
Introdução - Sistemas Economicas
Cada bilionario é um falha da politica publica. - Dan Riffle (consultor

Dep.Alexandria Ocasio-Cortez)

Limites ao Crescimento, foi publicado em
1972 por um grupo cientistas sistemicas
do MIT,EUA. O cenario - continua como
normal - mostrou um colapso social em
volta de 2030. Estudos mais recentes mos-
tram que a previsão eles é historicamente
certo.

Permacultura não só meixe com
plantas e solos. A questão da
contaminação e emissões do gás
carbônico também insiste que es-
tudar e usar formas da construção
mais ecológicas. Tambem, impor-
tante é a questão financeiro.

Nesse estudo, não temos como
profundar a historia do dinheiro,
notando a conexão histórico en-
tre o militar, escravidão, dividas
e prostituição. Também não te-
mos tempo estudar a ligação entre
doenças mentais como depressão e
as poĺıticos do neoliberalismo.

Podemos notar o impacto da
medidas para controlar COVI19 e
a impacto na economia. Desde
nosso local da quarentena, pode-
mos refletir nas pessoas que conti-
nuam trabalhar, riscando suas vi-
das..os trabalhadores essências....os

açougueiros e stackers dos supermercados, as enfermeiras, os enfrentistas nos pos-
tos da gasolina. Porque esses trabalhadores essenciais, recebe, em geral os salários
minimos? Quando os banqueiros e financeiros, quais produzem nada real, recebem
milhares dos vezes o salario dos essenciais? Que sociedade estranho!!!! E porque
continuamos praticar e creditar em uma sistema com seus oscilações extremos com
a depressão iniciando em 2008. È coincidência que a palavra depressão significa
um colapso econômica e também um condição psicológica?

Cientistas em Australia, analizou 30 anos
de dados historicos com a previsão ini-
cial.... estamos seguindo na linha...para
colapso!

Mas dif́ıcil entender, sabemos
desde 1972 que crescimento sim
limites em uma planeta com re-
cursos limitados não vai dá certo.
Mas coninuamos no mesmo cami-
lho (com excepção que estamos con-
sumindo os recursos mais rapido
do que pensado foi posivel original-
mente).

Bom, que vai acontece depois o
COVID19? Com certeza vai precisa
varios mudanças, especialmente na
sistema economica. È dificil prever
muito, mas algumas coisas podemos



imaginar:-

• Globalização podem ser repensado. Com globalização estamos acustado co-
mer laranja de Californa e tamara de Egito. Mas quandto temos quaren-
tena, ou restrição em aviação... que vamos comer? Precisamos concentrar a
produção dos alimentos (especialmente os essencias) localmente, e como faz
Cuba, a dentro as cidades, a dentro os quintais individuais.

• Fluxos ’só acima a hora’ - Hoje lojas e supermercados não manter o mı́nimo
de estoque, antecipando que os produtos vem chegar no ultimo momento. De
novo, mudanças em movimentos e aviação deixa nos a risco de falta produtos
essenciais. Ver a problema dos estoques de mascaras e álcool durante esse
quarentena.

• Estamos vendo como a sistema da saúde e suporte social foi sistematicamente
destruidos por a economia neoliberal, e como isso piorou a situação em páıses
com Inglaterra, EUA e Austrália. Precisamos repensar e rejeitar a economia
neoliberal e seus pensamentos.

• Em economia neoliberal, o objetivo é minimizar (ate nullar) o papel do go-
verno (restinguindo sua habilidade financiar programas publicas) em favor
dos interesses comerciais dos elites. Nesta pandêmica estamos vendo que só
os governos tem como lidar com desafio desta escala. Com uma pandêmica
nacional, precisa reagir em forma nacional. Por exemplo, em EUA cada
estado tem restrições e tipos quarentenas diferentes, resultando em muitas
mais contaminações, por pessoas movimentando entre estados.

