, como a oferta de dinheiro e a taxa de juros, 
são mais sensíveis à evolução internacional dos mercados financeiros 
em lugar de instrumentos de política governamental.  

Neste livro de Zysman, no entanto, o autor está preocupado 
com a forma como os recursos são alocados por meio de canais 
financeiros – e não como os agregados econômicos são controlados. 
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Assim, a menos se os desenvolvimentos internacionais minarem 
essas diferenças nos canais domésticos através dos quais o 
financiamento é obtido, a estrutura do sistema financeiro nacional 
será uma influência autônoma sobre as relações políticas entre 
empresas e governo.  

Em suma, desenvolvimentos financeiros internacionais colocam 
pressões comuns em todos os países e têm consequências nacionais 
distintas a depender da estrutura do sistema financeiro nacional. 
Essas consequências variam, sistematicamente, de acordo com o tipo 
de sistema financeiro doméstico. 

Em um determinado país, as implicações políticas dos arranjos 
de mercado no sistema financeiro pode ser entendido respondendo a 
três questões: 

1.  Uma ou várias instituições financeiras exercem o poder de ter 
atividades discricionárias sobre os fluxos financeiros, ou seja, 
influenciar quem usa os fundos e em quais termos de prazos e 
custos? 

2.  O poder de mercado é usado, seletiva e intencionalmente, para 
afetar as decisões de empresas ou a organização de uma 
indústria? (A alternativa é qualquer poder de mercado ser 
usado, simplesmente, para obter ganhos financeiros, em vez de 
influenciar o comportamento industrial.) 

3.  O governo pode empregar o sistema financeiro ou instituições 
como um instrumento em suas relações com a economia 
industrial? (Ele pode fazer isso discriminando empresas ou 
setores ao conceder acesso a fundos públicos ou criando 
pacotes financeiros capazes de ser usados para negociar com 
empresas.) 

Em questão está a capacidade do governo de influenciar as 
escolhas da empresa por meio do sistema financeiro. É uma premissa 
deste livro de autoria de Zysman as respostas a essas perguntas 
estarem na estrutura do sistema financeiro, ou seja, nos vários tipos 
de mercados financeiros, no tamanho relativo e nas operações 
detalhadas desses mercados.  
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Adota uma linguagem diferente para expressar os recursos para 
orientar O Mercado. As diferentes estruturas de mercado determinam 
se as instituições financeiras exercem influência sobre as empresas 
pelo mecanismo de saída ou pela voz.  

• Influência através da saída de capital significa, se os 
investidores se opõem ao preço ou ao serviço, colocarem seu 
dinheiro em outro lugar.  

• Influenciar por meio da voz significa permanecer como cliente 
ou investidor-proprietário, mas pressionar a gerência para 
mudanças na empresa.  

Em sistemas financeiros baseados no mercado de capitais, com 
mercados secundários bem organizados, a entrada e a saída de 
diferentes participações acionárias são processos bastante simples. O 
acúmulo de opções de entrada e saída afeta os preços dos diferentes 
ativos financeiros e daí a conveniência de reter ou não esses ativos e 
o balanceamento da distribuição de fundos entre eles.  

Em sistemas baseados em crédito público com menos arranjos 
para uma saída fácil, as instituições financeiras públicas são 
obrigadas a permanecer fieis aos seus clientes. Eles irão, 
consequentemente, usar sua posição para fazer ouvir a sua voz nos 
assuntos das empresas clientes. Nesse sistema financeiro, baseado 
em crédito com juros administrados, a voz do governo será ouvida 
junto com a das instituições financeiras públicas. 

Em um sistema baseado em crédito privado, dominado por 
bancos universais, as instituições financeiras com mais frequência 
falam por conta própria. 

Devemos dar uma olhada nas operações detalhadas de cada 
sistema financeiro nacional quando consideramos os casos de países 
individuais. A discussão seguida no livro de Zysman destina-se 
apenas a justificar analiticamente a existência dos três tipos de 
sistemas financeiros acima mencionados. 

Indústria Financeira 

John Zysman, no livro Governments, Markets, and Growth 
(Cornell University Press, 1983), afirma os sistemas financeiros 
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servirem para transformar poupança em investimento e para alocar 
esses fundos entre os usuários concorrentes por eles. Neste capítulo, 
ele irá considerar os tipos de mercado úteis para realizar essa 
transformação e a forma como os preços são definidos nesses 
mercados. Sua preocupação central é demonstrar como o setor 
empresarial da economia é financiado. 

O vocabulário de Finanças muitas vezes adiciona mistério e 
resulta em confusão para o leitor. Para entender um vocabulário 
básico, deve distinguir:  

• primeiro, entre agentes financeiros e intermediários financeiros 
e,  

• em segundo lugar, entre instituições financeiras bancárias e não 
bancárias.  

As instituições financeiras, agrupadas em mercados pelo tipo de 
serviço prestado, situam-se entre os poupadores e os investidores, 
atuando como corretores ou como intermediários na transferência de 
fundos. Na linguagem comum, corretor e intermediário significa 
quase a mesma coisa, mas na linguagem especializada de Finanças, 
eles representam atividades bastante diferentes.  

Indivíduos poupadores podem conceder seu dinheiro 
diretamente aos usuários finais, como quando compram uma emissão 
de novas ações ou de títulos de dívida direta como debêntures. Nesse 
caso, o poupador transforma suas economias diretamente em 
investimento. No caso, a instituição financeira corretora apenas 
facilita o contato entre o poupador e o comprador de dinheiro.  

Esse financista pode cobrar uma taxa por seus esforços, mas 
ele é um agente corretor, não um tomador ou um credor. Portanto, 
ele está agindo como um intermediário cumpridor de ordens.  

Para dar um exemplo simples, se eu pessoalmente emprestar 
dinheiro para a empresa do meu tio, então, ele e eu transformamos 
minhas economias em investimento. Conforme a empresa cresce, 
meu tio pode decidir buscar um círculo mais amplo de investidores. 
Ele pode emitir ações ou títulos para atrair suas economias. Pode 
contratar um corretor para colocá-lo em contato com os investidores, 
mas o link básico ainda é direto entre poupador e investidor. 
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Alternativamente, uma instituição financeira pode captar 
dinheiro em depósitos, sob a forma de investimentos financeiros para 
poupadores, pagamentos de seguros ou repasses de empréstimos 
vindos de outras instituições. Quando esses fundos são repassados ao 
usuário final, a instituição financeira agiu, de acordo com a linguagem 
das Finanças, como um intermediário. Ela, agindo em seu próprio 
nome, captou dinheiro de poupadores e os emprestou aos usuários.  

Os intermediários financeiros evitam a necessidade para cada 
grupo de poupadores procurar e escolher entre as variedades de 
usuários de capital e, inversamente, para cada grupo de usuários de 
capital buscar e escolher entre a grande variedade de poupadores. A 
instituição obtém lucros da margem entre o pagamento do custo dos 
fundos e o juro possível de ser exigido do usuário como rendimento.  

Assim, por exemplo, quando coloco meu dinheiro em uma conta 
corrente ou em depósitos, estou colocando sua guarda em um banco. 
Essas instituições então colocam o dinheiro nos usuários finais de sua 
escolha. Elas estão entre mim, o poupador, e o usuário. Atuam como 
intermediários na transformação da poupança financeira em 
investimentos produtivos via empréstimos.  

Embora eu não tenha dado meu dinheiro para o meu tio, ele 
ainda pode receber dinheiro de mim por uma rota indireta. A 
instituição financeira pode comprar ações ou títulos de dívida direta 
do meu tio ou pode fazer-lhe um empréstimo. As ações representam 
o patrimônio da empresa do meu tio, da qual a instituição passou a 
ser coproprietária. Os títulos de dívida direta representam uma 
espécie de empréstimo isento de compartilhamento de eventuais 
lucros ou prejuízos, um empréstimo sem a supervisão rigorosa de 
bancos. 

Claramente, esses títulos serão emitidos apenas por quem 
oferece os melhores riscos de crédito e só para seus objetivos de 
investimento em longo prazo. Para outras empresas, existem bancos 
de empréstimos. Fazem concessões de crédito de curto prazo 
diretamente supervisionadas pela instituição credora.  

Em ambos os casos, no entanto, a instituição financeira tornou-
se intermediária, e suas atividades são de intermediação. Há, é claro, 
uma infinidade de serviços possíveis de serem prestados pelas 
instituições financeiras, como a corretagem de notas fiscais para dar 
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fundos aos produtores, antes seus clientes pagarem. Também 
operam em mercados de câmbio para dar aos produtores 
internacionais uma garantia quanto ao valor monetário do negócio. 
Mas, pelo objetivo de Zysman, essa distinção entre corretor e 
intermediário será suficiente. 

Um agente corretor é um intermediário capaz de obter lucro 
para taxas cobradas dos principais mutuantes e mutuários em uma 
transação. Um intermediário, por contraste, compra e vende ativos 
financeiros. Por exemplo, “compra” depósitos de poupadores com 
juros em contas de poupança e, em seguida, “vende” empréstimos 
para usuários a uma taxa de juros mais alta. Seu lucro vem da 
margem (spread) entre o custo de seus fundos e o preço pelo qual 
pode vendê-los. 

A segunda distinção importante é entre uma instituição 
financeira não bancária e uma bancária. Essa distinção, embora 
muitas vezes turva, na prática, é bastante simples em princípio: um 
banco cria dinheiro e uma instituição financeira não bancária, não. 
Uma instituição financeira não bancária investe o dinheiro coletado 
em troca de um serviço realizado ou por empréstimo.  

