
CAPÍTULO 5

ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO NO BRASIL: 
EXPERIÊNCIA CONTEMPORÂNEA

O desenvolvimento econômico brasileiro divide-se em três momentos bem distintos 
em relação à participação do Estado na economia. O primeiro contempla a presença 
estatal na organização das atividades econômicas. Esse período vai até fins da década 
de 1980 e foi caracterizado pelo forte intervencionismo público, bem como pela 
adoção do modelo substitutivo de importações. A partir da década de 1990, com 
a liberalização comercial e financeira, as transformações ocorridas no segundo 
momento sinalizaram o contrário, uma transferência da participação estatal para uma 
maior inserção do setor privado na produção. Neste segundo momento, caberia ao  
Estado um papel mais regulador do que produtor. Não obstante, desde 2004,  
embora não sendo possível o retorno ao padrão de intervencionismo passado,  
o “novo desenvolvimentismo” – terceiro momento – buscou ampliar a interferência 
pública nos mecanismos regulatórios, de forma a definir políticas setoriais específicas.

Este capítulo procura apresentar opções de política econômica e suas conse-
quências futuras. Uma breve discussão sobre o passado pós-Segunda Guerra Mundial 
visa auxiliar no sentido de valorizar os desafios que se vislumbram pela frente e, 
simultaneamente, de mostrar a importância crucial do setor agropecuário no aumento 
da renda com a evolução do tempo. A redefinição estratégica de maior intervenção 
estatal na economia no momento recente, principalmente influenciada pelo boom 
das commodities minerais e agrícolas, teve consequências, que serão objeto de análise 
ao longo do capítulo.

APANHADO GERAL DO DESEMPENHO ECONÔMICO NACIONAL

O Brasil é uma das principais economias do mundo. Nos últimos quinze anos,  
a partir do ano 2000, o PIB do país avançou bastante, o que fez a economia saltar 
da décima para a sétima posição entre as maiores economias do mundo. Em termos 
populacionais, o número de habitantes ultrapassou os 200 milhões, o que coloca 
o país como a quinta maior população mundial. Porém, em termos per capita,  
ao analisar o PIB ajustado pela paridade de poder de compra, os resultados foram 
menos ilustres. O Brasil posiciona-se próximo da septuagésima quarta colocação 
(74o) entre os seus homólogos globais, ficando atrás de países latino-americanos 
como Venezuela, Argentina, Uruguai e Chile. Logo, tamanho não se traduz 
automaticamente em aumento da produtividade nacional.
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Durante grande parte do século 20, o Brasil alcançou uma das mais altas taxas 
internacionais de expansão, a partir de um ponto de partida baixo. Esse melhor 
desempenho foi sustentado até a década perdida de 1980, apesar de duas guerras 
mundiais e uma grande depressão na década de 1930. No período de 1930 a 1980, 
a política substitutiva de importações foi o fio condutor do desenvolvimento. 
Com a restrição da liquidez internacional a partir de 1980, tal como ocorrido em 
muitos vizinhos latino-americanos, o país atolou-se em dívidas e, cada vez mais, 
ficou incapaz de controlar a escalada da inflação. Entretanto, esse período foi curto 
e importantes lições foram aprendidas, o que permitiu a recuperação subsequente. 
A partir de 1990, buscou-se reestruturar a economia por meio de uma maior 
abertura comercial e financeira.1

Com o Plano Real, em 1994, o crescimento e a estabilidade dos preços 
finalmente foram atingidos. Nos primeiros oito anos do governo de Fernando 
Henrique Cardoso, o caminho foi definido pela estabilização e pela resposta a eventos 
externos negativos. De acordo com o programa de governo, além da manutenção da 
estabilização monetária, a agricultura estava entre as metas prioritárias, que incluíam 
também a educação, o emprego, a saúde, a segurança, a habitação, o saneamento e 
o turismo. O diagnóstico mostrava que, ao passo em que se instalou no país uma 
moderna agricultura, havia uma parcela grande de pobreza que se manifestava de 
forma tão aguda quanto nas áreas urbanas. Seria necessário expandir empregos 
dentro do sistema produtivo. No intuito de criar um padrão de desenvolvimento 
sustentável, a base do modelo de crescimento passaria a ser o fortalecimento 
econômico e social do interior, sendo condição essencial para a cidadania no meio 
rural, o que reduziria os pontos de estrangulamentos nas zonas urbanas.

O que emergiu foi um melhor resultado dos fundamentos macroeconômicos, 
que foram mantidos pelo governo de Luís Inácio Lula da Silva. Com a melhoria 
dos termos de troca2 e a conjuntura externa favorável, os benefícios logo surgiram 
e a agricultura destacou-se. O desemprego e a pobreza diminuíram por meio do 
crescimento econômico e, consequentemente, da distribuição de renda – muito 
desigual –, que melhorou nesse período. O aumento real do salário-mínimo desde 
o controle inflacionário contribuiu para essa dinâmica, assim como o programa 

1. Para compreender a dimensão da abertura comercial, a tarifa média de importação, segundo Baumann, Rivero e 
Zavattiero (1997), caiu pela metade em três anos após 1990. A alíquota média estava em torno de 32,1%, em 1990, 
enquanto ficou em 16,5% no ano de 1993. Em 1995, a alíquota chegou ao nível de 13,1%. De 1996 em diante, 
conforme Averburg (1999), observou-se pequeno viés de alta, mas nada que voltasse aos patamares anteriores à 
década de 1980. Conforme Baumann (2015), as alíquotas continuaram em queda até 2005 (10,9%), e voltaram a subir 
levemente depois deste período, alcançando valor próximo de 12,3%. Embora essa taxa fosse menor do que no início 
da década de 1990, o resultado comparativo com outros países emergentes mostrava que as alíquotas brasileiras ao 
final de 2013 se estabilizaram em patamares superiores.
2. O termo de troca é aqui designado pela razão entre os índices de preço das exportações com o das importações.
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Bolsa Família,3 uma política unificada de transferência condicional de renda.  
A atenção voltou-se a outros programas sociais, tendo melhorias diretas nas áreas 
da saúde, da educação e da segurança social.

Conforme Hoffmann (2013), as transferências federais, por serem progressivas, 
contribuíram com cerca de 15 a 20% na redução da desigualdade da distribuição de 
renda no Brasil de 2001 a 2011. Ao analisar o período a partir de 1995, constatou-se 
a grande importância das mudanças na distribuição do rendimento do trabalho,  
mas ficou evidente a extraordinária contribuição das transferências sociais,  
particularmente do Bolsa Família, dada sua pequena participação da renda total.

Em 2008, tem-se a crise internacional. Contudo, em 2010, a rápida  
recuperação proporcionou um crescimento econômico da ordem de 7,5% ao ano.  
As expectativas ressurgiram: o Brasil não estaria condenado ao fracasso de Sísifo 
e logo conseguiria ingressar ao status de economia desenvolvida. Porém, com a 
presidência de Dilma Vana Rousseff, em 2011, o baixo crescimento e a elevada 
inflação retornaram. Os primeiros anos de governo foram marcados por moderado 
crescimento, mas com inflação mantida no topo da meta inflacionária. A estagnação 
emergente seria um problema a ser enfrentado. Buscando evitar o quadro recessivo, 
o debate na campanha presidencial de 2014 focou somente na discussão da política 
industrial e da necessidade de ampliar o investimento na infraestrutura urbana, 
mas muito pouco se ateve em como assegurar a continuidade da participação 
brasileira no comércio mundial ou mesmo como aumentar a produtividade em 
toda a economia.

PROCESSO SUBSTITUTIVO DE IMPORTAÇÕES NO BRASIL4

Após a Segunda Guerra Mundial, a industrialização evoluiu como consequência 
deliberada da intervenção estatal. O intervencionismo anteriormente adotado 
era mais dependente de um ajuste passivo às mudanças das condições externas. 
Os argumentos antiliberais a favor da industrialização pautavam-se por duas 
frentes, como observadas por Bielschowsky (2000). A primeira concentrava-se 
no planejamento com protecionismo, e a segunda no apoio creditício gover-
namental, além de investimentos estatais. Três elementos caracterizavam o 
modelo de desequilíbrio que surgiu.

3. O programa Bolsa Família é a unificação e a continuação de vários programas de transferência de renda criados 
após a estabilização monetária. Para tanto, no que tange à gestão de Fernando Henrique Cardoso, no início da 
década de 2000, foram unificados o Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à Educação, o Cadastro Único 
do Governo Federal, o Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à Saúde e o Programa Auxílio-Gás. Além disso, 
quanto ao governo Lula, a unificação somou-se à iniciativa do “Fome Zero” pelo Programa Nacional de Acesso à 
Alimentação. Assim, o mecanismo unificado condicional de transferência de renda – Bolsa Família – simplificou os  
esforços de políticas sociais passadas em um grande programa, que atendeu, em 2013, cerca de 13,8 milhões  
de famílias, ou quase um quarto da população brasileira (Campello e Neri, 2013).
4. Esta seção e a próxima foram discutidas com muito mais detalhe em dois estudos de Fishlow (1973; 1989). 
Para referência adicional, confira Abreu, Bevilaquia e Pinho (2003).
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O primeiro elemento estava relacionado à dependência da política comercial que 
transferia grande parte dos recursos da agricultura para a indústria. Logo no início,  
a taxa de câmbio sobrevalorizada tributava a agricultura, enquanto subsidiava a indús-
tria por meio da necessidade das importações. Mais tarde, no entanto, essa vantagem 
para a indústria mediante taxas de câmbio mais favoráveis cedeu lugar às políticas 
de apoio fiscal, na medida em que os preços de exportação primária começaram a 
cair logo após o avanço da Guerra da Coreia. De fato, até o final da década de 1950,  
os produtores de café também exigiam e recebiam subsídios.

O segundo elemento impôs uma nova característica de rápido crescimento 
industrial, anteriormente ausente, que era o aumento contínuo e sistemático dos 
níveis de inflação. O avanço dos gastos do governo para apoiar subsídios setoriais,  
infraestrutura necessária e urbanização não foi acompanhado por elevação  
dos impostos. O déficit fiscal cresceu em conformidade, sendo financiado pela 
acomodação da expansão monetária e da poupança interna forçada como resposta 
ao aumento progressivo da inflação.

O terceiro elemento diz respeito à dependência de capital estrangeiro.  
O investimento direto no dinâmico setor industrial contribuiu para os requisitos 
tecnológicos da produção de manufaturas mais sofisticadas e diversificadas. Bens de 
consumo duráveis e setores industriais intermediários, como consequência, foram 
favorecidos pelo governo, razão pela qual não poderiam expandir apenas sob os 
auspícios da economia doméstica. O investimento estrangeiro foi especialmente 
necessário para financiar a importação de bens de capital, na medida em que as 
receitas de exportação estavam estagnadas desde 1953.

A teoria do desenvolvimento periférico da Comissão Econômica para a América 
Latina e Caribe (Cepal) surgiu como proposta de justificar o modelo de intervenção 
estatal, buscando reconhecer e contornar o problema dos termos de troca declinantes, 
o desemprego como influência do baixo crescimento da demanda internacional 
por produtos primários, o desequilíbrio estrutural do balanço de pagamentos e a 
vulnerabilidade aos ciclos econômicos resultantes da especialização em atividades 
de exportações.

