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1 INTRODUÇÃO

Os textos reunidos neste volume tiveram como orientação geral uma perspectiva particular 
sobre o papel do Estado no processo de desenvolvimento, centrando-se na ideia de 
capacidades estatais. Este conceito focaliza o Estado em termos de sua possibilidade 
de intervenção, considerando a atuação combinada das instituições políticas e dos 
agentes, entre os quais, decisores e burocracia pública. Nesta perspectiva, assumem 
também relevância as coalizões de apoio, no que tange à sua habilidade de articular 
um projeto de nação num horizonte temporal determinado. A recuperação do papel 
do Estado quanto a essas capacidades remete, portanto, à criação de burocracias 
eficientes em áreas específicas de formulação e implementação de políticas públicas. 
Nesse sentido, as análises aqui empreendidas abordaram capacidades em dimensões 
concretas importantes para a consideração de um projeto de desenvolvimento no 
contexto do capitalismo globalizado em reconfiguração, resultado do impacto 
de uma crise sistêmica originada a partir de seu centro e de alterações na posição 
relativa de alguns países emergentes, com forte papel indutor da China. Essas 
dimensões foram analisadas utilizando-se comparações entre o Brasil e os demais 
países do grupo BRICS (Rússia, Índia, China e África do Sul), segundo a relevância 
da área contemplada em cada caso específico. Tendo em vista a importância da 
questão regional, foi incluída também uma comparação com a Argentina em 
algumas dimensões.

Entender a recomposição e o sucesso de determinados países em promover 
políticas de alçamento a patamares mais elevados de desenvolvimento implica, como 
mencionado, focalizar dimensões estratégicas das capacidades estatais. Em primeiro 
lugar, as de cunho burocrático, relativas à viabilização das estratégias postas em 
prática. Em segundo lugar, as capacidades específicas relativas ao reaparelhamento 
da matriz produtiva, por meio de políticas industriais, e à possibilidade de fazer 
o país avançar mediante uma visão sobre processos de inovação tecnológica, o 
que requer também a consideração da sustentabilidade e dos recursos do meio 
ambiente – energéticos e outros – como elementos centrais. Do ponto de vista 
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de dimensões estruturais, foram analisadas as capacidades estatais numa série de 
arenas estratégicas no sentido de um projeto de desenvolvimento.

2 A REDEFINIÇÃO DO CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO: UMA REFLEXÃO 
TEÓRICA

Desenvolvimento é um conceito polissêmico, cujos significados têm mudado ao 
longo do tempo, desde os primeiros estudos sobre fatores de produção e causas do 
atraso até as contribuições da Organização das Nações Unidas sobre desenvolvimento 
sustentável. Nesta pesquisa, entendemos desenvolvimento socioeconômico como 
uma dinâmica de diversificação da estrutura produtiva, inovação e controle nacional 
sobre a economia e, ao mesmo tempo, geração de emprego, distribuição de renda 
e inclusão social, ou seja, um projeto de bem-estar ligado a direitos de cidadania. 
Nesse sentido, desenvolvimento se refere tanto aos aspectos qualitativos do processo 
de acumulação de capital e crescimento econômico quanto à proteção social, além 
da sustentabilidade, articulando metas de curto prazo a uma perspectiva de longo 
prazo por meio de uma preocupação com os recursos naturais e a proteção do meio 
ambiente. A política é um componente central nesta dinâmica, que não se esgota na 
consecução de crescimento econômico, tanto em termos de processos quanto em 
termos de instituições voltadas a estes objetivos. Assim entendido, desenvolvimento 
é um processo de ordem interna estreitamente ligado ao surgimento e à consolidação 
de Estados com capacidades de intervir na economia e na sociedade. Além do 
mais, um aspecto central da noção que aqui empregamos é que desenvolvimento 
envolve simultaneamente processos internos e alterações do poder relativo dos 
países na esfera internacional.

O projeto partiu do pressuposto de que as vantagens institucionais estão 
fundamentalmente ligadas ao papel do Estado no sentido da geração de capacidades 
para formulação, implementação e, ao mesmo tempo, criação de coalizões de apoio 
para uma agenda de desenvolvimento. De maneira a se avaliarem as condições para 
o desempenho desta agenda, o projeto focalizou um conjunto de países com os 
quais o Brasil compartilha algumas características, como um maior dinamismo de 
sua trajetória recente no âmbito interno e uma maior importância da sua atuação 
no cenário internacional. Assim, procurou-se estabelecer paralelos relevantes com a 
situação de alguns países do grupo conhecido como BRICS, mais a Argentina, por 
sua importância regional. Um dos eixos da pesquisa se referiu a um entendimento 
particular de como as relações centro-periferia se rearticulam no sistema capitalista 
internacional em função das crises cíclicas e do forte papel indutor da China 
neste contexto.

Como ressaltado, a recomposição e o sucesso de determinados países em 
promover políticas de alçamento a patamares mais elevados de desenvolvimento 
supõem capacidades estatais. Primeiramente, as de cunho burocrático, relativas à 
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viabilização das estratégias postas em prática. Em seguida, as capacidades específicas 
relativas ao reaparelhamento da matriz produtiva, por meio de políticas industriais, 
e à possibilidade de formular uma visão estratégica sobre processos de inovação 
tecnológica capazes de fazer o país avançar, o que requer também a consideração 
da sustentabilidade e dos recursos do meio ambiente – energéticos e outros – como 
elementos centrais.

Outro eixo se refere à possibilidade de uma expansão para dentro, propiciada 
pela adoção de políticas de inclusão social com efeitos distributivos, que, por sua 
vez, altera o padrão de consumo da população. É importante salientar que esta 
janela de oportunidade se abre para um conjunto bastante pequeno de países, 
seja pelo tamanho de seu mercado interno, seja por elementos específicos de suas 
respectivas trajetórias. Aqui, deve-se mencionar também a importância de formas de 
proteção ao trabalho como um elemento central na dinâmica de desenvolvimento.

A mudança na direção de um projeto de desenvolvimento com essas 
características supõe ainda outro eixo, relativo às coalizões de apoio. Nesse 
sentido, um projeto mais inclusivo, atendendo tanto aos setores do capital quanto 
do trabalho, seria fundamental para a formação de um pacto social. Adquire 
centralidade a eventual definição do desenvolvimento como um projeto de nação, 
legitimado por meio de instituições democráticas. Nesse sentido, novas arenas de 
negociação e participação, fruto da institucionalização e da ampliação da democracia, 
constituiriam vantagens comparativas.

