
No longo prazo, 
estaremos todos mortos?

É bem provável que a 
frase título do presente 
artigo seja uma das 
mais famosas no 
mundo da economia

Escrita pelo econo-
mista inglês, John 
Maynard Keynes 

(1883-1946), em seu livro 
"Tratado sobre a Reforma 
Monetária" (A Treatise on 
Monetary Reform) escrito 
em 1923, a frase resume 
bem o coração da teoria 
econômica conhecida atual-
mente como keynesianismo. 
Em termos técnicos muito 
pode ser dito sobre a teoria 
econômica keynesiana, no 
entanto, para o propósito 
do presente artigo e também 
para fugirmos do economês, 
basta dizer que Keynes (ao 
contrário dos economistas 
neoclássicos) não acreditava 
no ajuste automático entre 
produção e procura, rendi-
mento e demanda ao nível 
do pleno uso de recursos.

Portanto, é necessário, 
que o Estado intervenha na 
economia para sustentar e 
regularizar a atividade eco-
nômica sempre que houver 
um descompasso na econo-
mia que leve a um equilíbrio 
abaixo do pleno emprego 
dos recursos. Pode intervir 
na economia de diversas 
formas, mas uma das mais 
conhecidas se dá por meio da 
política de expansão mone-
tária, ou seja, pela impressão 
de mais dinheiro. 

Da perspectiva do gover-
no, à primeira vista pode 
parecer que em tempos de 
crise como a que estamos vi-
vendo agora, em decorrência 
da Covid-19, a impressão de 
mais dinheiro é a alternativa 
mais rápida e mais altruísta 
para lidar com os efeitos 
avassaladores da crise. No 
entanto, é preciso entender 
que, como qualquer outro 
bem na economia, o dinheiro 
também está sujeito às leis 
da oferta e da demanda. 
Em termos mais práticos, 
quanto maior a oferta de 
determinado bem, menos 
ele valerá. Isso também se 
aplica ao dinheiro. 

Quando o Estado resolve 
intervir na economia por 
meio de uma política de 
expansão da base monetária 
(impressão de dinheiro) a 
consequência a médio-longo 
prazo é invariavelmente a 
inflação. Como existe mais 
dinheiro circulando no sis-
tema, os preços da maior 
parte dos bens disponíveis 
na economia também so-
bem. Essa é a chamada 
inflação. De modo geral, 
os economistas costumam 
medir a inflação pelo Índice 
de Preços ao Consumidor, 
o que é o mesmo que dizer 
que por meio da variação 
dos preços, experimentada 
pelo consumidor ao longo 
do tempo, é possível auferir 
qual é a inflação. 

Apenas para se ter uma 
ideia, já é algo bem docu-
mentado nos livros-texto de 
economia, que nos Estados 
Unidos nos últimos 70 anos 
os preços subiram em média 
4% ao ano. Somente naquele 
país essa inflação de 4% ao 
ano levou a um aumento de 
16 vezes no nível geral de 
preços. No Brasil, por sua 
vez, com sua tradição de 
governos interventores na 
economia, somente nos anos 
de 1999 a 2019, a inflação 
oficial acumulada pelo IPCA 
somou 240%. 

As consequências de mé-
dio-longo prazo da impres-
são de mais dinheiro são 
bem conhecidas hoje e já 
eram conhecidas também 
na época de Keynes. Prova 
disso é a frase citada logo no 

início do texto, onde o eco-
nomista inglês afirma que 
"no longo prazo estaremos 
todos mortos". A verdade é 
que, devido a sua abordagem 
de curto prazo e em termos 
de circuito, Keynes nunca 
se preocupou com o longo 
prazo, mas somente com os 
mecanismos que estão na 
origem do subemprego e 
com as políticas suscetíveis 
de evitar o desemprego no 
âmbito de uma sociedade 
capitalista. 

Trazendo o problema para 
o contexto brasileiro mais 
próximo, no último dia 8, 
o ex-presidente do Banco 
Central, Henrique Meirelles, 
em entrevista para a britâni-
ca BBC, defendeu a impres-
são de moeda ao dizer:  "O 
Banco Central tem grande 
espaço de expandir a base 
monetária, ou seja, imprimir 
dinheiro, na linguagem mais 
popular, e, com isso, recom-
por a economia. Não há risco 
nenhum de inflação nessa 
situação". A competência 
técnica do atual Secretário 
da Fazenda de São Paulo 
é indiscutível, no entanto, 
uma variável importante não 
foi levada em conta por ele 
em sua proposição. 

