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O Brasil é o país mais desigual do mundo, junto com a África do Sul. A relação entre a 
população pobre e a população total é considerável (mais de um terço) e, entretanto, seu PIB o 
coloca entre os países mais poderosos do mundo. Com a chegada de Luís Inácio Lula da Silva 
ao poder, o Brasil poderia se tornar menos desigual, no qual a riqueza produzida seria mais 
bem distribuída e a pobreza fortemente reduzida. Um país que, pelas suas alianças, permitiria 
aliviar  o  peso  da  hegemonia  mundial  americana  e  criar  uma  nova inserção  na  economia 
mundo. O Brasil está, hoje, em uma encruzilhada: ou ele permanece o que ele é e a decepção 
dos eleitores que votaram em Lula estará à altura das esperanças, ou ele abre uma nova via 
para a América Latina.

A  submissão  das  economias  periféricas  na  divisão  internacional  do  trabalho 
tradicional,  tal como foi concebida e imposta pelas economias do Centro – exploração de 
matérias primas pelas primeiras em benefício das segundas – não é mais conveniente para as 
mais industrializadas, dentre elas o Brasil. Os países desenvolvidos não buscam mais impor 
uma  especialização  internacional  centrada  na  exploração  de  recursos  naturais  e  preferem 
deslocalizar  certos  segmentos  da  linha  de  produção  quando  a  mão-de-obra  torna-se  cara 
demais ou quando as condições do trabalho (direito do trabalho, meio-ambiente...) tornam-se 
restritivas demais (México e numerosas economias da América Central e da Ásia), e investir 
diretamente nos países semi-industrializados quando seus mercados internos lhes oferecem 
uma valorização atrativa para seus capitais  (Brasil,  México e Argentina,  por exemplo).  A 
dominação destas economias pelo Centro persiste, mas mudou de cara. Sem negligenciar a 
influência  direta  dos  Estados,  ela  se  exerce  atualmente  através  de  diferentes  canais:  as 
empresas  transnacionais1,  as  restrições  de  qualidade  impostas  pelos  diferentes  acordos 
internacionais2, a utilização de tecnologias concebidas nos e para os países desenvolvidos e a 
influência  das  universidades  dos  grandes  países  desenvolvidos  na  formação  das  “elites” 
locais,  estas  últimas,  retornando  aos  seus  países,  tornam-se  freqüentemente  as  linhas  de 
transmissão locais para o exercício do “pensamento  único”. Mas ela se exerce, sobretudo, 
pelo  peso  adquirido  pela  finança  (a  globalização  financeira  está  mais  acabada  do  que  a 
globalização comercial em curso) e pelas políticas econômicas “impostas” pelas instituições 
internacionais, principalmente pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial.

A modificação da relação dominante-dominado é o produto da evolução dos países 
dominados e esta repercute sobre as formas de dominação.  A industrialização de algumas 
economias do Terceiro Mundo tem modificado as suas formações sociais. No Brasil, o peso 
das  camadas  médias  aumentou  consideravelmente,  o  do campesinato  caiu  fortemente  e  a 
agroindústria domina o campo. Os empregos informais consideráveis crescem de novo nos 
anos noventa, enquanto uma parte importante dos empregos formais é cada vez mais flexível 
(tempo  parcial,  precário,  contratos  de  trabalho  por  tempo  determinado).  Os  pobres  são 
“diferentes”;  antigamente  estavam  concentrados  no  campo,  submetidos  a  relações  de 
dependência com os “senhores da terra”, quase “medievais”; hoje eles estão majoritariamente 
nas cidades, atraídos pelo “sonho-miragem” de uma vida melhor, habitam favelas mais ou 
menos  consolidadas,  são  monetizados,  mas  sem (ou  com muito  pouco)  recursos  e  estão 
concentrados em empregos informais sem (ou com muito pouca) proteção social. O mercado 
de bens continua a ser segmentado: os bens chamados de luxo (bens de consumo durável 
caros como o automóvel) são destinados somente às camadas médias e ricas devido à elevada 
concentração da renda3. Durante os anos noventa, o crescimento econômico está dominado 
pelos constrangimentos financeiros e se parece com uma “economia cassino”: o fechamento 
do balanço de pagamentos revela uma necessidade de financiamento externo elevada e, por 
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conseqüência, reserva à taxa de juros um papel importante no objetivo de atrair capitais em 
quantidade suficiente.

A aposta da nova política econômica do governo Lula é ...  de não repetir  os erros 
passados,  justificando-os,  em  seguida,  com  o  peso  das  restrições  externas.  Como  essas 
restrições são particularmente importantes, elas serão apresentadas neste artigo. Tal escolha 
permite compreender como elas poderiam ser superadas. Não se trata, entretanto, de negá-las 
ou  de  raciocinar  como  se  elas  não  existissem,  mas,  ao  contrário,  de  definir  medidas 
econômicas alternativas àquelas tomadas pelo governo anterior, com um “lance adiantado”, 
como no xadrez, e assim evitar a reação no calor das reações não antecipadas.