No campo da economia política, a literatura de variedades de capitalismo 
analisa os padrões de interação dos atores estratégicos (em particular a empresa) 
nos diferentes regimes produtivos. Com base em um conjunto de critérios, Hall e 
Soskice (2001) apresentam dois tipos ideais de economias capitalistas: economias 
coordenadas de mercado e economias liberais de mercado. Sobre este arcabouço 
teórico, Becker (2009) estabelece uma distinção entre tipos ideais e casos empíricos, 
afirmando que as economias nacionais podem encontrar-se mais perto de um tipo 
ideal ou outro, ou ainda combinar elementos dos diferentes tipos. Outra linha de 
estudos (Schmidt, 2006; 2007; Boschi, 2011) introduz a importância do Estado e 
suas instituições para a configuração das variedades de capitalismo ou modalidades 
de desenvolvimento.

O ponto central dessa literatura – numa orientação semelhante à desenvolvida 
pela escola francesa da regulação – é precisamente que desempenhos diferenciados, 
competitividade e mesmo estratégias de “alcançamento” (catching up) são o resultado 
da combinação de distintas dimensões dos regimes produtivos e do ambiente 
institucional em que operam os atores econômicos e as firmas. Em outras palavras, 
processos endógenos têm impactos do ponto de vista da inserção externa dos 
países. Isto significa também que os arranjos produtivos internos são passíveis 
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de mudanças que alteram a configuração das variedades de capitalismo, seja na 
direção de sistemas mais coordenados pelo mercado, seja na direção de sistemas de 
coordenação mais centralizada, com maior ou menor grau de atuação do Estado. 
Cumpriria, assim, identificar os processos de mudança institucional num período 
de tempo determinado, verificando-se em que medida um dado país se aproximaria 
ou se afastaria dos tipos ideais.

Diferentes trajetórias e matrizes institucionais configurariam distintas 
variedades de capitalismo, nas quais o papel da coordenação estatal aparece com 
maior ou menor centralidade. Certamente, no caso dos países emergentes, o Estado 
constitui o vetor decisivo na ruptura com padrões ineficientes, estruturas enrijecidas 
e círculos viciosos de iniquidades, mediante a efetiva instauração de um novo 
padrão de desenvolvimento. Daí a importância de se avaliar também como as elites 
estatais, situadas em posições de relevo, concebem estratégias para o país no médio 
prazo em função dos instrumentos de política que têm a seu dispor. É importante 
mapear também os principais eixos de políticas em curso, capazes de traçar um 
novo rumo. Análises comparativas das dinâmicas de expansão de mercados por 
meio de políticas proativas e a formação de coalizões de apoio no plano doméstico 
são dimensões centrais para o sucesso das estratégias mencionadas, principalmente 
em termos das articulações entre tais coalizões políticas e as arenas internacionais, 
com vistas a ocupar espaços competitivos no novo cenário.

As instituições moldam a relação entre os atores, o modo de implementação de 
políticas e o resultado e o impacto destas. Nesse sentido, a análise da configuração 
político-institucional é uma dimensão-chave na possibilidade de se alterar a posição 
relativa do Brasil no contexto internacional. O fortalecimento da capacidade 
estatal se expressa tanto nas áreas estratégicas para uma agenda de desenvolvimento 
(políticas sociais, educação e formação técnica, investimento em ciência e 
tecnologia, capacidade de agenda internacional, política macroeconômica para 
o desenvolvimento) quanto na potencial habilidade para articular consensos em 
torno de uma agenda desenvolvimentista (articulação entre atores estratégicos, 
formação de coalizões de apoio, capacidade de lograr estabilidade de políticas).

Argumenta-se que a continuidade de trajetória no tocante ao papel do Estado 
tem gerado a acumulação de capacidades no plano da burocracia pública em termos 
da definição de políticas e da capacidade de implementação. A associação entre 
capacidades estatais e reforço da democracia (Tilly, 2007) favorece, ademais, a 
produção de resultados negociados e mais consensuais, além de gerar credibilidade 
no sistema internacional, com impacto sobre o nível de investimentos estrangeiros 
no país. Instituições democráticas podem aumentar custos de transação, mas 
reduzem incertezas quanto a decisões erráticas. Além disso, os núcleos de caráter 
neocorporativo envolvendo Estado e sociedade civil, bem como uma estrutura 
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eficiente de representação de interesses do setor empresarial, confluem no sentido 
da produção de respostas mais eficazes aos desafios externos. Em consequência, 
pode-se esperar uma possível alteração nas posições relativas de poder em arenas 
de negociação internacional. No caso do Brasil, é possível prevalecer a combinação 
mais virtuosa de Estado, mercado, sociedade civil e corporação (Crouch, 2011), 
que tende a se desgastar em alguns dos países centrais como alternativa pós-crise 
do neoliberalismo.

O grau de atuação do Estado em áreas estratégicas e a sua capacidade de 
articular as demandas dos atores relevantes nos levam a chamar a atenção para a 
governabilidade democrática. O Banco Mundial define o conceito de governabilidade 
como um maior grau de cooperação e interação entre atores estatais e não estatais, nas 
redes de decisão público-privada, incluindo Estado, sociedade civil e mercado. Numa 
outra acepção, a governabilidade pode ser entendida como a criação de condições 
favoráveis para a ação do governo, constituindo parte de suas capacidades de gestão 
pública. Nesse sentido, a natureza das instituições políticas vai ter um forte impacto 
no desempenho econômico, na medida em que processos políticos transparentes e 
assegurados por regimes democráticos estáveis aumentam a credibilidade e a visão 
externa sobre os países. A governabilidade, em suma, relaciona-se com a solução 
de conflitos; expressa a necessidade de se implementarem políticas coerentes, 
eficientes e sustentáveis num ambiente democrático que requer a participação 
dos atores estratégicos na resolução dos problemas conjunturais e das estratégias 
de desenvolvimento.

3 PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES DA PESQUISA

Essa discussão sobre as capacidades do Estado foi analisada no texto de Celina Souza, 
que demonstrou que a qualidade da atuação das instituições estatais depende, em 
grande medida, da gestão de seus recursos – financeiros, humanos e tecnológicos 
– e da efetividade da sua ação, ou seja, dos benefícios para o público-alvo. A autora 
considera que, entre as instituições do Estado, a tarefa de formular e implementar 
políticas públicas, cabe principalmente aos governos, nos quais se articulam três 
instituições: o Executivo, a burocracia e a administração pública. Sua análise, 
contudo, trata apenas de uma destas instituições – a burocracia –, sob a referida 
ótica do conceito de capacidade do Estado.