Os conceitos “centro” e “periferia” foram empregados para descrever a 
difusão do progresso técnico entre os países e para explicar a distribuição desigual 
dos ganhos relativos. Cabia à América Latina, como parte da periferia, o papel 
específico de produzir alimentos e matérias-primas para os centros industrializados, 
ou países desenvolvidos. Os benefícios do aumento da produtividade não eram 
incorporados pela periferia, ou regiões subdesenvolvidas. Segundo Prebisch (1949), 
a industrialização não era incompatível com a produção de países exportadores de 
bens primários. Entretanto, o progresso técnico seria mais acentuado na indústria 
que na produção primária.
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O argumento era que a produtividade crescia de forma mais intensa na indús-
tria comparada à agricultura, ou mesmo aos setores minerais. Portanto, a redução 
de custo advinda dos ganhos produtivos seria maior na indústria. Como Prebisch 
(1949) e Singer (1950) supunham que o mercado de bens primários operava em 
competição perfeita, no qual a elasticidade-renda da demanda seria maior para 
produtos manufaturados que para as commodities, os preços finais dos bens seriam 
mais elevados na indústria, o que, por sua vez, aumentaria a renda dos países com 
maior concentração industrial. Como também a curva de demanda seria menos 
elástica para produtos primários, a elevação da produtividade na agricultura, de 
um lado, resultaria em redução dos preços aos consumidores externos; enquanto, 
na indústria, de outro lado, o progresso técnico traduzir-se-ia em maiores rendas, 
beneficiando, sobretudo, os produtores nacionais. 

Logo, a deterioração dos termos de troca poderia ser explicada pelas assi-
metrias no âmbito da tecnologia, da inovação e da estrutura econômica dos 
mercados (trabalho e produto). Os fatores responsáveis pela queda dos termos de 
troca associam-se à existência de poder de mercado no setor industrial em relação 
aos mercados competitivos de commodities (Singer, 1950; Mollic et al., 2008), 
às diferenças nas elasticidades-renda e na demanda por produtos manufaturados  
e primários (Prebisch, 1949; 1963), bem como à distribuição desigual de  
tecnologia, capital humano e conhecimento entre o centro e a periferia (Prebisch, 1963;  
Krugman, 1979; Grossman e Helpman, 1991; Ocampo e Parra, 2003).

Vale observar que os termos de troca eram desfavoráveis de 1954 a 1963, 
período que foi explicado pela hipótese estruturalista Prebisch-Singer. O subde-
senvolvimento da América Latina era explicado pela dependência das exportações 
de matérias-primas, enquanto aos países centrais cabiam as exportações de bens 
industrializados (Prebisch, 1949; Singer, 1950). No comércio internacional,  
as economias periféricas transferiam renda aos países desenvolvidos, inibindo 
sua própria industrialização. Esse ponto foi uma das justificativas para estimular 
o processo de “substituição de importações” (Tavares, 1972), bem como para 
elevar o protecionismo que pretendia reduzir as importações de manufaturas 
para promover a produção doméstica. 

O modelo de desequilíbrio baseado na substituição de importações foi objeto 
de revisão. A sobrevalorização do câmbio finalmente teve seus efeitos por meio da 
inibição da evolução das exportações mais diversificadas. Essa falha, por sua vez,  
interrompeu o acesso às importações necessárias ao crescimento econômico 
sustentado. Os impostos necessários foram além da bonança temporária dos lucros 
da produção cafeeira. A poupança forçada dependia de um aumento contínuo 
da taxa de inflação, e sua aceleração provocou distorções adicionais. Os salários 
reais do número de um número crescente de trabalhadores urbanos caíram em 



126 Agricultura e indústria no Brasil: inovação e competitividade

vez de aumentar, e foram sensíveis à alta variabilidade da oferta agrícola, tecno-
logicamente atrasada. Como a inflação cresceu para 40% até ao final da década 
de 1950, a resistência dos sindicatos correspondentes começou a se manifestar.

O investimento estrangeiro, complementado por entradas de capital de curto 
prazo, que eram atraídas por retornos muito favoráveis, não era uma fonte estável 
e confiável das finanças. O investimento em novas atividades foi agrupado em 
projetos concluídos, como ficou evidente no setor automobilístico. O governo 
adotou taxas múltiplas de câmbio, no intuito de priorizar o desenvolvimento 
estratégico de certos setores industriais. Com o objetivo de aumentar as exportações 
e desestimular as importações não essenciais, instituiu-se, em 1953, a Instrução 
no 70 da Superintendência da Moeda e do Crédito (Sumoc),5 a qual introduziu 
mudanças no sistema cambial.

As principais alterações, conforme Vianna (1990) e Vianna e Villela (2005), 
foram o restabelecimento do monopólio cambial do Banco do Brasil, a extinção do 
controle quantitativo das importações substituído por leilões de câmbio e, no tocante 
às exportações, as taxas mistas foram substituídas por um sistema de bonificações 
sobre a taxa oficial. Com essas medidas, passaram a existir três tipos básicos de 
cobertura cambial para as importações: i) taxa oficial, sem sobretaxa, válida para 
produtos especiais (tais como trigo e papéis de imprensa); ii) taxa oficial, acrescida 
de sobretaxas fixas, para importações diretas do governo nas instâncias federal, 
estadual e municipal (a exemplo do petróleo e de seus derivados); e, finalmente, 
iii) taxa oficial, acrescida de sobretaxas variáveis, segundo lances realizados em 
leilões de câmbio, para as demais mercadorias importadas.

Em relação à receita fiscal obtida com essa alteração no sistema cambial,  
o saldo positivo seria utilizado para financiar a agricultura, mas, posteriormente, 
com menor rigidez, procurou-se minimizar o gasto do governo em geral, seja em 
obras de infraestrutura, seja no custeio da máquina pública. O resultado de médio 
prazo foi expansão dos dispêndios maior do que da receita, ampliação da oferta 
monetária, inflação e queda do investimento público e privado. A ideia era a de 
criar barreiras às importações para as quais existiam condições favoráveis à produção 
interna nacional. Esse não foi um processo suave, mesmo para uma economia tão 
grande como a do Brasil. Tempo foi necessário para permitir que um crescimento 
menos regular da oferta recuperasse a demanda.

Esforços para resolver essas contradições revelaram-se insuficientes.  
Novos produtos de exportação responderam lentamente às políticas mais favoráveis 

5. Naquela época, a Sumoc era a autoridade monetária brasileira instalada dentro do Banco do Brasil, antes mesmo da 
criação do Banco Central, em 1964. O Banco do Brasil tinha função dupla que, além de regulador do sistema financeiro, 
operava como agente comercial no mercado de crédito, ou seja, as decisões regulatórias iam de encontro às atividades 
de banco pela busca de lucros privados.
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e confrontaram um mercado mundial bastante competitivo, em que os preços 
primários estavam em queda. A política fiscal e monetária operou de forma irregular 
e inadequada. Os fluxos de capital estrangeiro secaram, provocando contínuas 
crises de balanço de pagamentos no início de 1960 e uma mal-sucedida e parcial 
liberalização no curto prazo sob o disfarce do Fundo Monetário Internacional (FMI). 
Circunstâncias políticas não ajudaram. O presidente Jânio da Silva Quadros, eleito 
democraticamente, renunciou; e seu sucessor, João Belchior Marques Goulart,  
foi deposto pela intervenção militar de 1964.

A década de 1960 foi marcada pelo risco de desabastecimento de alimentos 
no mercado doméstico. A solução desse problema era explicada por uma forte 
disputa entre dois grupos com pensamentos opostos. O debate se dava entre os 
defensores da reforma agrária, de um lado, e da modernização da agricultura,  
de outro. Para o primeiro, aumentar a produção estava associado à expansão da área 
cultivada. Para o segundo, a tecnologia seria o diferencial produtivo. De forma a 
contrastar a visão estruturalista, Schultz (1953) preconizava que a modernização da 
agricultura seria o núcleo central para o desenvolvimento de países como o Brasil, 
e essa proposta influenciou as diretrizes nacionais das políticas. O investimento em 
educação e pesquisa era visto como forma de possibilitar a utilização de tecnologias 
modernas. Nesse sentido, a viabilidade produtiva ocorria em conjunto com um 
pujante setor industrial fornecedor de insumos produtivos, potencializando os 
resultados do setor agropecuário. Foi nesse ambiente que a proposta de criação da 
Embrapa se consolidou de forma a contrapor uma solução ao problema enfrentado 
pela economia.6

Assim, o acesso à tecnologia era mais importante do que uma ampla reforma 
agrária. Embora o Brasil dependesse de alguns setores agropecuários para a geração 
de divisas, o país era importador líquido de alimentos. A agricultura brasileira carecia 
de modernização e estímulo no desenvolvimento de um ambiente institucional 
favorável ao setor. Mais tarde, tornou-se moda criticar essa deficiente industrialização 
por substituição de importações do ponto de vista das estratégias bem-sucedidas 
de desenvolvimento asiático ao final dos anos 1960 e início da década de 1970,  
que aumentaram as exportações industriais asiáticas para os países desenvolvidos.  
Três observações ajudam a interpretar as políticas seguidas sob uma ótica 
mais favorável.

Em primeiro lugar, a contribuição da substituição de importações durante 
os anos 1950 não foi um significativo componente da demanda doméstica por 
produtos manufaturados. A proporção das importações na produção nacional foi 
bastante baixa em 1949 e seu posterior declínio nos anos seguintes representou 

6. Para uma extensa discussão teórica e histórica sobre a formação e criação da Embrapa como parte constituinte de 
um projeto de modernização da agricultura brasileira, confira Mengel (2015).
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menos de um quinto do crescimento observado na indústria. Essa situação fazia 
um nítido contraste com a experiência da Grande Depressão. Mesmo uma taxa 
constante de importação sobre a renda teria permitido um crescimento mais 
vigoroso na indústria.

Em segundo lugar, a industrialização brasileira não era tão ineficiente como 
se mostrava a estrutura tarifária elevada. Altas taxas de proteção efetiva são o 
resultado de medidas administrativas para lidar com um saldo em conta-corrente 
deteriorado, e tais taxas não medem o diferencial do custo real. O milagre  
econômico do final da década de 1960 teve sua base centrada na estrutura 
industrial diversificada e no excesso de capacidade produtiva derivada do passado,  
ao invés de associar-se a um mistério divino. O desempenho positivo subsequente 
das exportações de manufaturas industriais do Brasil se beneficiou de subsídios, 
mas não inteiramente. O desenvolvimento industrial de capital intensivo acom-
panhou a taxa anual de crescimento da produtividade de 2,4%, que excedeu em 
muito a experiência anterior.

Em terceiro lugar, a desvalorização da taxa de câmbio desde o início para 
incentivar as exportações em setores específicos teria sido inadequada. A especia-
lização na produção primária em finais da década de 1950 não representou uma 
solução viável. O Brasil enfrentou a competição internacional de outros produtores, 
mesmo na produção cafeeira. Políticas e prioridades logicamente favoreceram 
a indústria sob tais circunstâncias, e não foram contrárias às oportunidades do 
mercado externo como algumas análises retrospectivas sugerem.

No entanto, o compromisso incansável pela substituição de importações 
brasileira levou ao aumento da inflação doméstica e ao desequilíbrio da balança 
de pagamentos no início da década de 1960. A intervenção do FMI foi reali-
zada tardiamente e em uma escala bem reduzida para ajudar. As circunstâncias 
políticas – a renúncia presidencial de Quadros e a radicalização de seu sucessor, 
o presidente Goulart – deterioraram-se rapidamente. Qualquer auxílio dos 
Estados Unidos na Aliança para o Progresso foi impedido.7 Até o final de março 
de 1964, os militares intervieram e impuseram o que evoluiu para uma solução 
econômica bastante diferente.