Uma economia cassino?
Como outros numerosos países da América Latina, o Brasil está submetido à lógica de uma 
“economia cassino”. As crescentes necessidades de financiamento conduzem a privilegiar a 
variação das taxas de juros para atrair capitais em quantidade suficiente sob o risco de frear o 
crescimento.  Mas,  com  a  acumulação  auto-alimentada  dos  principais  déficits 
macroeconômicos, cresce a probabilidade de desconfiança dos mercados financeiros. A alta – 
às vezes vertiginosa – das taxas de juros em resposta àquela desconfiança, freqüentemente se 
mostra  incapaz  de  frear  a  fuga  maciça  de  capitais  e  de  impedir,  em  geral,  as  fortes 
desvalorizações da moeda nacional. As difíceis negociações com o FMI, a fim de obter uma 
“blindagem financeira”, cujos termos – invariáveis apesar de tantos fracassos – se limitam à 
uma redução drástica nas despesas públicas, o que precipita a desaceleração econômica em 
uma forte recessão e, até mesmo, em uma crise profunda. Isso faz crescer, inevitavelmente, a 
pobreza,  pois  os  pobres  são  particularmente  vulneráveis  às  flutuações  macroeconômicas. 
Após um tempo mais ou menos longo, isso conduz à aceleração das exportações, à queda do 
risco-país, e à redução das restrições internacionais, à entrada de capitais, enfim à retomada 
da atividade econômica sem que, portanto, a situação dos pobres possam ser melhoradas em 
um primeiro momento. As mesmas causas engendrando os mesmo efeitos. A fase expansiva 
do ciclo é sucedida por uma fase depressiva, mas como a história não se repete sempre de 
forma idêntica, mas em tragédia, os ciclos tendem a serem mais curtos e a volatilidade do 
crescimento mais elevada. Entretanto, a modernização relativa da economia e, desde o final 
da década de noventa, a modificação da política cambial (após uma grave crise financeira, 
seguida  por  uma  recessão  importante)  permitiram  diminuir  ligeiramente  o  peso  dessa 
restrição externa.

Em direção a uma balança comercial superavitária.
Nos anos noventa, evoluções importantes vieram à luz junto com o retorno de uma 

relativa  estabilidade  de  preços.  O  crescimento  retornou,  mas  fraco  e  volátil:  a  taxa  de 
crescimento do PIB, que foi negativa em 1992 (-0,5%), recuperou-se fortemente (4,9%, em 
1993, 5,9% e 4,2%, nos dois anos seguintes),  enfraqueceu em seguida (2,7%, em 1996 e 
3,3%, em 1997) e entrou em colapso depois (0,2%, em 1998, e 0,8%, em 1999) com a crise 
financeira; recuperou-se em 2000 (4,5%) e estagnou ligeiramente acima de 1% (1,4%, em 
2001, e 1,5%, em 2002), por conseqüência, o PIB por habitante cai (CEPAL, 2002). A taxa de 
crescimento é modesta durante a década, em parte porque a taxa de formação bruta de capital 
fixo é fraca (menos de 20%)4. A evolução da produção industrial segundo os grandes setores é 
diferenciada. Ela é reveladora do processo de “desverticalização”5 em ação depois da brutal 
abertura da economia: ocorreu uma queda relativa na produção de equipamentos e produtos 
intermediários em favor de bens importados. Se tomarmos o ano de 1991 como base 100, o 
índice da produção da indústria em geral era de 125,2 em dezembro de 2001, mas de somente 
116,9 para o setor de bens de equipamentos e de 123,6 para o de produtos intermediários.



A balança  comercial  torna-se superavitária  em 2001,  após  ter  sido profundamente 
deficitária (Quadro 1).

Quadro 1 - BRASIL: Exportações (fob) e saldo da balança comercial
(1985-2001), em US$ milhões.

Anos Exportações(fob) Saldo
1985 25.634 12.466
1990 31.408 10.747
1994 44.102 10.861
1995 46.506 -3.157
1996 47.852 -5.452
1997 53.187 -6.655
1998 51.135 -6.604
1999 48.012 -1.207
2000 55.086 -730
2001 58.223 2.600

Fonte: MDIC in: FUNDAP.

Esse  superávit  pode  ser  atribuído  em  parte  à  recessão  em  curso  (as  importações 
diminuíram em 15%), mas  também ao crescimento  das  exportações  devido aos primeiros 
efeitos  positivos  da  modernização  do  aparelho  produtivo,  da  diversificação  dos  destinos 
(rápido progresso das exportações para os países asiáticos), de uma política de câmbio mais 
realista (retorno ao regime de câmbio flutuante a partir de janeiro de 19996) e a uma forte 
desvalorização da moeda nacional, recentemente a taxa de câmbio passa de R$ 2,30 reais por 
dólar, em 2001, para R$ 3,50, em 2002, no mesmo momento em que o dólar se desvaloriza 
frente  ao  euro.  Entretanto,  o  crescimento  das  exportações  está  muito  abaixo  daquele  que 
observamos,  para o mesmo período, no México,  por exemplo,  e o Brasil  permanece uma 
economia relativamente fechada, apesar do aumento do seu grau de abertura. Esse fechamento 
relativo da economia e a existência de um conseqüente superávit comercial (Quadro 2) reforça 
a  credibilidade  de  uma retomada  da  economia  pelo  desenvolvimento  do  mercado  interno 
graças  ao  aumento  do  rendimento  das  camadas  mais  desfavorecidas  e  um redistribuição 
através  de  uma  extensão  do  sistema  de  aposentadorias  ao  conjunto  da  população,  que 
discutiremos mais adiante.

