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Após um longo período de transição política (1983-1994), uma nova forma 

de Estado está se institucionalizando no Brasil, conformada pela ambição de dar ao 

país uma posição de destaque na ordem internacional, de manter uma relação 

democrática com a sociedade e de seguir um padrão moderadamente liberal em suas 

relações com a economia. 

A política de inserção internacional, a democracia e a orientação liberal em 

relação à economia certamente surgiram antes, mas só se solidificaram em meados 

dos anos 1990. De fato, a forma de Estado que hoje ordena a vida política brasileira 

tem dois pilares centrais: de um lado, a Constituição democrática de 1988, que 

estendeu, ampliou e protegeu os direitos da cidadania; e, de outro, o Plano Real de 

estabilização, lançado em 1994, e o conjunto de reformas liberais que foram 

efetivadas no começo do primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso. 

Embora distantes no tempo, esses pilares estão articulados: a Constituição de 

1988 havia fixado as orientações normativas, as regras e garantias da democracia 

brasileira, mas não conseguiu dar estabilidade econômica ao país antes do Plano Real 

e das reformas econômicas do período Cardoso.  Somente aí, com a  estabilização da 

moeda, a maioria da população  reconciliou-se com o Estado de direito democrático. 

Ao mesmo tempo,  as reformas liberais conseguiam superar as agudas controvérsias 

promovidas pelo empresariado a propósito do  estatismo da Constituição de 1988. 

A grande estabilidade conquistada por esta forma de Estado não impediu 

mas, pelo contrário, foi o resultado de disputas políticas acesas tanto no plano 

político-partidário como no que diz respeito à orientação das políticas de Estado em 

relação à economia.  

No que diz respeito às disputas políticas relativas à intervenção estatal na 

esfera econômico social, elas tem sido moldadas desde o final dos anos 1980 por três 

ideários principal, o neoliberal, o neo-desenvolvimentista e o estatal-distributivista. 

O neoliberalismo fazendo a defesa da eliminação da intervenção do Estado 

no domínio econômico, à exceção da orientação macro-econômica global,  cuja 

diretriz central deveria ser a estabilidade monetária, decorrente da boa 
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administração das finanças do Estado e de uma política monetária ortodoxa. O neo-

desenvolvimentismo – ou liberal-desenvolvimentismo – propugnando a 

reestruturação do sistema produtivo nacional de modo lhe dar capacidade de 

competição internacional, o que envolve a intervenção do Estado seja com 

investimento público em infra-estrutura seja com políticas industriais que 

favoreçam o investimento privado. Esta perspectiva não descarta a demanda por 

estabilidade mas certamente ela não tem o papel central que ocupa entre os 

neoliberais. Por último, o estatal-distributivismo defende a distribuição de renda 

para as camadas desfavorecidas como prioridade do Estado. Além da justificativa 

igualitária, esta reivindicação é entende que o seu atendimento tende a expandir a 

produção de bens de salário e, conseqüentemente, a produção para o mercado interno. 

 

Os períodos Cardoso e Lula 

Estes três ideários marcaram com ênfases diversas todos os governos desde 

1995.   No período Cardoso, focado principalmente na estabilidade, dominou uma 

política macro-econômica ortodoxa, sendo a política monetária e cambial favorável ao 

rentismo financeiro e  desestimulante para o sistema produtivo. Embora predominasse 

no período uma retórica neoliberal, as políticas de Estado não se submeteram 

plenamente àquele ideário.  

De um lado, foram reforçados os instrumentos de intervenção do Estado na 

economia, pela transferência das concessões dos monopólios das empresas estatais 

para o próprio Estado, pela recuperação e reforço das instituições financeiras da 

União – Banco do Brasil, CEF e BNDES, pela execução de políticas industriais, como 

a definição do Acordo Automotivo com a Argentina. No segundo governo Cardoso, 

porém, as iniciativas “desenvolvimentistas” foram praticamente abandonadas, embora 

a adoção do “cambio flutuante” tenha aliviado a pressão negativa do cambio 

valorizado sobre a indústria.  

