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A pulsão de vida do capitalismo 
é sua pulsão de morte: 
a acumulação
Professor Luiz Gonzaga Belluzzo debate o livro de Thomas Piketty, O Capital no Século 
XXI, tendo como paradigma o contexto global e brasileiro

Por Ricardo Machado

A pulsão de vida do capitalismo é sua pul-
são de morte: a acumulação. É nesse sen-
tido que o professor doutor Luiz Gonzaga 

Belluzzo, em entrevista por telefone à IHU On-Li-
ne, sustenta que Thomas Piketty, em O Capital no 
Século XXI – Le capital au XXIe Siècle (Paris: Seul, 
2013), cuja versão em português está na pré-ven-
da e deve ser lançada ainda no segundo semestre 
de 2014, apresenta um argumento claro sobre a 
ineficiência do capitalismo para combater a de-
sigualdade. “As alterações no desenvolvimento 
do capitalismo levaram a uma série de relações, 
dentre estas variáveis, que na verdade não dão 
dinamismo ao capitalismo. Ele demonstrou uma 
coisa muito importante, que a acumulação de 
riqueza no capitalismo não se faz ao largo dos 
critérios meritocráticos que muitos alegam ao 
justificar as diferenças de renda e riqueza. Ao 
contrário, uma boa parte da riqueza acumulada é 
gerada na herança. Isso é muito importante, pois 
pouca gente tinha formulado”, sustenta. “Em ge-
ral, os ideólogos do capitalismo dizem que ‘quem 
acumulou riqueza é porque mereceu’. Não, nada 
disso. Boa parte de quem acumulou renda o fez 
porque herdou. Isso permite que eles poupem 
mais e, desse modo, acumulem mais riqueza fi-
nanceira ou material”, complementa.

Além disso, Belluzzo lembra que as conquistas 
dos trabalhadores dentro do capitalismo não se 
originaram por conta do sistema, mas por meio 
das lutas sociais das próprias pessoas. A temáti-
ca, entretanto, não se reduz ao aspecto econômi-
co. “Eu falei do Wright Mills, mas podia ter falado 
de Adorno, de Marcuse, em teóricos que viam 
a desigualdade não somente do ponto de vista 
econômico, para mostrar que em uma sociedade 
democrática era preciso que os homens tivessem 
acesso igual à educação, à cultura. Essa dimen-
são de desigualdade, nos últimos anos, foi muito 
maltratada, porque é preciso ter igual acesso à 

comunicação para que se possa exigir dos meios 
de comunicação que sejam corretos no forneci-
mento da informação”, avalia.

Ao pensar sobre a realidade nacional, Bellu-
zzo argumenta que no Brasil a desigualdade 
tem raízes distintas das observadas nos Estados 
Unidos ou na Europa. “Nós jamais tivemos um 
estado de bem-estar, ao contrário, temos uma 
desigualdade estrutural e secular que agora está 
começando a ser corrigida na margem porque se 
está mudando a desigualdade dentro da escala 
de salários”, pontua. Ao projetar o futuro, o pro-
fessor chama atenção para o conservadorismo 
que ainda permanece no país. “Aqui as elites não 
estão dispostas a ceder nada. É uma luta política 
que vai levar anos, e o pouco que se conseguiu 
avançar já produziu uma revolta e uma indigna-
ção despropositada e assustadora, alegando-se 
que quem recebe Bolsa Família é vagabundo. Isso 
é tão pouco no que representa o total de gastos 
do governo e é tão importante para as famílias 
que recebem, apesar de ser pouco, que eu tenho 
a impressão de que o grau de crueldade das pes-
soas é muito maior do que a gente pode imagi-
nar”, reflete.

Luiz Gonzaga Belluzzo é graduado em Direito 
pela Universidade de São Paulo – USP, mestre em 
Economia Industrial pelo Instituto Latino-Ameri-
cano de Planificação-Cepal e doutor em Econo-
mia pela Universidade de Campinas – Unicamp. 
Foi secretário de Política Econômica do Ministério 
da Fazenda e, atualmente, é professor titular do 
Instituto de Economia da Unicamp. É autor, entre 
outros, de O capital e suas metamorfoses (São 
Paulo: Unesp, 2013), Os antecedentes da tormen-
ta: origens da crise global (Campinas: Facamp, 
2009) e de Temporalidade da Riqueza – Teoria da 
Dinãmica e Financeirização do Capitalismo (Cam-
pinas: Oficinas Gráficas da UNICAMP, 2000).

Confira a entrevista.
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IHU On-Line – Como os con-
ceitos de desigualdade e igualdade 
são tratados a partir da perspectiva 
econômica?