Esse superávit comercial tem bases frágeis pois ele repousa, no essencial, sobre um 
crescimento elevado das exportações de produtos de base e de produtos semi-manufaturados 
(entre 2001 e 2002, os cresceram 9,5% e 8,1%, respectivamente) e um reduzido crescimento 
das exportações de produtos industrializados (0,5%)7, confirmando assim o diagnóstico muito 
pessimista elaborado tanto pela CEPAL quanto pela UNCTAD8. O reduzido investimento em 
pesquisa e desenvolvimento; a taxa, no mínimo modesta, de formação bruta de capital fixo; e 
a modernização do aparelho produtivo, real, mas insuficiente, tendo em conta os atrasos a 
recuperar, tornam difícil a produção de um elevado superávit comercial no caso de retomada 
do  crescimento  no  Brasil  e  da  manutenção  da  desaceleração  da  conjuntura  mundial,  na 
medida em que os bens exportados mais dinâmicos,  em termos de elasticidade-renda,  são 
pouco presentes. Ora, o aumento desse superávit é indispensável para reduzir as necessidades 
de financiamento e, em conseqüência, a dependência financeira.

A elevada necessidade de financiamento está em vias de diminuir?
O déficit da balança de serviços permanece muito elevado (Quadro 2). O pagamento 

de juros da dívida externa gira em torno de 14 a 15 bilhões de dólares por ano. A redução 
ocorrida em 2002 é resultado, ao mesmo tempo, de fatores que elevam esse serviço (aumento 
do  custo  dos  novos  empréstimos  devido  ao  aumento  do  prêmio  de  risco),  e,  no  sentido 
contrário, uma pequena redução da dívida externa (241 bilhões de dólares em 1998 para 222,2 



bilhões, em 2002)9 e por condições de crédito mais favoráveis obtidas nos empréstimos junto 
às instituições internacionais. Os lucros e dividendos expatriados permanecem em um nível 
elevado. Assim que a crise financeira se desenvolve, como ocorreu em 1998, este nível se 
eleva  e,  ao  contrário,  diminui  quando  ocorre  a  retomada  da  economia,  mas  a  crescente 
internacionalização do aparelho produtivo conduz à uma poderosa elevação desses fluxos. O 
“jogo” desses fatores se traduz, no momento, por uma estabilização relativa dos montantes 
transferidos em um nível muito elevado (em torno de 5,5 bilhões de dólares). A queda dos 
gastos em transportes e viagens internacionais, a estabilização relativa do serviço da dívida e 
do pagamento de dividendos e lucros repatriados, a inversão do saldo da balança comercial e 
o surgimento de um alto superávit  produzem uma importante  queda no saldo negativo da 
conta de transações correntes. Este passa de -33,5 bilhões de dólares, em 1998, para -25/-23 
bilhões, nos três anos seguintes, e cai para -7,5 bilhões de dólares, em 2002 (Quadro 2).

A  este  déficit  é  preciso  acrescentar  o  saldo  da  conta  de  capitais  para  se  obter  a 
necessidade  de financiamento  externo (Quadro 2).  O investimento  líquido  em carteira  foi 
pouco significativo nos últimos cinco anos10.  Esse não é o caso dos investimentos diretos 
estrangeiros (IDE) no período de 1998 a 2000 (DE BARROS e SANTISO, 2002), pois eles 
atingem montantes muitos elevados (entre 28 e 32 bilhões de dólares ao ano)11. A partir de 
2001,  a  atratividade  do  Brasil  para  os  investidores  estrangeiros  diminui  com a  recessão 
brasileira  e  com  o  fato  de  ficarem  sombrias  as  perspectivas  de  utilizar  esse  país  como 
plataforma para exportação de produtos para os outros países do mercosul (crise grave na 
Argentina) obscurece, por um lado, e, por outro, a crise nos mercados financeiros e a recessão 
nos  países  desenvolvidos  diminuem  as  possibilidades  de  exportação  de  capitais.  O 
investimento direto estrangeiro cai fortemente, de 22,6 bilhões de dólares, em 2001, para 15,8 
bilhões,  em 2002, ou seja, a metade dos ingressos de 1999 e 2000. As fugas de capitais, 
consideráveis em 1998 (-28 bilhões de dólares), diminuem fortemente após as desvalorizações 
efetuadas, desaparecem em 2001, mas reaparecem em 2002 (-2,5 bilhões de dólares, devido à 
perspectiva  de vitória  de Lula nas eleições  presidenciais).  Os empréstimos efetuados  pelo 
Banco Central, exceto no ano de 2002, permanecem consideráveis. No total, a necessidade de 
financiamento externo (soma do déficit em conta corrente com as amortizações de médio e 
longo prazo) apresenta a forma de sino entre 1995 e 2002: de pouco mais de 25 bilhões de 
dólares em 1996, para pouco mais de 80 bilhões de dólares em 1999, e cai consideravelmente 
em 2002 (47 bilhões em agosto e 40 bilhões no final do ano, ver o gráfico 3 no anexo). Os 
investimentos diretos estrangeiros têm um papel chave: seu elevado crescimento mais do que 
compensou  o  aumento  do  déficit  em  conta  corrente  entre  1999  e  2001,  sendo  que  eles 
superam, em agosto de 2000, o déficit  em conta corrente em mais  de 30%. Entretanto,  a 
redução dos investimentos diretos estrangeiros e a manutenção do déficit em conta corrente 
produzem, na seqüência,  uma queda dessa relação em 2001: a forte redução no déficit  na 
conta de transações correntes supera a redução dos investimentos diretos estrangeiros e esta 
relação aumenta significativamente (Quadro 2).