Assim, as seguradoras coletam fundos em troca pelo serviço de 
proteção de seus clientes contra riscos. As empresas de investimento 
coletam dinheiro para realizar o serviço de gerenciar esses fundos 
para o lucro de seus clientes. Uma instituição de crédito pode obter 
fundos, em longo prazo, tomando-os emprestados nos mercados de 
título ou dinheiro. No entanto, a quantidade do dinheiro investido por 
uma instituição financeira não bancária é igual ao valor captado ou 
pedido emprestado. 

Um banco é diferente. Ele recebe depósitos e empresta mais 
dinheiro em relação ao recebido, multiplicando dinheiro em processo 
de várias rodadas de empréstimos-depósitos-empréstimos. Um banco 
pode aceitar um depósito de $ 100, mas se mantiver uma reserva de 
20% (1/5), vai emprestar até $ 500. É um processo simples – e John 
Kenneth Galbraith estava certo ao dizer, “para algo tão importante, 
um mistério maior seria apenas decente”.  

“Qualquer instituição ao criar dinheiro do nada é semelhante a 
um banco”. Portanto, uma associação de poupança e empréstimo é 
como fosse um banco, embora suas operações sejam restringidas 
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pela supervisão bancária da Autoridade Monetária. Bancos, por 
definição, trabalham com recursos de terceiros pelos quais têm de 
responder. 

Reservas Compulsórias ou Voluntárias 

John Zysman, no livro Governments, Markets, and Growth 
(Cornell University Press, 1983), apresenta as reservas compulsórias 
ou voluntárias contra as quais os empréstimos bancários são feitos. 
Servem a dois propósitos.  

Primeiro, reservas são uma proteção prudente, uma garantia de 
as reivindicações de saques não excederem os fundos disponíveis. No 
curso normal de negócios, haverá períodos de grandes retiradas ou 
saques de depósitos. Para os bancos rurais, a estação de plantio é um 
desses períodos quando se saca mais depósitos ou se toma mais 
empréstimos. Sobrecarrega, então, as reservas bancárias.  

Segundo, reservas fornecem um meio pelo qual o governo pode 
regular a quantidade de dinheiro emprestado pelos bancos. O 
governo aumenta as taxas de reserva compulsória para forçar uma 
redução no total de empréstimos bancários multiplicados.  

Um banco pode encontrar reservas para manter seus 
empréstimos existentes, mas deve obtê-los em algum lugar a mais 
nos mercados financeiros. Assim, a manipulação do governo das 
exigências de recolhimento de reserva afetará o volume de 
empréstimos no sistema como um todo. 

Todos os três tipos de sistemas financeiros têm agentes e 
intermediários como bem como instituições financeiras bancárias e 
não bancárias. O que torna cada sistema financeiro nacional diferente 
é a importância relativa de dois tipos de mercados;  

i) mercados de capitais e  

ii) mercados de empréstimos.  

Mercado de capitais e mercado de crédito são fontes 
alternativas de fundos para todas as empresas. Um terceiro mercado, 
o mercado monetário, é uma fonte de fundos de curto prazo para 
grandes empresas e instituições financeiras. 
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Nos mercados de capitais, os ativos financeiros vendidos são 
títulos, em geral, com mais de um ano para o vencimento. Os 
principais “bens”, vendidos em IPOs (Oferta Primária de Ações) ou 
follow-on (Oferta Subsequente de Ações), são ações e/ou títulos 
corporativos, hipotecas e títulos do governo.  

Cada qual é vendido dentro de um submercado primário ou 
secundário. Novas emissões de ações ou títulos de dívida direta 
(debêntures) são considerados o mercado de capitais primário, pois 
significam a criação de novos fundos de investimento e sua 
destinação a usos específicos. 

A maior parte da compra e venda de ativos, no mercado de 
capitais, no entanto, tem lugar em mercados secundários. Esses 
mercados, como o mercado de ações nos Estados Unidos e a bolsa de 
valores na França, permitem a troca de ativos financeiros. Eles não 
criam novos investimentos, ou seja, não adicionam valor na 
produção, mas sim mudam a propriedade privada de ativos 
financeiros existentes, oferecendo liquidez.  

O mercado secundário permite investidores iniciais 
(compradores em IPOs) dispor de seus investimentos financeiros, a 
fim de realizar lucros em compras-e-vendas (ganho de capital) ou 
ajustar seu portfólio de participações acionárias. Assim, 
investimentos de longo prazo podem ser feitos sem o investidor 
amarrar seu dinheiro em toda a vida do título, ou seja, 
perpetuamente, no caso de ações.  

Os mercados secundários também estabelecem uma cotação 
para ativos financeiros, emitidos por diferentes empresas e governos. 
Definem, assim, os termos pelos quais um dinheiro adicional pode ser 
levantado. Os valores de mercado flutuantes impõem a marcação-a-
mercado dos ativos financeiros, ou seja, suas contabilizações com 
base em cotações em tempo real – e não em valores contábeis 
históricos. 

James Stone descreveu habilmente o pressuposto teórico de os 
mercados de capitais estabelecerem um preço para os ativos 
financeiros das empresas: “O mercado realiza seu trabalho através da 
atribuição de preços. Quando faz seu trabalho corretamente faz 
malabarismos com os preços das ações para cima e para baixo de tal 
maneira a ponto de cada dólar disponível de novo investimento ser 
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canalizado para aquele proposto projeto com a maior taxa de retorno. 
Simplicidade é virtude do mercado”. 

Elaborados mercados de capitais secundários, argumentam 
alguns, são necessários para atrair investimento inicial em novas 
emissões de títulos. Eles propõem isso a um grande número de 
compradores e vendedores de ativos de capital existentes, bem como 
às instituições intermediárias financeiras. Juntas constituem um 
desenvolvido mercado secundário. São um pré-requisito para 
mercados primários ativos.  

O grande mercado secundário resolve problemas particulares. 
Por exemplo, um grande número de compradores e vendedores 
significa qualquer vendedor, provavelmente, encontrar um comprador 
e as flutuações rotineiras de preços tenderem a ser menos extremas 
em lugar de em um mercado pequeno.  

Mercados secundários pequenos, então, podem ser pensados 
para a finalidade de não expor os investidores a um risco maior de 
flutuações do mercado. Mas, à primeira vista, o caso francês parece 
refutar este argumento. Embora haja um mercado secundário 
limitado na França, o mercado primário levantou novos investimentos 
substanciais em anos recentes.  

Em uma inspeção mais próxima, o sistema financeiro francês 
tem alguns recursos especiais. Em primeiro lugar, grande parte de 
novo investimento recebe empréstimo parafiscal, direcionado para 
firmas escolhidas como “campeãs nacionais”. Assim, os novos 
investimentos são implicitamente dirigidos e assegurados pelo 
governo. Em segundo lugar, a gestão governamental das flutuações 
de cotações no mercado secundário cria uma estabilidade 
normalmente não possível em um mercado estreito ou limitado.  

O caso francês sugere, então, um mercado administrado ser 
possível substituir um elaborado e extenso sistema de mercado 
secundário como meio de atrair investimentos em novas emissões de 
valores mobiliários. 

Os mercados de empréstimos são uma espécie de alternativa 
aos mercados de capitais. Zysman está preocupado com o mercado 
de empréstimos comerciais, tipo capital de giro, e não com o crédito 
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ao consumidor e financiamento imobiliário. Esses competem com as 
empresas pelos fundos disponíveis. 

Os empréstimos comerciais podem ser feitos por bancos. Eles 
retiram seus fundos de depósitos de terceiros. Podem ser concedidos 
por instituições de crédito especializadas. Elas sacam seus fundos dos 
títulos do mercado de capitais ou do mercado monetário. 

Os emprést imos da empresa podem ser d iv id idos 
aproximadamente em empréstimos de curto e médio prazo e de 
longo prazo. Em todos os países, os primeiros são comumente usados 
para financiar produção, carregar contas pendentes e comprar ativos 
existentes. Tais empréstimos são, em princípio, autoliquidáveis. Por 
exemplo, quando os estoques dos ativos existentes são vendidos, o 
dinheiro emprestado para os comprar é pago de volta.  

Os empréstimos de médio e longo prazo são mais significativos 
no Japão, França e Alemanha em lugar de ser nos Estados Unidos e 
na Grã-Bretanha. Muito simplesmente, onde os mercados de capitais 
surgiram para financiar o desenvolvimento industrial, os empréstimos 
bancários têm sido tradicionalmente limitado a propósitos de curto 
prazo. Onde os mercados de capitais não eram fontes adequadas 
nem confiáveis de fundos para desenvolvimento, os bancos ou as 
instituições especializadas preencheram a lacuna com empréstimos. 

O terceiro tipo de mercado é o monetário. Embora não seja 
central para esta história, Zysman o examina rapidamente. Neste 
mercado, instrumentos de crédito com vencimento inferior a um ano 
são negociados.  

O mercado de varejo para captação de dinheiro é o sistema de 
depósitos em agências, seja em depósitos à vista, seja em depósitos 
de poupança ou a prazo. Estamos familiarizados com ele.  

