As leis secretas da economia
Revisitando Roberto Campos e as leis do Ka�a
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“Longe de produzir uma longa lista de mots d’esprit, boutades e aﬁns,
esse livro tece comentários de ﬁna inteligência sobre o espírito
das leis que enuncia e que, apesar do tom jocoso, contêm
uma profunda sabedoria que não passará despercebida.”
Pedro Malan
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Não são poucos os partidários da ideia de que a economia brasileira
obedece a leis próprias, não previstas nas cartilhas teóricas do resto
do mundo. Essa singularidade é enfrentada com muito bom humor
pelo economista Gustavo Franco, um dos mentores do Plano Real e
ex-presidente do Banco Central, em As leis secretas da economia.
O autor apresenta lições de sabedoria, expressas sob a forma de
aforismos, paradoxos, axiomas e princípios. Segue, assim, a melhor
tradição de Roberto Campos e Alexandre Ka�a, dois mestres do
pensamento econômico brasileiro que, durante anos, nos divertiram – e iluminaram – com seus paradoxais enunciados de leis que
regiam o país sem que nos déssemos conta.
O livro é dividido em seis partes: o mercado como locus da
(ir)racionalidade coletiva; um guia prático antropológico sobre
como funcionam as Autoridades; a (i)lógica pessoal dos reguladores; as paixões e interesses das burocracias; os sonhos e ilusões
que governam as ﬁnanças públicas; as regras da globalização. Cada
parte tem seu grupo de leis, com seus enunciados, parágrafos
únicos e justiﬁcativas.
A forma elegantemente debochada de apresentá-las não pretende sugerir que a sabedoria oriunda da ironia se apequena diante
da academia, ou vice-versa. As anomalias do mundo prático não
devem ser tomadas como comprovações da inutilidade da boa
teoria, ou mesmo da validade cientíﬁca de “leis alternativas”. O
paradoxo, no entanto, é o melhor dos temperos, sobretudo quando
utilizado com muita verve, como nesse livro.
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