Quadro 2: BRASIL - Principais itens do balanço de pagamentos (em bilhões de dólares)
Discriminação 1998 1999 2000 2001 2002

Balança comercial
    Exportações
    Importações

-6,6
51,1
57,7

-1,3
48,0
49,3

-0,7
55,1
55,8

2,6
58,2
55,6

13,1
60,4
50,5

Serviços
  Dos quais: Juros
          Lucros e dividendos

-28,3
-11,4

-6,9

-25,8
-14,9

-4,1

-25,5
-14,6

-3,3

-27,5
-14,9

-5

-23,2
-13 ,3

-5,5
Saldo em transações correntes
Em % do PIB

-33,5
4,25

-25,4
4,81

-24,7
4,15

-23,2
4,58

-7,5
1,62

Amortizações a MP e LP -29,8 -45,4 -32 -35,2 -30
Total de saídas -63,2 -70,8 -56,6 -58,4 -37,5
Conta de capital líquida
Investimento direto estrangeiro
Investimento em carteira  (bônus 

-0,3
28,0

-0,3
29,0

0,3
32,8

0
22,6

0,5
15,8



e ações)
Erros e omissões (fugas)

-2,0
-26,5

1,3
-6,3

2,8 
-1,8

2,8 
0,1

0,5
-2,5

Total de entradas 63,2 70,8 56,6 58,4 37,5
IDE/transações correntes 83,7% 114,2% 132,9% 97,5% 209,6%
Dívida externa a CP, MP e LP 241,6 241,5 236,2 226,1 223,2
    Fonte: BACEN

O peso  da  dívida  externa  está  próximo  de  60% do PIB,  um nível  aparentemente 
suportável12. De um ponto de vista financeiro interno, as restrições parecem enfraquecer com 
a  redução  das  necessidades  de  financiamento  e  as  possibilidades  de  modificar  a  política 
econômica  são  facilitadas.  Mas,  na  medida  em  que  o  Brasil  permanece  uma  economia 
relativamente fechada, a gestão da dívida pública (interna e externa) é muito difícil enquanto 
as exportações não aumentarem, de forma duradoura, para um nível mais sustentado do que 
no passado, o que está longe de ser fácil, como destacamos. Essa gestão torna-se mais difícil 
quando a ela se impõe um superávit orçamentário, chamado primário, antes do pagamento dos 
juros, de aproximadamente 3,7%∗ para manter estável a relação dívida/PIB13.

Então, há dois problemas: o de manter uma taxa de endividamento público (externo e 
interno), uma taxa de juros e de câmbio frente às exigências do crescimento; a necessidade 
resultante  de  produzir  um superávit  primário  para  o  pagamento  do  serviço  dessa  dívida 
pública e para o pagamento da dívida externa, pública e privada, dada as restrições externas 
(evolução  das  principais  contas  do  balanço  de  pagamentos,  como  o  saldo  da  balança 
comercial  e  também  dos  investimentos  diretos  estrangeiros).  Os  dois  problemas  são 
confundidos freqüentemente na literatura. Se bem que sejam parcialmente dependentes um do 
outro14,  eles são distintos.  No entanto,  o novo governo engajou-se com os dois:  honrar  o 
pagamento da dívida externa e produzir um superávit primário positivo no orçamento.

No  que  concerne  o  primeiro  problema,  as  novas  despesas  necessárias  para  o 
cumprimento do programa de Lula não podem ser efetuadas por um simples desdobramento 
das  despesas,  tal  a  sua  importância.  E  muito  menos  se  pode  esperar  que  em um futuro 
próximo ocorra  uma re-dinamização da economia  a  tal  nível  que o aumento  das  receitas 
fiscais possam compensar aquele das despesas. Do mesmo modo, não se pode esperar um 
aumento das receitas, em um futuro próximo, obtida por uma reforma tributária cujo sentido 
seja  de  maior  justiça  face  aos  impostos.  Pode-se  prever,  então,  que  a  implementação  do 
programa do novo governo conduzirá a renegociação do superávit primário em direção a um 
maior  “laxismo”  das  despesas  públicas  (fonte  de  crescimento  devido  aos  seus  efeitos 
multiplicadores) e de justiça social, salvo se as principais reformas forem enviadas para as 
“calendas gregas” e ele se limitar às pequenas reformas e à gestão do simbólico.

Quanto ao segundo problema, não se pode analisar a necessidade de financiamento 
sem  levar  em  conta  a  capacidade  de  financiamento  e  sem  raciocinar  no  absoluto.  A 
dificuldade reside na busca de uma capacidade de financiamento a altura da necessidade de 
financiamento. Dito de outro modo é preciso que a necessidade de financiamento encontre 
uma capacidade  de financiamento.  Ora,  deste  ponto  de vista,  as  margens  de  manobra  se 
apertam  com  a  redução  significativa  da  capacidade  de  financiamento  dos  países 
desenvolvidos, desde o início dos anos noventa, e, mais particularmente, do mais poderoso 
dentre  eles,  os  Estados  Unidos,  e  com  a  redução  do  ritmo  de  crescimento  dos  países 
desenvolvidos.

Uma grande redução na capacidade de financiamento.
 Com  a  recessão  que  se  perfila  na  maior  parte  dos  países  desenvolvidos,  suas 

capacidades de financiamento sofrem no momento uma queda sensível. Para ilustrar o novo 

 Logo nos primeiros meses de governo, a equipe econômica decidiu aumentar o superávit primário para 4,25% 
do PIB, antes mesmo do encontro com a missão do FMI. Em seguida,  decidiu efetuar um corte de R$ 14,1 
bilhões no orçamento para assegurar a obtenção desse superávit. (Nota dos Editores).