É sim verdade que, no 
curto prazo, a expansão da 
base monetária não trará 
inflação, especialmente se 
tratando de um período de 
contração da economia, no 
entanto, tão logo a economia 
retome suas atividades e o 
dinheiro volte a ter seu fluxo 
normal dentro do sistema, as 
consequências serão inevi-
táveis: aumento da inflação, 
perda do poder de compra 
e diminuição real do valor 
dos salários (ainda que não 
nominalmente). 

Num contexto de crise, 
Meirelles parece ceder aos 
encantos da teoria keyne-
siana, muito embora seja 
classificado como um liberal 
por muitos. É inegável que 
o clamor por respostas ime-
diatas e de curto prazo do 
Estado é muito forte, sendo 
necessário certo sacrifício 
de reputação para não ceder 
a elas. Por vezes é preciso 
ficar do "lado mau" da histó-
ria, temporariamente, para 
não ceder ao populismo, um 
preço que nem todos estão 
dispostos a pagar. 

Se por um lado a opção 
keynesiana é sim uma das 
políticas econômicas dis-
poníveis na mesa, é preciso 
que a população entenda os 
efeitos não apenas de curto, 
mas também de longo prazo. 
Injetar dinheiro hoje na eco-
nomia trará consequências 
nefastas daqui um tempo, 
principalmente para a popu-
lação mais carente - última a 
receber o dinheiro injetado. 
Tal qual tudo na vida, esco-
lhas de políticas econômicas 
têm consequências e não é 
possível escapar delas. Por 
isso, é fundamental que o 
cidadão compreenda as cau-
sas e consequências do jogo 
político e econômico, para 
que se emancipe e possa 
participar conscientemente 
do momento social em que 
vivemos. 

Ainda que no longo prazo 
todos estejamos mortos, 
como afirmou Keynes, ainda 
assim somos responsáveis 
pelo tipo de sociedade que 
construímos e por aquilo 
que legamos à próxima 
geração. Em tempos de 
pandemia, valores como 
fraternidade, altruísmo e 
empatia também deveriam 
se estender aos que virão 
depois de nós. 

(*) - Formado em Direito pela 
Universidade Presbiteriana 

Mackenzie e mestrando em Economia 
e Mercados pela mesma instituição, é 
pesquisador do Centro Mackenzie de 

Liberdade Econômica.

Allan Gallo Antonio (*)
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

ENOCK SILVA RAMOS, estado civil divorciado, profissão jardineiro, nascido em Vitória 
da Conquista, Estado da Bahia, Vitória da Conquista, BA no dia vinte e nove de março 
de mil novecentos e oitenta e sete (29/03/1987), residente e domiciliado Rua Seis, 100, 
Sítio São Francisco, 2º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado, SP, filho de Marcolino 
Francisco Ramos e de Ismenia Silva Ramos. IRISVALDA SOUZA SANTOS, estado civil 
divorciada, profissão auxiliar de conservação, nascida em Tucano, Estado da Bahia, Tu-
cano, BA no dia nove de maio de mil novecentos e oitenta e três (09/05/1983), residente 
e domiciliada Rua Tineciro Icibaci, 2200, apartamento 31-A, Colônia (Zona Leste), neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Elidio de Jesus SantoS e de Luiza Souza Santos.”Cópia 
Enviada pelo Oficial de R.C.P.n do 2º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado”

FELIPE CARTONE, estado civil solteiro, profissão técnico de sistemas, nascido em São 
Paulo - Capital (Cn:LV-A-369,FLS.058V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze 
de março de dois mil (15/03/2000), residente e domiciliado Rua Rio Tefé, 339, Gleba do 
Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Cartone e de Cláudia Regina 
da Silva Cartone. LARISSA APARECIDA SILVA FELIX, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida neste Distrito (Cn:LV-A-392,FLS.181 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia primeiro de fevereiro de dois mil e um (01/02/2001), residente e domiciliada 
Rua Rio Tefé, 344, casa 02, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Julio Felix de Oliveira e de Maria Aparecida da Silva Mendes.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & negócios

De acordo com a Confederação Na-
cional do Comércio (CNC), o número 
de famílias com dívidas em cheque 
pré-datado, cartão de crédito, cheque 
especial, carnê de loja, empréstimo 
pessoal, prestação de carro e seguro 
bateu novo recorde em abril de 2020, 
alcançando 66,6% – o maior percen-
tual desde o início da realização da 
pesquisa em janeiro de 2010. A coleta 
dos dados ocorreu entre 20 de março 
e 5 de abril.