Luiz Gonzaga Belluzo – Este é um 
tema permanente na literatura eco-
nômica. Por exemplo, o economista 
John R. Commons1 escreveu um livro 
sobre distribuição de renda no início 
do século XX. Sendo ele um institucio-
nalista, cuidou de assuntos que rela-
cionavam o bem-estar das pessoas à 
teoria econômica. Ele sofreu perse-
guições ideológicas nos Estados Uni-
dos por conta do que era considerado 
inapropriado como tema de econo-
mia. Estava-se em pleno domínio da 
teoria neoclássica, que considerava 
esse tema da desigualdade irrelevan-
te, entre eles, Robert Lucas2. No en-
tanto, este tema foi tratado quase que 
marginalmente dentre os temas da te-
oria econômica. Porém, o que aconte-
ceu no século XX, no entreguerras, de 
1918 a 1939, com a Grande Depressão 
e no pós-guerra, suscitou a preocupa-
ção com as condições de vida das clas-
ses não proprietárias e estudos sobre 
distribuição de renda; um deles é de 
Simon Kuznets3, estudo este em que 
Piketty comenta sobre um momento 
no qual a distribuição de renda estava 
melhorando, em que ele “criou” uma 
lei que descrevia a evolução do padrão 
de distribuição de renda: no início dos 
processos de desenvolvimento do ca-
pitalismo a desigualdade aumenta, 
mas retrocede à medida que a eco-
nomia cresce. O livro de Karl Polanyi4, 

1 John Rogers Commons (1862–1945): 
foi um economista institucional norte- 
americano, historiador na Universidade 
de Wisconsin-Madison. (Nota da IHU On- 
Line)
2 Robert Lucas Jr (1937): nasceu em 
Yakima, Washington, no ano de 1937. 
Graduou-se em História em 1959 na Uni-
versidade de Chicago, obtendo seu PhD 
em Economia pela mesma universidade. 
Foi professor na Universidade Carnegie- 
Mellon de 1963 a 1974. Desde então le-
ciona na Universidade de Chicago. Foi 
agraciado com o Prêmio Nobel de Econo-
mia em 1995. (Nota da IHU On-Line)
3 Simon Smith Kuznets (1901-1985): 
foi um economista russo naturalizado 
estadunidense que recebeu o Prêmio de 
Nobel de economia em 1971. O prêmio 
foi recebido pela sua famosa “curva de 
Kuznets”, que relaciona ‘Desigualdade 
de Renda’ ao ‘Crescimento do Produto’ 
de uma Economia. (Nota da IHU On-Line)
4 Karl Polanyi (1886-1964): economista 
austríaco. Sua obra principal é A Grande 
Transformação – as origens de nossa épo-

A Grande Transformação (Lisboa: Edi-
ções 70, 2012), escrito em 1944, não 
é propriamente sobre distribuição, 
mas trata do assunto, pois refere-se à 
pobreza, à posição das pessoas na pi-
râmide de renda e do funcionamento 
do mercado autorregulado, concen-
trador de renda e de riqueza. Polanyi 
é um pensador que fala sobre as con-
dições de vida dos trabalhadores sub-
metidos às instabilidades de mercado 
autorregulado.

Estes foram temas marcantes no 
pós-guerra por conta de todas as polí-
ticas de bem-estar social. A literatura 
rooseveltiana, nos Estados Unidos, le-
vava em conta essa questão da pobre-
za, da inclusão, da desigualdade, etc. 
Houve um esforço do New Deal5 para 
reduzir as desigualdades, e o próprio 
Roosevelt6 tratou disso em vários dis-
cursos, e em quase todos eles, nos 
anos 1930 e 1940, falou sobre a desi-
gualdade. Este tema voltou a ser im-
portante no pós-guerra, cujas políti-
cas sociais e econômicas tinham a ver 
com o desemprego e a desigualdade.

O que acontece a partir dos anos 
1980, e é isso que Piketty mostra, 
é que houve um período, dos anos 
1930 aos 1970, em que ocorreu uma 
redução da desigualdade causada por 
vários fatores. Piketty aponta que as 
duas guerras causaram uma redução 
no poder da riqueza em determinar 
as posições ativas da distribuição 
de renda. A partir dos anos 1980, as 
políticas ditas reaganianas e thatche-
rianas, ou se preferir neoliberais, mu-
daram completamente as orientações 
da política econômica. Inclusive com a 
defesa da desigualdade, pois como as 
economias perderam vigor nos anos 

ca (Rio de Janeiro: Campus, 2000), es-
crita nos Estados Unidos de 1940 a 1943. 
Sobre o economista a IHU On-Line 147, 
de 27-06-2005, dedicou o tema de capa 
A grande transformação. As origens da 
nossa época. Os 60 anos da obra clássica 
de Karl Polanyi, disponível para downlo-
ad em http://bit.ly/ihuon147. (Nota da 
IHU On-Line)
5 New Deal: nome dado às reformas exe-
cutadas por Roosevelt nos EUA a partir de 
1933, que consagrava certa intervenção 
do Estado nos domínios econômico e so-
cial. (Nota da IHU On-Line)
6 Franklin Delano Roosevelt (1882-
1945): 32º presidente dos Estados Uni-
dos. Realizou quatro mandatos e morreu 
durante o último. Durante sua estadia 
na Casa Branca, enfrentou o período da 
Grande Depressão e a Segunda Guerra 
Mundial. (Nota da IHU On-Line)