O mercado atacadista é o institucional entre grandes 
corporações ou o mercado interbancário. A maioria das atividades, 
nesse mercado atacadista, é conduzida por intermediários. As 
instituições podem pedir dinheiro emprestado nestes mercados, 
repassando-o a usuários finais. Podem também a colocar fundos em 
excesso como investimentos para outras instituições.  
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O mercado monetário permite às instituições financeiras 
alimentar suas necessidades de curto prazo por dinheiro ao investir o 
excesso de fundos sem perder sua liquidez. Instrumentos de crédito 
com vencimento inferior a um ano são negociados como lastros ou 
garantias de transações interbancárias em curtíssimo prazo.  

Demanda por Fundos de Empréstimos em Curto ou Longo Prazo 

Até o capítulo 3, John Zysman, no livro Governments, Markets, 
and Growth (Cornell University Press, 1983), se concentrou na oferta 
de fundos de investimento e nas formas desses fundos poderem 
assumir. Vai considerar por um momento o problema da demanda por 
fundos ou, mais precisamente, a forma pela qual uma empresa 
escolherá buscar esses fundos.  

A escolha do instrumento para a obtenção de fundos externos 
dependerá de: 

i) o preço do dinheiro, em diferentes formas,  

ii) a preferência da própria empresa por dívida ou capital, e  

iii) a preferência dos participantes do mercado pelo equilíbrio (ou 
não) entre investimento em dívida ou capital (patrimônio 
líquido) na empresa.  

Se tiver um projeto de investimento em longo prazo de 
maturação, a firma não desejará o dinheiro ser retirado na metade do 
projeto. Portanto, optará pela venda de ações (uma ação da 
empresa) ou de um título de dívida direta (um empréstimo de longo 
prazo com isenção fiscal de juros pagos).  

Se a empresa precisa de dinheiro no curto prazo para pagar 
seus fornecedores, enquanto espera pelo pagamento da venda de 
seus bens e serviços, resolve pedir emprestado ao banco. Esta é a 
história como frequentemente os livros americanos e britânicos 
contam isso. O dinheiro de longo prazo viria dos mercados de capitais 
e o dinheiro de curto prazo viria de empréstimos bancários. 

O que acontece, porém, se uma empresa quiser investir em 
uma nova fábrica e não conseguir vender ações ou emitir títulos? Se 
a empresa for pequena, pode não ser suficientemente conhecida para 
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atrair investidores anônimos. Ou talvez não haja muitos investidores 
dispostos a comprar títulos e ações de ninguém naquele ano. 

A maioria dos investidores pode ser pequena e, portanto, 
inclinada a colocar seu dinheiro em instituições de depósito ou 
bancos. Neste caso, a empresa pode tentar pedir dinheiro 
emprestado ao banco ou às instituições não bancárias com 
empréstimos em longo prazo. 

O empréstimo de longo prazo, no entanto, é bastante diferente 
de um empréstimo de curto prazo. Para o mutuário, significa um 
relacionamento de longo prazo com uma instituição pretendente, sem 
dúvida, de querer interferir em seus negócios como condição para 
permitir o uso continuado de seu dinheiro.  

Para o banco também, os problemas de empréstimos de longo 
prazo são qualitativamente diferentes. Qualquer empréstimo é uma 
aposta na solvência futura do cliente, mas um empréstimo de longo 
prazo envolve um novo tipo de risco. Obviamente, um empréstimo 
em longo prazo na empresa do cliente não pode, na realidade, ser 
garantido plenamente por qualquer ativo físico com flutuações em 
seus valores de mercado.  

Além disso, um banco obtém a maior parte do dinheiro a usar 
como lastro passivo em empréstimos de fundos depositados por um 
curto prazo à taxa de juros vigente. Se ele empresta dinheiro firme 
por cinco anos, durante esse período, os depositantes podem retirar 
seus fundos, a ponto de as reservas do banco caírem e ele dever 
reduzir seus empréstimos: em um caso extremo, pode não ser capaz 
de pagar reivindicações apresentadas a ele.  

Outro problema potencialmente mais sério pode ocorrer se as 
taxas de juros mudarem de maneira inesperada. Se as taxas em 
curto prazo caem e o banco tem emprestado muito crédito prefixado 
em prazo maior, sua margem de lucro aumenta, mas se as taxas 
subirem, suas margens de lucro serão cortadas e ele perderá 
dinheiro.  

Para encorajar a transformação da poupança de curto prazo em 
empréstimos de longo prazo, os governos muitas vezes absorveram 
parte desse risco pelo viés dos braços de dois sistemas de 
financiamento: recursos livres ou direcionados. Os mercados de 
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capitais secundários permitiriam aos investidores uma rota de saída, 
os mercados de crédito não. 

Os sistemas de finanças corporativas, baseados em 
empréstimos, assumem premissas sobre o exercício da influência 
pela voz. Tais sistemas têm mais mercados de capitais restritos e, em 
particular, um mercado de capital secundário limitado. Portanto, é 
mais difícil para as instituições financeiras tratar os investimentos de 
capital simplesmente como uma questão de equilíbrio, balanceado na 
carteira de ativos financeiros.  

Em um mercado secundário limitado, eles podem não ser 
capazes de alienar participações sem afetar o preço das ações. Sair 
de O Mercado não é fácil e, como resultado, essas instituições são 
pressionadas a monitorar de perto a gestão e o exercício da voz.  

Mercados secundários limitados e os empréstimos de longo 
prazo característicos deste sistema se reforçam, mutuamente, 
atuando em direção à intimidade entre as instituições financeiras e as 
empresas. O patrimônio destas, em parte eles possuem, pois lhe 
emprestam. Além disso, há menos especialização institucional.  

Na verdade, os bancos "universais" alemães são participantes 
proeminentes em todos os mercados financeiros. Eles contrastam 
fortemente com os bancos mais especializados do sistema anglo-
americano. Para os bancos universais, investimentos de capital e 
empréstimos são, simplesmente, meios alternativos de atender às 
Finanças Corporativas. 

A distinção entre um sistema de mercado de capitais, com sua 
ênfase em influência por saída, e um sistema baseado em crédito, 
com ênfase na influência por voz, pode ser observado nas políticas de 
crédito e investimentos das instituições financeiras. As diferentes 
relações entre os negócios e os bancos são definidos pelos critérios 
pelos quais as instituições usam para decidir se concedem 
empréstimos ou não. Elas determinam como lidar com empresas em 
apuros e/ou com empréstimos “ruins”.  

Ao decidir se concede um empréstimo, um banco pode avaliar o 
risco com base em desempenhos históricos. Daí decide se ele é 
passível de proteção em ativos, oferecidos como garantias colaterais. 
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Pode também fazer essa avaliação de risco com base nas 
perspectivas futuras e os fluxos de caixa projetados.  

Para colocar essa distinção de maneira mais extrema:  

i) a aplicação do primeiro critério faz de um financista um 
penhorista. Considera os ativos da empresa como garantia do 
empréstimo. Essa é a maneira como os banqueiros norte-
americanos costumam ver seus “primos” ingleses. 

ii) a aplicação do segundo critério torna o investidor um capitalista 
de risco, apostando no futuro da empresa devedora por assumir 
uma posição patrimonial nela. Tem participação acionária. Em 
grande escala, este tem sido, frequentemente, o papel do 
banco universal alemão com ações do capital industrial. 

O tratamento de empréstimos "ruins" é um segundo critério 
para definir as relações entre empresas e bancos. Quando 
confrontado com um empréstimo inadimplente, um banco pode 
vender os ativos da empresa ou ajudar a empresa a sair dos 
problemas.  

Nesse caso, negocia por fora da situação, reorganizando a 
gestão e a estratégia corporativa da empresa em dificuldade. 
Novamente, o penhorista simplesmente vende ou sai de sua posição, 
enquanto o capitalista de risco, desde o início, ao pretender exercer o 
poder de sua voz na forma de gestão, adota o aconselhamento sobre 
a possível forma de proteger a sua posição de investimento. 
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Economia de Mercado de Capitais e Economia de 
Endividamento Bancário Público e Privado 

Segundo John Zysman, no livro Governments, Markets, and 
Growth (Cornell University Press, 1983), a existência desses dois 
sistemas diferentes – economia de mercado de capitais e economia 
de endividamento bancário, público ou privado – fica evidente em 
uma comparação dos mercados de títulos francês e americano.  

França tem um sistema baseado em crédito, onde os mercados 
de títulos de dívida direta ou capitais são de importância secundária. 
Na América, os mercados de capitais são cruciais para as finanças 
das empresas, um corolário das quais é a grande importância de 
investir em ações via instituições financeiras.  

A poupança individual é canalizada por meio de bancos de 
investimento nos mercados de capitais, em maior medida, nos 
Estados Unidos. Na França, as instituições de crédito de longo prazo 
com base em depósitos, limitados em Fundo Garantidor de Crédito, 
emprestam extensivamente às empresas. Podem direcionar os fundos 
de instituições de poupança em empréstimos imobiliários. 

A seguir, Zysman distingue os sistemas financeiros pela forma 
como os preços são definidos nos três tipos de mercados financeiros: 
mercados de capitais, mercados de empréstimos e mercados 
monetários. A noção básica dos mercados financeiros é os preços 
(juros ou cotações) serem definidos pelos esforços dos credores para 
obter o maior retorno, dada a sua tolerância ao risco, e os esforços 
dos usuários em obter o dinheiro mais barato para seus diferentes 
projetos.  

Neste “mercado perfeito”, os poupadores recebem uma 
variedade de opções de investimento adaptadas para atender às 
preferências individuais para o equilíbrio entre risco e retorno. Os 
usuários de dinheiro podem escolher entre as muitas fontes de 
fundos oferecidos em termos adequados às suas diferentes 
finalidades.  