7. A Aliança para o Progresso foi estabelecida no governo americano de John F. Kennedy, no ano de 1960, com 
o intuito de criar mecanismos de ajuda financeira que pudessem garantir estabilidade sociopolítica nos países 
latino-americanos e, concomitantemente, assegurar a hegemonia norte-americana na região, freando o avanço do 
socialismo. Tratava-se, por assim dizer, de um programa influenciado pelas teorias da modernização, como divulgado 
por Rostow (1960), em seu livro “The stages of economic growth”, mas uma clara reação à guerra fria, estabelecida 
pós-segunda guerra mundial. O crescimento estruturava-se em etapas, em uma escala crescente. O desenvolvimento 
da América Latina estava em uma etapa intermediária e tinha potencial para alcançar maturação em estágios mais 
avançados, desde que houvesse auxílio americano a estes países. Essa diretriz acabou por orientar a política geral 
do governo americano ao longo de toda década. 
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O MILAGRE ECONÔMICO BRASILEIRO, CHOQUE DO PETRÓLEO E 
DESCONTROLE INFLACIONÁRIO

Esse novo modelo foi caracterizado por uma maior integração aos mercados 
internacionais; por uma capacidade fiscal maior e mais centralizada; por uma 
estrutura de subsídios e incentivos que favoreceu os lucros em detrimento 
dos salários; pela promulgação da correção monetária para diminuir a inércia 
inflacionária; pelas reformas institucionais modernizadoras e pela mudança 
nas regras do sistema de seguridade social, dos mercados financeiros internos,  
das leis fiscais etc.; e pela gestão econômica tecnocrática como contrapartida do 
controle político autoritário.

Para todo seu suposto compromisso com o capitalismo, essa estratégia nunca 
correspondeu a um protótipo da livre iniciativa. A estratégia econômica brasileira 
foi mais pragmática e enraizada em uma tradição intervencionista do passado.  
A participação do governo na economia, um objeto de crítica de direita em 1963,  
na verdade aumentou após a intervenção militar. O investimento público, seja direto 
em infraestrutura, seja por meio de empresas estatais, elevou-se como percentual da 
formação de capital. A regulação da atividade econômica não acabou. Subsídios e 
incentivos proliferaram na economia, bem como os controles de preços. Tais políticas 
foram aceitas e bem-vindas, desde que os lucros privados se mantivessem crescentes. 
O controle público sobre os recursos por meio de impostos e de poupança forçada 
do sistema de seguridade social expandiu.

A ênfase anterior sobre a industrialização não se alterou. O investimento 
estrangeiro e a tecnologia intensiva em capital moderno foram novamente 
bem-aceitos. A produção de bens de consumo duráveis esteve liderada pela 
indústria automobilística. Extensão adicional foi disseminada na produção 
de bens intermediários, tais como aço, papel e produtos químicos e outros.  
Esse período associou-se ao aumento da produção industrial estimulado por 
recursos públicos e por participação crescente das empresas públicas na captação 
de empréstimos externos.

As exportações agrícolas não receberam qualquer incentivo como os subsídios 
direcionados ao setor industrial e, ainda assim, continuaram a ser tributadas impli-
citamente pela defesa contra as importações industriais estrangeiras. A produção 
agrícola para o consumo interno recebeu menos atenção, o que era de se esperar,  
já que os principais bens alimentícios foram produzidos principalmente por unidades 
de pequeno e médio porte. Entretanto, esse fato foi, ao mesmo tempo, o início de 
um novo compromisso com os avanços da tecnologia e com a extensão geográfica, 
que continuamente alteravam a estrutura da produção agrícola brasileira.

O Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND), idealizado pelos 
ministros João Paulo dos Reis Velloso e Mário Henrique Simonsen, foi instituído no 
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ano de 1971 no governo Emílio Garrastazu Médici, época em que se estabeleceu o 
Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PBDCT – 1973/1974). 
O plano tinha como meta crescimento econômico da ordem de 9%, inflação anual 
abaixo de 20% e aumento das reservas cambiais. O crescimento econômico era 
visto pelo governo como cada vez mais determinado pelo progresso tecnológico,  
que repercutia no desenvolvimento industrial e no comércio internacional. Buscava-se 
articular, assim, o sistema de ciência e tecnologia com o setor produtivo.

A interação indústria-pesquisa-universidade seria impulsionada de modo 
a promover programas conjuntos de pesquisa. Além de preparar infraestrutura 
para o desenvolvimento, de acordo com Salles Filho (2002), os objetivos do I 
PND e do PBDCT eram formular diretrizes gerais de políticas de pesquisa, 
elaborar estudos setoriais e acompanhar projetos econômicos. Como parte das 
metas objetivas, estavam a introdução da obra da usina hidrelétrica de Itaipu, 
os investimentos para conclusão da ponte Rio-Niterói e a finalização da rodovia 
Transamazônica, ligando o estado da Paraíba ao estado do Amazonas. No caso 
da agricultura, a agenda colocaria o desenvolvimento científico e tecnológico 
no centro da questão.

Antônio Delfim Netto, nomeado ministro da Fazenda, conduziu o período 
de crescimento mais acelerado da história brasileira – o Milagre Econômico, 
como também teve papel importante no estabelecimento da Embrapa na sua 
função ministerial até 1974. A criação da Embrapa, que susbstituiria o DNPEA, 
subordinado ao Ministério da Agricultura, fazia parte do conjunto de medidas 
dentro desse escopo, como avaliado por Mengel (2015). Inicialmente, as metas 
propostas por Velloso e Simonsen foram atingidas, como o crescimento de dois 
dígitos (média de 11%) e a inflação abaixo de 19%.

Contudo, a crise do petróleo interrompeu o ciclo favorável, fazendo com 
que o governo, comandado pelo general Ernesto Geisel, que substituiu a gestão 
anterior, lançasse o Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, denominado 
de II PND (1975-1979), que ficou mais conhecido na literatura econômica por 
fazer o ajuste estrutural da economia frente à conjuntura externa adversa e finalizar 
grande parte dos investimentos iniciados anteriormente. Na época, o Brasil era 
dependente das importações de petróleo, o que representava mais de 80% do 
consumo doméstico. Foi nesse momento que o governo focou no investimento 
de fontes alternativas de energia, lançando o Próalcool e ampliando a aplicação de 
recursos no programa nuclear brasileiro, com a viabilização de usinas nucleares. 
Ao mesmo tempo, procurou-se expandir gastos na exploração offshore de petróleo 
com a Petrobras.
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PROGRAMA NACIONAL DO ÁLCOOL – No intuito de reduzir a dependência 
externa com a importação de derivados de petróleo, o governo procurou desen-
volver alternativas tecnológicas que buscassem a substituição de combustíveis 
fósseis. Nesse registro fotográfico, na frente da sede da Petrobras no Rio de 
Janeiro, na década de 1970, tem-se a entrega dos primeiros veículos populares 
(fuscas) movidos a álcool.

Fonte: Banco de Imagens da Petrobras (BIP).

De 1968 a 1973, o modelo econômico foi elogiado pelo crescimento extraordinário 
promovido. A taxa anual de expansão agregada foi superior a 10%. Porém, tal modelo 
foi também criticado por sua incapacidade de distribuir renda de forma mais equitativa 
e de expandir o acesso aos serviços públicos aos mais pobres. De fato, a preocupação 
em aumentar a produção com melhor distribuição de renda se tornou pauta também 
no mundo desenvolvido, e não apenas nas economias em desenvolvimento.

Nesse ponto, é interessante sublinhar o caráter especial e a importância 
da integração brasileira como um componente do modelo com os mercados de 
capitais internacionais. Apesar do crescimento rápido do volume de exportação 
e sem precedentes – cerca de 10%, desde meados da década de 1960, – e das 
tendências favoráveis na mesma magnitude em relação aos preços primários,  
a recuperação brasileira envolveu a expansão ainda mais rápida da importação.  
O saldo da conta-corrente passou de um superávit, em 1965, para um déficit  
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de 2,3% do PIB, de 1971 a 1973. Até o final de 1973, pouco antes da ascensão dos  
preços do petróleo, a dívida externa registrou 17 pontos percentuais (p.p.)  
do PIB, comparativamente a cerca de 10% em 1967.

Essa aceleração do crescimento do produto foi puxada mais pelo aumento 
da dívida do que liderada pelo crescimento das exportações. Os recursos externos, 
predominantemente em termos comerciais para o Brasil, que pela primeira vez 
se tornou um fator atrativo no mercado das moedas de países europeus e dos 
Estados Unidos, garantiram disponibilidade de divisas para as necessidades de 
importação cada vez maiores. Esses recursos permitiram o aumento do investimento,  
que não necessariamente deveria ser financiado no âmbito doméstico pelo consumo. 
Tornaram-se desnecessárias quaisquer reformas do mercado interno de capitais 
para conseguir financiamento equivalente.

O endividamento externo continuou a se expandir após 1973 a taxas cada vez 
mais rápidas. A quadruplicação dos preços do petróleo pegou o Brasil justamente 
quando os gargalos domésticos e flutuações cíclicas criavam problemas internos 
de ajuste econômico, tal como a inflação ressurgente. Especialmente vulnerável 
ao aumento dos preços do petróleo, o Brasil optou por adiar o seu ajuste ao dese-
quilíbrio externo, confiando cada vez mais no endividamento. Até finais de 1978, 
a dívida externa tinha somado mais de US$ 40 bilhões de dólares, representando 
25% do PIB. Os objetivos propostos pelo II PND foram em parte atingidos,  
já que se observou um aumento da formação bruta de capital fixo em relação ao PIB 
[18,8 % em 1970; 20,2 % de 1971-73; e 22,3 % de 1974-78; conforme Hermann 
(2005)], com uma expansão do endividamento externo do país.

Tal ajuste financiado pela dívida produziu retornos econômicos menos 
positivos do que a fase anterior de crescimento puxado pelas exportações. A taxa 
de expansão agregada durante a década de 1970 reduziu bastante, ficando quase 
a metade do período anterior, e com alternância de queda e subida (stop and go)  
como resultado da ausência de uma estratégia para lidar tanto com a crise externa 
quanto com os desequilíbrios internos da agricultura, para não mencionar as 
disparidades sociais. A gestão frouxa da dívida permitiu a aquisição maciça de 
reservas e a correspondente expansão monetária doméstica. A limitação das 
importações, praticamente constante em termos nominais entre 1974 e 1978, 
por meio de controles mais rigorosos, criou gargalos de fornecimento. A inflação, 
em níveis elevados desde 1974, acelerou a taxas que se aproximaram de 100%. 
O preço do petróleo voltou a subir em junho de 1979, o que impactou nos 
custos produtivos de toda economia.

Apesar do cenário de deterioração progressiva da década de 1970, o avanço 
do Brasil entre 1950 e 1980 foi bastante impressionante. A proteção do mercado 
interno continuou permitindo a produção industrial florescer e a urbanização 
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avançar. O Brasil liderou não só na América Latina, mas desafiou os países asiáticos 
de forte crescimento, Coreia do Sul e Taiwan, na medida em que se expandiu 
rapidamente. Dentro de um mundo onde os países em desenvolvimento pela 
primeira vez começavam a acompanhar as nações industrializadas, ou mesmo 
ultrapassando-as, o Brasil destacou-se.