• No mesmo sentido, observamos uma coisa interessante. Por décadas os neoli-
berais são falando que não existe dinheiro por saúde publica, para segurança
social, para educação publica, para combater mudanças climáticas, para pro-
teger o meio ambiente. Mas cheguou uma pandemia que ameaça a economia,
e em dias tem bilhões de dólares aparecendo de nada. EUA, primeira res-
posta do congresso, $2 trilhões aprecio. Em Austrália $AU 600 bilhões. Em
Inglaterra libra350 bilhão!!!! O dinheiro é dispońıvel, quando os politicos
querem ele ser disponivel.

Tambem precisamos lembrar a disigualdade que a economia cria (ref Thomas
Picketty), a destruição ambiental e a perda da biodiversidade.

Precisamos pensar, a economia é para servir o povo, ou o povo são para
servir a economia???

Então, quais sugestões ou propostas podemos considerar?

Renda Básica Universal
Nas recessões recentes, o governo vem resgatar os empresarios e os banqueiros.
Creditando que eles vem emprestar e a economia re-iniciara. Na experiencia desde
2008 é simplesmente que isso não acontece. Os banqueiros e empresarios simples-
mente investio o dinheiro em eles mesmos, mantendo os preços seus ações alta, e
dando eles mesmos (os diretores) salarios milhionarios. Os bilhões dos dólares que
o governo EUA crio, não auxilio nada da economia e especialmente o povo. Em
verdade esta practica piorou a situação por milhoes das pessoas.



Uma sugestão, é que o governo
gerar dinheiro e dá isso dirieta-
mente por as pessoas. Nesse pan-
demico isso foi feito em forma con-
dicionario e em forma timida por
algumas paises. Mas a sugestão é
que isso vem ser um politica cen-
tral e permanente. Que cada pes-
soa/familia recebe um venda basico
minimo.

A valor disso sera suficiente que
as pessoas podem viver em forma
bem basico. Para melhorar mais

sua vida, as pessoas precisam trabalhar. Mas por minimo suas gastos minimos
são garantida.

Varios paises (Finlandia, Canada, Kenya, Escocia) e varios estados dos EUA
(California e Hawaii) tem uma form de renda basica ou estam experiemntando.
Ate agora os resultados indicam que a depressão (primariamente uma doença eco-
nomica), crime e adição as drogas e alcool diminuiram. E que pessoas ainda buscan
trabalho ou gerar mni-empressas.

Com o impacto do COVID19, Espanha é considerando esta opção.

Moedas Complementarias
Aqui a palavra importante é com-
plementária. A ideia não é subs-
tituir a economia atual/nacional, e
sim para complementá-la, para au-
xiliar a circulação das riquezas da
comunidade que o modelo neolibe-
ral não valoriza. Como é falado,
”um economista é a pessoa que sabe
o preço de tudo, mas pouco sobre
valores”.

O conceito aqui, é uma comuni-
dade criar um sistema de trocas de

produtos e serviços. A moeda pode ter diversos formatos. Um exemplo, é a criação
de uma moeda no formato de um tipo de ”vale”, os quais podem ser utilizados lo-
calmente para comprar serviços ou produtos. Os vales só têm validade localmente,
então o est́ımulo do sistema é local. Existem vários sistemas, diferindo em alguns
detalhes. A ideia foi desenvolvida originalmente por em 1918. Outro exemplo, foi
de um munićıpio da Áustria, Worghl, que após a primeira guerra mundial aplicou
o conceito e saiu da recessão com rapidez.

Um detalhe do sistema de Gesell e que foi usado em Worgl, é o demurage
(juros). Nesse sistema, ao final de cada mês, as moedas (de nome worhls) perdiam
a validade. E para que elas pudessem continuar a circurlar, o dono das moedas
precisavam pagar ao munićıpio uma taxa de 1% (carimbado por trás da nota/vale).
na realidade, isso é efetivamente um sistema de interesse/juro negativo de 1%. As



pessoas pagam para ter direito de ter dinheiro. Isso significa que neste sistema
as moedas circulam bem rápido. Neste caso, quando chega o final do mês todos
querem pagar suas contas com antecedência para não ter que pagar a taxa de 1%.
Isso estimula a economia local.