1970 era preciso desbloquear as coa-
lizões que bloqueavam o desenvolvi-
mento do capitalismo, defendido por 
Margaret Thatcher7 e Ronald Reagan8. 
Era preciso acabar com tudo aquilo e 
liberar as forças de mercado para que 
a criatividade dos indivíduos tornasse 
mais dinâmico o movimento, baseado 
na teoria do gotejamento. Mas o que 
é essa teoria? É a ideia de que se pre-
cisava reduzir a carga tributária, que 
tinha sido elevada no pós-guerra, jus-
tamente, para permitir a redistribui-
ção de renda, era preciso desonerar 
os ricos dos pesos dos impostos das 
alíquotas marginais – aquelas que 
incidem sobre os rendimentos mais 
altos – cuja tabela era progressiva 
conforme o tamanho da riqueza. Isso 
tudo contribuiu para o aumento da 
desigualdade, agravado pelo fato de 
que em um segundo momento houve 
o deslocamento da produção para re-
giões manufatureiras onde os salários 
são mais baixos.

IHU On-Line – O livro O Capital 
no Século XXI, de Thomas Piketty, 
apresenta um estudo econométrico 
apontando que a desigualdade só au-
mentou desde a obra de Karl Marx. 
Como este trabalho é apresentado?

Luiz Gonzaga Belluzo – Piketty 
fez um trabalho de longuíssimo prazo, 
pegando alguns aspectos históricos 
interessantes. Em seu estudo, o que 
ele chama de capital não é a mesma 
coisa que Marx9 chama de capital, ain-

7 Margaret Hilda Thatcher (1925): polí-
tica britânica, primeira-ministra de 1979 
a 1990. (Nota da IHU On-Line)
8 Ronald Reagan (1911-2004): ator nor-
te-americano formado em economia e 
sociologia. Foi eleito governador da Ca-
lifórnia em 1966 e se reelegeu em 1970 
com uma margem de um milhão de vo-
tos. Conquistou a indicação à presidência 
pelo Partido Republicano em 1980, e os 
eleitores, incomodados com a inflação e 
com os americanos mantidos há um ano 
como reféns no Irã, o conduziram à Casa 
Branca. Antes de ocupar a presidência, 
passou 28 anos atuando como ator em 
55 filmes que não entraram para a his-
tória, mas que lhe deram fama e popu-
laridade. Sua carreira no cinema termi-
nou em 1964, em “The Killers”, único 
filme em que atuou como vilão. (Nota 
da IHU On-Line)
9 Karl Marx (Karl Heinrich Marx, 1818-
1883): filósofo, cientista social, econo-
mista, historiador e revolucionário ale-
mão, um dos pensadores que exerceram 
maior influência sobre o pensamento 
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da que no fim haja uma convergência 
entre eles. Piketty, por exemplo, não 
trata das condições de produção do 
modo capitalista. Para ele, o capital é 
o estoque de riqueza acumulado por 
algum grupo social que lhes dá direito 
a um rendimento diferenciado. O au-
tor faz uma análise muito interessan-
te sobre as metamorfoses da riqueza 
e dos modos de distribuição dos pa-
trimônios privados com base em do-
cumentos sobre a posse de terras, de 
rendimentos, das fábricas, dos títulos 
imobiliários e todos os títulos finan-
ceiros – as ações, inclusive.

Ele começa seu trabalho com o 
domínio da riqueza fundiária da In-
glaterra, que é basicamente da terra, 
o declínio dessa forma de captura da 
renda à medida que o capitalismo vai 
avançando, desde o mercantilismo, do 
incentivo à manufatura ao capitalismo 
industrial. Ele vai mostrando como, do 
início do século XX, sobretudo depois 
da primeira guerra, até os anos 1980, 
houve uma queda na concentração 
da riqueza e da renda. Piketty atribui 
o declínio às duas guerras e à depres-
são. A economia de guerra era uma 
economia planejada que impedia que 
houvesse alterações muito grandes na 
distribuição da riqueza e da renda, era 
preciso fazer promover o sentimento 
de pertinência para obter a concor-
dância das pessoas com o pagamento 
de tributos destinados a financiar a 
guerra ou emitir dívida pública com 
taxas de juro muito baixas. Isso, além 
do racionamento que atingia todas as 
camadas de renda e riqueza. Piketty 
trata de maneira apropriada o que 
aconteceu no pós-guerra, um período 
marcado pela execução de políticas 
que tentaram reduzir as diferenças de 
renda e riqueza por meio de repres-
são financeira e do controle social 