Uma das principais contribuições deste texto é esclarecer, do ponto de vista 
teórico, que a racionalização das burocracias foi um processo político que não teria 
ocorrido, contrariamente ao que previa Weber, com base num modelo único de 
burocracia. Por meio de uma comparação com o caso da Argentina, a autora enfatiza 
que a construção de burocracias racionais foi a solução adotada por líderes políticos 
diante de situações de incerteza do ambiente político, principalmente quando 
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dos processos eleitorais. A pesquisa empreendida identificou que a racionalidade 
política que guiou os processos de burocratização nos dois países, embora com 
trajetórias burocráticas semelhantes no início, apresentou resultados diferentes 
após seus respectivos processos de redemocratização. Dessa forma, a autora revela 
que os atores políticos da redemocratização na Argentina e no Brasil tiveram 
agendas diferenciadas, com consequências também diferenciadas sobre o sistema 
burocrático. Nesta chave analítica, a autora combina o conceito de trajetória com a 
tese da racionalidade dos atores políticos como determinante do tipo de burocracia 
institucionalizada. A trajetória explica, embora apenas parcialmente, por que o 
Brasil foi capaz de rever a rota da forma de recrutamento da sua burocracia após a 
redemocratização, enquanto na Argentina o antigo sistema permaneceu.

Outra contribuição importante é a necessidade de se pensar a capacidade 
burocrática em arenas concretas, dado que ela não é distribuída uniformemente entre 
as agências governamentais nem no Brasil, nem na Argentina. A autora identifica 
estes diferentes percursos no caso da deliberação dos constituintes brasileiros de se 
alterar a forma de recrutamento da burocracia, o que não ocorreu como resultado 
da redemocratização na Argentina. Embora existam evidências de que o sistema 
burocrático brasileiro e as empresas criadas no regime Vargas foram mais sólidas 
e resistentes que as do peronismo, a capacidade explicativa baseada na trajetória é 
limitada para elucidar por que o Brasil seguiu um caminho, e a Argentina, outro. 
Para o caso específico do Brasil, a autora mostrou, utilizando um índice de qualidade 
da burocracia, que, mesmo sendo esta alta no seu conjunto, quando o índice é 
desagregado, algumas agências governamentais ainda apresentam deficiências, 
particularmente no sentido de assegurar a existência de uma burocracia profissional 
e estável. No caso da Argentina, com base em entrevistas, as respostas mostram 
que a redemocratização manteve um sistema burocrático que carece dos requisitos 
weberianos. Nesse sentido, os servidores argentinos são regidos por diversos regimes 
jurídicos, e a maioria é recrutada com base em laços pessoais ou partidários. A 
burocracia argentina também carece de regras e procedimentos capazes de diminuir 
incertezas, ficando mais submetida aos ciclos eleitorais.

Considerando ainda o papel das instituições políticas, particularmente 
em termos das suas articulações com setores da sociedade civil, o trabalho de 
Eduardo Gomes analisou o funcionamento de algumas arenas de concertação e de 
deliberação para os casos da África do Sul e da Índia por contraste à experiência 
do Brasil. O trabalho investigou como a existência de instituições de representação 
extraparlamentares representariam uma expansão das capacidades estatais de 
interlocução entre o Estado e a sociedade civil, no sentido de possibilitar a 
formulação de novas políticas de desenvolvimento. Assim, o autor destaca que o 
contexto de uma discussão mais ampla sobre a reforma do Estado de bem-estar e 
de uma pressão por maior competitividade econômica foi acompanhado por um 
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enfraquecimento das práticas de negociação corporativistas por uma série de razões, 
entre as quais, principalmente, a rigidez deste arcabouço no sentido de fazer face às 
novas demandas derivadas do surgimento de uma nova matriz social. Dessa forma, os 
conselhos que surgiram nos países analisados têm em comum o fato de terem surgido 
como resposta a conjunturas de crise social, política ou econômica, no intuito de 
se constituírem num instrumento complementar de interlocução com a sociedade 
civil e de promoção do desenvolvimento. Foram analisados o Conselho Nacional 
de Desenvolvimento e Trabalho (National Economic Development and Labour 
Council – Nedlac), da África do Sul, e o Conselho Nacional de Assessoramento 
(National Advisory Council – NAC), da Índia. Estes foram comparados entre si 
e com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) do Brasil 
em três níveis: o macronível, por meio da recuperação de suas origens históricas; 
o mesonível, pela análise de sua estrutura e dinâmica organizacional; e, por fim, o 
micronível, mediante o estudo dos resultados de sua atuação.

O autor destaca que, com seus perfis e desdobramento particulares, tais 
conselhos propiciaram novos instrumentos para a concertação e a coordenação 
de políticas de desenvolvimento. No que se refere ao macronível, historicamente, 
estes conselhos parecem ter sido respostas a situações de crise político-institucional 
pelas quais Brasil, África do Sul e Índia passaram, entre 1994 e 2004. No que 
tange à Índia e à África do Sul, seus conselhos foram formados em momentos 
de intensa demanda por direitos sociais, principalmente dos estratos sociais 
inferiores, em períodos de razoável crescimento econômico. O caso brasileiro não 
tem os mesmos contornos, mas não deixa de se associar às demandas de mudanças 
socioeconômicas da sociedade expressadas pela maioria de votos dados à coalizão 
oposicionista liderada pelo Partido dos Trabalhadores (PT), que lutava pela superação 
da estagnação econômica e da desigualdade social. O que é importante salientar é 
que estas instâncias de concertação se constituíram em complementos estratégicos 
às instituições da democracia representativa, atuando assim como um instrumento 
para a canalização de demandas que, de outra forma, não seriam incorporadas e 
processadas. As subseções a seguir se ocupam das dimensões mais substantivas da 
agenda de desenvolvimento, a saber: inovação; políticas industriais; infraestrutura; 
proteção social; e inserção internacional.

3.1 Inovação

Alguns dos capítulos deste livro focalizaram o papel da inovação, tanto do setor 
privado quanto do setor público. A posição relativa de um país ou região no sistema 
internacional está cada vez mais relacionada com a capacidade de gerar e ampliar 
o uso de tecnologia, entendida como um fator-chave para se alcançarem ganhos 
de competitividade, os quais, por sua vez, assegurariam uma maior presença nos 
mercados mundiais. Um exame histórico revela que os processos de desenvolvimento 
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se basearam na massificação da difusão tecnológica como garantia de irreversibilidade 
do progresso social. Isto é sugerido pela dinâmica tanto dos modelos clássicos 
de desenvolvimento por revolução industrial do século XIX (Estados Unidos, 
Alemanha, Japão) quanto dos países asiáticos de industrialização recente (newly 
industrializing countries – NICs) na segunda metade do século XX (os pioneiros 
dragões, Cingapura e Coreia do Sul, e os posteriores tigres, Malásia, Tailândia e 
Vietnã), ou ainda é ilustrado pelo caso mais recente da Irlanda. Diferentemente 
da América Latina, que teve sua fase de crescimento assentada na exportação de 
matérias-primas e de indústrias de matrizes estrangeiras, estes países investiram 
enormes somas em pesquisa e desenvolvimento, sistemas universitários, renovação 
tecnológica e matrizes do aparato produtivo.

