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Prefácio

A sabedoria que vem do paradoxo

A ironia irrita. Não porque ela zombe ou ataque, mas porque nos 
priva de certezas, desvendando o mundo como ambiguidade.

Milan Kundera, A arte do romance

A ideia deste pequeno livro remonta a uma colaboração entre duas 
figuras estelares do nosso pensamento econômico, Alexandre Kafka e Ro-
berto Campos, que se consumou através de um texto perdido, de 96, mas 
nunca desaparecido, de tão bem achado. Esse texto introduzia a intrigante 
hipótese segundo a qual “a economia brasileira não obedecia a nenhuma 
das leis conhecidas” e que, portanto, caberia investigar “as normas secretas 
de seu funcionamento”.

Campos e Kafka não tencionavam colher mais jabuticabas na fron-
dosa árvore de onde brotam as “teorias alternativas” sobre o Brasil, nem 
trazer novas revelações sobre a nossa curiosa e sempre surpreendente 

“identidade nacional”. Estavam mesmo era exercitando outra arte, que 
Machado de Assis definiu como “o pudor da razão diante da vida”, e assim 
compuseram, exatamente como Brás Cubas ao contar sua história, uma 

“obra supinamente filosófica, de uma filosofia desigual, agora austera, logo 
brincalhona, coisa que não edifica nem destrói, não inflama nem regela, e 
é todavia mais que passatempo e menos do que apostolado”.2

Com esses termos de referência, foram exatamente dez as leis que 
saíram publicadas em Uma reformulação das leis do Kafka, na edição de 
março de 96 da revista Senhor, posteriormente republicadas em A técnica 
e o riso, em 966. O Kafka aqui, na maior parte do tempo, é Alexandre, 
nosso eterno representante no FMI (Fundo Monetário Internacional), mas 
a sombra de Franz, quem sabe seu primo distante, como alegremente 
admitia, nunca está inteiramente ausente. 
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10  As leis secretas da economia

Campos lembra que sua colaboração com Kafka começou quando 
trabalharam juntos no gabinete de Eugênio Gudin, ministro da Fazenda 
entre agosto de 954 e abril de 955, durante a curta presidência de Café 
Filho. “Ficamos os dois conhecidos como ‘os homens do biombo’”, conta 
Kafka, pois davam expediente na antessala do ministro: “Um jornal co-
munista dizia que eu tinha de me esconder atrás de um biombo de aço”, 
ele brincava.3 Posteriormente, já separados em diferentes empregos e 
continentes, conforme relata Campos, mantiveram “assídua correspon-
dência” na qual prosseguiram “ininterruptamente na formulação de leis 
interpretativas do comportamento econômico e social latino-americano”. 
Talvez por isso o texto, mesmo em sua primeira aparição, já fosse uma 

“reformulação”. 
A técnica e o riso teve três edições, a última em 976, e, ao que tudo 

indica, Campos não retornou ao tema antes de 985, em um artigo sobre a 
reserva de mercado para os bens de informática, a qual parece ter concen-
trado essências venenosas em quantidade suficiente para trazê-lo de volta 
à busca por leis oblíquas que pudessem explicar o inexplicável. Se, por 
um lado, reconhecia que alguns dos enunciados originais não haviam so-
brevivido bem à passagem do tempo – como a quinta lei, pela qual ficava 
estabelecido que o número de ditadores na América Latina era constante, 
apenas variando sua localização –, argumentava, por outro, que conti-
nuava verdadeiro que o grau de burrice econômica se mantinha constante 
no continente, mudando apenas de sede. O enunciado específico dessa 

“undécima” lei, que veremos incluída na coletânea adiante, trata de pro-
tecionismo e eficiência competitiva, conceitos que a experiência com a lei 
de informática sacudiu ao limite. Em apenas duas outras ocasiões Cam-
pos acrescentaria material às leis do Kafka: em outubro de 995, em um 
artigo denominado “Saudades de Merquior…” (onde formularia onze leis 
sobre o comportamento sociopolítico, às quais retornaria em dezembro 
de 999, quando as estendeu para dezesseis), e em setembro de 997, em 
outro texto, intitulado “Síndrome da ameaça inexistente”, no qual acres-
centaria duas novas leis econômicas à série, que designou como Vingança  
dos Liberais.
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Prefácio 11