De outro lado, no plano distributivo, seguiu-se desde 1994 uma política de 

elevação do salário mínimo real, desenvolveu-se políticas sociais universalistas – 

como, por exemplo,  a da universalização do ensino fundamental  -- criou-se a 

Comunidade Solidária, expandiu-se o atendimento dos incapacitados para o trabalho  

e, no segundo governo Cardoso, iniciou-se as políticas de transferência de renda 

(cerca de 6,5 milhões de famílias firam atendidas pela Bolsa Escola).  
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Durante o período Lula, foram preservadas todas as reformas liberalizantes 

instituídas anteriormente e a política macro-econômica do segundo governo FHC. 

Não se avançou, porém, no plano institucional; pouco se fez na superação de gargalos 

institucionais conhecidos, como o previdenciário e o tributário. Embora no período 

Lula se acentuasse a retórica desenvolvimentista e, no seu segundo governo, tenha 

crescido exponencialmente o apoio do BNDES ao setor produtivo, a ênfase foi 

distributiva. Ênfase, é claro, na medida que o permitiu a política macro-econômica 

ortodoxa, de inspiração liberal.  

Com efeito, de um lado, os investimentos públicos – que sinalizariam uma 

política desenvolvimentista -- mantiveram-se muito acanhados, a despeito da 

publicidade em torno do PAC. De outro lado, desenvolveu-se um conjunto de 

políticas favoráveis à base da pirâmide social e estimulantes da mobilidade vertical. 

Condição essencial para, pelo menos, preservar a competitividade do capital 

produtivo, o investimento público em relação ao PIB ficou um pouco acima de 2% em 

2009 e 2010, o que coloca o Brasil em 123º lugar entre 128 países (dados FMI). Só 

para se ter uma idéia do que isso significa, o investimento público em 26 países de 

perfil semelhante ao brasileiro (incluindo China, Índia, México, África do Sul, Rússia 

etc.) foi 6,2% em relação ao PIB entre 2000 e 2010. Quer dizer, 3 vezes maior que os 

do Estado brasileiro (dados de José Roberto Afonso). Se agregarmos a isso cambio 

valorizado e juros altos, não há expansão de recursos do BNDES que pudesse 

compensar. Ainda mais que desde a crise de 2008 tornou-se mais difícil a 

capitalização das empresas por lançamento de ações.  Por outro lado, do ponto de 

vista da distribuição andou-se muito melhor: instituiu-se uma política formalizada de 

elevação do salário mínimo real de acordo com o crescimento do PIB, aumentou-se 

substancialmente o numero de famílias beneficiadas por transferências de renda (de 

65,5 para 12 milhões de famílias), ampliou-se o acesso ao sistema e ao crédito 

bancário para assalariados e aposentados e para micro-empresas, ampliou-se o acesso 

ao ensino superior. Nesta onda, os sindicatos do setor público conseguiram ampliar a 

participação dos benefícios à classe média profissional vinculada ao Estado. 

Aumentou-se as despesas com salários do funcionalismo,  por ampliação dos quadros 

da administração publica, por  uma elevação enorme das remunerações nas carreiras 

do Estado e pelo aumento do  numero de carreiras. Hoje um funcionário no início de 

carreira (recém concursado) recebe cerca de 13 mil reais. Tudo isso permitiu 
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aumentar a taxa média de crescimento do PIB mas não permite assegurar sua 

continuidade dada as carências de infra-estrutura.  

Desta forma, o suporte empresarial que foi dado ao governo Lula não 

resultou em ampliação do peso das políticas desenvolvimentistas no conjunto das 

políticas de Estado; este seguiu com políticas estabilizadoras que preservam a renda-

salário e engordam o capital-dinheiro mas são nefastas para o capital produtivo. Foi 

muito ampliado o apoio do BNDES ao capital produtivo mas esta  proteção só 

favorece uma porção limitada do empresariado.  

Devo sublinhar que as ênfases em políticas vinculadas aos diferentes ideários 

não é uma questão que diga respeito apenas à chamada “vontade política” dos 

governantes, embora ela seja fundamental em função da grande centralização do 

poder político no Brasil.   