Essa perspectiva constituiu o enfoque do trabalho de Ana Célia Castro, aplicado 
especificamente às inovações no setor agrário. A autora examinou a capacidade estatal 
de formular, conduzir e implementar (em alguns casos, de avaliar) as políticas de 
ciência, tecnologia e inovação, comparando-as para os casos do Brasil, da China 
e da Argentina, no sentido de demarcar vantagens e desvantagens comparativas 
institucionais. Uma das principais conclusões do estudo é que a existência de um 
consenso estruturado sobre que setores devem ser incentivados e promovidos pelo 
Estado empreendedor e sobre onde se situa a fronteira tecnológica nestes setores 
depende, em primeiro lugar, da existência de uma retaguarda de instituições capazes 
de realizar estudos prospectivos (e retrospectivos) que efetivamente possam ser 
considerados no processo de tomada de decisões. Em segundo lugar, do exercício 
contínuo de prospectiva tecnológica, sujeito a processos periódicos de revisão. 
Em terceiro lugar, da capacidade de ter em conta os conflitos de interesses, mas 
igualmente da capacidade de neutralizá-los quando da construção do consenso 
estruturado. Finalmente, mas não menos importante, da possibilidade de contar 
com um sistema financeiro de inovação enraizado, mas efetivo. Duas condições 
parecem essenciais para a coordenação do processo de modernização dos países: 
visões de futuro estruturadas e capacidades estatais para implementá-las. Segundo 
a autora, não se trata de um contínuo de habilidades ou competências, mas de 
uma variedade de processos de tomada de decisão sobre estratégias de longo prazo 
e de coordenação na elaboração e na implementação de políticas tecnológicas.

3.2 Políticas industriais

A segunda dimensão substantiva em relação às capacidades estatais concerne à 
formulação e à implementação de políticas industriais, as quais constituem uma 
especificação da capacidade de inovação anteriormente descrita. Como salientado 
ao longo de vários dos textos que compõem a pesquisa, o desenvolvimento implica, 
necessariamente, uma mudança na estrutura produtiva. Na América Latina, esta 
questão foi exaustivamente discutida, em especial por conta da tensa relação que 
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historicamente se desenvolveu entre campo e indústria. O argumento da estrutura 
produtiva desequilibrada, por exemplo, se referia a um setor industrial que absorvia 
divisas sem tê-las gerado e um setor agropecuário que era responsável pela geração 
destas divisas e apresentava um crescimento muito mais lento. A diversificação 
da matriz produtiva, como se viu, requer a formulação e a implementação de 
políticas setoriais para as quais importa tanto o financiamento como uma estratégia 
claramente delimitada em relação ao setor rural, à indústria e ao setor de serviços. 
O neoliberalismo impôs a ideia de que não seriam necessárias políticas setoriais, vistas 
antes como nocivas, por se constituírem num foco de corrupção e rent-seeking.1 Para 
uma estratégia desenvolvimentista, ao contrário, estas políticas são imprescindíveis 
no sentido de se gerar competitividade.

Tal como abordado no trabalho de Ignácio Delgado, a capacidade de inovar é 
ainda mais crucial para a sustentação do crescimento nos países que complementaram 
a transição rural-urbana, que acompanha o processo de industrialização. Segundo o 
autor, as transições concluídas sem a geração em seu curso de capacidade endógena 
de inovação podem acarretar perda de competitividade, no que tem sido denominada 
a armadilha da renda média. Dessa forma, as políticas capazes de lidar com esses 
desafios estão circunscritas pelas trajetórias passadas de emparelhamento e reforma, 
nos casos de China, Índia e Brasil. Extraindo conclusões para o caso brasileiro, 
Delgado sugere que o Brasil, por ter efetivado a sua transição rural-urbana entre 
1950 e 1980, quando o produto interno bruto (PIB) cresceu a uma taxa anual 
média de 7,5%, careceria, atualmente, desse impulso para alavancar o crescimento. 
O autor salienta que, quando o país vivia o mesmo momento transicional hoje 
experimentado pela China e, num ritmo mais lento, pela Índia, a participação do 
setor manufatureiro no PIB chegou a alcançar 33%. Um fôlego derradeiro, típico 
dos padrões de crescimento verificados nos processos de transição, subsistiria apenas 
em decorrência da necessidade de superar a precariedade da infraestrutura urbana 
e econômica constituída ao longo da industrialização brasileira e da possibilidade 
de incorporar a população mais pobre no mercado de consumo de massas. O 
autor conclui que o alcance de padrões chineses de crescimento é, todavia, uma 
perspectiva totalmente irrealista para o Brasil.

O autor analisa também a importância da política macroeconômica, 
salientando que, no Brasil mais que na China e na Índia, é necessária a definição 
de políticas favoráveis ao investimento produtivo, capazes de contornar as armadilhas 
dos juros altos e do câmbio apreciado. Além disto, tal como na China e na Índia, 
o dilema fundamental seria desenvolver políticas que acentuem a capacidade de 
inovação dos agentes econômicos.

1. Rent-seeking significa, literalmente, busca de renda. Representa um intento de derivar renda econômica do setor 
público para fins privados por meio de atividades ilegais ou sem agregação de valor.
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O texto indica também que os dilemas da política industrial brasileira num 
cenário de ampliação das pressões competitivas não se referem, contudo, à definição 
apenas dos melhores instrumentos de política. Além do enfrentamento do dilema 
cambial e dos juros, seria preciso lidar com legados da trajetória desenvolvimentista 
que tendem a afetar de forma mais intensa que no passado a efetividade da 
política industrial, entre os quais a estrutura tributária brasileira, o forte peso 
das multinacionais na estrutura industrial que afeta o impacto das políticas de 
inovação, e, por certo, as deficiências na infraestrutura brasileira que constituem 
outro legado do velho desenvolvimentismo.