Segundo o presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, a renovação da alta do 
endividamento neste mês se baseou 
na ampliação do crédito ao consumi-
dor. “A queda expressiva dos juros e 
da inflação reduz, respectivamente, 
o custo do crédito e a pressão sobre 

a renda, incentivando o endivida-
mento”, explica Tadros, reforçando a 
importância de se viabilizarem prazos 
mais longos para os pagamentos ou 
alongamentos das dívidas, além da 
busca por iniciativas mais eficazes 
para mitigar o risco de crédito.

A quantidade de brasileiros com dívi-
das ou contas em atrasos ficou estável 
em abril, após dois meses consecutivos 
de aumento: 25,3%, percentual igual 
ao aferido no mês passado. Em com-
paração com igual período de 2019 
(23,9%), contudo, houve crescimento. 
“Os resultados mensais favoráveis em 
relação à inadimplência revelam que, 
apesar das dificuldades com a quaren-
tena aplicada em diversos estados e 
cidades, as famílias estão conseguindo 

quitar os compromissos com emprés-
timos e financiamentos”, destaca a 
economista da CNC responsável pela 
pesquisa, Izis Ferreira.

Em relação aos tipos de dívida, o 
cartão de crédito continua sendo 
o mais apontado pelos brasileiros 
como a principal modalidade de en-
dividamento: 77,6%. Carnês (17,5%) 
e financiamento de veículos (10,2%) 
também permanecem na segunda e 
terceira posições, respectivamente. “A 
proporção de dívida em cartão dimi-
nuiu novamente neste mês, enquanto 
as dívidas em carnês ganharam espaço 
na composição do endividamento. 
Também vêm se destacando o crédi-
to consignado e o cheque especial”, 
ressalta a economista (Gecom/CNC).

O atendimento em tem-
pos de pandemia 
tem gerado preocu-

pação no setor econômico. 
O avanço do Coronavírus 
exige que se tenha cuidado 
especial com a gestão, o 
atendimento ao cliente dos 
estabelecimentos e com a 
comunicação. 

As orientações são des-
tinadas não apenas aos 
consultórios mas, também, 
aos profissionais liberais que 
atuam na área, hoje uma das 
mais vulneráveis aos impac-
tos da crise. O ideal é que o 
atendente esteja protegido 
por máscara e luvas, pois 
neste primeiro contato não 
se sabe se o paciente está 
com problemas respirató-
rios ou outros sintomas. É 
necessário ainda garantir 
que pacientes e profissio-
nais tenham acesso aos 
suprimentos para higiene 
das mãos nas entradas dos 
serviços de saúde, nas salas 

É importante que se passe ao cliente e paciente, que todos os 
cuidados estão sendo tomados.
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Clínicas e consultórios particulares 
podem gerenciar melhor os negócios
O Sebrae faz um alerta para que, na medida do possível, pequenos negócios do ramo de saúde, como 
clínicas médicas, psicológicas e de odontologia, estejam com o quadro financeiro em dia, sem se 
descuidar da saúde de funcionários e “clientes/pacientes”

pacientes com problemas 
respiratórios. “Na questão 
da gestão, o estabelecimento 
deve se adaptar à realidade, 
procurando reduzir custos, 
como internet, telefone, 
energia elétrica, água, entre 
outros insumos. É importan-
te que se passe ao cliente e 
paciente, que todos os cui-
dados estão sendo tomados. 
Isso transmite confiança”, 
observa o analista Geraldo 
da Costa, da Unidade de 
Competitividade do Sebrae.

As empresas também de-
vem investir em capacitação 
remota para os colaborado-
res e parceiros e estabelecer 
horários de descanso, ofere-
cendo serviços que facilitem 
a vida das pessoas, como 
alimentação, fornecimento 
de roupas de trabalho, salas 
de repouso e instalações com 
chuveiros e facilidades para 
a higienização corporal ao 
entrar e ao sair dos plantões, 
por exemplo (AI/Sebrae).

de espera e nas áreas de 
atendimento. 

A comunicação visual, uso 
de placas, pôsteres e outros 
mecanismos, é uma estraté-
gia de eficácia comprovada 
também nos consultórios. 
A recomendação é colocar 
cartazes alertando pacientes 
com problemas respiratórios 
para que solicitem máscaras 
logo ao entrarem na recep-

ção do estabelecimento. É 
indicado ainda que os médi-
cos higienizem as mãos antes 
e depois de todo contato com 
o paciente, com material 
potencialmente infeccioso e 
antes de colocar e remover 
os equipamentos de pro-
teção individual, incluindo 
luvas. 