social e sobre os destinos da humanida-
de no século XX. A edição número 41 dos 
Cadernos IHU ideias, de autoria de Leda 
Maria Paulani, tem como título A (anti)
filosofia de Karl Marx, disponível em 
http://bit.ly/173lFhO. Também sobre o 
autor, confira a edição número 278 da 
IHU On-Line, de 20-10-2008, intitulada 
A financeirização do mundo e sua crise. 
Uma leitura a partir de Marx, disponível 
em http://bit.ly/ihuon278. Leia, igual-
mente, a entrevista Marx: os homens não 
são o que pensam e desejam, mas o que 
fazem, concedida por Pedro de Alcântara 
Figueira à edição 327 da IHU On-Line, de 
03-05-2010, disponível em http://bit.ly/
ihuon327. (Nota da IHU On-Line)

da economia, com incentivos para 
que o sistema bancário e financeiro 
financiasse a expansão da economia. 
A espetacular subida das cargas tribu-
tárias em todos os países foi funda-
mental para promover a distribuição 
para os que estão na parte inferior da 
pirâmide. Neste momento são criados 
todos os direitos sociais e econômicos 
que garantam renda mínima para os 
que estão lá embaixo.

A economia cresceu a taxas ele-
vadas com a reconstrução da Europa 
e dos Estados Unidos e isso foi feito 
com aumento de salários reais, au-
mento de emprego e o surgimento 
de uma classe média que aparece 
juntamente com a mudança na es-
trutura de controle das grandes em-
presas americanas, o que faz surgir o 
fenômeno do White collar. Tanto que 
Wright Mills10 escreve um livro chama-
do White Collar: The American Middle 
Classes (New York: Oxford University 
Press, 1969) justamente no momento 
em que a nova classe média americana 
estava surgindo. Piketty diz que a partir 
de 1980 houve uma desestruturação 
dessas formas que permitiram a redu-
ção da desigualdade, e isso tudo tem 
a ver até com a mudança na estrutura 
da empresa e o predomínio do capital 
financeiro que obriga a redução do sa-

10 Charles Wright Mills (1916-1962): foi 
um sociólogo norte-americano. Mestre 
em arte, filosofia e sociologia pela Uni-
versidade do Texas, doutorou-se em so-
ciologia e antropologia pela Universidade 
de Wisconsin. Foi professor de Sociologia 
das Universidades de Maryland e Colum-
bia. (Nota da IHU On-Line)

lário. Mas essa intuição não é somente 
de Piketty, mas de outros autores como 
o próprio Joseph Stiglitz11,  Krueger12,  
Robert Hall13, etc. Há muitos auto-
res que desde as décadas de 1980 e 
1990 já falavam sobre isso e já aler-
tavam sobre onde aquele modelo de 
capitalismo iria parar. Mais do que 
isso, houve autores, inclusive eu, que 
escreveram sobre o aumento da desi-
gualdade e os processos que nos con-
duziram à crise, discutido no meu livro 
O capital e suas metamorfoses (São 
Paulo: Unesp, 2013).

IHU On-Line – Como o senhor 
avalia a importância do estudo de Pi-
ketty para pensarmos a atual conjun-
tura econômica mundial? Que ideias 
novas o autor traz para o debate?

Luiz Gonzaga Belluzo – Penso que 
ele tenha feito um estudo profundo 
e um trabalho de grande fôlego com 
embasamento estatístico sujeito a crí-
ticas. É importante dizer isso porque 
as pessoas pensam que a estatística é 
uma coisa exata, mas não é. A estatís-
tica existe exatamente porque certos 
fenômenos exigem que se dê um tra-
tamento probabilístico, pois não têm 
bases fixas e necessitam de critérios e 
avaliações. Esse trabalho que Piketty 
faz é muito interessante, porque es-
tabelece conexões entre as mutações 
nas formas de riqueza, a concentração 
do controle do capital em nível global 

11 Joseph Stiglitz: ex-vice-presidente 
do Banco Mundial – Bird, foi chefe dos 
economistas no governo Clinton, Esta-
dos Unidos, e prêmio Nobel de Economia 
2001. Ele é autor, entre outros, dos se-
guintes livros, traduzidos para o portu-
guês: A globalização e seus malefícios 
(São Paulo: Futura, 2003) e Os Exuberan-
tes anos 90 (São Paulo: Companhia das 
Letras, 2003). (Nota da IHU On-Line)
12 Alan Bennett Krueger (1960): é um 
economista americano, professor de Eco-
nomia e Assuntos Públicos da Universida-
de de Princeton e pesquisador associado 
no Departamento Nacional de Pesquisa 
Econômica. Em 7 de março de 2009, ele 
foi nomeado pelo presidente Barack Oba-
ma para ser secretário do Tesouro para 
a política econômica dos Estados Unidos. 
Em outubro de 2010, anunciou a sua de-
missão do Departamento do Tesouro, 
para retornar à Universidade de Prince-
ton. (Nota da IHU On-Line)
13 Robert Ernest “Bob” Hall (1943): é 
um economista norte-americano e mem-
bro sênior da Universidade de Stanford 
Hoover Institution. Ele é geralmente 
considerado um macroeconomista, mas 
se descreve como um “economista apli-
cado”. (Nota da IHU On-Line)