No sistema em Maleny/Austrália, de onde tenho mais experiência, é um pouco
diferente. Não imprimimos a moeda que usamos, mas usamos um sistema de
cheques. Cada participante tem seu nome registrado em uma lista, que chamamos
de diretório, onde consta o tipo de serviços ou produtos que são oferecidos ou
solicitados. As negociações são feitas pessoalmente, e depois atualizadas em um
sistema simples de registro central. Cada mês os participantes recebem uma lista
com suas transações. O saldo de todos os participantes é público, ou seja, todos
têm acesso. Esse sistema gera muita riqueza na comunidade. Além de transações
mais normais, o sistema permite valorizar outros tipos de atividades como por
exemplo, vizinho cuidando de crianças de outra pessoa, o que normalmente não é
valorizado.

Em Fortaleza, tem um sistema de microcréditos, sendo mais conhecido, o Banco
Palmas, que é mais reconhecido fora do Brasil do que internamente.

Sistema Microcrédito
Muhammad Yunus conta que quando
atuava como professor da economia
(em Bangladesh), onde eles esta-
vam acostumados a escrever os for-
mulários mostrando como touo es-
tava em equiĺıbrio. Isso até ele
perceber uma mulher muito pobre
fazendo um banquinho de bambú
perto da entrada da universidade.
Ele pesquisou e viu que com um in-
vestimento pequeno (EUA $5) ela
poderia sair da miséria e começar
controlar sua própria vida. Ele bus-
cou apoio com bancos locais mas os

bancos não quiseram fazer empréstimo para pessoas pobres, mesmo quando Yunus
se ofereceu para ser fiador.

Ele com seus alunos coletaram dinheiro entre eles, e doaram à algumas famı́lias
locais como empréstimo. Posteriormente, as pessoas que receberam os empréstimos
fizeram os nno tempo devido. Mesmo com esta experiência, os bancos não teve
interesse em auxiliar esse povo. Yunus criou seu próprio banco, o Banco Grameen,
especificamente para auxiliar o povo com pequenos empréstimos.

Hoje, o banco cresceu e atendeu milhões de pessoas. Originalmente, os bancos
comerciais falam que não podem emprestar para os pobres porque segundo eles
essa parcela da população não pagaria os empréstimos¿ Hoje o Banco Grameen
tem taxa de inadimplência de 3

boldA questão não é se os bancos podem confiar no povo, a questão é se o povo
pode confiar nos bancos. - Mohamed Yunus.

O livro dele ”O Banqueiro dos Pobres”está dispońıvel em português.
Hoje existem muitos bancos e sistemas de uniões de crédito, especializados em



oferecer empréstimentos pequenos para pessoas na linha da pobreza, permitindo
que elas mesmas saiam da situação.

Economia Rosca
Economia Rosca (Doughnut Eco-
nomics) foi criada pela economista
Kate Raworth. Ela combinou duas
fontes de conhecimento para gerar
nova forma de entender a econo-
mia e auxiliar a fazer e tomar de-
cisões.

Ela incorporou as pesquisas re-
lativas aos limites planetários, feita
pelo Instituto Pottsdam e o Cen-
tro das Pesquisas em Resiliência de
Stockholm. Ela também incorpo-
rou muitas das metas de sustenta-
bilidade da ONU/Organização das
Nações Unidas.

Nesta forma podemos ver onde a economia é estável ecologicamente e social-
mente. O objetivo é manter a economia entre a rosca, entre as carateŕısticas que
permite e dá suporte para a vida neste planeta.

Inicialmente, um conceito bem interessante, mas como as dificuldades geradas
em decorrência da pandemia do COVD19, a cidade de Amisterdã decidiu começar



a usar o conceito de Economia Rosca em seu planejamento e poĺıtica pública
econômica. Eles estão iniciando esse trabalho agora (abril 2020)... vamos ver o
que acontece!

Estudar as opções, e pesquisa com mais profundidade com uma. E relatar sua
pesquisa no grupo do whatsapp.
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