“dado” mundial, a análise, mesmo rápida, da evolução das capacidades de financiamento dos 
Estados Unidos é interessante. Como podemos observar no gráfico 1, em junho de 2002 o 
déficit  do  balanço  em conta  corrente  aumentava  para  426,7  bilhões  de  dólares,  em doze 
meses, contra menos de 150,0 bilhões, em junho de 1998. O superávit da conta financeira 
sofria uma forte redução: em junho de 2000 ele era de 632,7 bilhões de dólares, em doze 
meses e de 241,6 bilhões de dólares em junho de 2002. A capacidade de financiamento torna-
se, então, negativa em dezembro de 2001, após ter sido fortemente positiva. É certo que essas 
evoluções são caóticas (a forte depreciação do dólar face às moedas européias e japonesa 
poderia permitir que o déficit comercial se atenuasse, já os efeitos secundários de uma guerra 
programada contra o Iraque são difíceis de avaliar) e é prematuro de ver aí uma tendência 
linear à queda, pois a capacidade de financiamento estava negativa em pouco mais de 180 
bilhões de dólares em 2001, mas no final do terceiro trimestre de 2002, a conta financeira 
liberava um saldo positivo de 385,4 bilhões de dólares (em nove meses) o saldo em conta 
corrente, um saldo negativo de 385,8 bilhões e a capacidade de financiamento se recuperou, 
mas  ainda  permaneceu  ligeiramente  negativa,  -13,6  bilhões  de  dólares,  em  nove  meses 
(BUREAU  OF  ECONOMIC  ANALYSIS).  É  esta  deterioração  da  posição  externa  dos 
Estados  Unidos que explica,  em grande parte,  a forte  queda do dólar  frente  ao Euro,  em 
200215.

Paradoxalmente, enquanto que a situação do Brasil melhora, do ponto de vista de suas 
necessidades de financiamento, as dificuldades para atrair capitais em quantidade suficiente 
aumentam pelo fato de que, desta vez, são os países desenvolvidos que atravessam por uma 
“crise”.  Esta  crise  se  manifestou,  nos  últimos  anos,  por  uma  redução  sensível  dos 
investimentos  diretos  estrangeiros  dos  países  desenvolvidos  em  direção  às  economias 
emergentes em 13,9%, em 2001, e 23%, em 2002, a qual nós vimos a importância para o 
Brasil,  e  pela  baixa  dos  fluxos  de  capitais,  chamados  de  voluntários16,  que  se  tornaram 
negativos em 19,7 bilhões de dólares, em 2001, e de 0,8 bilhão, em 2002. As dificuldades 
para  fechar  o  balanço  de  pagamentos  podem,  então,  crescer  no  exato  momento  que  as 
necessidades  de  financiamento  do  Brasil  diminuem  e  que  sua  situação  externa  melhore, 
simplesmente porque as economias desenvolvidas crescem pouco e os Estados Unidos não 
têm a mesma capacidade de financiamento que no passado.
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Portanto,  as  restrições  permanecerão  fortes.  Negá-las  ou  ignorá-las  favoreceria  as 
políticas estritamente “voluntaristas” e poderia conduzir a uma situação na qual as categorias 
mais pobres sofreriam com um brutal retorno da inflação,  uma queda da produção e uma 
economia reduzida ao estrito “dirigismo” devido à fuga maciça de capitais. Aceitá-las seria 
igualmente perigoso, pois levaria à repetição das políticas econômicas passadas, cujos efeitos 
em termos de crescimento, de desigualdade de rendimentos e de pobreza foram as “jóias da 
coroa” dos governos precedentes. Nem “aventura”, nem “paralisia”, o caminho é estreito. É 
neste contexto que se deve analisar as possibilidades de sucesso do novo governo.

As margens de manobra.
O novo governo  comprometeu-se  a  garantir  o  serviço  da  dívida  e  a  produzir  um 

superávit primário em seu orçamento para assegurar o serviço da dívida pública. Ele manteve, 
ou melhor,  aumentou ligeiramente  as taxas  de juros∗.  Desde a sua chegada ao poder,  ele 
aceitou  as  restrições  impostas  pelo  Fundo  Monetário  Internacional  e  pelos  mercados 
financeiros  internacionais  na  esperança  de  deixar  aberta  as  possibilidades  de  tomada  de 
empréstimos no exterior e de tranqüilizar os investidores nacionais e estrangeiros a fim de que 
eles mantenham seus capitais no Brasil. Essas restrições, se elas forem respeitadas, podem 
agravar a aplicação de seu programa social.

Além das medidas preconizadas, que não podemos analisar detalhadamente aqui17, a 
maneira de fazer política jogará um papel importante. A exemplo do que foi realizado, em 
geral  com  sucesso,  nas  cidades  dirigidas  pelo  partido  dos  trabalhadores,  a  democracia 
“participativa”,  quer  dizer,  a  verdadeira  “boa  governança”  constitui  e  constituirá  uma 
vantagem por levar os cidadãos a fazer política.