O autor afirma, no entanto, que, apesar dos dilemas indicados, o velho 
desenvolvimentismo legou ao Brasil, além de uma estrutura industrial diversificada 
e de um expressivo mercado interno, instituições que sobreviveram às reformas 
econômicas e que são relevantes para o desenvolvimento, como o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Petrobras. Sua presença 
no cenário aberto pelas possibilidades da exploração do pré-sal permite vislumbrar 
trajetórias capazes de contornar as dificuldades do presente, minorando as sequelas 
no balanço de pagamentos que sempre acompanharam períodos de crescimento 
no país e, ao mesmo tempo, custeando a solução de velhas pendências na área da 
educação e da saúde. Dessa forma, tal cenário cria uma janela de oportunidade 
para as escolhas relativas ao que é possível e deve ser preservado na atual estrutura 
industrial, bem como ao que deve ser promovido para a ocupação de posições 
centrais em atividades potencialmente nucleares de novos paradigmas tecnológicos, 
como novas energias e biotecnologia.

Do ponto de vista institucional, o autor ressalta uma das ideias centrais 
da perspectiva teórica adotada neste trabalho, que tem a ver com a necessidade 
de escolhas nos marcos de um projeto nacional envolvendo a criação de arenas 
permanentes de interação entre o setor privado e o público, de maneira tal a se 
construir consenso sobre as políticas e as iniciativas a serem implementadas. Segundo 
Delgado, este requisito não esteve presente na política industrial brasileira desde 
o antigo período desenvolvimentista, o que impediu a criação de mecanismos 
para se gerarem compromissos e confiança mútua. Uma implicação adicional da 
existência de mecanismos institucionais de coordenação é que estes favorecem a 
continuidade de políticas industriais dotadas de accountability2 e relativamente 
imunes a flutuações do ciclo político.

2. Não existe uma tradução apropriada do termo, embora o termo responsabilização seja utilizado. Refere-se à obrigação 
que têm pessoas imbuídas de autoridade de prestar contas a instâncias controladoras ou aos representados.
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3.3 Infraestrutura

A terceira das dimensões substantivas das capacidades estatais orientadas ao 
desenvolvimento seria a possibilidade de se gerar infraestrutura, definida como 
o conjunto de estruturas de engenharia e instalações, geralmente de vida útil 
mais longa, que constituem a base sobre a qual se produz a prestação de serviços 
considerados necessários ao desenvolvimento de fins produtivos, políticos, sociais e 
pessoais (BID, 2000). Isto inclui eletricidade e formas de energia, telecomunicações, 
transporte, redes de água e saneamento, entre outras infraestruturas. Nessa linha 
de considerações, o trabalho de Carlos Henrique Santana focaliza as políticas 
energéticas, um dos temas mais relevantes da infraestrutura para a compreensão 
das capacidades estatais entre os países de renda média, comparando Brasil, Rússia, 
Índia e China. Justificando a escolha de casos, o autor salienta tanto a importância 
geopolítica associada à segurança de abastecimento dos países quanto o impacto 
macroeconômico e social. No primeiro sentido, devido ao papel que os preços 
destes insumos podem desempenhar para moderar as oscilações inflacionárias e os 
impactos nas contas públicas; no segundo caso, devido à questão distributiva e suas 
repercussões sobre as coalizões políticas. No contexto de países como Brasil, Rússia, 
Índia e China, o autor salienta que há ainda algumas características comuns quanto 
ao perfil da estrutura produtiva da cadeia de energia. Trata-se de uma indústria que 
atravessou, nos últimos vinte anos, um processo de desverticalização, ou seja, uma 
descentralização dos mecanismos decisórios da cadeia de produção, caracterizado 
pela privatização mais ou menos abrangente em um ou mais dos elos de geração, 
transmissão e distribuição.

Todos esses países mantiveram participação expressiva de empresas estatais 
no setor energético, além de dependerem significativamente de receitas geradas 
por este setor para garantir equilíbrio das contas públicas e crescimento econômico. 
O autor mostra que, a partir dos anos 2000, ainda sob os reflexos da crise financeira 
de fim dos anos 1990, todos os países do bloco inverteram parcialmente a tendência 
de descentralização decisória. Buscavam, por um lado, assegurar tais instrumentos 
de coordenação e regulação, e, por outro, garantir segurança no fornecimento de 
energia, mantendo assim o controle sobre as receitas tributárias, bem como 
meios para amortecer oscilações inflacionárias juntamente com a ampliação de 
políticas distributivas.

Santana demonstra que os países selecionados tiveram em comum mudanças 
institucionais que provocaram uma perda de capacidade estatal nas políticas 
energéticas durante os anos 1990. A escala e a intensidade desta redução de 
capacidade estariam relacionadas a limitações físicas de recursos, à dependência 
de trajetória das políticas que antecederam as reformas orientadas para o mercado, 
e à relação entre atores e instituições na conjuntura crítica da crise que desencadeou 
as reformas propriamente ditas em cada um dos países.



520 Capacidades Estatais em Países Emergentes: o Brasil em perspectiva comparada

Uma primeira questão analisada é a existência de autonomia energética. Entre 
os países que compõem os BRICS, o Brasil compartilha com a Rússia uma maior 
margem de manobra nos recursos energéticos disponíveis. Enquanto a Rússia, o 
grande exportador mundial de gás e petróleo, teria herdado uma infraestrutura 
logística de distribuição construída no período soviético, o Brasil é o país que 
conseguiu de forma rápida e bem-sucedida alcançar autossuficência em energia 
elétrica e uma infraestrutura de distribuição e transmissão nacionalmente integrada.

Do ponto de vista político, o autor salienta que a Índia estaria mais próxima 
de um paralelo com o Brasil que com a China. No entanto, mesmo sendo 
uma democracia particularmente dinâmica, a escala dos problemas sociais e 
macroeconômicos da Índia se prestaria a comparações mais produtivas com a China. 
A análise empreendida por Santana revela como estes dois países atravessaram um 
ciclo de mais de trinta anos de planejamento centralmente organizado, tendo a 
infraestrutura energética se constituído num dos eixos cruciais deste processo. Índia 
e China são países que dependem de importação de insumos para a sua indústria 
de energia. A Índia importa carvão, à base do qual é produzida a maior parte da 
energia elétrica. Embora a maior parte das usinas geradoras na China também sejam 
baseadas no carvão, o país é autossuficiente nesta fonte, mas teria diversificado sua 
matriz energética, tornando-se o maior importador mundial de petróleo. Como 
mostra o autor, a dependência energética destes países, contudo, seria um fenômeno 
dos últimos trinta anos, devido a mudanças no modelo econômico, responsáveis 
por maior crescimento e correspondente aumento de demanda.