Tive o privilégio de conhecer e conviver com os dois homens do biombo, 
ainda que brevemente. Kafka (ou Alex, com a pronúncia inglesa, paro-
xítona, como era chamado carinhosamente por todos em Washington) 
ainda era o diretor-executivo do Brasil no FMI durante todo o tempo em 
que estive no governo, de modo que ainda pude vê-lo em ação igualmente 
espirituoso em momentos fáceis e difíceis. No início de 994, as percep-
ções do staff do Fundo sobre o Plano Real, sobretudo do responsável pela 
análise, Jose Fagenbaum, não eram boas e um impasse se apresentava. Na 
teoria, sem a ajuda do FMI, através de um empréstimo e um programa 
com o seu endosso, não conseguiríamos comprar as garantias necessárias 
para a finalização do nosso Plano Brady, a última etapa das negociações 
de reestruturação da dívida externa brasileira a partir da moratória de 
982. Entretanto, nossas reservas vinham crescendo muito e subitamente 
percebemos que não precisávamos mais do dinheiro deles. Era preciso 
manter o staff distraído com as intermináveis sutilezas de nossa contabi-
lidade pública enquanto adquiríamos as tais garantias, títulos do Tesouro 
americano, em mercado, a fim de tornar desnecessário o acordo com o 
FMI. Felizmente, tudo terminou bem,4 Kafka foi sempre um colaborador 
inestimável e foi com alegria que escrevi a apresentação para a publica-
ção de seu depoimento sob os auspícios do convênio entre o BCB (Banco 
Central do Brasil) e o CPDoc/FGV (Centro de Pesquisa e Documentação 
de História Contemporânea do Brasil, da Fundação Getulio Vargas). E 
também tive o privilégio de estar em seu happy hour de despedida em 
Washington, uma cerimônia excessivamente modesta para uma carreira 
tão extraordinária.

Roberto Campos foi deputado federal pelo Rio de Janeiro durante duas 
legislaturas, entre janeiro de 99 e dezembro de 999, um período que 
cobria todo o tempo em que eu estive em Brasília, em diferentes posições 
na área econômica. Ele tinha muitas desconfianças de Fernando Henrique 
Cardoso e de seus economistas da PUC (Pontifícia Universidade Católica), 
e a memória do Plano Cruzado, que ele havia desancado impiedosa e me-
recidamente na imprensa, não ajudava. Ele parecia esperar de nós outro 

“camelo”, conforme a sua versão da velha piada, ou seja, um cavalo dese-
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12  As leis secretas da economia

nhado em conjunto por economistas da Unicamp (Universidade Estadual 
de Campinas) e da PUC.5 Seu julgamento inicial sobre o Plano Real foi 
muito negativo e superficial: “âncora cambial disfarçada e aumento na 
carga tributária” e falta de “decisão” para privatizar e desregular. Esse é 
o registro nas memórias de FHC, que lhe devolveu a crítica: “como se a 
vontade (em uma visão simetricamente oposta e equivalente ao volunta-
rismo de esquerda) operasse no vazio, sem que existissem os interesses, 
as visões contrastantes, as estruturas estabelecidas.”6

O sucesso do plano e a eleição presidencial de 994 trouxeram o apoio 
de Campos a FHC e ao Plano Real, sobre o qual seu veredicto foi ficando 
mais generoso, ainda que nunca inteiramente convicto. Sem conceder 
indulgência alguma ao politicamente correto, divertia-se em ver FHC des-
confortável diante da acusação de neoliberal. “A acusação é francamente 
exagerada”, segundo dizia, “pois até hoje FHC não fala em ‘economia de 
mercado’ e sim em ‘mercado socialmente controlado’, expressão simpática 
porém conceitualmente contraditória. Assim, a conversão de FHC ao li-
beralismo, conquanto sincera, não é completa. Mas essa conversão revela 
que o subdesenvolvimento mental, característica das esquerdas brasileiras, 
conquanto doença grave e contagiosa, não é incurável.”7 Nessa fase de 
sua vida, mais que em outra, o sarcasmo, ainda que imerecido, parecia 
dominar qualquer consideração.