É possível  modificar  o modo de crescimento.  O caminho é estreito,  mas existe.  O 
aumento das rendas muito reduzidas, motivadas por razões éticas, e o programa “fome zero”18 

são de natureza a impulsionar uma dinâmica nova para um mercado interno inerte, fonte de 
criação de numerosos empregos e de um novo modo de crescimento da economia. Dinamizar 
este mercado responde, certamente, a uma escolha ético-política, mas, também, constitui uma 
alternativa à lógica econômica dos anos noventa, que só aceitava como variáveis principais de 
ajuste a manipulação da taxa de juros e os cortes nas despesas públicas. Procurar dinamizar o 
mercado interno não significa fechar-se ao exterior e optar por um protecionismo de tipo 
rentista. A escolha não é entre mercado interno e mercado externo como certos economistas 
gostariam fazer crer. É possível e necessário fazer os dois. A restrição de competitividade não 
repousa, com efeito, unicamente sobre os salários, mas sobre a combinação dos homens com 
a técnica e o controle das taxas de câmbio. Com efeito, não é somente sobre os salários que 
repousa a competitividade, salvo para alguns bens muito raros muito intensivos em mão-de-
obra,  cujo  dinamismo  nos  mercados  internacionais  se  esgota  muito  rapidamente  (fraca 
elasticidade-renda da demanda). Como nós destacamos, a possibilidade de abrir ainda mais a 
economia  e  de  obter  superávits  comerciais  duráveis  depende dos  esforços  efetuados  para 
produzir bens sofisticados, cuja elasticidade-renda da demanda seja elevada. Esta capacidade 
de remodelar a estrutura das exportações depende de esforços no domínio da pesquisa e da 
formação. A competitividade depende, então, da dupla salário-produtividade, tanto em nível 
como em evolução,  e naturalmente, da taxa de câmbio praticada.  Optar por pagar salários 
menores, lucrativo para o capital  no curto prazo, é condenar-se a utilizar,  no longo prazo, 
mão-de-obra pouco qualificada de maneira intensiva, trabalhando sobre uma categoria restrita 
de produtos pouco dinâmicos19. Optar por salário mais elevados é uma maneira de constranger 
as  empresas  a  flexibilizarem  seu  processo  de  produção  (muito  mais  do  que  a  força  de 
trabalho...) e gera, ao nível macroeconômico, efeitos multiplicadores em termos de emprego e 

 O Comitê de Política Monetária elevou a taxa básica de juros de 25% para 25,5%, em janeiro, e para 26,5%, 
em fevereiro de 2003. (Nota dos Editores).



de  renda,  eles  mesmos  suscetíveis  de  melhorarem  a  valorização  do  capital  nos  setores 
relacionados com essa demanda revigorada. O aumento dos rendimentos das categorias mais 
desfavorecidas proporciona, paralelamente, um impulso ao mercado interno (que se tornou 
inerte pela manutenção das desigualdades em um nível muito elevado) sem que, para tanto, 
isso provoque um aumento maciço das importações20. Tal evolução não pode, entretanto, vir 
somente do livre funcionamento das leis do mercado e necessita uma política industrial ativa, 
através  de  subsídios  e  de  alívio  da  carga  fiscal  para  certos  setores  considerados  como 
constitutivos  de uma aposta sobre “novas estruturas”.  O retorno do Estado está,  então,  na 
ordem do dia, mas um retorno que não seja um  remake dos anos cinqüenta, simplesmente 
porque  o  parque  industrial  atualmente  é  diferente,  muito  mais  sofisticado  do  que  antes, 
quando ele tinha que ser criado. De imediato, esse apoio à demanda, mesmo modesto, pode 
permitir um pequeno aumento do crescimento e romper com a tendência à quase estagnação 
econômica na qual o Brasil entrou desde 2001.

Essa escolha por um aumento de certos rendimentos deve ser completada, para ser 
eficaz, pela realização de um esforço maciço de formação, cujo custo orçamentário deverá ser 
elevado (generalização do sistema de bolsas escolares inspirando-se, quanto ao valor e aos 
mecanismos de distribuição, na experiência desenvolvida por Cristóvão Buarque em Brasília; 
aumento da remuneração dos professores do primeiro e segundo graus). Enfim, a reforma do 
sistema de saúde e da previdência social, estendendo a aposentadoria sobretudo àqueles que 
sempre tiveram empregos informais e nunca contribuíram (contribuições dos assalariados e 
patronais), constituem objetivos importantes, cujos custos serão elevados.

Um exemplo: as aposentadorias.
A fim de avaliar o custo que a extensão das aposentadorias para o conjunto da população 
poderia representar, convém lembrar-se que 40 milhões de pessoas não são beneficiárias da 
previdência social. No essencial, eles ocupam empregos informais e o rendimento da metade 
delas é inferior a um salário mínimo. No setor privado, quase 20 milhões de pessoas são 
beneficiárias de uma aposentadoria.  O déficit  da previdência  para o setor privado (INSS) 
correspondeu  a  1,2% do  PIB,  em 2002.  Um pouco  menos  do  900.000  funcionários  do 
Governo Federal são beneficiários de uma aposentadoria. O déficit desse regime elevou-se 
para 2,3% do PIB, ou seja, o dobro do déficit do setor privado, enquanto que a relação entre 
as populações afetadas é de mais de vinte por um. O déficit do sistema público se acentua 
quando adicionamos ao déficit federal o déficit dos Estados (entre 1,4 e 1,5% do PIB) e o dos 
Municípios  (0,4 a  0,5% do PIB),  ou seja,  um déficit  total  de 4,3% do PIB para o  setor 
público.