O fluxo de fundos por meio de diferentes instituições financeiras 
e o preço do dinheiro emprestado (taxas de juros) muda com as 
combinações de oferta e demanda por diferentes instrumentos. Nesse 
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sentido, mercado de ações ou mercados bancários de títulos de dívida 
e crédito representam maneiras diferentes de fazer a mesma coisa.  

Tanto os fornecedores, quanto os usuários dos fundos, são 
“tomadores de preços” (price-takers), e não “definidores de 
preços” (price-makers). Não têm a capacidade de determinar os 
preços (cotações ou juros), devidos aos grandes volumes de fundos 
colocados ou captados.  Assim, os mercados sem restrições oferecem 
um mecanismo de fixação de preços. 

Porém, nem todos os mercados são perfeitos. As instituições 
financeiras podem exercer poder de mercado e moldar os termos 
pelos quais o dinheiro é comprado e vendido. 

Uma instituição pode ser dominante em um único mercado 
financeiro, isto é, ter poder sobre os preços no mercado de ações ou 
títulos, mas não no mercado bancário de empréstimos. Ou uma 
instituição pode ter uma posição de influência em vários mercados 
diferentes, influenciando os preços em todos os mercados e a 
movimentação de dinheiro no sistema financeiro como um todo.  

Por exemplo, a Caisse des Depots et Consignations francesa, 
um agente depositário público, tem uma posição poderosa no 
mercado de títulos e ações, bem como no mercado monetário de 
atacado. Os bancos universais alemães são capazes de tomar 
posições em todos os tipos de mercados, embora nenhum banco, 
isoladamente, seja dominante em qualquer um deles.  

Assim, os mercados dominados por instituições são um 
segundo mecanismo potencial de fixação de preços. Os esforços de 
compradores e vendedores para conseguir o melhor negócio ainda 
determinam os preços e os fluxos, mas alguns participantes têm o 
poder de dominar os mercados e influenciar os preços. 

O poder de mercado, sem dúvida, tem consequências diferentes 
em sistemas financeiros baseados em mercado de capitais e 
baseados em mercado de crédito. Com base no mercado de capitais, 
a concentração de instituições financeiras em qualquer outro mercado 
financeiro não consegue, por si só, derrubar o caráter de cotação pelo 
mercado, porque a saída fácil, quando investidores se livram de 
prejuízos ou perda de capital, ainda é alternativa possível.  
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Por sua vez, a maioria dos empréstimos bancários é de curto 
prazo, logo, o poder de mercado sobre os juros dos empréstimos não 
automaticamente se traduz em uma capacidade de estreitar as 
escolhas da empresa através do acesso à oportunidade de 
empréstimo. Quanto aos bancos não mantidos fora dos mercados de 
capitais, os bancos de investimento, sem nunca terem tido qualquer 
intimidade maior ou laços com a gestão da empresa, tenderão a 
manter uma abordagem de diversificação do portfólio quanto aos 
seus investimentos.  

Concentração de mercado significa algumas instituições 
controlarem a maioria dos negócios em um setor. Isso pode enviesar 
os preços e permitir alguns investidores determinarem as prioridades 
de alocação. Mas, seja qual for o problema de concentração capaz de 
se aepresentar, não implica automaticamente influência detalhada na 
gestão empresarial.  

Na verdade, embora investidores institucionais possam a 
dominar os mercados de títulos na Grã-Bretanha e nos Estados 
Unidos, a concentração não é tão grande a ponto de as instituições 
serem capazes de moldar esses mercados sistematicamente. Em um 
sistema com base em empréstimos, já dependente de laços 
institucionais, o poder de mercado de uma instituição financeira se 
traduz em influência mais direta sobre seus clientes. 

Isso não significa os financiadores e banqueiros em América e 
Grã-Bretanha não terem nenhuma influência nos assuntos 
corporativos. Serve sim para apontar a influência ser diferente 
daquela de seus colegas japoneses, assim como dos homólogos 
alemães ou franceses.  

No entanto, não devemos ultrapassar o argumento de os canais 
de financiamento estruturarem as relações de poder na economia.  
Nos Estados Unidos, por exemplo, limites legais para os poderes dos 
bancos foram essenciais para a estruturação dos mercados 
financeiros. 

Um terceiro mecanismo possível é o governo simplesmente 
estabelecer os preços (juros) nestes diversos mercados. Os juros, 
mesmo se definidos administrativamente, servem como dispositivos 
para ajudar a alocar bens e serviços. Se juros não são livres para se 
mover em resposta à oferta ou à demanda por fundos de 
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empréstimos, o resultado será, sem dúvida, um desequilíbrio de 
oferta e procura.  

Juros baixos podem encorajar mais usuários tomadores de 
crédito, mas desencorajar os poupadores, reduzindo assim a oferta. 
Se o estoque de fundos for reduzindo, algum mecanismo adicional 
será necessário para discriminar entre os usuários.  

Coletivamente, exigem mais dinheiro além do disponível em 
dada taxa de juros. Preços controlados implicam em um mecanismo 
administrativo para escolher quais demandas serão atendidas e 
influenciam a alocação dos recursos. 

É importante ressaltar: os preços administrados, essenciais 
para certos mercados, por exemplo, o de crédito agrícola, podem ser 
muito difíceis de desmantelar. A tentativa de mover de um preço 
administrado para um preço livre pode criar desordem de mercado e 
resistência política. 

Em suma, os diferentes mecanismos de preços criam três tipos 
diferentes de vínculos institucionais entre finanças e indústria. 
Alocação de fundos por preço em mercados perfeitos é totalmente 
impessoal. Alocação de fundos em mercados dominados por atores 
financeiros dá àqueles com poder de mercado a capacidade de fazer 
escolhas discricionárias sobre a quem emprestar e em quais termos. 
Assim, essa discrição se traduzirá em influência dentro das 
corporações.  

Por último, em mercados prioritários, onde os preços são 
definidos administrativamente pelo governo, a probabilidade é o 
desequilíbrio entre a oferta e a demanda, pois o dinheiro é 
equilibrado pela discrição administrativa. A questão crucial é saber 
quem exerce a discrição, quando os mercados financeiros estão em 
desequilíbrio. 

Intervenções Governamentais nos Mercados Financeiros 

Segundo John Zysman, no livro Governments, Markets, and 
Growth (Cornell University Press, 1983), a etapa final neste breve 
esboço de sistemas financeiros é considerar as várias maneiras pelas 
quais os governos operam nos mercados financeiros. 
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Em primeiro lugar e mais obviamente, os governos gerenciam a 
criação de dinheiro para atingir as metas de taxa de juros ou a 
programação de oferta de moeda. Esses objetivos são perseguidos 
por meio de técnicas de “comprimento de braço”, como manipular o 
nível de reservas, exigido para um banco manter, ou atuar por meios 
mais diretos, tais como o estabelecimento de limites quantitativos 
sobre quanto cada banco pode emprestar.  

Segundo, os governos administram e regulam os sistemas 
financeiros para garantir a estabilidade e a solvência das instituições 
bancárias individuais. Para este fim, os Bancos Centrais atuam como 
credores de último recurso para garantir eventuais incompatibilidades 
de fundos ou falta de liquidez não desencadearem uma crise 
sistêmica. 

Na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, o papel do Banco 
Central é essencialmente para atuar como um estabilizador marginal, 
enquanto na França e no Japão o Banco Central facilita a criação de 
dinheiro, fornecendo amplo acesso a seus próprios fundos e, 
portanto, influenciam a alocação de fundos. Para essa discussão 
inicial, não importa se a Autoridade Monetária tem a responsabilidade 
mais imediata, se está realmente sob o controle do governo, como na 
França, ou se é independente, como na Alemanha e o Estados 
Unidos.  

Terceiro, a gestão dos governos sobre o sistema financeiro 
nacional pode estabelecer regras de modo a favorecerem 
implicitamente um tipo de instituição em relação a outro tipo. Tais 
vieses podem equivaler a subsídios a certos mutuários.  

Se os vieses são impostos por regras, de modo a não dizerem 
respeito a recursos para alocação, podem sim afetar as condições de 
competição. Por exemplo, há regras para reger as Associações de 
Poupança e Empréstimo nos Estados Unidos. Nesse caso, a lógica de 
os mercados definirem os preços não será alterada. 

Quarto, o governo é um grande tomador e credor em muitos 
mercados. Em países com uma dívida nacional substancial, como o 
Estados Unidos e Grã-Bretanha, títulos de dívida pública são uma 
parte importante do mercado de títulos e do mercado monetário.  
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Em países onde o governo ou as agências públicas coletam 
“economias” (poupanças), essas mesmas instituições podem ser 
credoras substanciais. Este é o caso da França, onde instituições 
especializadas de depósito coletam 30% da poupança e depois a 
alocam seja em títulos seja em créditos.  

Quinto, o governo pode ajudar os bancos a administrar os 
riscos de transformar o endividamento de curto prazo em 
empréstimos de longo prazo. Um dispositivo é permitir o redesconto 
o papel financeiro representativo de crédito em longo prazo no Banco 
Central. Dessa forma, atua para permitir certos tipos de empréstimos 
de longo prazo serem convertidos em ativos líquidos, reduzindo assim 
o risco do banco em assumir “passivos a descoberto”, quando 
conceder empréstimos em longo prazo. 