Começamos a nos aproximar durante as incontáveis audiências pú-
blicas no Congresso nos primeiros tempos do Plano Real, época em que 
muitos setores do PSDB, ainda incomodados com a aliança com o PFL, 
mostravam desconforto com os nossos apoios “pela direita”. As políticas 
ditas neoliberais de FHC e de sua equipe recebiam, simultaneamente, re-
senhas díspares: acusações ressentidas pela esquerda e elogios maliciosos 
dos liberais, ambos com ressalvas, e não era possível estabelecer qual pro-
duzia mais incômodo nas lideranças do PSDB. Com frequência, tinha a 
impressão de que os louvores dos liberais causavam mais irritação que as 
críticas pela esquerda, com as quais, surpreendentemente, boa parte do 
partido concordava. Como disse certa vez Machado de Assis, “basta ser 
partido para não ser inteiro”. 
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Porém, a despeito dessa curiosa dinâmica, com a presidência FHC 
já em pleno andamento, Campos e eu passamos a almoçar com alguma 
regularidade em seu modesto apartamento funcional em Brasília, um pri-
vilégio sem igual para um jejuno em assuntos relacionados às leis secretas 
do Brasil e de Brasília em particular. 

Mas a convivência não foi fácil.
As tensões entre os economistas do Plano Real e a esquerda quatrocen-

tona do PSDB não eram nada diante de outro ingrediente complexo. Cam-
pos tinha sido companheiro de Guilherme Arinos, meu pai, na primeira 
diretoria do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social), constituída em julho de 952: ele como diretor, até julho de 953, 
quando se demitiu junto com Glycon de Paiva, e Arinos como membro 
do Conselho de Administração, até julho de 956, quando seu mandato se 
esgotou. Guilherme Arinos tinha sido o arquiteto da Lei n..628/52, que 
criou o BNDE (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico), projeto 
em que trabalhou “com afinco e competência”,8 e estava entre os homens 
de confiança do presidente Vargas. A época era de muitas disputas entre 
esses “técnicos nacionalistas” e os “técnicos cosmopolitas”, entre os quais 
se incluía Campos, de acordo com a descrição de Lourdes Sola.9 Sempre 
a mesma disjuntiva entre ortodoxos e heterodoxos, cuja designação e 
termos de referência vão mudando com o tempo. Todavia, conforme o 
relato de Campos, a dinâmica das reuniões entre os dirigentes do BNDE 
se transformou depois da saída de seu primeiro presidente, Ari Torres, 
substituído por José Soares Maciel, uma escolha pessoal de Vargas, e que 
procurou logo deixar claro aos técnicos que estes “estavam enganados 
ao pensar que o BNDE era uma organização exclusivamente técnica”. 
Nessa ocasião ainda era possível contratar funcionários sem concurso, 
uma prática que Maciel defendia como “uma necessária e inevitável taxa 
de meretrício político”.0 

Sempre escutei em casa que a convivência entre Campos e Arinos no 
BNDE era uma guerra permanente – o liberal e o getulista, o professor e 
o bancário –, em torno da vocação do recém-criado banco de desenvolvi-
mento. Meu pai nada me contou sobre o teor desses debates, mas tenho 
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a impressão de que a diatribe com Campos, com o qual Arinos manteve 
boas relações ao longo de toda a vida, talvez tenha servido para que Ari-
nos, um funcionário de carreira do Banco do Brasil de origem humilde, 
investisse bastante na educação de seu único filho economista, para que 
ele jamais entrasse em desvantagem em querelas profissionais por conta 
de deficiência em titulação. 