Uma  parte  importante  do  déficit  do  setor  privado  pode  ser  explicada  pela  extensão  das 
aposentadorias  para  uma  parte  dos  trabalhadores  rurais,  sem  que  estes  nunca  tenham 
contribuído. Pode-se considerar que a generalização das aposentadorias para os trabalhadores 
do setor privado que ocupam empregos informais  aumentará  consideravelmente o déficit, 
pois, como os trabalhadores rurais, por definição, não haverá contribuição, a menos que se 
suponha que se possa obrigar facilmente empregados e empregadores a contribuírem. É por 
isso que a extensão das aposentadorias  não pode ser concebida sem uma equalização do 
conjunto desse sistema particularmente desigual, entre o setor público e o privado e no seio 
destes setores entre aqueles que têm rendimento muito elevados e os que têm rendimentos 
muito baixos. Isso não acontecerá sem colocar problemas jurídicos (manutenção de direitos 
adquiridos) e naturalmente políticos, principalmente no setor público. Sem essa equalização, 
o custo será muito elevado e incompatível com as restrições aceitas de geração de superávits 
primários.  (Fonte  dos  dados:  GIAMBIAGI,  F.  2002b;  ROCHA  DA  SILVA,  E.  e 
SCHWARZER H., 2002).



Conclusão.
A redistribuição  de  renda  traz  novas  possibilidades  em termos  de  valorização  do 

capital.  O  que  está  em  jogo,  então,  é  o  enfraquecimento  do  aspecto  rentista  de  certos 
investidores e, desse modo, o aumento do esforço de investimento capaz de criar empregos e 
renda. Mas, a redistribuição de renda tem um custo. O aumento das despesas colocaria em 
questão  a  disciplina  fiscal  que  o  governo  aceitou.  Esse  custo,  em termos  relativos,  será 
certamente menor desde que o crescimento seja retomado e que a reforma fiscal seja votada. 
Mas o próprio retorno do crescimento depende do suporte da demanda das categorias sociais 
mais  modestas  e,  portanto,  da  rápida  aplicação  do  programa.  Ao  contrário,  respeitar  os 
compromissos acordados conduzirá  à repetição das experiências  passadas.  A renegociação 
dessas  restrições  passa  pelo  estabelecimento  de  novas  relações  de  força  em  escala 
internacional. É por isso que o Mercosul é peça tão importante: consolidá-lo, frente ao projeto 
da  ALCA,  pode  permitir  negociar  em melhores  condições  as  restrições  de  um superávit 
primário e o serviço da dívida, e colocar em questão o liberalismo divulgado por esse projeto 
de livre comércio.  O caminho é estreito,  ele existe,  mas seu sucesso depende também da 
mobilização daqueles que colocaram esse novo governo no poder.
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1 O aparelho produtivo do Brasil é duas vezes mais internacionalizado do que o dos Estados Unidos.
2 A proteção dos países desenvolvidos se expressa atualmente por essa via, a qual é conveniente acrescentar os grandes 
subsídios, muito mais do que por tarifas aduaneiras exorbitantes, com exceção de certos setores sensíveis dos países 
desenvolvidos.
3 A elevada concentração de renda, medida pelo índice de Gini, diminuiu ligeiramente com o fim da hiperinflação de 
0,6, em 1993 (a inflação foi de 2.477%), para 0,57, em 2001 (inflação de 7,7%).
4 O  contraste  com as  economias  asiáticas  ditas  emergentes,  é  impressionante,  onde  observamos  taxas  50  a  70% 
superiores. A fraqueza relativa do investimento tem várias causas, entre elas, elevada concentração da renda e, portanto, 
a demanda por certos produtos podem ser insuficientes para valorizar o capital em relação ao que pode (ou poderia) 
render o investimento nos chamados produtos financeiros (SALAMA, 1996). Vários cenários foram desenhados para 
saber  qual  deveria  ser  a  taxa  de  formação  bruta  de  capital  fixo  para  atingir  um crescimento  de  4% a  5%  (Ver 
GIAMBIAGI, 2002a). Essas cifras, como exemplo, são reveladoras do esforço que teria de ser realizado para atingir um 
crescimento que pudesse conduzir a uma redução significativa da pobreza ao final de alguns anos se o crescimento não 
for irregular.
5 A  desverticalização  se  assemelha  à  des-substituição  de  importações:  vários  segmentos  da  produção  (produtos 
intermediários e equipamentos), antes produzidos internamente, são substituídos por importações mais eficientes porque 
incorporam tecnologias mais recentes.
6 Os choques externos tiveram efeitos sobretudo sobre a taxa de câmbio e muito menos sobre as taxas de juros, ao 
contrário do que acontece sob o regime de câmbio fixo. É por isso que estes últimos puderam baixar.
7 Fonte para o conjunto dos dados: BNDES, Sinopse Econômica 119, dezembro de 2002.
8 De uma maneira geral, para a América Latina, o grau de sofisticação dos bens industriais exportados permanece muito 
fraco,  apesar  do efetivo progresso.  Se decompomos os bens exportados em quatro categorias  segundo seu grau de 
crescimento (em muito dinâmicas,  dinâmicas,  pouco dinâmicas e estacionárias),  o comércio mundial cresceu,  entre 
1990 e 1998, em 186% para a primeira categoria,   onde se concentram os bens de alta tecnologia (computadores, 
telecomunicações, medicamentos, etc. mas também é verdade que cresceu em outros bens menos sofisticados como 
tecidos para decoração de interiores), 96% para a segunda, 67% e 49%, para as duas últimas. Quando se compara as 
exportações desses grupos de bens em relação ao seu crescimento mundial, observa-se que as exportações dos bens da 
primeira categoria da América Latina para os países desenvolvidos cresceram menos rapidamente do que o crescimento 
mundial  desses  bens  exportados.  Mais  precisamente,  o  Brasil  perde  79  pontos  em  seu  comércio  com  os  países 
desenvolvidos e 12 pontos quando se considera as exportações desses bens vis-à-vis as economias latino americanas 
(para os bens do segundo grupo, as cifras são, respectivamente, 1 e –11, para o terceiro grupo, -2 e 4, para o quarto 
grupo, -23 e 9. (BENAVENTE, 2002). Esses resultados se aproximam daqueles obtidos pela UNCTAD (2002). Quando 
se considera os 20 produtos mais dinâmicos exportados entre 1980 e 1998, observa-se que a parcela das exportações 
dos países  “em via  de  desenvolvimento”  no comércio  mundial  passa de 14,1% para  28,7%,  o que parece,  então, 
positivo. Esta impressão parece confirmada quando se nota que, sobre os 20 produtos mais exportados por esse grupo 
de países, 8 fazem parte dos vinte produtos mais dinâmicos em escala mundial (a relação é de 15 sobre 20 para os países 
industrializados). Mas, quando se analisa essas cifras por grupos de países, os resultados são diferentes. As economias 
da América do Sul (por definição sem o México e a América Central) só exportam 2 dos vinte produtos: bebidas não 
alcoólicas e adornos, os computadores e equipamentos eletrônicos sendo exportados principalmente pelas economias 
asiáticas.
9 A estrutura da dívida se modifica: a participação da dívida privada aumenta consideravelmente e mais que dobrou 
depois de 1995, para atingir uma centena de bilhões de dólares. As grandes empresas privadas tomaram empréstimos 
maciçamente no exterior para financiar os seus investimentos. O serviço total da dívida externa (juros e amortizações) 
atingiu, em 2002, 44,6 bilhões de dólares, dos quais, 31,09 bilhões de responsabilidade do setor privado, 8,48 bilhões do 
Governo Central e 5,04 bilhões do setor público não financeiro, segundo o BBV Banco.
10 O que não quer dizer que os movimentos não sejam importantes. Trata-se, no essencial, de “revolving”.
11 Essas cifras devem ser comparadas  com os ingressos extremamente reduzidos da primeira metade da década de 
noventa. Os IDE eram de apenas 2 bilhões de dólares em 1992, menos de 1 bilhão em 1993, dois bilhões em 1994, 3,5 
bilhões  em 1995,  para  se  elevarem brutalmente,  com o  sucesso  do  Plano  Real  e  as  perspectivas  oferecidas  pelo 
Mercosul, para 11,6 bilhões em 1996, 18,6 bilhões em 1997 (CEPAL, 2000 e 2001a).
12 O teto máximo imposto pelo Tratado de Maastrich para ingresso na área do Euro é de 60% para os países europeus.
13 Em novembro de 2002, a dívida pública interna total era de 38% do PIB e a dívida pública externa era de 15,5% do 
PIB. Naquela data, então, a dívida pública total era de 53,5% do PIB. Em 1998, ela era de 38,9% (BNDES, dezembro 
de 2002). Acrescentemos que a relação Dívida/PIB tende a permanecer estável com uma taxa de crescimento de 3% e 
uma taxa real de juros de 10%. Se o crescimento do PIB passar para 4% e a taxa de juros para 8%, pode-se mostrar que  
será necessário um superávit primário de 2%, para manter em 50% a relação Dívida/PIB. Ora, após o início de 2000, 