Quando tal dispositivo é usado, o governo pode influenciar a 
disponibilidade de crédito para diferentes usuários. Escolhe favorecer 
empréstimos para determinadas indústrias ou empresas. 

Pode parecer difícil distinguir entre os governos em termos de 
como operam nos mercados financeiros, uma vez que, de uma forma 
ou de outra, todos os governos fazem todas essas coisas:  

i) administrar o suprimento de dinheiro,  

ii) administrar a estabilidade do sistema,  

iii) captar e emprestar,  

iv) definir taxas de juros e  

v) facilitar empréstimos bancários.  

Na verdade, porém, podemos fazer tais distinções com duas 
perguntas relacionadas.  

• Primeiro, o governo dá ênfase na gestão dos agregados do 
sistema, como a oferta de dinheiro, ou tenta manipular a 
alocação de recursos?  

• Segundo, essa tentativa de atingir seus objetivos – agregados 
ou prioridades setoriais – se dá por administração quantitativa 
ou por manipulação de mercado? 
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Em suma, então, os sistemas financeiros nacionais variam de 
três maneiras.  

A primeira dimensão é a importância dos diferentes mercados 
na transferência de recursos da poupança ao investimento produtivo. 
Aqui, podemos distinguir fundamentalmente entre sistemas baseados 
no mercado de capitais e sistemas baseados no crédito.  

A segunda dimensão é a forma como os preços são definidos 
nesses mercados. Vimos as possibilidades serem:  

i) preços competitivos,  

ii) preços dominados por instituições e  

iii) preços fixados pelo governo.  

A terceira dimensão são os papéis desempenhados por governo 
no sistema financeiro. Dentro dessa dimensão, sistemas financeiros 
nacionais podem ser diferenciados pelo fato de o governo dar 
prioridade para controlar agregados monetários ou para alocar 
recursos entre usos concorrentes, além de se busca qualquer um 
desses objetivos por regra administrativa ou pela manipulação das 
condições de mercado. Essas três dimensões servem para distinguir 
três tipos de sistemas financeiros. 

Três Modelos de Finanças 

Os três modelos financeiros descritos por John Zysman, no livro 
Governments, Markets, and Growth (Cornell University Press, 1983), 
destacam o relacionamento entre características específicas de um 
sistema financeiro e resultados políticos. Embora os detalhes de um 
sistema financeiro particular não correspondam a nenhum um desses 
três modelos, precisamente, suas características estruturais 
importantes são representadas.  

Não tenta demonstrar estes serem os únicos sistemas 
possíveis. No entanto, parece haver um número limitado de arranjos 
possíveis, certamente, empiricamente e, talvez, teoricamente. 

O papel do governo, os mercados significativos, os mecanismos 
pelos quais preços são fixados e as ligações entre finanças e indústria 
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parecem ser interconectados. Cada agrupamento forma um 
subsistema interativo do qual emerge um sistema complexo.  

A lógica de eliminar possibilidades, simplesmente, não vale o 
esforço. Todos nós realmente precisamos estabelecer os subsistemas 
serem distintos uns dos outros de formas politicamente significativas. 

O primeiro modelo é um sistema baseado no mercado de 
capitais no qual a segurança das emissões primárias de ações e 
títulos são a fonte predominante de fundos industriais em longo 
prazo. Em tal sistema, a função central dos empréstimos bancários é 
servir a propósitos de curto prazo.  

Em cada um, os preços de mercado distintos são definidos em 
condições plausivelmente competitivas. Essa situação implica uma 
grande variedade de capital e instrumentos do mercado monetário e 
um grande número de instrumentos especializados nas instituições 
financeiras. Como resultado, o poupador e o investidor são atendidos, 
além da divisão de mercados competitivos, na maioria das vezes com 
a ajuda instituições intermediárias.  

Se pode haver emissão de ações ou de títulos de dívida direta, 
em mercado de ativos, no qual as empresas podem levantar fundos 
de longo prazo, elas não precisam passar pelos bancos comerciais 
para recorrer ao mercado de capitais. Logo, não dependem de crédito 
bancário para projetos de longo prazo.  

A contrapartida dessa proposição é, seja por circunstâncias 
históricas, seja por proibição legal, as instituições financeiras não 
atuarem como proprietários-gestores. Elas não detêm ações 
substanciais de nenhuma empresa em particular. 

Em tal s istema, o Banco Central está preocupado 
principalmente com o controle de agregados monetários, sejam eles 
dados pela oferta de moeda seja pela fixação de juro de referência. 
Apenas secundariamente, se houver, está preocupado com a alocação 
de recursos entre usos concorrentes. Embora possa procurar 
controlar agregados ou juros básicos, deixa o resto dos preços e 
agregados se mover por conta própria.  

O Banco Central e os bancos comerciais estão distantes uns dos 
outros e nem o volume nem a alocação de empréstimos bancários é 
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determinada diretamente pela Autoridade Monetária. Pode atuar 
como credor de última instância, mas o faz apenas de uma forma 
muito limitada.  

Quando o Banco Central intervém em um sistema baseado no 
mercado de capitais, ele faz isso comprando e vendendo títulos de 
dívida pública, para trazer as condições de mercado de modo a 
produzirem os resultados favoráveis. Não tenta impor essas 
condições por decreto administrativo. Este modelo coloca bancos, 
empresas e governos em esferas distintas daquelas nas quais se 
aventuram em se reunir como parceiros autônomos em certa 
negociação. 

Os arranjos de mercado descritos por este primeiro modelo 
tendem a limitar tanto a influência das instituições financeiras sobre 
as empresas não-financeiras e a influência dos governos sobre os 
detalhes das atividades de empréstimo por bancos. Eles certamente 
limitam a capacidade do governo de direcionar os fluxos através dos 
mercados de capitais, com duas consequências distintas. 

• Primeiro, o governo não terá ao seu alcance alças naturais no 
sistema de mercado pelo qual pode seletivamente se agarrar 
para influenciar as decisões de alocação das instituições 
financeiras. 

• Segundo, as instituições financeiras não terão, rotineiramente, 
influência dentro das corporações. 

A intervenção do governo em assuntos corporativos exigirá 
autorização legislativa e operará fora das operações rotineiras do 
mercado. Consequentemente, as intervenções individuais do governo 
podem ser amplamente rejeitada pela comunidade financeira. 

Isso não só por causa dos objetivos de qualquer intervenção 
específica, mas também por causa da ameaça de as políticas 
intervencionistas representarem para a integridade dos arranjos de 
mercado.  

O princípio do livre-mercado, tanto quanto qualquer propósito 
particular de governo, está em questão nos esforços políticos para 
obter autorização específica para ação governamental em assuntos 
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industriais ou financeiros. Grã-Bretanha e os Estados Unidos se 
encaixam nesse primeiro modelo. 

O segundo modelo é um sistema baseado em crédito, no qual 
as inter-relações de mercado são dominados por juros administrados 
pelo governo. As emissões de ações e o mercado de títulos de dívida 
não são facilmente acessíveis para tomadores privados, embora seja 
muitas vezes usado pelo governo como meio de arrecadar dinheiro 
para seus projetos.  

Dada a fraqueza dos mercados de capitais, as empresas devem 
se voltar para as instituições de crédito, tanto credores 
especializados, quanto bancos, para obter os fundos necessitados. Na 
verdade, os bancos podem servir como vias de acesso cruciais para o 
mercado de capitais. Bancos de propósito geral podem oferecer 
“garantia firme” de colocação de ações ou debêntures, emitidas 
empresas importantes (“corporates”), e acabar detendo grande parte 
delas em carteira.  

O crédito está no centro do Sistema de Finanças Corporativas, 
no entanto, a capacidade do sistema bancário de estender crédito 
industrial é, portanto, crítica. Governos, em geral, optam por apoiar 
os empréstimos bancários e facilitar a criação de dinheiro. 

Por fim, o governo define os preços em mercados importantes 
para moldar as prioridades da economia. Como os juros são fixados 
administrativamente, existe uma tendência inerente para os 
mercados estarem em desequilíbrio. Neste caso, aos juros 
subsidiados estabelecidos existem potencialmente demasiados 
devedores. 

O equilíbrio deve, então, ser alcançado por uma ação 
administrativa a discriminar a favor de alguns usuários e contra 
outros. Senão, algumas regras administrativas devem ser 
substituídas pelo livre jogo dos preços no mercado. 

A questão neste sistema não é se o governo intervém para 
afetar a alocação de recursos financeiros ou não. A questão é quem 
controla o processo e como. 

Para resumir o segundo modelo, o crédito concedido pelas 
instituições torna-se um elemento fundamental no sistema de 
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finanças industriais. As atuações governamentais são atraídas para 
reforçar o sistema ao fazer as escolhas administrativas sobre a 
alocação. Parece o papel do governo ser o de compensar as 
fragilidades de um sistema financeiro privado existente.  

Historicamente, o Estado intervém para cumprir objetivos 
específicos e o resultado da estrutura financeira institucionaliza sua 
influência discricionária nas finanças do mercado. A implicação 
política é o envolvimento do Estado com a indústria tornar-se parte 
integrante do sistema financeiro nacional.  

A fronteira entre o público e o privado é tênue, não apenas por 
causa de arranjos políticos, mas por causa da própria estrutura dos 
mercados financeiros. Os arranjos entre a burocracia e as finanças 
podem ultrapassar essa fronteira em estruturas de Estado 
amplamente diferentes.  