Uma segunda característica abordada pelo autor remete à articulação 
institucional entre níveis de governo nesses países. Dessa forma, a descentralização, na 
China, teve como objetivo estimular as lideranças locais a desenvolverem uma política 
de investimento próprio na construção de usinas geradoras por meio de crédito 
oferecido pelos bancos públicos. Enquanto as empresas ligadas ao setor cresciam à 
sombra desta política de estímulo descentralizado, o governo encontrava dificuldades 
para estabelecer uma estrutura coordenada de regulação da infraestrutura energética. 
No entanto, a estrutura decisória baseada na deliberação por consenso, associada 
a um padrão de autoritarismo fragmentado, ao mesmo tempo que impulsionou 
a economia, teria elevado os custos de coordenação para o governo. Na Índia, a 
infraestrutura de energia estaria no centro dos dilemas federativos do país. Enquanto 
a formulação legal do arranjo regulatório tem sido uma atribuição do governo 
central, a execução das políticas é objeto das esferas subnacionais.

Para o caso do Brasil, o autor destaca a retomada da coordenação do governo 
central por meio de organismos públicos, como a Empresa de Pesquisa Energética 
(EPE), a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e o Comitê de 
Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE); do aumento da participação acionária 
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estatal na Petrobras; e de um novo marco regulatório de partilha para a exploração 
do pré-sal. Na Rússia, na articulação entre níveis de governo sob comando do 
governo central, o Serviço de Segurança Nacional (Siloviki) teria papel estratégico 
para a reconstrução dos mecanismos de coordenação burocrática.

Por último, outra dimensão analisada pelo autor se refere aos modelos de 
financiamento. Enquanto no Brasil prevaleceria um modelo misto com predomínio 
dos bancos públicos e aportes fiscais, na Rússia prevaleceria também um modelo 
misto, mas com predomínio das empresas do setor. Por sua vez, na Índia, bem 
como na China, tenderia a prevalecer um modelo com predomínio dos bancos 
estatais canalizando a poupança doméstica.

3.4 Proteção social

As formas de proteção social constituem a quarta das dimensões que estamos 
denominando de estruturais e que compõem a agenda de pesquisa das capacidades 
estatais. Nesse sentido, seria de fundamental relevância para as atuais estratégias 
de desenvolvimento resgatar o tema da centralidade da política social, bem 
como da garantia de direitos do trabalho. A importância do tema dos direitos do 
trabalho e sua articulação com as políticas previdenciárias é analisada no texto de 
Arnaldo Lanzara, comparando os sistemas de proteção social da África do Sul, da 
Argentina e do Brasil. Superado o embate do período neoliberal, o autor aponta 
como a recente retomada das estratégias de desenvolvimento social em ambiente 
democrático vem proporcionando a estes países uma nova conjuntura crítica, que 
apontaria para tendências de conversão do conflito distributivo em favor do eixo 
trabalho e proteção.

Com propriedade, os sobressaltos desse processo, no entanto, põem em 
evidência as dificuldades que cada um desses países enfrenta, no atual cenário, 
para consolidar essa trajetória. O estudo de Lanzara demonstra, em particular, a 
importância da regulação pública do trabalho assalariado e da previdência social 
na estruturação de mercados de trabalho fortemente heterogêneos, que convivem 
com altos índices de informalidade.

Apesar das limitações derivadas dos dilemas associados à abertura e ao 
incremento da competitividade, a análise demonstra que existiria uma considerável 
margem para o Estado replicar formas de proteção semelhantes àquelas que vigiam 
durante o chamado ciclo fordista de regulação do capitalismo, como ocorreu em 
países como Argentina e Brasil.

Quanto à questão da redução da desigualdade, o estudo demonstra ser 
muito difícil haver uma saída para a pobreza sem que haja um compromisso mais 
explícito por parte do Estado quanto à criação de empregos estáveis e de qualidade. 
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A inclusão social pela via apenas do consumo se torna, como demonstrado pelo 
autor, extremamente frágil sem os suportes do trabalho estável e da proteção social.

Numa perspectiva analítica complementar no tocante à política social, o texto 
de Renata Bichir analisa as condições políticas e as dimensões de capacidade estatal 
que permitiram o desenvolvimento de programas nacionais de transferência de 
renda no âmbito dos sistemas de proteção social de Brasil, Argentina e África do 
Sul. Assim, o texto evidencia, de um lado, as condições político-institucionais para 
o surgimento e o desenvolvimento desses programas na agenda de políticas; e, de 
outro, as articulações destes programas com outras políticas sociais. A comparação 
do caso brasileiro com os casos sul-africano e argentino demonstra as vantagens 
de importantes mecanismos institucionais, ferramentas de gestão e agendas de 
políticas públicas que foram sendo articuladas no caso do Brasil, no qual o Programa 
Bolsa Família (PBF) e o Cadastro Único (CadÚnico)  consolidaram-se como uma 
potencial plataforma de articulação de ações intersetoriais de combate à pobreza, 
para além da simples transferência de renda. A principal linha analítica do estudo 
foi a consideração das capacidades estatais desenvolvidas em cada um destes países 
para a implementação de programas de transferência de renda, no que tange à sua 
coordenação com outras políticas sociais.

A autora afirma que um dos grandes desafios colocados no contexto atual, 
nos três casos analisados, refere-se à construção de capacidades de coordenação 
entre as instituições responsáveis pela área de desenvolvimento social e aquelas a 
cargo de outras políticas sociais, como educação, saúde, e geração de emprego e 
renda. A perspectiva de articulação intersetorial de programas e políticas envolve 
não somente o reconhecimento da multidimensionalidade da pobreza mas 
também a construção de capacidades – institucionais e políticas – para efetivar 
a intersetorialidade.

No caso brasileiro, a consolidação institucional do Ministério do 
Desenvolvimento Social (MDS) no cenário político e o processo de amadurecimento 
institucional do PBF – especialmente por meio do desenvolvimento do CadÚnico 
e da maior articulação com a política de assistência social – expressam a construção 
de capacidades na direção de um maior potencial de articulação intersetorial, por 
comparação aos casos argentino e sul-africano. Adicionalmente, a autora enfatiza 
como o caso brasileiro diferencia-se dos demais pela intenção explícita do governo 
federal de estimular a articulação intersetorial de políticas sociais e de combate à 
pobreza como tema da agenda governamental.

Por contraste, o caso argentino demonstraria uma menor coordenação, uma 
preponderância das instituições ligadas ao mundo do trabalho – o Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) e a Administración Nacional de 
la Seguridad Social (Anses) – e um papel subsidiário do Ministerio de Desarrollo 
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Social, que conta com menor capacidade técnica e institucional e uma maior 
permeabilidade às influências diretas do mundo da política. Na África do Sul, 
prevaleceria um modelo residual de políticas sociais típico de economias liberais. 
Assim, poder-se-ia constatar, neste caso, uma perspectiva mais focalizadora, ligada 
à noção de piso mínimo de proteção social.