“Em uma 
sociedade 

democrática era 
preciso que os 

homens tivessem 
acesso igual 

à educação, à 
cultura”
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sob o comando dos grandes bancos e 
empresas, a diferença entre a remu-
neração dos executivos e o aumento 
da desigualdade na apropriação da 
renda gerada pelos trabalhadores e, 
por exemplo, a desmobilização dos 
sindicatos. Claramente ele mostra que 
as alterações no desenvolvimento do 
capitalismo levaram a uma série de 
relações, dentre estas variáveis, que 
na verdade não dão dinamismo ao ca-
pitalismo. Ele demonstrou uma coisa 
muito importante, que a acumulação 
de riqueza no capitalismo não se faz 
ao largo dos critérios meritocráti-
cos que muitos alegam ao justificar 
as diferenças de renda e riqueza. Ao 
contrário, uma boa parte da riqueza 
acumulada é gerada na herança. Isso 
é muito importante, pois pouca gente 
tinha formulado. Em geral, os ideólo-
gos do capitalismo dizem que “quem 
acumulou riqueza é porque mereceu”. 
Não, nada disso. Boa parte de quem 
acumulou renda o fez porque herdou. 
Isso permite que eles poupem mais e, 
desse modo, acumulem mais riqueza 
financeira ou material. Porém, isso 
não dá dinamismo ao capitalismo, 
gera um efeito contrário, promove um 
certo “apodrecimento”, parasitismo – 
para usar a expressão de Piketty.

IHU – Como podemos compre-
ender os conceitos de Rente e Reve-
nu que Piketty traz em sua obra?

Luiz Gonzaga Belluzo – Rente é 
uma renda que decorre da proprie-
dade. Revenu é um rendimento que 
pode advir do trabalho ou da ativida-
de produtiva dos empresários. O ren-
te decorre da simples propriedade de 
um ativo, enquanto o revenu decorre 
da atividade econômica normal, da 
criação de valor baseado na mobili-
zação do emprego e na geração dos 
lucros empresariais. Nesse sentido, o 
primeiro termo tem uma conotação 
moral, pois se trata do sujeito que co-
loca seu dinheiro para trabalhar, é o 
que Marx chama dos rendimentos do 
capital fictício.

IHU On-Line – O capitalis-
mo trouxe mais desvantagens ou 
mais vantagens à problemática da 
desigualdade?

Luiz Gonzaga Belluzo – O capi-
talismo ofereceu a oportunidade de 
melhoria dos padrões de vida para 

as populações em geral, mas de uma 
forma muito desigual. Não se pode 
comparar nem mesmo as condições 
de vida da classe operária no começo 
da Revolução Industrial com as condi-
ções de vida da classe operária hoje. 
Mas isso não foi oferecido a partir das 
próprias tendências centrais do capi-
talismo, isso foi conquistado pela luta 
social. Ou seja, o capitalismo pode 
abrir um espaço à medida que ele cria 
novos meios e novas oportunidades 
para que as pessoas tenham acesso 
aos bens da vida, aos bens que os su-
jeitos produzem, mas isso não foi feito 
automaticamente. É preciso que haja 
uma ação política, como foi feito nos 
Estados Unidos e, sobretudo, na Euro-
pa do pós-guerra, para que as oportu-
nidades abertas sejam aproveitadas. 
É muito simplista responder que o ca-
pitalismo é perverso – ele não é per-
verso nem benevolente –, ele apenas 
segue suas regras. E quais são suas 
regras? São as de acumulação de ri-
queza abstrata, esse é o objetivo dele. 
Agora, ao acumular riqueza abstrata, 
ele cria oportunidade de melhoria de 
condições de vida que os homens têm 
de conquistar por sua vida política e 
social.

IHU On-Line – Que outras desi-
gualdades, além da econômica, de-
vem ser levadas em conta quando 
tratamos deste tema? Piketty aponta 
algo nesse sentido ou seu estudo se 
refere especificamente à questão da 
renda?