Assim, por exemplo, o sistema financeiro italiano é mais 
semelhante ao francês em comparação a qualquer outro. A discrição 
gerada por ele é difundida entre facções em guerra política, 
comumente, no parlamento da Itália. Enquanto isso, no sistema 
francês, a discricionariedade está concentrada nas mãos do Poder 
Executivo central – e não no Poder Legislativo. 

O terceiro modelo também é um sistema baseado em crédito, 
mas no qual um número limitado de bancos universais domina o 
sistema, sem eles próprios serem dependentes da assistência do 
Estado. Mercados de ações não administrados determinam as 
cotações, mas o movimento dos preços nos mercados reflete essa 
concentração de poder financeiro.  

Comparação de evidências das operações da bolsa de valores 
alemã e britânica, por exemplo, demonstra de forma convincente os 
bancos exercerem poder de mercado sobre os movimentos de 
cotações na Alemanha, mas não na Grã-Bretanha. Neste modelo, o 
Estado busca objetivos em agregados macroeconômicos em vez de 
alocação. Ele o faz através de operações de mercado em lugar de 
técnicas administrativas.  

Como resultado, as instituições financeiras têm influência nos 
negócios das empresas através de seu poder de mercado em 
empréstimos e seu domínio do acesso aos mercados de valores 
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mobiliários. O governo não tem aparato para ditar escolhas 
alocadoras para as instituições financeiras. Consequentemente, não 
tem instrumentos independentes do sistema financeiro para 
influenciar as empresas. 

Os bancos, no entanto, podem servir como aliados políticos do 
governo, nos termos negociados entre o governo e as finanças. 

Tanto o segundo quanto o terceiro modelos são soluções para o 
desenvolvimento em capitalismo tardio, enquanto o primeiro está 
vinculado a uma transformação industrial anterior. As próprias 
diferenças entre mercados tornam-se elementos importantes, no 
entanto, na formação das respostas de todos os países aos seus 
problemas econômicos atuais. 

A posição tomada por Zysman é os três modelos se 
distinguirem por diferenças estruturais. As relações descritas da 
operação do sistema – a importância diferente dos mercados de 
títulos e empréstimos, os mecanismos de estabelecimento dos 
preços, e os objetivos e as técnicas da gestão governamental – são 
fundamentalmente distintos em cada modelo.  

Modelo Geral: Alternativo aos Tipos Específicos de Sistema 
Financeiro Nacional 

Segundo John Zysman, no livro Governments, Markets, and 
Growth (Cornell University Press, 1983), um argumento alternativo 
ao seu sustenta ser possível usar um modelo geral de um "sistema 
financeiro" para prever o comportamento de qualquer caso. Bastaria 
variar as quantidades dos mercados de cada sistema para fazer 
previsões para qualquer caso particular.  

Formalizando a questão, a escolha seria entre:  

(1)  um conjunto de modelos, cada um dos quais se baseia em um 
conjunto diferente de equações expressivas do comportamento 
de cada sistema financeiro, e  

(2)  um único conjunto de equações, capaz de variar as quantidades 
em cada caso nacional para prever os resultados do sistema. 

A literatura existente não ajuda muito a testar a proposição de 
existir vários sistemas financeiros estruturalmente distintos. Há uma 
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extensa literatura institucional, mas ela enfoca as peculiaridades de 
instituições de cada sistema, não as distinções no funcionamento de 
seus mercados financeiros.  

Outro corpo da literatura pressupõe um modelo financeiro 
comum ser adequado – e não testa o inverso. Alguns escritos 
produzem evidências de diferenças estruturais, mas não apresentam 
as questões possíveis de definir essas diferenças.  

Jacques Melitz fez um estudo recente de sistemas de taxas de 
câmbio. Oferece forte apoio para a linha estruturalista, discutida por 
Zysman. 

Melitz afirma, em geral, os economistas tiveram grande sucesso 
em usar equações estruturais idênticas para descrever os diferentes 
mercados. Ele afirma: os mercados de commodities, bem como os de 
produção e consumo de bens e serviços, além das funções de 
investimento, são bastante semelhantes.  

Ele se apresenta mesmo disposto a aceitar as equações de 
salários e preços serem semelhantes em diferentes casos nacionais, 
uma vez se permita variações no grau da abertura das economias. No 
entanto, ele assume uma posição diferente sobre finanças. 

Embora sua preocupação central seja com questões de oferta 
de dinheiro, em vez de finanças industriais, seu argumento apoia 
diretamente a análise oferecida por Zysman. Melitz distingue dois 
modelos, em sua análise, categorizando o Japão e a França como um 
tipo e os Estados Unidos e a Grã-Bretanha como outro. O caso 
alemão, a base do terceiro modelo de Zysman, não é discutido por 
ele.  

Melitz argumenta: "Não é surpreendente, portanto, muitos 
esforços poderiam ser feitos para usar um modelo uniforme do 
processo de oferta de dinheiro para todas as nações, normalmente 
padronizado após os Estados intervirem no mercado monetário. 
Acredito, no entanto, tais esforços serem em vão. A história e as 
políticas condicionam as estruturas financeiras mais em relação às 
industriais. Tanto faz por qual razão, mas de fato os ambientes 
financeiros diferem internacionalmente em questões críticas”. 
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Nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, os mercados de capitais 
são muito grandes, as empresas dependem fortemente desses 
mercados para finanças, e os bancos comerciais enfrentam grande 
concorrência interna de outras instituições intermediárias não-
bancárias. Nos casos da França e do Japão, no entanto, os bancos 
comerciais dominam o financiamento, no mercado financeiro, e não 
enfrentam praticamente nenhuma competição doméstica no sentido 
de desintermediação bancária.  

Consequentemente, qualquer análise dos Estados Unidos ou da 
Grã-Bretanha deve enfatizar o mercado de ações e títulos de dívida 
direta, cujo papel talvez seja tão grande ou maior em comparação ao 
mercado de empréstimos de bancos comerciais. Na verdade, na Grã-
Bretanha, a capacidade do governo de financiar déficits por meio de 
emissão de títulos de dívida pública é provavelmente o elemento mais 
importante no processo de suprimento de dinheiro. 

Nos casos da França e do Japão, no entanto, qualquer modelo 
do processo de oferta de dinheiro ao não colocar a ênfase principal no 
mercado de crédito do banco comercial será enganoso. Pelo menos 
na França, o vínculo de bancos ao mercado de capitais pode ser 
virtualmente ignorado. 
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Finanças, Ajuste e Crise Política 

John Zysman, no livro Governments, Markets, and Growth 
(Cornell University Press, 1983), argumenta as diferenças estruturais 
nos sistemas financeiros nacionais contribuírem para as diferentes 
capacidades dos governos de intervir na economia industrial. Nos 
países ocidentais avançados, os mercados financeiros, assim como as 
instituições, atuam para restringir a escolha política.  

Mercados são organizados por preços relativos ou cotações em 
resposta à oferta e demanda, enquanto as instituições são 
organizadas por hierarquia política ou administrativa. Mas ambos 
influenciam a política pública de maneira semelhante.  

A organização dos mercados para as finanças ajuda a moldar as 
escolhas enfrentadas por um governo. Influencia, assim, as políticas 
adotadas e o processo político pelo qual a mudança industrial ocorre. 

Três tipos distintos de sistemas financeiros, cada qual com 
políticas e implicações específicas, foram descritas no primeiro 
capítulo do livro de Zysman. Os três são:  

(1)  um sistema baseado no mercado de capitais com recursos 
alocados por cotações estabelecidas pela aval iação 
predominante dos participantes;  

(2)  um sistema baseado em crédito público com juros 
administrados; e  

(3)  um sistema baseado em crédito privado e dominado por 
bancos.  

A proposição inicial foi de um sistema baseado em crédito com 
juros administrados facilitaria intervenção governamental em 
assuntos industriais, enquanto o mercado de capitais com cotações 
competitivas serviriam para isolar a indústria, o governo, e as 
finanças em compartimentos isolados. Os casos britânicos e franceses 
apoiaram essa hipótese.  

O sistema financeiro era crucial à política industrial francesa, ao 
longo dos anos do pós-guerra. Também foi um instrumento político 



  48

vital na luta de uma estreita elite no sentido de redirecionar os 
objetivos da política governamental para o desenvolvimento 
industrial. 

Na Grã-Bretanha, o mercado de capitais atuou como uma 
restrição ao governo de adotar políticas intervencionistas. Criou a 
política dicotômica de mercados livres ou nacionalização.  

Esforços britânicos para criar políticas intervencionistas 
desafiaram o arranjo do mercado financeiro existente e abriu conflitos 
distributivos. Por sua vez, minaram os esforços para criar um 
consenso nacional em favor do crescimento industrial. 

Porque existem limites nítidos nas generalizações possíveis de 
serem feitas a partir de seus estudos de caso, Zysman desenvolveu 
uma segunda abordagem para testar seus argumentos. Três modelos 
do processo de ajuste industrial foram elaborados – ajuste liderado 
pelo Estado, pela empresa e negociado – e uma correlação entre eles 
e os três tipos de sistemas financeiros foi proposta pelo autor.  

Assim, um sistema financeiro baseado no mercado de capitais 
seria ligada ao crescimento liderado pela empresa, um sistema 
baseado em crédito com os juros subsidiados estariam ligados ao 
crescimento liderado pelo Estado e a um sistema baseado em crédito 
com a dominação dos bancos privados estaria ligada à mudança 
negociada. Em resumo, Zysman raciocinou, ao conhecer o tipo de 
sistema financeiro nacional, seria possível prever a natureza do 
processo de ajustamento. 