Eu sabia muito pouco de tudo isso quando, nos idos de 995, o destino 
me colocou diante do quase octogenário Roberto Campos, o lendário 
Bob Fields, o polemista que havia arrasado céus e terras, um homem 
temido e odiado como poucos. Sentia nele um misto de condescendência 
e curiosidade, mas parecia sempre à beira da conflagração, como se aí se 
localizasse seu elemento natural. Seria aquele diretor do Banco Central, 
com metade de sua idade, o portador de alguma vingança tardia? Seria 
um heterodoxo getulista fazendo-se passar por liberal? Seria sincero em 
seus propósitos? Seria sustentável esse Plano Real que começava tão bem, 
inclusive pela ênfase que associava a reformas que ele sempre propugnou, 
como desregulamentação, liberalização, moeda sadia, responsabilidade 
fiscal e privatização? Teria, enfim, chegado o seu momento? Como estabe-
lecer um diálogo com essas criaturas que empunhavam de um jeito muito 
próprio as bandeiras que sempre foram suas?

Talvez em razão de todas essas dúvidas, as nossas conversas não en-
grenavam. De alguma maneira, ele parecia desajustado em relação ao que 
estava acontecendo. Por bons motivos, muitos o viam, inclusive os que lhe 
dedicavam antipatia, como o grande visionário de uma guerra que súbita e 
inesperadamente estava vencida. Depois de um duro e prolongado inverno 
o velho general liberal havia conquistado Moscou, a Cortina de Ferro e, 
possivelmente, um pedaço de Brasília. O jornal Folha de S.Paulo publicou, 
em abril de 993, um caderno especial (o Mais!) cujo título, bastante elo-
quente, era: “Ok, Bob, você venceu.” 

Todavia, os desafios operacionais envolvidos na administração dos 
territórios ocupados pareciam tão colossais quanto aborrecidos. Muitos 
países do Leste Europeu experimentavam hiperinflação e viam-se diante 
de reformas parecidas com as nossas em sociedades também repletas 
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de desconfianças e de opositores ao “choque de capitalismo”. As velhas 
polêmicas conceituais com as quais se identificava pareciam não apenas 
resolvidas como ultrapassadas, e as novas estavam relacionadas funda-
mentalmente aos termos exatos de execução de reformas liberalizantes 
em uma sociedade complexa, democrática, mas também cordial, e mar-
cada pela diversidade e pelo corporativismo. Em seu momento de glória, 
nenhuma das minhas dores de cabeça parecia interessá-lo. Ao contrário, 
os detalhes operacionais, o desenho de mecanismos e instituições novas, 
a necessidade de persuadir e colecionar apoios, dialogar com a sociedade, 
acordar maiorias desinteressadas, os paradoxos da ação coletiva, tudo isso 
parecia despertar-lhe um misto de tédio e contrariedade. Sua missão já 
estava cumprida, e o trabalho remanescente para a infantaria e para os 
sapadores de minas não o entusiasmava nem um pouco. Talvez por isso a 
conversa fluísse quase sempre para trivialidades, ou para piadas picantes, 
o que também parecia agastá-lo. Um dia, de fato, irritou-se seriamente 
comigo, não por qualquer coisa que eu tenha dito ou feito como diretor 
do Banco Central, e sim porque desmarquei dois almoços seguidos. Ele 
continuou a escrever favoravelmente sobre o Plano Real e sobre minhas 
ações, que nunca deixou de apoiar e encorajar com o seu habitual destemor, 
como numa célebre entrevista para o Roda viva, que até hoje circula pelo 
YouTube, na qual se refere simpática e elogiosamente à minha atuação 
como diretor da “carteira de câmbio”, entidade em que meu pai trabalhou 
no Banco do Brasil. Porém, o ritual foi suspenso. Estivemos juntos, na 
magnífica festa em comemoração a seus oitenta anos, entretanto, jamais 
conversamos novamente.

De nossos almoços guardo uma lembrança interessante: eu lhe dizia 
que, a cada semana, aprendia mais e mais sobre fenômenos kafkianos em 
Brasília. Eu me referia ao Franz, e ele, talvez pensando no Alex e em suas 
leis, apenas me recomendava que tomasse notas sobre os acontecimentos 
anormais, bom conselho que segui, infelizmente, apenas em parte. Esta 
coletânea se deve, em boa medida, a essas anotações. O leitor verá que 
muito do que se segue tem a ver com o registro de momentos especiais, 
os raros flagrantes da atuação dos deuses da história em seu trabalho 
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cotidiano, mas quase nunca percebido, de fazer as coisas funcionarem de 
acordo com alguma lógica, que se tornava compreensível apenas nesses 
preciosos e fortuitos relances.