Esse comportamento econômico, porém, não seria duradouro. Em 1979, 
o governo reconheceu a crise que se espalhava na economia brasileira. Um novo 
pacote de liberalização e uma nova estratégia foram proclamados. Para desempenhar 
tais ações, Delfim Netto foi convocado pela segunda vez para atuar no governo, 
sendo nomeado ministro da Agricultura e também ministro-chefe da Secretaria de 
Planejamento da Presidência da República (Seplan). Seu retorno foi menos marcante 
do que a experiência do Milagre Econômico. A heterodoxia originalmente avançou 
em 1979 dando lugar à austeridade ortodoxa, em novembro de 1980, em uma 
tentativa de acalmar os bancos externos. Os bancos não estavam mais dispostos 
a oferecer financiamento maior do que o possível. O endividamento finalmente 
levou à recessão, que permaneceu por um longo tempo.

A disseminação da crise na economia internacional não contribuiu para reduzir a 
taxa de inflação de dois dígitos. Somente após 1984 que o Brasil novamente alcançaria 
o aumento da renda per capita. Antes disso, em 1982, depois de uma eleição favorável 
à oposição, o Brasil recorreu mais uma vez, depois de 20 anos, ao FMI. Uma série de 
acordos alterados seguiu-se, mudando a cada avaliação regular, mas a alta inflação não 
deu espaço à austeridade monetária. Essa descoberta aconteceu apenas posteriormente. 
Os aumentos dos preços correntes foram regularmente indexados à inflação passada, 
resistente à redução e propensa à aceleração.

Com a piora do cenário macroeconômico, o regime militar perdeu força e cedeu 
à organização de uma eleição presidencial indireta em 1985. Assim, um governo 
civil seria escolhido. Como se viu, ocorre a fusão entre o Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro (PMDB), ala minoritária, com parte do Partido Democrá-
tico Social (PDS), parcela majoritária no congresso. Com esse arranjo partidário, 
Tancredo de Almeida Neves foi eleito presidente, sendo José Sarney de Araújo Costa 
o vice-presidente.

Infelizmente, por motivos de saúde, Tancredo Neves não tomou posse,  
e pouco depois veio a falecer. Em vez disso, José Sarney assumiu a liderança da Nova 
República em seus primeiros anos. Em 1988, foi promulgada a nova Constituição, 
que se tornaria alvo de muitas alterações e emendas, assim como se definiu que as 
próximas eleições seriam realizadas de forma regular e direta. Em 1990, Fernando 
Affonso Collor de Mello seria eleito pelo voto direto. Fernando Collor conquistou 
a eleição com a promessa de “caçar os marajás” para acabar com a corrupção e de 
combater o “dragão da inflação”. A inflação tornou-se um problema bastante sério após 
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a redemocratização. Foram diversas tentativas ineficazes de estabilização monetária:  
i) Plano Cruzado – 1986; ii) Plano Bresser – 1987; iii) Plano Verão – 1989;  
iv) Plano Collor I – 1990; e, por fim, v) Plano Collor II – 1992. A distorção dos 
preços seria definitivamente controlada apenas com o Plano Real, em 1994.

A partir da estabilização monetária, os programas sociais receberiam maior 
atenção e recursos. Ao longo dos últimos 30 anos, a sociedade civil amadureceria a 
ponto de transitar o impeachment presidencial em 1992 e de condenar judicialmente 
muitas lideranças do Partido dos Trabalhadores (PT), em 2005, no escândalo  
do mensalão. Em 2014, a operação Lava Jato veio denunciar um grande esquema 
de corrupção na Petrobras, que financiava as campanhas eleitorais. Diante do 
agravamento das investigações, Dilma Rousseff seria impedida de governar no seu 
segundo mandato. O Brasil realmente iniciou tudo de novo em 1985.

O RECOMEÇO8

Em 1985, o governo de José Sarney confrontou simultaneamente duas tarefas 
imediatas: a reestruturação do sistema político herdado do regime militar e a busca 
pelo controle da inflação contínua e progressiva de mais de 200% ao ano (a.a.), 
que já havia demandado esforços do FMI para estancar o problema.

A Constituição Federal de 1988 alcançou o primeiro objetivo, depois de 
um longo debate e incorporação de diferenças que levaram à criação de partidos 
políticos que contemplaram a heterogeneidade do sistema. Frequentemente, 
ambições individuais dominaram substantiva divergência. Na última contagem, 
em 2016, havia 91 emendas constitucionais e mais de 35 partidos representados  
no Congresso. Relativamente, poucos políticos mantiveram-se fiéis ao seu  
compromisso partidário ao longo dos anos.

O Plano Cruzado de 1986, de caráter heterodoxo, destinado a implantar a 
estabilidade de preços, teve pouco sucesso. Depois de um rápido declínio dos preços, 
sustentados de forma inapropriada, o PMDB garantiu parte majoritária do Congresso. 
O controle de preços e salários foi abandonado, pois já não estava funcionando.  
Logo em seguida, o ministro da fazenda, Dilson Domingos Funaro, foi destituído  
do cargo. Apesar de uma sequência de substitutos ao posto e uma variedade de planos 
(Bresser, Verão e Collor), o alívio com a estabilização monetária era temporário,  
na melhor das hipóteses. Reconheceu-se um padrão internacional de que o Brasil se 
tornava incapaz de arcar com seus compromissos (pagamentos de juros e dívidas) aos 
credores privados. A inflação atingiu um nível de 80% ao mês em março de 1990, 
pouco antes da posse do presidente Collor, um novato que havia vencido em novembro 
do ano anterior com a promessa de assumir e combater o desafio inflacionário.

8. O trabalho de Fishlow (2013) abrange o período de 1985 a 2010 e oferece muitas referências adicionais relevantes 
ao tema tratado nesta seção.
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O tão esperado Plano Collor tinha raízes no programa de estabilização 
monetária da Alemanha Ocidental (Plano Erhard) instituído no pós-guerra. A ideia 
era a de que uma redução acentuada na oferta monetária em circulação alcançaria 
rápido sucesso. No Brasil, apesar do grande superávit primário no lado fiscal,  
o Plano Collor não foi capaz de estabilizar os preços. Esse tratamento de choque não 
funcionou por causa da política monetária errada, uma taxa de câmbio flutuante 
e um mercado de trabalho em desequilíbrio. Assim, não foi possível garantir a 
futura estabilidade de preços. As abordagens heterodoxa e ortodoxa9 de contenção 
da inflação foram necessárias para persuadir o público de um provável sucesso no 
combate inflacionário. Caso contrário, a confiança inicial desapareceria rapidamente 
e a inflação retornaria. Nesse caso, o governo não teria alternativa senão aumentar 
a oferta monetária para financiar as crescentes despesas nominais.

Em outubro de 1992, após o julgamento de impeachment de Collor, que foi 
votado favoravelmente na Câmara, o vice-presidente Itamar Augusto Cautiero 
Franco assumiu a presidência. A sua promessa procurava reestabelecer o crescimento 
da economia a patamares mais elevados. A inflação persistiu, embora as políticas em 
curso tivessem sido mantidas. Uma política econômica coerente que controlasse a 
inflação dificilmente seria colocada em prática quando a estada média ministerial 
ficava inferior a dois meses. Seria necessário manter quadros técnicos do governo 
que estivessem comprometidos com políticas de médio e longo prazo. 

Tudo isso mudou quando Fernando Henrique Cardoso assumiu o cargo de 
ministro da fazenda em 1993, reunindo um grupo de economistas que, diante  
dos erros passados dos planos anteriores, formularia uma nova estratégia de combate 
inflacionário. Embora a discussão das diretrizes do plano tenha iniciado com 
Fernando Henrique Cardoso, o conjunto de decisões que concretizaria a estabilização 
dos preços consolidar-se-ia com o sucessor Rubens Ricupero, que assumiu a pasta 
da fazenda em 30 de março de 1994, quando Fernando Henrique renunciou ao 
cargo para seguir o caminho da corrida presidencial. Sob o comando de Rubens 
Ricupero, a equipe de economistas, constituída por Persio Arida, Armínio Fraga, 
André Lara Resende, Gustavo Franco, Pedro Malan, Edmar Bacha, Winston Fritsch,  
entre outros, seria responsável por arquitetar o Plano Real, o qual foi dividido, 
segundo Castro (2005), em três etapas, conforme a seguir descritas.

1) A primeira tinha como função promover o ajuste fiscal, estabelecendo 
um conjunto de medidas para reduzir os gastos públicos e aumentar 
a sua respectiva eficiência. Para tanto, foram definidos dois esforços.  
O primeiro era o Programa de Ação Imediata (PAI), estabelecido em 1993, 

9. De um lado, as políticas heterodoxas, de forma direta, buscavam controlar a inflação atuando no nível de preços 
(como exemplo, destacam-se o tabelamento e o controle dos preços administrados pelo governo). De outro, as políticas 
ortodoxas, indiretamente, tentavam estabilizar o problema inflacionário via instrumentos que atuavam no nível de 
atividade econômica, como é o caso do aumento da taxa de juros.
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que visava redefinir a relação federativa entre União, estados e municípios,  
bem como do Banco Central com os bancos federais e estaduais. 
Buscava-se estabelecer novos tributos e um acordo de dívida externa 
junto ao FMI e aos credores internacionais. O segundo esforço aconteceu 
pela constituição do Fundo Social de Emergência (FSE), aprovado em 
fevereiro de 1994, com a intenção de desvincular as receitas do governo 
federal, dando maior flexibilidade aos gastos da União.

2) A segunda ocorreu em março de 1994 com a implantação da Unidade 
Real de Valor (URV), que tinha a finalidade de ajustar os preços da 
economia antes mesmo que a moeda fosse criada, no intuito de conter 
a inflação inercial. Procurava-se a criação estável de valor que fosse 
responsável pela desindexação da economia. 

3) A terceira e última etapa, além de introduzir a nova moeda – o Real – (em 1o  
de julho de 1994), estabeleceu as regras de emissão e lastreamento de  
forma a permitir a estabilidade monetária do sistema. Para isso,  
três medidas sobrepostas foram apresentadas. A primeira definiu a 
paridade cambial entre o Real e o Dólar, lastreando a oferta monetá-
ria doméstica em reservas cambiais. A segunda efetuou o controle da 
expansão da base monetária, fixando limites máximos por trimestres até 
março de 1995, podendo ser as metas revistas em até 20%. Por fim, para 
conceder maior autonomia ao Banco Central, mudanças institucionais 
foram introduzidas no funcionamento do Conselho Monetário Nacional.

Dessa vez, o arranjo seria feito de forma diferente, permitindo o ajuste total do 
mercado de preços e salários, em vez de mantê-los fixos. Os preços administrados 
do setor público foram alterados. Não houve gatilho automático dos preços para 
correção da inflação e a indexação foi abolida para os ativos de menos de um ano. 
De um lado, o superávit fiscal primário e a política monetária restritiva conteve a 
demanda; enquanto, de outro, as abundantes reservas internacionais, a entrada de 
capital, os termos de troca favoráveis e a redução das barreiras tarifárias permitiram 
que o crescimento da renda excedesse a expansão do produto. Houve uma âncora 
genuína fornecida por uma taxa de câmbio muito estável, se não totalmente fixa.  
Seria adotada uma âncora monetária (por meio de metas) e uma cambial, que atuaria 
em uma banda assimétrica, isto é, seria livre para oscilar para baixo, mas teria um 
teto fixo (1 real = 1 dólar). Um público inicialmente hesitante passou gradativamente 
a acreditar na estabilidade da moeda. O sucesso do controle inflacionário teve  
repercussão imediata, elegendo Fernando Henrique Cardoso a presidente, assumindo o  
comando da nação em 1o de janeiro de 1995.