A proposição de a estrutura financeira restringir escolhas 
governamentais, de maneira aguda, e influenciar a forma do processo 
político de ajuste é ilustrado no Quadro 6.1. 
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!  

Para avaliar esta proposição, Zysman adicionou mais três casos 
nacionais — os do Japão, Alemanha e Estados Unidos. Daí foram 
atribuídos a cada um dos cinco países certo “modelo” de ajuste, 
ilustrado no Gráfico 6.2: liderado pelo Estado, liderado por 
companhia, negociado, e incerto ou ambíguo. 

!  

Com exceção da Grã-Bretanha, nossas análises de caso 
apoiaram a proposição de ser possível fazer previsões com base na 
natureza do sistema financeiro nacional. Na Grã-Bretanha, o sistema 
financeiro, baseado no mercado de capitais, ao promover relações à 
distância entre empresas e governo, interferiu nos esforços 
governamentais para direcionar o processo de mudança industrial. 

As relações propostas por Zysman, convém reiterar, 
pressupõem a crescente importância de os mercados financeiros 
internacionais não minar a importância do sistema financeiro nacional 
na determinação de como os recursos são alocados. Se há um 
sistema financeiro internacional, atuando em comum em toda a 
economia mundial, isso poderá tornar mais difícil isolar uma 
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economia nacional com desenvolvimentos financeiros em particular 
de outra. 

Elevação nas taxas de juros nos Estados Unidos, em 1981 e 
1982, por exemplo, forçaram as taxas de juros europeias a subirem à 
medida que esses países buscaram impedir uma saída de capital. No 
entanto, a estrutura do mercado do sistema financeiro doméstico 
ainda determina como os distúrbios internacionais são traduzidos na 
economia doméstica.  

Mais importante, enquanto os mercados financeiros 
internacionais podem representar uma nova restrição às capacidades 
governamentais para gerenciar agregados econômicos como taxas de 
juros e oferta de dinheiro, eles não alteram necessariamente os 
canais através dos quais recursos financeiros são alocados. Se esses 
canais domésticos permanecerem no lugar, então, o argumento 
proposto por Zysman não é afetado pelos desenvolvimentos 
internacionais bastante dramáticos nos últimos vinte anos no sentido 
da globalização. 

O argumento também assume os sistemas financeiros nacionais 
não terem se alterado, profundamente, durante trinta a trinta e cinco 
anos após a Segunda Guerra Mundial. 

O sistema financeiro não é, deve ser evidente, o único elemento 
da Economia Política a influenciar as relações entre o governo e os 
negócios. Este livro de Zysman argumenta apenas os sistemas 
financeiros deverem ser considerados, quando se analisa a política 
econômico em determinados países. As instituições políticas e a 
administração de interesses dos grupos políticos detentores do poder, 
obviamente, afetam como governos e empresas lidam uns com os 
outros. 

As seções a seguir do último capítulo do livro Governments, 
Markets, and Growth (Cornell University Press, 1983) têm duas 
tarefas.  

Primeira, situar o sistema financeiro e as restrições e 
possibilidades de ação governamental representativa dele em relação 
a outras peças do sistema político.  
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Segunda, colocar a linha de argumentação desenvolvida por 
Zysman de os sistemas financeiros influenciarem as relações entre 
governo e indústria, bem como a política de mudança industrial, em 
relação a outras análises alternativas com abordagem diferente para 
o mesmo problema. 

Visões do Estado e da Economia e Relacionamentos entre 
Governo e Negócios 

John Zysman, no livro Governments, Markets, and Growth 
(Cornell University Press, 1983), situa o problema das finanças de 
acordo com cada especificidade nacional. 

A literatura contemporânea contém quatro linhas de 
argumentação, cada uma com uma ênfase distinta, na tentativa de 
explicar como o governo e os negócios se relacionam entre si:  

i) a primeira linha de argumento enfatiza a natureza do problema 
econômico a ser resolvido por um país;  

ii) a segunda destaca os interesses dos grupos políticos detentores 
do poder; 

iii) o terceiro enfatiza os arranjos institucionais da política e da 
administração pública; e  

iv) o quarto enfatiza as ideologias e a visão de mundo dos 
políticos, burocratas e empresários sobre os papéis da indústria 
e do Estado.  

Alguns estudiosos propõem uma quinta abordagem. Ela 
enfatiza a tradição histórica como uma linha distinta de argumento. 
No entanto, uma tradição histórica de relações particulares entre 
governo e negócios, como o legado francês de intervenção estatal, 
deve ser sustentada por uma continuidade dos interesses, 
instituições, ou ideologias daqueles governantes ao longo do tempo. 
Tradição histórica não é uma essência mística e não pode constituir 
uma categoria separada de explicação. 

As três primeiras explicações foram consideradas nos estudos 
de caso, realizados anteriormente. Serão também incorporadas na 
análise do comportamento do Estado em continuidade. 
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Zysman deixa de lado a quarta categoria, ideologias e visões de 
mundo, por razões explicadas brevemente. Ideologias fornecem 
mapas daquilo possível e adequado na vida política. Elas constituem 
visões de mundo e lentes através das quais a experiência é filtrada e 
ordenada. Burocratas dos Estados com tentativas de forçar o 
desenvolvimento de suas economias terão ideologias e visões de 
mundo diferentes das dos burocratas em Estados mantidos longe da 
economia.  

O excelente livro de John Armstrong, The European 
Administrative Elite, retrata essa variação na Europa. Demonstra 
como os valores se tornam enraizados nos procedimentos de 
recrutamento e socialização de uma burocracia.  

Sem dúvida, as visões de mundo existentes tendem a reforçar 
os procedimentos e as burocracias expressam os valores culturais das 
sociedades das quais elas emergem. No entanto, quando as 
organizações e seus procedimentos mudam, a atitude de quem 
trabalha nelas também muda. 

Nossos esforços para controlar nossas circunstâncias moldam 
nossas ideias, mas as ideias mantidas a qualquer momento têm o 
molde de como vemos essas circunstâncias e a gama de ações aberta 
para nós. Este delicado equilíbrio entre ideias e condições materiais, 
no entanto, simplesmente não precisam ser consideradas 
separadamente.  

Se as visões de mundo contribuem para a continuidade da 
institucionalidade e dos arranjos na política e na burocracia, elas são, 
portanto, incluídas na análise das instituições.  

Explicação pela Natureza do Problema Econômico 

A primeira linha de argumentação de John Zysman, no livro 
Governments, Markets, and Growth (Cornell University Press, 1983), 
é as diferenças nos problemas econômicos confrontados por uma 
Nação explicarem variações no papel do Estado dentro da economia 
dessa nação. Para determinar a forma das relações do governo com a 
indústria, devemos perguntar quais os problemas de mercado são 
enfrentados pelas empresas e a Nação.  
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Esses problemas, de acordo com esta linha de argumentação, 
determina as tarefas econômicas assumidas pelo Estado. Ele deve 
empreender e dar conta dessas tarefas. Por sua vez, os problemas 
ditam também os arranjos políticos a serem construídos para 
solucioná-los. 

Mas como podemos explicar o fato de quando a hegemonia 
econômica da Grã-Bretanha deu lugar ao declínio nacional e o Japão 
passou do atraso para um lugar de liderança, na competição 
industrial internacional, se nenhum desses países experimentou uma 
dramática reviravolta institucional? Na verdade, a Grã-Bretanha de 
1950 tem mais semelhança com a Grã-Bretanha de 1980 se 
comparado com o Japão de qualquer ano.  

Essa situação parece indicar o legado institucional e político 
superar os problemas econômicos conjunturais e estruturais na 
definição das relações do governo com a indústria. 

No entanto, podemos manter o foco nas circunstâncias 
econômicas. Isto se argumentamos a forma como o problema da 
industrialização é resolvido estabelece, em cada país, um fundamento 
institucional capaz de estruturar a maneira como todos os problemas 
subsequentes serão resolvidos.  

Alexandre Gerschenkron desenvolveu a formulação mais 
conhecida desta posição. Ele propõe o momento histórico da 
industrialização de um país define as tarefas econômicas para a 
sociedade realizar e as políticas a se revelarem soluções viáveis.  

O lugar de um país na sequência histórica da industrialização 
estabelece duas dimensões de sua situação. Em primeiro lugar, o 
momento da industrialização determina quais indústrias devem servir 
como motor de crescimento do país. A natureza desse motor de 
crescimento, por sua vez, determina o aspecto social, técnico, e 
recursos financeiros a ser mobilizados para a industrialização ser 
bem-sucedida.  

Assim, quando a Grã-Bretanha se industrializou, os têxteis 
eram as principais indústrias. Como apenas recursos limitados eram 
necessários, para iniciar uma empresa têxtil, o empresário individual 
poderia mobilizar os fundos, a força de trabalho e a tecnologia.  
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Quando Alemanha se tornou industrializada, na última parte do 
século XIX, no entanto, o aço tornou-se parte crucial da base 
industrial. Uma vez que a produção de aço necessária exigia grandes 
somas de dinheiro, força de trabalho em massa e cada vez mais 
conhecimento científico e técnico especializado, era quase essencial o 
governo e as instituições financeiras participarem ativamente do 
processo. 

Em segundo lugar, Gerschenkron apontou os primeiros países a 
se industrializarem terem vantagem competitiva no comércio e no 
poder militar sobre os mais retardatários na sequência da 
industrialização. Consequentemente, a industrialização tardia deve se 
mover rapidamente para acumular forças substanciais.  