Luiz Gonzaga Belluzo – Há uma 
ultrapassagem da fronteira do eco-
nômico, como muitos pensadores já 
fizeram. Eu falei do Wright Mills, mas 
podia ter falado de Adorno14, de Mar-
cuse15, em teóricos que viam a desi-
gualdade não somente do ponto de 
vista econômico, para mostrar que em 
uma sociedade democrática era pre-
ciso que os homens tivessem acesso 
igual à educação, à cultura. Essa di-
mensão de desigualdade, nos últimos 
anos, foi muito maltratada, porque 
é preciso ter igual acesso à comuni-
cação para que se possa exigir dos 
meios de comunicação que sejam cor-
retos no fornecimento da informação. 
Então todo esse aparato que constitui 
o mundo da cultura precisa ser ofere-
cido aos cidadãos, porque não basta 
ter uma sociedade rica e com a renda 
mais bem distribuída, sem que se ofe-
reça o acesso desses bens culturais a 
estas pessoas. É por isso que nos Esta-
dos Unidos há pessoas que são bem 
de vida, mas são completamente ig-
norantes sobre o mundo onde vivem. 
Nesse sentido, faço a provocação do 
filósofo Bernard Stiegler16: O que vale 

14 Theodor Adorno [Theodor Wiesen-
grund Adorno] (1903-1969): sociólogo, 
filósofo, musicólogo e compositor, definiu 
o perfil do pensamento alemão das últi-
mas décadas. Adorno ficou conhecido no 
mundo intelectual, em todos os países, 
em especial pelo seu clássico Dialética 
do Iluminismo, escrito junto com Max 
Horkheimer, primeiro diretor do Institu-
to de Pesquisa Social, que deu origem 
ao movimento de ideias em filosofia e 
sociologia que conhecemos hoje como 
Escola de Frankfurt. Sobre Adorno, con-
fira a entrevista concedida pelo filóso-
fo Bruno Pucci à edição 386 da Revista 
IHU On-Line, intitulada Ser autônomo 
não é apenas saber dominar bem as tec-
nologias, disponível para download em 
http://bit.ly/ihuon386. A conversa foi 
motivada pela palestra Theodor Adorno e 
a frieza burguesa em tempos de tecnolo-
gias digitais, proferida por Pucci dentro 
da programação do Ciclo Filosofias da In-
tersubjetividade. (Nota da IHU On-Line)
15 Herbert Marcuse (1898-1979): soció-
logo alemão naturalizado estadunidense, 
membro da Escola de Frankfurt. Estudou 
Filosofia em Berlim e Freiburg, onde co-
nheceu os filósofos e professores Husserl 
e Heidegger e se doutorou com a tese Ro-
mance de artista. Algumas de suas obras: 
Razão e Revolução, Eros e Civilização, 
O Homem Unidimensional. (Nota da IHU 
On-Line)
16 Bernard Stiegler (1952): é um filósofo 
francês. A obra de Stiegler é influenciada 
por, entre outros, André Leroi-Gourhan, 
Gilbert Simondon, Friedrich Nietzsche, 
Paul Valéry, Edmund Husserl, Martin Hei-
degger e Jacques Derrida. (Nota da IHU 
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a vida se você não sabe vivê-la? Não 
vale nada. É preciso saber viver a vida 
para curtir os bens que a população 
e o progresso técnico e econômico 
produziram.

IHU On-Line – Que impacto tem 
a crítica a Thomas Piketty, feita pelo 
Financial Times, de que os ajustes a 
“dados crus” feitos pelo economista 
teriam impactos nas conclusões da 
pesquisa?

Luiz Gonzaga Belluzo – A estas 
críticas outras pessoas responderam, 
afirmando que esses pontos não eram 
importantes, pois não afetavam em 
nada as conclusões. Tanto que ele 
nem respondeu, porque era uma 
tentativa de desqualificar um traba-
lho que tem problemas como todo 
trabalho estatístico, que pode ser 
melhorado ou requalificado, mas isso 
não incide sobre as conclusões que 
ele tirou. São acusações do arco da 
velha, como alguns críticos de Piketty 
fazem, de que o autor do livro teria 
desconhecido o esforço e o mérito 
daqueles que ganharam mais dinhei-
ro, o que ele demonstra claramente 
não ser verdade. Em geral, no Brasil, a 
crítica foi triste, pois os conservadores 
mostraram que não estão à altura de 
participar de um debate destes. Não 
se pode querer desqualificar com ar-
gumentos muito frágeis e ideológicos, 
porque a discussão que ele faz não é 
nestes termos; Piketty vai lá e mostra 
como as coisas aconteceram. Ele está 
estudando isso há tempo, a exemplo 
de outros autores, tais como Edward 
Wolff17, Dean Baker, James Albrecht18, 
que diferentemente dele não fizeram 
um trabalho de campo com tanto fô-
lego e tanta solidez.