Nesse ponto, vale a pena fazer um adendo acerca da emergência de uma moderna 
agricultura, que contribuiu também para a estabilização dos preços no mercado 



137Estratégias de Desenvolvimento no Brasil: experiência contemporânea

interno. Após as transformações institucionais com a criação da Embrapa, na década de 
1970, a produtividade agrícola cresceu de forma ascendente, questionando a imagem 
de que agricultura era progressivamente superada pela industrialização. Segundo 
Vieira Filho e Silveira (2016), a contradição mostrava que havia um grande número 
de países (entre os quais se destacava o Brasil) com elevado índice de desenvolvimento 
humano que seria considerado de “base agroindustrial”, países capazes de conduzir 
processos de diversifi cação tendo o agronegócio no centro econômico. Desde 1980, 
a relação dos termos de troca da economia brasileira iniciou uma trajetória ascendente 
(vide fi gura 5.1, em vários momentos), o que desmistifi cou a tese estruturalista 
(Prebisch, 1949; Singer, 1950) e que apresentou o paradoxo de Prebisch (Srinivas e 
Vieira Filho, 2015; Vieira Filho e Silveira, 2016).

FIGURA 5.1
Índice de termos de troca* da economia brasileira de 1950 a 2015

60,0

70,0

2015

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0

160,0

Termos de troca Desfavorável Favorável 

2º Choque 
petróleo

JK
(1956 - 1961)

Getúlio Vargas
(1951 - 1954)

Regime militar
(1964 - 1985)

Sarney
(1985 - 1990)

FHC
(1995-2002)

Lula
(2003-2010)

Dilma
(2011 - 2016)

Itamar
(1992-1995)

Collor
(1990 - 1992)

1º Choque 
petróleo

Abertura 
econômica

(1990)

Plano Real
(1994)

Boom das 
commodities

 (2004)

Crise 
�nanceira 

(2008)

 
Milagre 

(1968-1973)

Fonte: Ipeadata (2015).
Nota: * Média 2006 = 100.

A industrialização da América Latina mostrava-se compatível com o desen-
volvimento eficaz da produção primária. Com a reestruturação econômica da 
década de 1990, os termos de troca voltaram a ficar extremamente favoráveis. 
O equívoco da hipótese Prebisch-Singer era o de ignorar a possibilidade de geração 
de progresso técnico no interior do setor agrícola e, ao mesmo tempo, supor que o 
mercado operava em competição perfeita, o que não é verídico para um conjunto 
de atividades do setor produtivo moderno. Muitos dos pressupostos do argumento 
poderiam ser válidos na década de 1950, mas não encontrariam evidências a partir 
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da modernização da agricultura na década de 1960 em diante. Como tratado 
nos capítulos anteriores, o exemplo brasileiro contraria o raciocínio estruturalista,  
pois a incorporação do Cerrado na produção agropecuária baseou-se na construção de 
conhecimento aplicado ao clima tropical, e não na inclusão de terras marginais com 
produtividades decrescentes ao sistema produtivo – como requer a teoria ricardiana. 
Assim, tanto o protecionismo quanto o modelo de substituição de importações foram 
um atraso ao desenvolvimento econômico brasileiro, oposto ao que a maioria 
pensava, ao tributar a agricultura frente à indústria.10

Durante os dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso, mudanças 
importantes ocorreram. O processo de privatização, já na agenda de governos 
anteriores, mas não colocado em prática, avançou no decorrer da década de 1990. 
Não houve retrocesso às políticas instituídas, apesar da eleição de sucessores pelo 
PT na década seguinte. A reforma financeira foi estabelecida. Embora a um custo 
elevado, com aumento consequente da dívida interna, o fracasso dos bancos 
domésticos após o Plano Real foi controlado com sucesso. Então, consolidou-se 
paulatinamente o endividamento de estados e municípios. A liberalização comercial, 
iniciada nos anos Collor, manteve-se. A segurança social, a saúde e a educação 
foram renovadas por meio de emendas constitucionais.

Com a ameaça da crise financeira no início de 1999, após as crises asiática 
e russa, ocorre a desvalorização da moeda. Ao contrário do que muitos previam,  
a inflação não retornou. O governo respondeu com a garantia de superávits fiscais 
primários regulares e com o aumento das receitas federais. O Brasil recebeu promessas 
de ajuda externa junto ao FMI e de outras agências internacionais, situação distinta do  
que ocorreu em outros países no passado. A política social, principal objetivo  
do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, teve de ser adiada. A Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), aprovada em maio de 2000, transformou o processo 
de ordenamento do orçamento público. A estrutura econômica alterada tomou forma.  
A disciplina fiscal tornou-se uma exigência, e manteve-se como obrigação – com certa  
flexibilidade nos últimos anos. Introduziu-se a taxa de câmbio flutuante.  
A política de metas de inflação substituiu a política anterior, baseada na âncora 
cambial, e foi posta em prática pelo Banco Central.

Essas conquistas foram mais apreciadas internacionalmente que no mercado 
interno. A presidência de Fernando Henrique Cardoso terminou com a popularidade 
em declínio e com uma erupção de problemas adicionais. A falta de chuvas em 2001 
criou uma escassez de energia; em seguida, vieram a recessão dos Estados Unidos e 

10. Mollick et al. (2008) encontraram suporte para uma tendência declinante dos termos de troca na economia americana 
de 1947 a 1998; porém, como essa tendência estava associada aos preços relativos internacionais, não se poderia afirmar 
que políticas protecionistas ou mesmo de maior integração aos mercados internacionais (globalização) eliminariam esse 
comportamento de queda dos termos de troca. Se as políticas são ineficazes nesse sentido, o efeito colateral pode ser, 
portanto, o de reduzir a competividade da economia doméstica frente aos outros países.
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o ataque terrorista de 11 de setembro. Em dezembro, houve a saída do presidente 
Fernando de la Rúa da Argentina. Os capitais externos praticamente cessaram em 
2002 como ruptura clara aos avanços recentes ameaçados, em meio a outro acordo 
com o FMI para uma ainda maior assistência potencial.

CONTINUIDADE EM PRIMEIRO LUGAR, MAS COM 
MUDANÇAS SUBSEQUENTES

Luiz Inácio Lula da Silva, líder político e um dos fundadores do Partido dos 
Trabalhadores (PT), subiu à presidência do Brasil em 1o de janeiro de 2003.  
Seu ingresso proporcionou enorme apreço à esquerda política, não somente no ter-
ritório brasileiro como em todo o resto da América Latina. Lula prometeu profunda 
mudança em seu discurso inaugural, rejeitando as políticas de livre mercado do seu 
antecessor e enfatizando uma campanha para eliminar a fome e a pobreza. O papel 
da agricultura era central dentro desse discurso, mas, na prática, poucas medidas 
foram implementadas para viabilizar o aumento da competitividade setorial.

Os desafios econômicos imediatos, no entanto, tiveram prioridade.  
Consequentemente, a taxa de câmbio foi automaticamente desvalorizada assim 
que sua vitória se mostrou provável, e a taxa básica de juros do Banco Central 
subiu para mais de 25%, rendendo muito mais que a taxa real em todo o mundo.  
Suas escolhas por Henrique de Campos Meirelles, como presidente do Banco Central, 
que permaneceu nessa posição até o final de 2010, e por Antônio Palocci Filho, 
como ministro da Fazenda, traçaram um longo caminho para aliviar a ansiedade  
da comunidade financeira internacional. Juntos, os dois conseguiram conter a demanda 
interna por meio do aumento do superávit primário fiscal e, lentamente, reduziram as  
taxas de juros. Segundo Palocci, a recessão no primeiro ano estaria associada  
às políticas anteriores inadequadas do governo Fernando Henrique Cardoso.

Não houve nenhum plano alternativo, e a esperança de muitos adeptos 
fervorosos do PT era substituir a postura conservadora inicial. A militância parti-
dária defendeu a reversão total da privatização iniciada anteriormente e o fim da 
política brasileira de globalização e recepção ao investimento direto estrangeiro. 
Em vez disso, para sua decepção, veio uma proposta antecipada do governo para 
uma emenda constitucional destinada a limitar o déficit acumulado nos fundos  
de pensão do Estado, decorrente, pela primeira vez, da imposição de restrições 
sobre os empregados no setor público.

A economia respondeu com crescimento médio elevado nos anos seguintes 
à recuperação e reestruturou-se a partir de 2004. Não houve milagre, mas ganhos 
constantes não só apareceram no desempenho interno, como também promoveram 
o crescimento das exportações de mercadorias, favorecidas pela melhoria dos termos 
de troca. Isso ampliou o excedente na balança comercial e, muito mais rapidamente, 
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expandiu o superávit em conta-corrente. O Brasil foi capaz de saldar sua dívida 
acumulada com o FMI e, com o fortalecimento regular da taxa de câmbio, começou a  
atrair investimento direto estrangeiro e fluxos financeiros. As reservas internacionais 
aumentaram, enquanto as taxas de juros declinaram, porém estas caíram a um ritmo 
lento na proporção demandada pelo setor industrial.

Após a reeleição de 2006, Lula lançou o Programa de Aceleração do Cresci-
mento (PAC), um conjunto de investimentos públicos e privados com o intuito de 
acelerar a taxa de crescimento para 5% ao ano. Os maiores componentes do PAC e  
do plano subsequente (PAC II) foram dirigidos à infraestrutura e à Petrobras. 
Contudo, esse esforço foi lento para obter pleno andamento e não conseguia alcançar 
os seus objetivos. O Brasil experimentou crescimento mais acelerado em 2007 e 2008, 
mas o investimento conseguiu atingir apenas 17% do PIB, parcela reduzida para 
garantir a expansão sustentável, como já tinha sido previsto por Giambiagi (2002).

Em setembro de 2008, após a falência do Lehman Brothers nos Estados Unidos, 
o Brasil viu-se na crise financeira internacional que se espalhava pelo mundo.  
Não havia nenhuma isenção aos países em desenvolvimento. Dois trimestres nega-
tivos no desempenho econômico foi o suficiente para esfriar o excesso de expansão 
da demanda doméstica. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) ampliou a sua capacidade de emprestar recursos, e o governo 
colocou em prática a redução de impostos sobre os bens de consumo duráveis,  
em uma estratégia de minimizar os impactos da crise.

A recuperação ocorreu de forma rápida. Apesar das expectativas de baixo 
crescimento e das mais pessimistas previsões, no último ano do mandato de Lula, 
em 2010, houve crescimento de 7,5%, trazendo memórias do Milagre Econômico 
do final dos anos 1960. A taxa básica de juros, depois de cair consecutivamente 
para os seus níveis reais mais baixos, ficando em torno de 5%, voltou nova-
mente a subir, já que o Banco Central procurou conter as pressões inflacionárias.  
Com entradas contínuas de capital externo, a taxa de câmbio apreciou, o que motivou 
a criação de novos impostos sobre a entrada de capital estrangeiro. Os termos de 
troca mais uma vez tornaram-se favoráveis, aumentando a renda doméstica.