Os governos fo ram press ionados a ace le ra r es te 
desenvolvimento, tanto por sua preocupação com a segurança militar, 
quanto pela promessa de lucros para empresários. Eles atribuíram 
alta prioridade aos produtos militares da indústria bélica e 
mobilizaram seus produtores para fornecê-los. 

Assim, enquanto os empresários individuais eram suficientes 
para a industrialização inicial, bancos e governos desempenharam um 
papel direto mais amplo papel no desenvolvimento dos seguidores 
com capitalismo tardio: França, Alemanha e Rússia. 

Na Grã-Bretanha, por exemplo, as ferrovias foram financiadas, 
de forma privada, por lucros de investimentos industriais anteriores. 
Um lento desenvolvimento ferroviário, pouco a pouco, e de maneira 
fragmentada, pode ser tolerado.  

Na Alemanha e França, no entanto, governos e bancos foram 
atraídos para ajudar a concentrar os fundos e mobilizar a grande obra 
de construção do sistema de transporte ferroviário. Por esta lógica, as 
relações atuais entre as empresas e o Estado, em um início de 
processo industrial, como o ocorrido originalmente na Grã-Bretanha, 
são dramaticamente diferentes daqueles ocorridas em um país 
retardatário, como o Japão, devido às diferentes maneiras como cada 
país resolveu os problemas da fase inicial de industrialização. 

Gerschenkron, considerando o momento do desenvolvimento 
industrial, pretendeu explicar por qual razão diferentes instituições – 
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Estados, bancos e empresários – serviram para organizar o processo 
de industrialização. 

Outros estudiosos, seguindo uma linha de análise semelhante, 
destacaram os arranjos políticos da variável dependente. Latino-
americanistas, em um esforço para explicar o surgimento de regimes 
autoritários militares e tecnoburocratas, no Brasil e em outros 
lugares, argumentaram os diferentes problemas econômicos 
representarem diferentes tarefas políticas.  

Eles procuraram dar conta das mudanças no regime político, 
traçando mudanças nos problemas econômicos. O regime político, ao 
invés do agente empreendedor da industrialização, tornou-se a 
variável a ser explicada, mas a lógica do argumento é semelhante. 

A economia, tanto interna, quanto externa, sem dúvida, 
restringe as escolhas dos homens de negócios e do governo, 
delimitando uma gama de estratégias para cada objetivo. No entanto, 
a menos que acreditemos cada situação possa ser percebida de 
apenas uma maneira e possa gerar apenas uma solução, não 
podemos argumentar os problemas econômicos sempre definirem as 
metas perseguidas ou as estratégias adotadas.  

Os objetivos e estratégias do Estado é decidido por conflitos 
políticos domésticos. Por exemplo, na primeira parte do século XX, a 
França ficou atrás da Alemanha em crescimento industrial, mas o 
Estado francês não liderou a cruzada para uma rápida ruptura com 
um passado agrícola. Essa mudança na política veio somente após a 
Segunda Guerra Mundial. O problema econômico não provocou, 
antes, as coalizões políticas ou os arranjos institucionais específicos 
necessários para o crescimento industrial liderado pelo Estado.  

Na verdade, é uma fraqueza do argumento de Gerschenkron ele 
não considerar as administrações dos Estados, em vários casos, 
diferiram dramaticamente por razões totalmente independentes do 
problema da industrialização. A autonomia da sociedade inglesa em 
relação à Monarquia constitucionalista permitiu a explosão 
empresarial capaz de a conduzir à Revolução Industrial, enquanto o 
poder entrincheirado das tecnoburocracias do Estado, no continente, 
tornaram possíveis as estratégias de recuperação pós-guerra. 
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É difícil imaginar como cada sequência nacional poderia ter sido 
diferente. A resposta política a uma situação econômica sempre tem 
uma explicação particular. 

Explicação pelos Interesses dos Detentores do Poder Político 

A segunda linha de argumentação, apresentada por John 
Zysman, no livro Governments, Markets, and Growth (Cornell 
University Press, 1983), sustenta, enquanto os problemas 
confrontados por cada país definem os termos pelos quais as 
escolhas devem ser feitas, as diferentes decisões de ações de um 
governo dependem das personalidades dos governantes e da 
natureza de seus objetivos. Portanto, devemos considerar o papel das 
coalizões, grupos de interesse e conflitos políticos. 

Uma coalizão governante – uma “grande maioria” na expressão 
de Charles Lindbloom – define a gama de finalidades para as quais a 
máquina estatal pode ser usada. Se as coalizões nacionais devem 
delimitar a gama de políticas, em um conjunto de setores, deve haver 
políticas capazes de restringir as escolhas a serem feitas dentro de 
cada setor ou em uma situação onde muitos dos mesmos atores são 
envolvidos nas decisões em cada setor. Ambos podem ser o caso.  

Por exemplo, acordos gerais para reduzir as tarifas podem 
tornar mais difícil para as empresas de uma indústria específica 
obterem proteção contra as importações. 

Em um sistema centralizado como o da França ou do Japão, os 
mesmos burocratas têm participação na política de muitos setores 
econômicos. De acordo com esta linha de argumentação, então, as 
mudanças nas coalizões governantes, quanto à filiação partidária, ou 
o poder relativo dos constituintes da coalizão partidária são os 
elementos explicativos das mudanças nas direções básicas da 
política. 

Explicação por Arranjos Institucionais 

A terceira explicação vê as próprias instituições como forças na 
vida política. Certamente é um exagero afirmar as instituições serem 
características permanentes de qualquer topografia social e política 
para a qual os atores da política ou do mercado devem se adaptar.  
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Qualquer abordagem, se obscurecer os propósitos conflitantes 
entre as instituições e os objetivos de lideranças políticas, seria 
enganosa.  

Entretanto, as instituições não são infinitamente maleáveis, 
nem meras fachadas a esconder a realidade dos conflitos entre 
grupos políticos. Moldando as rotas ao poder e as ferramentas de 
administração, as instituições ajudam a determinar:  

1. quais questões políticas surgem como temas de debate,  

2. quais grupos se tornam aliados na luta provocada, e  

3. quão capazes são de agir em seu próprio interesse em uma 
determinada coalizão.  

O brilho duradouro da análise da França, realizada por 
Tocqueville, é ele ter precisamente capturado a interação entre as 
formas institucionais e o conteúdo do conflito político. Tem havido 
continuidade institucional suficiente na França das conexões, traçadas 
por ele, entre a forma e o conteúdo da política. Ainda elas têm 
significado hoje.  

Da mesma forma, parte da atração da literatura sobre 
“corporativismo” é a busca da relação entre os arranjos institucionais 
de política e da administração pública, por um lado, e a formação de 
interesses e conflitos políticos, por outro.  

Os arranjos institucionais, em suma, são forças poderosas na 
formação de políticas e nos conflitos de interesses entre elas. 
Claramente, o argumento sobre as finanças, desenvolvidas no livro 
de Zysman, se enquadram nessas discussões. 

Problema da Síntese 

As três explicações descritas por Zysman complementam 
claramente uma a outra. A tarefa empírica é entender como elas se 
relacionam – e não selecionar uma entre elas. Como podemos tecer 
essas noções de coalizões, grupos de interesse, arranjos 
institucionais e estruturas estatais em uma formulação capaz de nos 
permitir interpretar as interações do Estado e dos negócios? 
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Se quisermos entender o desenvolvimento da sociedade 
industrial, a distinção analítica entre o político e o econômico deve 
ser superada. Poder e dinheiro – ou política e mercado – são duas 
maneiras de organizar o uso de recursos: pode-se produzir bens e 
serviços ou pode-se comprá-los.  

Certamente, algumas instituições se preocupam principalmente 
com os fins econômicos da produção e distribuição. Enquanto isso, 
outras perseguem principalmente os objetivos políticos de definir 
certas regras de jogo e resultados específicos atraentes aos 
detentores de poder de mercado.  

Ao mesmo tempo, todas essas instituições têm objetivos de 
mercado e objetivos políticos. As duas atividades não podem ser 
facilmente separadas. A lógica do poder (política) e a lógica do 
dinheiro e dos mercados (economia) simplesmente nos instruem 
sobre as diferentes restrições às mesmas instituições. 

Não há nenhuma pretensão de Zysman estar construindo uma 
Teoria Geral de política governamental para a indústria. No entanto, 
uma abordagem com análise coerente requer:  

1. nos concentrarmos em um único conjunto de atos,  

2. examinarmos as restrições em suas ações e, em seguida,  

3. considerarmos a lógica de suas escolhas e comportamentos 
específicos. 

Os Argumentos e as Evidências 

A discussão anterior sugere, para contabilizar o ajuste de 
estratégias de desenvolvimento nacional, Zysman teve considerar:  

(1)  a capacidade institucional do governo de moldar o ajuste,  

(2)  os problemas de mercado da indústria a sugerir as tarefas para 
o governo realizar e os interesses políticos perseguidos pelos 
diferentes grupos sociais, e  

(3)  o poder político de diferentes segmentos de negócios e 
trabalho.  
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As evidências dos estudos de caso, neste livro, apoiam essas 
linhas alternativas de argumento, bem como a linha de argumento 
baseada em sistemas financeiros. Depois de considerar essas 
evidências, Zysman considera como essas várias abordagens estão 
todas relacionadas entre si. 

!  
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