O profissional deve sempre 
usar máscara para atender 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

Distrito - Itaim Paulista
Rodrigo Feracine Alvares (Oficial e Tabelião)

O pretendente: SÉRGIO BATISTA, estado civil divorciado, profissão operador de pro-
dução, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/07/1975), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Emilia Batista. A pretendente: NADJA DE FRANÇA 
FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão artesã, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (26/02/1973), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Valdomiro Ferreira da Silva e de Marilene de França.

O pretendente: RICARDO FERREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
padeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/10/1969), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Tiago Ferreira dos Santos e de Maria Helle nice dos 
Santos. A pretendente: ROZENITA SILVA DA CRUZ, estado civil divorciada, profissão 
manicure, nascida em Mirangaba, BA, no dia (07/09/1969), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Gracindo da Cruz e de Maria Amada da Silva.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & negócios

O pretendente: ANDERSON TEIXEIRA VIEIRA, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/02/1978), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Claudio Alves Vieira e de Vanilda Teixeira Vieira. A pretendente: 
ANDRÉIA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia (14/11/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Julieta de Almeida.

O pretendente: ABNER DOS ANJOS MENDONÇA, estado civil solteiro, profissão 
analista de redes, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/12/1988), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de natanael Mendonça e de Ester 
dos Anjos Mendonça. A pretendente: STEPHANY TEIXEIRA DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Osasco, SP, no dia (17/03/1995), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Everaldo da Silva e de 
Roseli Teixeira Silva.

O pretendente: RAFAEL SILVA RAMOS, estado civil solteiro, profissão bancário, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (07/12/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Aldo Vasconcelos Ramos e de Bethania Pesqueira da Silva 
Ramos. A pretendente: REBECA CAMILA BARBOSA DA SILVA SANTOS, estado 
civil solteira, profissão enfermeira, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/06/1992), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Arnaldo Araujo Santos 
e de Edna Barbosa da Silva Santos. 

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: LEONARDO LACERDA DOS SANTOS, profissão: ferroviário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Ricardo dos Santos e de Maria Rosa Soares 
Lacerda. A pretendente: PATRÍCIA ARAUJO AMARAL, profissão: aux. administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: José Gonçalves de Minas - Munc. de Berilo, MG, 
data-nascimento: 19/12/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José 
Evair Alves Amaral e de Cicera Aparecida Araujo Amaral.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & negócios

O pretendente: PEDRO HENRIQUE DA SILVA LEANDRO, profissão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-
nascimento: 01/05/1999, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Julio Cesar 
Leandro e de Maria Ildany da Silva Leandro. A pretendente: CAMILLA APARECIDA 
FERREIRA DA SILVA, profissão: assistente fiscal, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Edson Aparecido da Silva e de Maria Aparecida Ferreira.

O pretendente: GABRIEL LUZ DE NOVAES, profissão: estágiario de engenharia 
civil, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ailton Leite de novaes e de Aparecida 
Saraiva Luz novaes. A pretendente: NATASHA TEIXEIRA PARREIRA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/08/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Gilson Mendes Parreira e de Maria 
Edite Teixeira Parreira.

MAURO OLIVEIRA MARTINS, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dez de maio de mil novecentos 
e sessenta e um (10/05/1961), residente e domiciliado Rua Francisco Alarico Bérgamo, 
1459, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de nelson Oliveira Martins 
e de Maria Tomasia Martins. CLAUDIA LOPES DA SILVA, estado civil solteira, profis-
são aposentada, nascida em Ipatinga, Estado de Minas Gerais (Cn:LV-A-056,FLS.059 
IPATInGA/MG), Ipatinga, MG no dia três de abril de mil novecentos e setenta e três 
(03/04/1973), residente e domiciliada Rua Francisco Alarico Bérgamo, 1459, casa 02, 
Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Lopes da Silva e de Maria Fer-
reira da Silva.

ITAMAR TOSTES BARBOSA, estado civil divorciado, profissão líder de manutenção, 
nascido em Bom Jesus do Galho, Estado de Minas Gerais, Bom Jesus do Galho, MG 
no dia vinte e nove de novembro de mil novecentos e cinquenta e cinco (29/11/1955), 
residente e domiciliado Rua Marim, 10, bloco 02, apartamento 04-A, Colônia, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Antonio Pedro Barbosa e de Carmozina Dias Tostes. ELIE-
NE RODRIGUES DA SILVA, estado civil divorciada, profissão auxiliar de enfermagem, 
nascida em Bodocó, Estado de Pernambuco, Bodocó, PE no dia três de junho de mil 
novecentos e setenta e três (03/06/1973), residente e domiciliada Rua Marim, 10, bloco 
02, apartamento 04-A, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Rodrigues 
de Lima e de Espedita Rodrigues da Silva.

Número de brasileiros endividados bate novo recorde em abril
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