Este pequeno livro traz uma releitura, uma atualização e uma con-
siderável ampliação do conceito original das leis do Kafka, uma ideia en-
cantadora que seus autores deveriam ter estendido, e certamente o fariam 
melhor do que é tentado a seguir. No compêndio adiante, as dez leis ori-
ginais se tornaram 74, um número destituído de quaisquer propriedades 
mágicas: certamente há muito mais método na nossa loucura do que cabe 
em apenas 74 leis, axiomas e maldições. O Brasil parece ter ficado mais 
complexo do que era em 96, porém, talvez a melhor explicação para esse 
número tão grande de novos dispositivos tenha a ver com a metodologia 
pela qual me pareceu mais apropriado reinventar as velhas leis, conside-
rando as novidades ocorridas nos últimos quarenta anos. 

Figura . A Lei do Limite Geográfico da Lógica estabelece que a lógica inventada 
pelos gregos no hemisfério Norte não tem aplicação ao Sul do equador. “Afinal  
de contas”, dizia Alexandre Kafka a Roberto Campos (acima), “que direito tem  

você de esperar um comportamento lógico na realidade brasileira?” De Aristóteles  
a Russell, “todos trabalharam acima do Trópico de Câncer! Quanto a nós,  
vivemos no reino próprio do instinto. Às vezes promovendo-o à dignidade  

da intuição. Às vezes, ficando na província do palpite”.
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A despeito do que os mestres Kafka e Campos estabeleceram na sexta 
de suas leis, a do Limite Geográfico da Lógica (Figura ), o leitor não deve 
perder de vista a verdadeira mensagem: as bizarrices do Brasil são todas 
elas explicadas através do bom- senso e da boa teoria econômica, só é preciso 
compreender o contexto e os incentivos, sempre exóticos e incomuns, 
que provocam comportamentos surpreendentes e idiossincráticos, mas 
paradoxais apenas na aparência. É muito provável, inclusive, que uma 
boa parte dessa legislação tenha validade também no hemisfério Norte, 
uma notável ilustração do quanto estamos integrados na economia global.

Em síntese, este livro, através do modelo introduzido pelas leis do 
Kafka originais, se destina a iluminar e desobstruir os caminhos tortos 
pelos quais as leis econômicas funcionam no Brasil. Portanto, não se trata 
de anarquizar a teoria econômica professando a intuição e o realismo fan-
tástico. Nem por um segundo o leitor deve imaginar que Kafka e Campos 
acreditavam realmente que o mundo funciona de acordo com leis econô-
micas muito diferentes daquelas ensinadas na faculdade. A forma frequen-
temente debochada, aqui empregada, de expor as verdades da economia 
não pretende deixar no leitor a impressão de que a sabedoria apresentada 
à moda de Brás Cubas discrepa ou se apequena diante daquela expressa 
no javanês da academia. As anomalias do mundo prático de que tratam 
as diversas leis enunciadas aqui não devem ser tomadas como compro-
vações de “leis alternativas”: os fenômenos sem explicação, misteriosas 
luzes movendo-se no céu, ou curas alegadamente milagrosas não indicam 
que a ciência deve perder sua utilidade em nome do curandeirismo. Ao 
contrário, o paradoxo funciona para a ciência como um delicado e ele-
gante desafio, cuja superação reduz os espaços para o charlatanismo e a  
pseudociência. 