O Brasil coloca-se como um interessante caso para se pensar em possibilidades 
de articulação intersetorial e de integração da transferência de renda com outros 
circuitos, seja no mundo da inclusão produtiva – via mercado de trabalho, 
empreendedorismo e microcrédito –, seja no acesso qualificado a outras 
políticas sociais.

3.5 Inserção internacional 

Não são suficientes processos que se instauram apenas no plano interno. 
A internacionalização da matriz produtiva e todos os processos que acompanham 
a projeção internacional do país são também fundamentais na nova dinâmica 
de desenvolvimento. Nesse sentido, não importa apenas a dinâmica no plano 
regional mas também, e principalmente, o impacto da atuação da China, seja como 
importadora de matérias-primas, seja como mercado produtor de manufaturados, 
sustentado pelo reduzido custo da mão de obra e baixas taxas cambiais. A relação 
com a China pode produzir, como sugerido nas análises recentes de Bresser-Pereira 
(2014), a chamada doença holandesa. Em última instância, esta significaria o risco 
de aprofundar a desindustrialização pela especialização da matriz produtiva em 
produtos primários.

O texto de Anna Jaguaribe salientou a importância da China, focalizando a 
evolução da política de desenvolvimento tecnológico na China de 1985 até os dias 
atuais. O trabalho discute a reforma do Sistema Nacional de Inovação, os objetivos 
estratégicos do planejamento tecnológico, os atores e os principais instrumentos 
de política associados ao planejamento, bem como a visão da inserção global da 
China. O argumento defendido pela autora é que o processo de reformas e, em 
particular, a condução da política tecnológica e sua associação com a política 
industrial teriam levado à criação de um paradigma de política técnico-industrial 
particular na China, produto das peculiaridades histórico-estruturais daquele país, 
da evolução política do seu processo de reformas e de um contexto internacional 
propício à internacionalização da economia.

Na perspectiva da autora, o arcabouço institucional foi a chave para se 
consolidarem janelas de oportunidade. Assim, o sistema nacional de inovação 
que se constituiu a partir de 1985 teria alcançado uma coerência entre objetivos, 
interesses, metas, regras e constante revisão de instrumentos de política, de maneira 
tal a representar um modus operandi particular na relação entre Estado e mercado. 
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Na experiência chinesa, o papel do Estado na política tecnológica teria assumido uma 
orientação estratégica voltada ao conhecimento, distinguindo-se das modalidades 
de políticas de fomento à inovação que se dão simplesmente por falhas de mercado. 
A política técnico-industrial na China se distinguiria também de outras experiências 
de catching up3 asiáticas pelo uso do investimento direto estrangeiro na reforma 
de setores industriais; pela particularidade do sistema financeiro, que privilegia as 
empresas de Estado; e pelo próprio processo de criação do mercado, o qual teria 
a singularidade de ser impulsionado pelo Estado.

Nesse sentido, a autora conclui que o desafio que se coloca hoje para a política 
de inovação chinesa, passados mais de trinta anos do início do processo de reforma, 
estaria não tanto nas deficiências institucionais do modelo comumente atribuídas 
ao Estado mas na difícil tarefa de governar as escolhas e as contradições decorrentes 
da passagem de um sistema de inovação baseado em políticas de catching up para 
uma economia da inovação.

Do ponto de vista de lições para o caso brasileiro, poderíamos afirmar que 
o aspecto central destacado na análise de Jaguaribe teria a ver não apenas com a 
necessidade do estabelecimento de metas na política de inovação tecnológica mas 
também com a geração de uma matriz tecnológica própria, capaz de tornar o país 
competitivo no cenário internacional. Poucos países, neste particular, logram efetivar 
esta transição do simples crescimento para um real processo de desenvolvimento 
baseado em inovação.

Outro capítulo a considerar o fator externo como condicionante das capacidades 
estatais para o desenvolvimento é o de Maria Antonieta Leopoldi, que analisa as 
mudanças no capitalismo brasileiro nas duas últimas décadas. O capítulo investiga 
as políticas de desenvolvimento voltadas para a internacionalização da economia 
formuladas e implementadas em diversas agências e ministérios que eventualmente 
comporiam a agenda da política externa e da diplomacia brasileiras. A autora 
mostra, de maneira particular, como a agenda brasileira das últimas décadas teve 
como objetivo a inserção do país na economia internacional mediante uma ação 
efetiva do Estado. Para tanto, o trabalho examina as iniciativas para a expansão do 
comércio exterior, a atração de empresas multinacionais estrangeiras para o país, 
bem como as políticas de suporte ao fortalecimento e à internacionalização de 
empresas multinacionais brasileiras, identificando as agências governamentais ligadas 
a este projeto de inserção internacional ativa e as arenas criadas para a integração 
entre burocracia, empresariado, trabalhadores, políticos, acadêmicos e consultores. 
O argumento da autora é que todos estes setores se vinculariam ao processo de 
inserção internacional do país, seja com a formação de coalizões de apoio que 

3. Alguns autores utilizam alcançamento para traduzir catching up. O termo refere-se a um processo de crescimento e inovação 
tecnológica que permita aos países não desenvolvidos alcançarem o grau de desenvolvimento das economias centrais.
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poderiam envolver diferentes arenas do Estado (como fóruns, câmaras empresariais 
e conselhos), seja por meio da própria articulação no âmbito do mercado.

Uma das contribuições do texto é destacar que, na fase atual do capitalismo 
globalizado, o crescimento econômico depende da construção de uma agenda 
doméstica que se integre à agenda internacional. Para isso, seria fundamental 
entender que o desenvolvimento dependeria do fortalecimento das capacidades 
do Estado de atuar simultaneamente nos planos doméstico e internacional. A 
autora, no entanto, não incorre num determinismo de que trajetórias nacionais são 
impulsionadas apenas por fatores externos. Os processos externos, como foi o caso 
da longa crise da dívida externa no Brasil, com inflação acelerada dos anos 1980 
até 1994, provocariam respostas, reorientariam estratégias, mas não produziriam, 
por si sós, trajetórias nacionais, as quais dependeriam de escolhas domésticas e de 
capacidades do Estado e da sociedade de implantá-las. Dessa forma, uma nova 
concepção de desenvolvimento, ligada à coalizão liderada pelo governo Lula, 
implicou a adoção de uma nova perspectiva de política externa não apenas reativa, 
como fora durante o período neoliberal, mas numa postura mais assertiva, favorável 
aos interesses nacionais.