O otimismo da economia brasileira somou-se à descoberta de depósitos  
substanciais de petróleo ao largo da costa – o polígono do Pré-sal. O volume de 
petróleo encontrado prometeu posicionar o país entre os principais produtores 
mundiais ao longo da próxima década. Investimentos substanciais seriam requeridos 
à sua exploração e a seu desenvolvimento. O Brasil aprovou uma lei elevando o papel 
e a participação nos lucros da Petrobras vis-à-vis às empresas privadas. Doravante, 
o setor privado só obteve direitos de perfuração por meio de acordos de partilha 
de produção, em vez de operar de forma independente. Em setembro de 2010,  
a Petrobras transferiu capital considerável ao governo em troca do campo de Tupi.  
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Essa foi a primeira etapa do que muitos, especialmente os líderes políticos, veriam 
como riqueza futura disponível para expandir os programas sociais.

O período de 2003 a 2010 vivenciou a expansão da renda a uma taxa de 4%. 
Excetuando-se o ano de 2003, a taxa aumentaria para 4,4%, resultado muito melhor 
do que no período anterior dos oito anos do governo de Fernando Henrique Cardoso.  
A inflação, a taxa de juros real e a pobreza caíram, resultado que favoreceu a 
melhora da distribuição de renda, que foi influenciada pelo programa Bolsa 
Família, incorporando mais de 20% da população no consumo. O salário-mínimo, 
simultaneamente, cresceu de forma artificial muito além do aumento da renda, 
dissociados de aumentos na produtividade. Somam-se a tudo isso melhorias 
relativas na educação, na saúde e na previdência.

De fato, como estudado por Osório et al. (2011), entre 2004 e 2009,  
a mudança estrutural da renda esteve associada ao crescimento econômico via 
inclusão no mercado de trabalho. O aumento dos empregos formais, somados ao 
crescimento do salário-mínimo e à melhor remuneração de todos os ocupados,  
foi o grande responsável pela redução da pobreza. Em escala de menor importância, 
as transferências da previdência (principalmente aposentadoria rural) e da assistência 
social (programa Bolsa Família) também contribuíram para amenizar a situação 
das famílias mais pobres. Argumento similar já era observado por Neri (2008),  
em que a expansão econômica pós 2004 foi decisiva nesse processo de inclusão. 
Com isso, uma nova classe média baixa, abrangendo cerca de 35 milhões de pessoas, 
beneficiou-se da distribuição contínua de renda.

Especialmente impressionante foi a resposta da agricultura brasileira. Favorecida 
pelo movimento de alta dos preços das commodities, e sustentada pelos avanços na 
produtividade, a receita de exportação aumentou dramaticamente. A contribuição 
do agronegócio com saldos comerciais positivos foi extraordinária.11 A China 
expandiu-se rapidamente como principal mercado para soja, minério de ferro e 
outros produtos primários. O efeito China traduz-se na transferência de plantas 
industriais dos países desenvolvidos (como Estados Unidos e países da Europa) para a  
economia chinesa, no intuito de reduzir os custos produtivos com a mão de obra, 
que é mais barata no país asiático.

Essa situação tem reduzido o preço das manufaturas e aumentado a demanda 
por commodities agrícolas e minerais, beneficiando significativamente a economia 

11. Esse desempenho será detalhado no capítulo 6.
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brasileira nesse processo.12 O comércio bilateral entre Brasil e China era insignificante 
no final da década de 1990, mas o mercado chinês tornou-se o principal destino das 
exportações brasileiras. Em troca, um fluxo de produtos industriais ingressou no 
mercado nacional, competindo cada vez mais com setores domésticos que variam 
de segmentos menos dinâmicos, como têxteis e sapatos, até atividades econômicas 
mais sofisticadas, como a produção de bens de consumo duráveis   e de capital.

Como consequência, o conflito inerente entre a indústria e a agricultura 
foi novamente retomado. O receio da desindustrialização do Brasil emergiu,  
ao mesmo tempo em que áreas urbanas cresceram progressivamente.  
Segundo Pereira (2009), a taxa de câmbio pode desempenhar papel estratégico na 
estabilização e no crescimento econômico, mas a sobrevalorização da moeda seria 
incompatível com o desenvolvimento. Então, o principal obstáculo enfrentado pelo 
Brasil para alcançar as economias desenvolvidas seria a tendência à desvalorização 
da taxa de câmbio por concentrar suas exportações em setores relacionados à 
exploração de recursos naturais (extração mineral, siderurgia e agronegócio),  
casos que estariam ligados à doença holandesa.13

O “novo desenvolvimentismo”, equivocadamente, seria a saída para contornar 
o problema, buscando limitar a demanda por produtos importados e aumentar os 
subsídios para promover a aquisição de capacidade tecnológica em novos setores.  
O BNDES procurou financiar grande parte desse investimento. A legislação avançou 
regularmente. Contudo, os resultados foram pouco visíveis.

O governo Lula foi amplamente elogiado pela transformação econômica.  
Além de viajar ao exterior até mais do que seu antecessor, Lula foi homenageado 
por toda parte. A política externa tornou-se um tema central. O Brasil estendeu a 
mão para a África, para o Oriente Médio e para a Ásia. A busca por uma posição 

12. Por exemplo, segundo Srinivas e Vieira Filho (2015), de um lado, um laptop (IBM ThinkPad 700, Windows 3.1,  
25 MHz 486 processor, 120 MB hard disk drive, 10.4“display, 3 kg) em 1992 custava US$ 4.350,00 dólares. Em 2013, 
um laptop similar (Lenovo ThinkPad Edge, Windows 7, Intel® i3 (2.3 GHz), 14.1” display, 320 GB HD, 3 kg) poderia 
ser comprado por US$ 700,00. De outro lado, em 1992, o preço de uma tonelada de soja custava US$ 209,00 dólares. 
Em 2012, a mesma tonelada do grão poderia ser comprada por US$ 538,00 dólares. O crescimento da produção 
manufaturada chinesa tem alterado o ambiente econômico internacional. Esse exemplo, para os autores, é o caso 
típico do paradoxo de Prebisch.
13. A expressão foi baseada no aumento do preço do gás, na década de 1960, que gerou expansão substancial das 
receitas de exportação dos Países Baixos e, consequentemente, a valorização da moeda. Corden e Neary (1982) foram 
os primeiros a estudar o fenômeno e identificaram que a doença holandesa (ou maldição dos recursos naturais) estava 
relacionada ao aumento das receitas provenientes da exportação de matérias-primas, o que prejudicava a venda ao 
mercado externo de bens manufaturados, conduzindo eventualmente ao declínio da indústria. O modelo teórico estudado 
por esses autores dividia a economia em três setores: i) um competitivo internacionalmente (baseado na exploração 
de recursos naturais); ii) um pouco competitivo (indústria em geral); e iii) um não exposto à concorrência internacional 
(serviços). O aumento da rentabilidade do setor mais competitivo (seja pela alta dos preços do bem exportado,  
seja pela descoberta de novas reservas naturais) afetaria a economia de duas formas. A primeira seria a transferência 
de mão de obra para o setor mais competitivo, puxada pela maior demanda e pelo aumento dos salários. A segunda 
aconteceria em decorrência da renda adicional, estimulando a alta geral de preços dentro da economia e prejudicando 
a competitividade externa dos demais setores. O resultado seria a perda de competitividade do resto da economia, 
que tenderia a encolher, enquanto o país especializar-se-ia no setor dinâmico, inibindo o crescimento da indústria. 
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permanente no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) 
moveu a agenda política externa. O país afirmou sua liderança entre os países em 
desenvolvimento na Rodada de Doha, que ainda permanece aberta. As reuniões 
periódicas foram estabelecidas com os membros do BRICS (acrônimo que significa os 
principais países emergentes, tais como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).  
Além disso, o Brasil tornou-se membro ativo do G-20, agrupamento internacional 
das economias mais importantes do mundo. Ao mesmo tempo, foram encerradas 
as negociações em curso para uma Área de Livre Comércio das Américas (ALCA), 
preferindo enfatizar a associação com outros países, especialmente do MERCOSUL, 
na América do Sul, em uma estratégia política de comércio bilateral Sul-Sul.

Perto do fim do mandato de Lula, o país procurou desempenhar papel mediador 
no Oriente Médio, em conjunto com a Turquia, mas essa ação não levou a nada. 
O Conselho de Segurança logo rejeitou o acordo aparente; porém, a estatura 
brasileira como um agente internacional foi reforçada, pelo menos por um tempo.  
Era de se esperar que Dilma Rousseff ganhasse a eleição seguinte com folga,  
apesar de nenhuma experiência eleitoral anterior. Mesmo com o escândalo do 
mensalão amplamente divulgado, no qual membros aliados do Congresso ao 
governo tinham recebido pagamentos irregulares, o PT gerenciou a crise e conseguiu 
obter ganhos, notadamente no Nordeste mais pobre, local de nascimento de Lula.  
A presidente Dilma Rousseff iniciou o seu governo com ampla maioria no Congresso, 
construída por diferentes partidos políticos, algo que Lula não havia conseguido 
nas suas vitórias eleitorais.

Apesar dos resultados positivos alcançados no passado recente, o novo governo 
herdou uma conjuntura econômica complicada, com a intensificação da crise 
internacional de 2008. O investimento permaneceu baixo, resultado incompatível 
com a meta de crescimento de 5%. A taxa de câmbio estava apreciada, prejudicando 
as exportações, especialmente de produtos manufaturados. A qualidade da educação 
continuou a ser um grande entrave, que não foi inteiramente resolvido, mesmo 
com o aumento dos gastos na área de educação. Na realidade, as despesas sociais 
cumulativas do Brasil foram bem acima da média da Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que engloba as economias com elevado 
PIB per capita e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e que são considerados 
países desenvolvidos, sem evidências de atingir o resultado desejado. A reforma 
política manteve-se atrasada: mudança constitucional alterando a multiplicidade 
de candidaturas para o Congresso, o que parecia improvável.

OLHANDO PARA FRENTE

De 2011 a 2014, o desempenho econômico agregado foi de mal a pior. Em 2011, 
o crescimento ficou próximo de 2,7%; em 2012, a taxa apresentou apenas 0,9%. 
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Tudo isso aconteceu apesar da redução do Banco Central das taxas nominais de 
juros para 7,25% até o final de 2012. Concomitantemente a essa política, vieram os  
créditos adicionais do Tesouro ao BNDES para expandir os empréstimos ao setor 
industrial e os créditos suplementares do Banco do Brasil para financiar o Plano 
Safra do Ministério da Agricultura. Os bancos públicos pressionaram as instituições 
financeiras privadas, baixando as taxas de juros e estendendo os empréstimos 
pessoais aos consumidores.

Houve maior controle aparente sobre a política fiscal, mas que seria dete-
riorada com o adiamento dos pagamentos federais até o início do ano seguinte. 
Engenhosos mecanismos para garantir a superficial satisfação do superávit fiscal 
primário foram regularmente instituídos, os quais ficaram conhecidos como 
“pedaladas fiscais”. Essa evasão de divisas alimentou a demanda e reduziu o 
desemprego, mas sem favorecer o avanço da produtividade.14 Esses mecanismos 
foram os motivos jurídicos para que o pedido de impeachment da presidente Dilma 
Rousseff, em seu segundo mandato, fosse aceito e aprovado pela Câmara dos 
Deputados no ano de 2016. Vale observar que, após a reeleição, a impopularidade 
do governo era extremamente elevada e a condução das reformas políticas ficava 
prejudicada pela falta de governabilidade em virtude do baixo apoio de sua base 
aliada. Assim, os motivos que levaram ao afastamento da presidente também 
tiveram motivações políticas e econômicas, e não exclusivamente jurídicas. 