On-Line)
17 Edward Nathan Wolff (1946): é um 
economista americano cujas principais 
áreas de pesquisa são a distribuição de 
renda e riqueza e o crescimento da pro-
dutividade. Ele é professor de economia 
na Universidade de Nova Iorque. (Nota de 
IHU On-Line)
18 James Albrecht: professor do Depar-
tamento de Economia da Universidade 
de Georgetown. Tem mestrado em Es-
tatística e doutorado em Economia pela 
Universidade de Berkeley. Albrecht mi-
nistra cursos em economia do trabalho, 
teoria microeconômica, matemática para 
economistas e estatísticas. Sua pesquisa 
atual concentra-se em economia do tra-
balho. (Nota da IHU On-Line)

IHU On-Line – O próprio Piketty 
disse que não conseguiu dados sobre 
a realidade brasileira para fazer suas 
análises. Que países compõem o cor-
pus de pesquisa do livro?

Luiz Gonzaga Belluzo – Ele olhou 
para os países europeus, como Sué-
cia, Itália, Grécia, e também para os 
Estados Unidos e a Argentina. A In-
glaterra, que não referi antes, é mui-
to importante para o estudo dele. 
Piketty percebeu que nos países eu-
ropeus havia um padrão, já no Brasil 
ele não usou os dados porque consi-
derou que as informações do imposto 
de renda acerca da riqueza não eram 
satisfatórias.

IHU On-Line – O senhor acredita 
que a análise e as soluções propostas 
por Piketty podem ser aplicadas no 
Brasil?

Luiz Gonzaga Belluzo – As análi-
ses que ele fez sobre a desigualdade 
são um caso especial, porque a desi-
gualdade não se reduziu no Brasil no 
período em que se está observando a 
redução da desigualdade na Europa. 
No nosso país fizemos o movimento 
contrário, pois agora a desigualdade 
se reduziu ligeiramente em um mo-
mento em que a desigualdade na Eu-
ropa está aumentando, sobretudo no 
que se refere aos rendimentos do tra-
balho. O Brasil teve, anteriormente, 
um agravamento da desigualdade e 
isso não significa que as pessoas pas-
saram a viver pior. Uma família que sai 

do sertão da Paraíba e vem para São 
Paulo melhora seu nível de renda sem 
diminuir a desigualdade, embora isso 
não signifique, necessariamente, que 
ela passou a viver melhor, pois essas 
pessoas vêm para a cidade trazendo 
as marcas da desigualdade do cam-
po. O Brasil, desde os anos 1970 até 
recentemente, apresentou aumento 
do coeficiente de Gini19, com índices 
de desigualdade muito impressionan-
tes. Até porque a inflação foi perversa, 
pois corrói a renda dos que não têm 
mecanismos para se defender, e isso 
ocorreu ao longo dos anos 1980. Mas 
o nosso país tem outra trajetória, pois 
não se ajusta à forma da evolução da 
distribuição de renda e da desigualda-
de dos países que Piketty avalia.

A desigualdade no Brasil tem ou-
tras raízes, outras dinâmicas e outras 
formas. Nós jamais tivemos um esta-
do de bem-estar, ao contrário, temos 
uma desigualdade estrutural e secular 
que agora está começando a ser cor-
rigida na margem porque se está mu-
dando a desigualdade dentro da es-
cala de salários. É por isso que Piketty 
não fez um estudo sobre o Brasil, por-
que não há os dados das pessoas mais 
ricas, e os dados que existem acerca 
de renda e riqueza não são confiáveis. 
Mesmo no caso dos países que o au-
tor trata, ele avisa: “eu posso estar mi-
nimizando as diferenças de renda e ri-
queza porque há muita gente que tem 
suas fortunas nos paraísos fiscais”.

IHU On-Line – Que desafios es-
tão postos ao cenário brasileiro com 
relação à desigualdade?

Luiz Gonzaga Belluzo – Piketty 
faz uma sugestão radical propondo 

19 Coeficiente de Gini: é uma medida 
de desigualdade desenvolvida pelo esta-
tístico italiano Corrado Gini, e publicada 
no documento “Variabilità e mutabilità” 
(“Variabilidade e mutabilidade” em ita-
liano), em 1912. É comumente utilizada 
para calcular a desigualdade de distribui-
ção de renda, mas pode ser usada para 
qualquer distribuição. Ele consiste em um 
número entre 0 e 1, onde 0 corresponde à 
completa igualdade de renda (português 
brasileiro) ou rendimento (português eu-
ropeu) (onde todos têm a mesma renda) 
e 1 corresponde à completa desigualdade 
(onde uma pessoa tem toda a renda (por-
tuguês brasileiro) ou rendimento (portu-
guês europeu), e as demais nada têm). 
O índice de Gini é o coeficiente expresso 
em pontos percentuais (é igual ao coe-
ficiente multiplicado por 100). (Nota da 
IHU On-Line)
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um aumento sobre o imposto e a ri-
queza. Ele mesmo sugere que é uma 
solução radical e que se vá ao limite, 
mas eu não acho que isso seja possí-
vel, dadas as circunstâncias políticas, 
sociais e econômicas que existem atu-
almente. Mas ele propõe um imposto 
global sobre a riqueza como a única 
forma de reduzir a desigualdade ou, 
pelo menos, impedir que ela continue 
a avançar.