A análise empreendida por Leopoldi, ao abarcar também o caso argentino, 
tem o mérito adicional de incorporar a questão regional como importante elemento 
desta estratégia. Num mundo caracterizado pela conformação e competição entre 
grandes blocos econômicos canalizando investimentos e comércio, a associação 
regional poderia ser um fator capaz de potencializar o desenvolvimento. As 
diferenças entre as experiências da Argentina e do Brasil são entendidas nesse 
texto relativamente à possibilidade de se estabelecerem pactos domésticos entre 
suas respectivas elites estratégicas.

Um terceiro capítulo a abordar a questão externa é o de Fátima Anastasia 
e Luciana Las Casas, que focaliza as capacidades estatais referidas à integração 
regional, ao exercício da liderança e à dinâmica de cooperação entre países e sua 
participação em organismos multilaterais.

As autoras examinam as capacidades estatais relacionadas à cooperação 
internacional bilateral entre Brasil e China e entre Brasil e África do Sul, nas áreas 
de comércio exterior e direitos humanos, partindo do pressuposto teórico de que as 
instituições políticas afetam o comportamento dos atores, a dinâmica de interação 
entre eles e os resultados do jogo. Utilizando a distinção apresentada por Acemoglu 
e Robinson (2012) entre instituições inclusivas e extrativas, as autoras formulam 
a hipótese de que, sob instituições inclusivas, esperar-se-ia encontrar capacidades 
estatais associadas concomitantemente à contenção e à expansão do Estado, em 
consonância com a construção de um Estado comprometido com a promoção 
da liberdade e da prosperidade. A análise desenvolvida com base nestes conceitos 
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aponta os diferentes tipos de capacidades estatais presentes nos três países. Na 
China, observa-se um contraste entre, de um lado, a alta capacidade administrativa 
e de implementação; e de outro, os deficit em suas capacidades legal, relacional e 
política. Na África do Sul e no Brasil, junto com a maior complexidade das redes 
de atores e agências construídas com vistas à concepção e à operacionalização da 
cooperação internacional nos dois temas, poder-se-ia constatar também maior 
desenvolvimento das capacidades legal, relacional e política. As autoras entendem 
a cooperação internacional como um fenômeno eminentemente político, referido 
às interações mutuamente acordadas entre dois ou mais atores no ambiente 
internacional, sem relação direta com o volume de comércio bilateral. Um aspecto 
importante da análise é a constatação de que a presença de capacidades semelhantes 
(em tipo e em grau), no nível doméstico, contribui para o desenvolvimento da 
cooperação entre os Estados, no nível internacional. Nesse sentido, em ambos os 
temas, direitos humanos e comércio exterior, o Brasil teria com a África do Sul 
uma maior margem de cooperação que com a China, embora com esta última 
apresente maior intercâmbio comercial. Em resumo, as autoras salientam com 
sua análise a importância de elementos extraeconômicos nas relações bilaterais 
entre diferentes países. Este ponto adquire centralidade em vista da formação das 
novas associações estratégicas das quais o Brasil faz parte em anos recentes, como 
o próprio grupo dos BRICS, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e 
Caribenhos (Celac), o Fórum de Diálogo Índia, Brasil e África do Sul (IBAS) e 
inclusive o Mercado Comum do Sul (Mercosul), cujo cerne inclui uma série de 
temas que vão além do comércio.

4 CONCLUSÃO

A discussão sobre as diferentes dimensões das capacidades estatais revela que 
o conceito de desenvolvimento no contexto atual é bastante complexo, sendo 
necessária uma articulação entre as capacidades do Estado nos planos doméstico 
e externo. Dessa forma, seria necessário ultrapassar uma longa tradição de 
industrialização voltada para o mercado interno, típica de economias fechadas, 
na qual o interesse no comércio exportador, para além da captação das divisas 
necessárias ao processo industrial, tinha menor peso. Afirmar que o processo de 
retomada do desenvolvimento com internacionalização da economia neste século 
se torna mais complexo não significa, contudo, desconsiderar a existência de janelas 
de oportunidade.

Pelo contrário, ainda que uma parte dos estudos sobre o novo desenvolvimentismo 
restrinja a análise à questão econômica, no trabalho de Renato Boschi e Flavio 
Gaitán que compõe este volume, admitimos que a possibilidade de se consolidar 
uma plataforma desenvolvimentista apresenta relação direta com a formação de 
coalizões de apoio a um projeto de desenvolvimento nacional, capazes não apenas 
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de formular e implementar uma agenda desenvolvimentista mas, também, de 
bloquear potenciais oposições de atores estratégicos com propostas alternativas. A 
eventual formulação de um projeto nacional de desenvolvimento, cada vez mais 
fundamental no capitalismo mundial em redefinição, depende estreitamente de 
coalizões de apoio domésticas que internalizem novas metas e visões comuns em 
favor de um projeto que agregue crescimento sustentado à distribuição de renda, 
ou seja, revertendo o ciclo vicioso do período neoliberal, em que o Estado tinha 
menor centralidade. A importância das coalizões se expressa nas diferentes escolhas 
de modalidades produtivas e regimes de bem-estar observadas em alguns casos da 
América Latina. De um lado, um caminho que privilegia o mercado interno por 
meio da incorporação das massas ao consumo, no qual as políticas salarial e social 
cumprem um papel central (Brasil, Argentina e Uruguai); e de outro, economias 
cuja opção pelo desenvolvimento baseia-se no mercado externo e, em consequência, 
os salários e o consumo interno têm um papel menor (México, Chile e Colômbia). 
Em nossa perspectiva, as diferentes modalidades de desenvolvimento refletem 
diferentes escolhas diante de dilemas de coordenação semelhantes. Por seu turno, 
a centralidade das elites em perspectiva regional poderia se dar em termos da 
formação de coalizões de apoio que escapem da armadilha da adoção de medidas 
protecionistas, capazes de colocar em conflito algumas das mais importantes 
economias na região da América do Sul.

As elites sempre atuam em situações de incerteza e de constante redefinição 
de objetivos e metas das agendas de políticas, em particular, em áreas como as 
que aqui abordamos como sendo prioritárias para se consolidar uma plataforma 
de desenvolvimento. As análises que compõem este volume, ao especificar pontos 
dessal agenda, contribuiriam para fortalecer as capacidades estatais do Brasil de 
maneira a enfrentar os atuais desafios, ultrapassando os estreitos limites entre o 
mero crescimento econômico e a efetiva implementação de uma nova plataforma 
de desenvolvimento.
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