Com a pressão inflacionária, particularmente no setor de serviços,  
o Banco Central foi obrigado a elevar os juros novamente. Durante 2013 e 2014,  
o crescimento desintegrou-se. Uma modesta recuperação de 2,5% de crescimento, 
em 2013, cedeu lugar a um colapso com uma taxa inferior a 1%, em 2014.  
A autoridade monetária deixou de elevar as taxas de juros e encontrou maneiras 
de encorajar mais os empréstimos pelos bancos públicos. Não obstante,  
a inflação não apresentou declínio, apesar dos esforços para adiar os aumentos 
nos preços da energia e da gasolina. Sabe-se que o controle do preço da gasolina 
não só deteriorou a lucratividade da Petrobras,15 como também prejudicou os 
investimentos no setor sucroenergético. A intervenção pública, por se basear em 
medidas de curto prazo, foi danosa no planejamento econômico de longo prazo.  
Além disso, o governo tentou aumentar as importações no intuito de frear os 
preços internos.

14. Para Bonelli (2014), no período entre 2003 e 2010, o crescimento econômico foi marcado pela melhora dos 
termos de troca, fazendo o país recuperar parte dos ganhos de produtividade. Porém, de 2010 em diante, concluiu-se 
que o crescimento do PIB dependeria cada vez mais dos aumentos na produtividade do trabalho, que não subiria 
no curto prazo e necessitaria de investimentos de longo prazo. O problema das análises agregadas é que estas não 
exergam os êxitos localizados, o que foi o exemplo do setor agropecuário brasileiro, como mostrado por Freitas (2014),  
Barros (2016) e Gasques et al. (2016), e não exclusivamente atrelada ao crescimento dos preços das commodities.
15. O prejuízo acumulado da área de abastecimento da estatal superou os R$ 55,0 bilhões com a adoção desse tipo 
de política por parte do governo.
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É certo que o comportamento da economia mundial não ajudou na recuperação. 
O Brasil escolheu a culpa dos seus problemas como sendo a frouxa política monetária 
dos Estados Unidos e a consequente expansão nos fluxos de capitais aos seus ativos de 
maior rendimento. Porém, esses resultados não foram encontrados em outras regiões. 
O principal lapso resumir-se-ia na incapacidade de responder ao crescimento da 
oferta doméstica. O investimento diminuiu como percentual do produto, embora os 
salários reais tenham subido e a taxa de desemprego mantido-se baixa. O dinamismo 
dado pela expansão do consumo foi assistido por impostos mais baixos e maior oferta  
de crédito. Mesmo assim, a indústria nacional como um todo não conseguiu avançar, 
apesar da forte desvalorização da moeda.

O compromisso do governo focou na política industrial e na ampliação 
do mercado doméstico via aumento da quota nacional de produção e adoção de 
tecnologias mais sofisticadas. Esse comprometimento sem dúvida permaneceu, 
mas ocorreram algumas mudanças que impactaram o baixo crescimento e a meta 
de inflação, que atingiu o limite superior de 6,5%. O BNDES voltou sua atenção 
aos investimentos de infraestrutura: portos, estradas, ferrovias, aeroportos, geração 
e transmissão de energia elétrica, habitação e outros gargalos. Isso foi reforçado por 
uma necessidade de preparação para a Copa do Mundo de 2014.

A instabilidade econômica teve consequência pública. Em julho de 2013, 
houve um surto de manifestações em busca de políticas sociais mais eficazes.  
O Brasil elevou os gastos substancialmente, mas todas as pesquisas mostraram 
grande insatisfação com saúde, educação, infraestrutura e mobilidade urbana.16 
Além disso, a segurança pessoal apareceu como principal ponto de preocupação.  
O número de prisões tinha se expandido, mas o crime e o uso de drogas aparen-
temente avançaram mais rapidamente. A popularidade de Dilma, herdada do 
governo Lula, diminuiu consideravelmente.

Em 2014, havia uma expectativa de que o cenário se renovasse, mas isso não 
aconteceu. A Copa do Mundo chegou e, apesar do colapso brasileiro nas semifinais 
contra Alemanha (o inesquecível 7x1), o público estrangeiro reagiu positivamente. 
Todavia, à medida que a campanha política avançava, envolvendo as candidaturas 
de Eduardo Henrique Accioly Campos e Aécio Neves da Cunha contra a presidente  

16. A insatisfação popular teve origem em meados de junho de 2013 na capital paulista, por causa do aumento 
de 20 centavos nas tarifas de transporte público. O ápice dos protestos ocorreu no dia 13 de junho, após repressão 
policial contra os manifestantes. Depois desses acontecimentos, as manifestações populares espalharam-se por todo  
o país. Para uma avaliação acerca dos desafios da mobilidade urbana no Brasil, confira Vasconcellos, Carvalho e Pereira 
(2011). Esses autores mostraram dois grandes desafios: i) transformar o transporte público como serviço essencial;  
e ii) inverter prioridades no uso do espaço e na escolha dos modais de transporte, de forma a aumentar a competitividade 
do transporte público e coletivo, bem como de opções ambientalmente mais sustentáveis. Para aprofundar na questão, 
como as condições de mobilidade da população vêm se degradando desde a década de 1990, muito em função do 
crescimento dos acidentes de trânsito, dos congestionamentos urbanos e dos poluentes veiculares, Carvalho (2016) 
reposicionou as políticas públicas necessárias para superar os principais gargalos relacionados ao aumento do transporte 
individual motorizado.
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em exercício, um choque de grande proporção ocorreu. Eduardo Campos morreu em  
meados de agosto em um acidente de avião. Sua candidata à vice-presidência,  
Maria Osmarina Marina Silva, o substituiu. Imediatamente, Marina Silva saltou 
para uma vantagem esmagadora. A substância da questão era a antipatia genera-
lizada de estilo tecnocrático de Dilma Rousseff, que se associou ao fraco desem-
penho econômico. Com poucas semanas antes do 1o turno, Aécio Neves assumiu 
posição de destaque nos debates e ultrapassou a candidata Marina Silva. O 2o turno  
seria apertadíssimo entre Dilma Rousseff e Aécio Neves. Como se observa na  
figura 5.2, Dilma venceu as eleições; porém, com uma margem bem estreita  
de votos. Literalmente, o país estava dividido. 

FIGURA 5.2
Distribuição dos votos entre Dilma Rousseff e Aécio Neves, no segundo turno das 
eleições de 2014
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Fonte: TSE (2014).

INSTABILIDADE POLÍTICA E MACROECONÔMICA: A ERA 
DAS MANIFESTAÇÕES

Existiam duas percepções acentuadamente diferentes do futuro da economia brasileira. 
A primeira, que emanava do PT, buscava um retorno parcial ao protecionismo,  
à substituição de importações e ao gasto do setor público como elemento-chave.  
Um Estado grande e em expansão seria fundamental. A segunda enfatizava a neces-
sidade de tirar proveito de um mundo globalizado, que oferecia oportunidades para 
uma maior participação comercial brasileira, seja nas relações com o Norte, seja 
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nas relações com o Sul. Isso não seria uma alternativa de livre mercado, mas uma 
busca pela intervenção eficiente. O Estado dificilmente desapareceria, nem mesmo 
encolheria sua importância. Em particular, a educação e a capacitação da força de 
trabalho seriam áreas de absoluta importância.

O relatório (Brasil, 2010), produzido no final do governo Lula, transmitiu a 
primeira dessas visões. Este documento especificava uma taxa de crescimento anual 
de 7 %, juntamente com impressionantes ganhos sociais e muito maior igualdade 
de renda. Os vários objetivos – embora alguns fossem mutuamente inconsistentes 
– foram quase esquecidos. Em abril de 2013, ao anunciar a expansão de obras 
públicas, Dilma Rousseff reiterou que a duplicação da renda per capita em 2022 
continuava como objetivo.17

Esse crescimento almejado seria um milagre histórico de proporções chinesas; 
porém, com uma taxa de investimento corrente brasileira inferior à metade,  
com uma força de trabalho já urbanizada nas regiões mais prósperas, com maiores 
gastos governamentais comprometidos junto às políticas sociais e com menos 
envolvimento da economia no comércio internacional. As obrigações de segurança 
social subiram nos últimos anos, eliminando gradualmente o superávit primário 
e aumentando o déficit financeiro, mesmo com taxas de juros reais relativamente  
mais baixas. Os lucros potenciais a partir das reservas de petróleo do Pré-sal  
mostraram-se fragilizados, já que os preços internacionais do petróleo ficaram mais 
baixos decorrentes da expansão do uso da tecnologia de fracking18 nos Estados Unidos 
e em outras regiões do mundo. 

Mesmo se houvesse um crescimento per capita com uma taxa anual de 3%, 
metade do que havia sido proposto, o Brasil precisaria elevar gradualmente sua taxa 
de investimento para 25% do PIB junto com o crescimento da poupança interna, 
como outros países latino-americanos o fizeram. O setor público deveria desempe-
nhar um papel de corte dos gastos e manter, ao mesmo tempo, o fluxo de receita. 
Para um começo de reforma, seria preciso reduzir o custo da previdência associado 
ao aumento do salário-mínimo. Então, um verdadeiro Fundo Soberano poderia 
evitar expansões dos preços de exportação e estimular mais o consumo interno.

17. Os objetivos ministeriais e das agências públicas podem ser encontrados no documento – Brasil 2022 – publicado pela 
Secretaria de Assuntos Estratégicos (Brasil, 2010). Entretanto, no planejamento efetivo dos ministérios, muitos objetivos 
centrais estão em um nível menor de detalhamento do que apresentado no documento final. Por exemplo, a taxa de 
crescimento proposta foi de 6% e não 7%; o investimento como proporção do PIB foi fixado em 23% e não em 25%; 
a produção de fertilizante não teve a meta de atender 100% do consumo doméstico, mas, no que tange ao potássio, 
buscou-se apenas 70%; o ensino médio deveria tornar-se universal, mas a meta efetiva foi a de atingir 80%; a cobertura 
da segurança social foi a de chegar a 80% e não 100 %; e assim por diante. Influenciado pelo crescimento excepcional 
em 2010, o relatório final acabou por ser mais ousado do que efetivamente pragmático.
18. A técnica de fracking é utilizada para realizar perfurações no solo, no intuito de extrair gás ou petróleo em regiões 
inatingíveis pelo método convencional. Embora os impactos causados ao subsolo ainda sejam desconhecidos, a tecnologia 
vem ganhando espaço na produção de petróleo em diversos países, notadamente nos Estados Unidos. Para uma ideia 
da importância que vem ganhando, metade da produção americana de petróleo em 2015 veio desse tipo de exploração, 
sendo responsável por aproximadamente 4,3 milhões de barris/dia.
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INSATISFAÇÃO TAMBÉM CHEGA AOS AGRICULTORES – No dia 15 de março 
de 2015, ocorreu a primeira grande manifestação contra o governo eleito 
de Dilma Rousseff. No coreto da Praça da Liberdade, em Belo Horizonte,  
cartaz questiona “quem financia os invasores profissionais do MST?”, em uma 
alusão ao apoio partidário do PT ao Movimento dos Sem Terras. Naquela data, 
foram mais de 30 mil manifestantes apenas na capital mineira. Os protestos 
espalharam-se em várias outras capitais. Somente São Paulo foi responsável por 
mais de um milhão de pessoas nas ruas. Segundo avaliações da Polícia Militar, 
em todo o Brasil, foram cerca de 1,4 milhão de participantes, enquanto os 
organizadores estimaram um público superior a 3 milhões de pessoas.