A política brasileira de estabilização, por exemplo, foi preservada não só 

porque era conveniente aos detentores de capital dinheiro – incluindo-se ao, é óbvio, o 

capital financeiro -- mas também porque era vendável como benéfica ao conjunto dos 

assalariados, a grande maioria da população, o que estava e está em sintonia com um 

Estado democrático. O mesmo apelo tem as políticas distributivas. Os seus 

responsáveis são premiados com o voto e o apoio político dos beneficiados, ainda que 

eles não as demandem explicitamente. É o caso dos milhões de famílias pobres e 

miseráveis que recebem transferências de renda. Desta forma, há uma grande pressão 

decorrente da forma democrática de governo no sentido da expansão das políticas 

distributivas e de preservação da estabilidade dos preços.  

Políticas desenvolvimentistas são mais complicadas de sustentar 

politicamente. Não se conseguiu desde o final do período do nacional-

desenvolvimentismo, nos anos 1980, fazer da expansão do investimento produtivo e 

do crescimento econômico acelerado um valor central para a política econômica. 

Valor central, cuja efetivação fosse considerada alavanca para a distribuição e para a 

estabilidade a longo prazo. Em parte esta fragilidade se deve à prioridade social 

absoluta dada à estabilização monetária em função da crise dos anos 1980. No 

entanto, depois de consolidada a estabilização, a baixa prioridade dada 

desenvolvimento decorreu, em parte, da incapacidade de articulação político-

intelectual dos maiores beneficiados potenciais destas políticas, os empresários do 

setor produtivo. Além disso, as correntes políticas desenvolvimentistas se distribuem 

entre os partidos políticos e tendem a subordinar-se á lógica partidária, orientada 
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fundamentalmente para ganhar eleições e, por isso, tendente se associar a políticas 

distributivas, sejam elas republicanas ou puramente clientelistas. 

 

Perspectivas para o futuro 

 

O governo Dilma surgiu de um embate eleitoral no qual os dois principais 

candidatos eram reconhecidamente desenvolvimentistas.  Este não foi o tom, 

entretanto, da campanha eleitoral, o que mostra a dificuldade do desenvolvimentismo 

ganhar centralidade política.  

Embora tenhamos apenas nove meses de mandato, o governo Dilma mostra 

grande empenho em desenvolver uma política desenvolvimentista consistente, embora 

seja difícil reorientar as políticas fiscal e monetária legadas pelo governo anterior, isso 

para não falar da ineficiência e corrupção da administração pública.  No entanto, os 

anúncios de controle de gastos correntes, o lançamento de um programa de estímulo à 

inovação, a preservação da política do BNDES e a ousadia de uma política do Banco 

Central tendente a reduzir a remuneração de curto prazo do capital-dinheiro são 

indicações suficientes de prioridade dada à expansão do sistema produtivo. 

Particularmente a iniciativa de corte de juros contraria, de não me equivoco, a 

perspectiva predominante no mercado financeiro e na grande imprensa, o que pode 

indicar a procura de um novo mix de políticas, diferente do predominante desde 1999.  

É claro que tais iniciativas ainda não formam “sistema”, não tem articulação 

suficiente para formar um novo “regime de política econômica” nem forte sustentação 

política. Elas encontram oposição dos partidários de políticas mais liberais e 

ortodoxas e tal oposição deve, provavelmente, se intensificar na medida que sejam 

atingidos os padrões usuais de remuneração do mercado financeiro e surjam 

implicações negativas da nova política para a estabilidade dos preços. Além disso,  

dentro do Congresso, no plano político-partidário,  devem aumentar as pressões sobre 

o governo – especialmente da sua coalizão partidária de apoio – em nome da maior 

distribuição de recursos públicos, dado que o atendimento a demandas distributivas é 

estão no centro da dinâmica eleitoral.  

Assim, são problemáticas as  possibilidades do governo Dilma manter o que 

parece ser sua diretriz desenvolvimentista.  
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