Gosto do capítulo em que ele 
fala da taxa sobre o capital. Piketty diz 
claramente que a taxa sobre o capital 
pode produzir efeitos que diminuam 
a desigualdade de renda. Ele faz uma 
defesa muito clara, e eu diria utópica, 
do imposto sobre o capital, porque 
isso exigiria um esforço político mui-
to grande daqueles que na verdade 
estão sentindo os efeitos da desigual-
dade. Entretanto, quais seriam os 
argumentos dos mais ricos? Eles fi-
cariam desestimulados a acumular e, 
portanto, isso causaria, em última ins-
tância, prejuízos aos próprios defen-
sores desta tese. Precisamos lembrar 
que no pós-guerra isso era possível 
porque as atrocidades e as perdas de 
vidas foram tão grandes que mesmo 
conservadores como De Gasperi20 e 
De Gaulle21 impuseram as regras de 
distribuição de renda dos impostos 
com relação aos mais ricos.

IHU On-Line – Piketty propõe 
como solução para o problema da 
desigualdade a tributação das gran-
des riquezas. Como o senhor avalia 
tal hipótese? Essa é uma alternativa 
viável aos desafios à desigualdade no 
Brasil?

Luiz Gonzaga Belluzo – O sistema 
tributário brasileiro é um dos mais de-
siguais do mundo. Se considerarmos 
o assalariado que ganha até três sa-
lários mínimos, ele paga de imposto 
aproximadamente 52% de sua renda. 
Quem é proprietário de ativos – por 
exemplo, um proprietário de empresa 
ou um médico –, que cria uma empre-
sa para fazer a administração tributá-
ria, tem seus recursos gerados como 

20 Alcide De Gasperi (1881-1954): polí-
tico italiano que, junto com Konrad Ade-
nauer, Robert Schuman e Jean Monnet, é 
considerado um dos pais da União Euro-
peia. (Nota da IHU On-Line)
21 Charles de Gaulle (1890-1970): ge-
neral e presidente da França de 1958 a 
1969. (Nota da IHU On-Line)

dividendos, não como salário, e por 
isso não paga imposto de renda. Se 
alguém recebe como dividendo R$ 50 
mil ou R$ 100 mil, não paga um tostão 
de imposto de renda, nem na fonte 
nem na declaração. Então, o nosso 
sistema tributário é uma coisa inacre-
ditável, pois favorece o dividendo, a 
poupança e a acumulação de riqueza 
por parte dos ricos e, assim, pensa-se 
que vai beneficiar os pobres em algu-
ma medida.

IHU On-Line – Considerando a 
perspectiva econômica, como pode-
mos pensar o desenvolvimento da 
desigualdade ao longo da história do 
Brasil? Qual o papel de programas 
como Brasil sem Miséria e Bolsa Fa-
mília para o combate à desigualdade?

Luiz Gonzaga Belluzo – O Bolsa 
Família tem uma função que é tirar 
um contingente da população da mi-
séria absoluta e o efeito distributivo 
dele é bastante modesto. O que me-
lhorou a distribuição de renda foi a 
política de reajuste do salário mínimo, 
foram as políticas previdenciárias, que 
na verdade estão indexadas ao salário 
mínimo. São esses aspectos que me-
lhoraram bastante a condição de vida 
e a distribuição de renda, permitindo 
que muitos ascendessem à condição 
de assalariados capazes de ter um 
padrão de consumo razoável com 
relação ao resto da população. Mas 
o resto são ações muito limitadas. É 
preciso começar de alguma maneira, 
e no Brasil as resistências são muito 
grandes, enormes. No período que 
precedeu o golpe de 1964, tentou-
-se o estatuto do trabalhador rural, 
e houve, nas usinas e nas fazendas, 
trabalhadores que foram fuzilados. 
O que aconteceu não foi brincadeira. 
Aqui as elites não estão dispostas a 
ceder nada. É uma luta política que 
vai levar anos e o pouco que se conse-
guiu avançar já produziu uma revolta 
e uma indignação despropositada e 
assustadora, alegando-se que quem 
recebe Bolsa Família é vagabundo. 
Isso é tão pouco no que representa 
o total de gastos do governo e é tão 
importante para as famílias que re-
cebem, apesar de ser pouco, que eu 
tenho a impressão de que o grau de 
crueldade das pessoas é muito maior 
do que a gente pode imaginar.
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