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 “A análise instigante de Beattie mostra como os fatos podem 
 nos levar a mudanças. Dê às pessoas os fatos e elas farão a coisa certa.” 

Bono, vocalista do U2

“Beattie escreve com paixão e humor afiado.” 
The Economist

Uma história da riqueza do homem, mas recusando o destino, as  
divindades, a natureza e a cultura como personagens principais. Em 
Falsa economia, o grande diferencial para o sucesso econômico são as 
decisões dos homens.

Alan Beattie, um dos mais conceituados jornalistas econômicos da 
atualidade, apresenta sua ousada tese por meio de nove casos em-
bletáticos, que se propõem derrubar o que ele chama de mitos fata-
listas. Começa pela falácia sobre os Estados Unidos e a Argentina, 
rivais na virada do século XX, com a Argentina entre as dez maiores 
economias do mundo. O primeiro se tornou uma das economias mais 
bem-sucedidas da história e o outro entrou em colapso. Foi a história 
de cada um e as escolhas de seus governantes, e não o destino, que  
determinaram o que cada país viria a se tornar hoje. 

Outro mito abordado, o de que religiões específicas são ruins para o 
crescimento de um país, é desfeito com o exemplo da Malásia. País 
essencialmente formado por muçulmanos, é atualmente uma das 
economias mais bem-sucedidas do Sudeste Asiático. 

Beattie ilustra outros casos explicando como e por que os países,  
sociedades e economias chegaram ao ponto que estão agora: o que 
fez com que as cidades fossem como são, por que a corrupção destruiu  
alguns países e não outros, por que a economia que alimentou o Império  
Romano se tornou atualmente a maior importadora de grãos.

Dono de uma prosa bem-humorada e ágil, o jornalista pontua seu tex-
to com citação a economistas clássicos e especialistas do Banco Mun-
dial e do FMI. E ainda conclui com Shakespeare: “Em nós, por vezes, 
se encontra o remédio”, ou seja, são as decisões humanas, de fato, o 
diferencial para as sociedades. No passado e no futuro. 

ALAN BEATTIE é jornalista do Financial Times há mais de dez anos e 
editor da área de comércio internacional desde 2004. Trabalhou no 
Banco da Inglaterra antes de se dedicar ao jornalismo.
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 “Cada capítulo é uma tentativa do autor
para desmascarar o que ele considera

serem ‘mitos fatalistas’ sobre a economia 
de diferentes países e sociedades.”

 The New York Times

“Beattie é uma lenda do jornalismo econômico,
 um profissional com julgamento analítico

 muito superior à maioria de seus pares.”
Financial Times