O sucesso de diversos livros recentes com o intuito de explicar os 
mistérios da economia – a maior parte dos quais de autores estrangei-
ros – me anima a pensar que o leitor brasileiro possui genuíno interesse 
em relatos leves, acessíveis e informativos sobre os temas que o cercam 
e frequentemente o intimidam. Steven Levitt e Stephen Dubner, em seu 
imensamente bem-sucedido Freakonomics, um livro sobre o “lado oculto e 
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inesperado de tudo que nos afeta”, afirmam que “o moralismo representa 
a forma como as pessoas gostariam que o mundo funcionasse, enquanto a 
economia representa a forma como ele realmente funciona”. Só é preciso 
entender os incentivos, o que parece ter o condão de nos tornar, a nós, 
seres humanos racionais, ainda piores aos olhos do politicamente correto. 
É mais ou menos o mesmo que nos diz Ambrose Bierce, o famoso escritor, 
jornalista e polemista americano, em seu impagável O dicionário do diabo 

– uma inspiração para esta coletânea –, através do verbete “cínico”, para o 
qual oferece a seguinte definição: “Patife cuja visão defeituosa lhe faz ver 
as coisas como elas são e não como elas deveriam ser.”2

No Brasil, sem embargo, é grande a tensão entre o ser e o que deve ser, 
eis a questão. Uma historieta muito velha a esse respeito ajuda a explicar 
por que é abundante o material primário de que fazem uso Campos e 
Kafka. Um viajante passando pelo Rio de Janeiro em 92, e encantado 
com o desenho afrancesado da recém-aberta avenida Central, hoje avenida 
Rio Branco, achou que lhe contavam uma anedota com o relato segundo 
o qual, durante a construção da avenida, o único prédio que desabou, por 
erro de cálculo, foi o do Clube de Engenharia. Era verdade. Mendes Fradi-
que, o irreverente jornalista e caricaturista, autor da consagrada História 
do Brasil pelo método confuso (927), ofereceu a avalição definitiva para o 
episódio e também o elo entre o lado oculto da economia, as diabruras de 
Bierce e as leis de Campos-Kafka: “O humorismo tem objeto no contraste 
direto entre o que é e o que deverá ser. Ora, no Brasil, tudo é precisamente 
como não deverá ser, de modo que se torna impossível esse contraste e, por-
tanto, igualmente impossível o humorismo.”3

Por último, registro os meus agradecimentos mais fundamentais aos 
legisladores cuja sabedoria aqui foi utilizada à sua revelia, salvo alguns, 
com quem pude compartilhar o manuscrito e apurar a exatidão dos relatos, 
como os amigos Pedro Malan e Claudio Mauch. Meus agradecimentos a 
Marilda Bueno e ao professor José Pio Martins pelo acesso à biblioteca de 
Roberto Campos, hoje guardada na Universidade Positivo, em Curitiba, 
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e a José Mário Pereira, editor, amigo e especialista em Roberto Campos. 
Agradecimentos especiais são devidos ao escritor Rodrigo Lacerda e aos 
amigos economistas Edmar Bacha e Fábio Giambiagi, leitores que jamais 
esmorecem diante da minúcia e já acostumados à minha imprudência. 
Também especial é a minha gratidão ao jornalista e ficcionista Sergio Leo, 
cujo olhar espirituoso e circunstanciado, como o de um rigoroso editor 
acostumado com os dramas e eventos aqui narrados, tornou este manus-
crito muito melhor. Nenhum desses leitores deve ser responsabilizado 
pelos erros remanescentes e menos ainda pelos espinhos e venenos que 
permaneceram no texto.

Uma derradeira indulgência deve ser solicitada. No que se segue, ao es-
tabelecer inúmeras leis que, em razão de incentivos perversos, compelem 
Autoridades e burocratas à indolência ou ao vício, nem por um segundo 
pretende-se desmerecer os que exercem essas funções em geral, e os que 
trabalharam comigo em particular. O que este pequeno manual faz equi-
vale a afirmar que o servidor público é mal pago, sobretudo em compara-
ção com as responsabilidades que carrega, o que não quer dizer que não 
trabalhe direito. O serviço público está repleto de pessoas cuja grandeza 
interior as torna felizes por trabalhar para o bem comum, e que dedicam 
toda a sua existência a um impulso altruísta que a maioria experimenta 
apenas de forma ocasional. Tive o privilégio de trabalhar com muitas delas 
no Banco Central do Brasil e por toda a Esplanada, de presidentes e minis-
tros a motoristas e ascensoristas, passando pelos tocadores de processos, 
procuradores e técnicos de todo tipo. Gostaria que esse grupo enxergasse 
este volume como homenagem e não apenas como sátira.
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