Fonte: arquivo próprio.

Com efeito, para um maior crescimento ocorrer regularmente, os ganhos de 
produtividade necessitariam estar generalizados em toda a economia. O desenvolvimento 
futuro do Brasil depende da integração da produção agrícola, mineral, petrolífera, 
industrial e de serviços. As exportações de commodities não representam a histórica 
dependência baseada na produção de açúcar e de café. A sua competitividade decorre 
de eficiência, que é o ponto central discutido neste livro. Poucos países beneficiaram-se 
de uma base produtiva tão diversificada. Talvez “Deus seja verdadeiramente brasileiro”!

Acima de tudo, esse processo de desenvolvimento é uma tarefa de persuasão  
política. Os cidadãos brasileiros, inclusive aqueles que adentraram a nova 
classe média, devem aprender a virtude de adiar a gratificação imediata para o 
bem maior. Essa é uma mensagem diferente da que foi enfatizada no passado.  
A capacidade de avançar para um maior e mais sustentável nível de crescimento 
anual depende de um menor consumo doméstico. Caso contrário, o futuro 
tornar-se-ia mais nebuloso. Em 2013, projeções mais pessimistas para 2020 
foram encontradas no mercado, como se observou no relatório de um dos 
maiores bancos privados brasileiros, o Itaú.19 O cenário-base para 2013 sugeria 

19. Este relatório do Banco Itaú é intitulado Brasil 2020 e foi publicado em 12 de abril de 2013 (Itaú, 2013).
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uma taxa de crescimento real do PIB anual de 3%, mas que declinaria ao longo 
do tempo até 2020 para um valor de 2,8%. Não há dúvida de que o Brasil 
poderia fazer melhor frente a esse cenário. Com o desgaste da economia e com 
a baixa popularidade do governo, o país afundou em uma sucessão de protestos,  
que literalmente dividiram a sociedade ainda mais.

MANIFESTAÇÕES TOMAM CONTA DO BRASIL – A insatisfação pública foi uma 
resposta direta à corrupção instaurada na Petrobras e investigada pela operação 
Lava Jato. O Congresso Nacional foi tomado pelos manifestantes com camisas 
verdes e amarelas, fazendo claro contraste à cor vermelha característica dos 
movimentos socialistas que apoiavam o governo. Os protestos foram considerados 
as maiores manifestações de rua depois das “Diretas já” na década de 1980. 
A diferença foi que as aglomerações nesse momento histórico ganharam corpo 
com a massificação das novas tecnologias de comunicação, as quais ajudaram 
a convocar milhões de pessoas em tempo real, tal como foram os panelaços 
sempre que havia pronunciamento da presidência em rede nacional.

Fonte: arquivo próprio.
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O AMARGO CUSTO DO POPULISMO NO BRASIL: CHEGOU A HORA 
DO AJUSTE FISCAL

O desaquecimento da atividade econômica, o descontrole dos níveis de preço e a 
deterioração das contas públicas foram o alto custo a se pagar por um populismo 
que vendeu a ideia da redistribuição de renda com a ascensão da parcela mais pobre 
da população ao consumo. O pior é perceber que a falta de emprego, o imposto 
inflacionário e a redução qualitativa dos gastos públicos afetaram diretamente a 
sociedade com um menor desenvolvimento econômico de longo prazo. 

A carga tributária brasileira elevou-se nos últimos vinte anos, passando de 
25% para cerca de 36% do PIB em 2014. Além de ter a maior carga tributária 
entre os países da América Latina e as economias emergentes, o Brasil superava 
na média os países ricos. De 1994 a 2014, a renda real cresceu menos do que a 
receita com impostos, o que significa dizer que o setor público se beneficiou de 
parte do crescimento da renda para financiar os seus gastos, tais como as despesas 
com previdência, os dispêndios com pessoal e custeio administrativo, os gastos com 
saúde e educação, bem como os programas de transferência de renda.

Nesse período, os gastos públicos anuais aumentaram em cerca de 500 bilhões 
de reais. Todavia, esse aumento não significou melhora qualitativa das políticas 
e dos serviços públicos. Em 2014, a conta mais expressiva foi a da previdência,  
que representou algo em torno de 8% do PIB. A aposentadoria média por contribuição 
de serviço ainda se mostrava relativamente baixa no Brasil, sendo 52 anos entre as 
mulheres e 54 entre os homens. Além de ser uma aposentadoria mais generosa em 
relação a outros países, o aumento da expectativa de vida das pessoas resultará no 
crescimento dos gastos, mantidas as regras da previdência. Vale também destacar 
que o bônus econômico demográfico inverteu, ou seja, a taxa de crescimento da 
população idosa é maior do que a taxa da entrada de jovens no mercado de trabalho.

Em relação ao dispêndio com pessoal e custeio administrativo, houve um 
esforço para controlar tais custos no decorrer da década de 1990, com diminuição 
do peso do Estado na economia, privatizações e aumento da eficiência na alocação 
dos recursos. Entretanto, com o crescimento do PIB na década de 2000, associado 
ao boom internacional dos preços das commodities, esses custos (em torno de 
5,6% do PIB) resultaram em um aumento no número de cargos comissionados,  
na proliferação de ministérios e na oferta ampla de concursos públicos.

O custeio de saúde e educação ficou em torno de 2,2% do PIB. Seja na saúde 
ou na educação, as estatísticas oficiais colocavam o Brasil em uma das piores posições 
em classificações internacionais. Em muitos casos, eram políticas que perpetuavam 
o sistema vigente e não geravam mudanças estruturais, tais como “mais médicos”, 
aumento de universidades públicas federais e financiamento estudantil universi-
tário sem o devido investimento na educação de base. Para agravar essa situação, 
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aprovaram-se novas regras que vinculavam os gastos em saúde a 15% da receita 
corrente líquida da União, além de elevar gastos em educação para 10% do PIB até 
2022. Não que tais medidas fossem ruins, mas o gasto era pouco qualitativo, ou seja, 
gastava-se muito com baixo retorno.

Para uma comparação internacional, apenas na área da educação, o Brasil 
investiu muito mais que Cingapura, que é considerado um caso de sucesso na 
melhora dos serviços educacionais no mundo. Enquanto o Brasil investia algo  
em torno de 6% do PIB em 2015, o governo de Cingapura despendia 3,6% 
no mesmo período. No Brasil, o gasto por aluno concentra peso maior no 
investimento do ensino superior, quando na verdade o foco deveria ser dado à 
educação de base (ensinos fundamental e médio), no intuito de proporcionar 
um acesso mais justo ao ensino superior. É preciso definir uma estratégia que 
ligue as necessidades do mercado de trabalho à educação dos alunos, e que o 
acesso a uma educação de qualidade na base seja expandido. Não foi o que se 
viu ao longo do período desde a elaboração da Constituição Federal de 1988.

Por fim, os programas sociais, como o Bolsa Família, foram relativamente 
baratos, representando 0,6% do PIB. Esse tipo de gasto não impactou o crescimento 
total das despesas do Estado, mas foi extremamente importante para se vender a 
redistribuição de renda com crescimento. Destaca-se que essas políticas deveriam 
ser planejadas por um período temporário e transitório, porém se tornaram 
instrumentos perenes com baixo poder de transformação estrutural da sociedade.

De fato, o país cresceu até a crise de 2008, o que favoreceu a redução da pobreza. 
Entretanto, posteriormente, evidenciou-se um acúmulo de políticas equivocadas 
do nacional desenvolvimentismo. A intervenção do governo via políticas setoriais 
prejudicou a produtividade e o investimento. Foram exemplos de políticas que 
distorceram os sinais de mercado, a alteração do marco regulatório do Pré-sal,  
a intervenção no setor elétrico, o controle do preço dos combustíveis (com impacto 
negativo no setor sucroalcooleiro), as políticas de conteúdo nacional, a tentativa 
de recriar a indústria naval, a ingerência no setor mínero-siderúrgico, bem como 
a redução de impostos sobre produtos industrializados (IPI) na indústria automo-
bilística. Além disso, o BNDES agiu de forma a beneficiar as empresas tidas como 
“campeões nacionais”, o que concentrou o mercado doméstico sem uma efetiva 
contrapartida, e favoreceu em grande parte aplicação de recursos em obras de países 
de esquerda na América Latina e na África, sem a garantia de retorno, ao passo 
que esses investimentos poderiam ser aplicados internamente. Essas intervenções 
resultaram em benefícios privados, mas não em ganhos sociais e coletivos.

Vale analisar, tal como Lazzarini (2010), que o Estado não se afastou de ati-
vidades econômicas por meio da privatização e da abertura econômica da década 
de 1990. Ao contrário, a intervenção pública foi diluída por meio da participação 
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nos investimentos em poucas empresas (privatizadas ou não), adotando um 
modelo de maior capilaridade e de complexidade entre as organizações envolvidas. 
Desde 2005, o número de empresas beneficiadas com recursos do BNDES e 
dos fundos de pensão de estatais aumentou significativamente, o que constatou 
os laços políticos dessas empresas com o governo. Essa ramificação do poder 
público nos negócios foi extremamente prejudicial ao ambiente competitivo.

A crise chegou em um nível insustentável, ao mesmo tempo que as investigações 
da Lava Jato intensificaram-se. A população demandou mudanças, avivando os 
protestos e panelaços. Com a instituição da “colaboração premiada”, mecanismo 
extremamente importante para punir corruptos poderosos, o governo se viu em um 
“dilema dos prisioneiros”, em que a não cooperação levava a um resultado subótimo. 
Com pouco apoio do Congresso e com o impacto direto das investigações entre 
senadores e deputados, em 2 de dezembro de 2015, o pedido de impeatchment foi 
aceito na Câmara dos Deputados. No dia 17 de abril de 2016, com 367 votos a 
favor, o processo passou na Câmara e foi encaminhado para julgamento no Senado.  
No dia 12 de maio, com 55 votos, o Senado afastou Dilma Rousseff temporaria-
mente (por 180 dias), assumindo interinamente o seu vice, Michel Miguel Elias 
Temer Lulia, que não somente herdava os vícios cometidos pelo governo do PT, 
como também precisava ampliar o diálogo no Senado e na Câmara dos Deputados.  
Em 31 de agosto, por 61 votos a favor e 20 contra, o Senado afastou definitivamente 
a presidente da República.

O desequilíbrio fiscal colocou em xeque a capacidade do Estado brasileiro 
de arcar com suas despesas, o que impactaria no desenvolvimento econômico das 
gerações futuras. A farra dos gastos públicos chegou ao fim. Para equilibrar as contas 
da previdência, de pessoal e de custeio administrativo, da saúde e da educação  
e dos programas de transferência de renda, seria necessário mais do que um ajuste de  
curto prazo, mas fundamentalmente uma adequação estrutural da economia e  
da mentalidade econômica. A renda nacional não era compatível com a inércia do 
aumento dos gastos públicos e da concessão desenfreada de benefícios. O ajuste 
fiscal necessário refletiria o amargo custo do populismo no Brasil.