essa relação aumentou, a taxa de juros aumentou no final de 2000 e depois se estabilizou relativamente,  a taxa de 
câmbio depreciou-se e o crescimento do PIB caiu. As dificuldades do ponto de vista da busca de um superávit primário, 
então, aumentaram, se bem que a taxa de juros tenha baixado com a nova política de câmbio (PASTORE, 2002). 
14 Relembremos que o Fundo Monetário Internacional exige como garantia de uma boa gestão que a dívida pública não 
aumente e que um superávit primário positivo seja gerado.
15 O dólar é um divisa-chave, o que lhe permitiu satisfazer a demanda por dólares de outros países durante muito  tempo 
(para realizar uma grande parte das transações internacionais e constituir as reservas) e, então, de ter um déficit em sua 
balança comercial (o famoso “déficit sem choro”). Esta situação excepcional tende, atualmente, a perder sua força, pois 
os dólares retornam aos Estados Unidos com velocidade menor. Essa desaceleração se traduz pela troca do dólar pelo 
yen ou pelo euro e explica a depreciação da moeda americana.
16 Relembremos que a expressão “não-voluntário” designa os refinanciamentos da dívida obtida após um acordo com o 
Fundo Monetário Internacional.
17 Programa de Governo 2002. Um Brasil para todos, comporta quatro partes: crescimento, emprego e inclusão social; 
depois, desenvolvimento, distribuição de renda e estabilidade; em seguida, inclusão social; e, enfim, infra-estrutura e 
desenvolvimento sustentável.
18 Este  programa  consiste  em  dar  aos  pobres  três  refeições  por  dia.  Aparentemente  modesto,  ele  é,  de  fato, 
revolucionário quando se conhece o nível de pobreza que mais de dois terços da população brasileira sofrem. Se bem 
que a sua implantação seja complexa, seu custo é relativamente módico.
19 As zonas geográficas onde se instalaram as firmas “ateliers” (maquiladoras) apresentam uma evolução interessante 
que confirmam esta análise. Com a mão-de-obra tornando-se relativamente cara ao norte do México, as empresas de 
deslocaram para outras zonas (Yucatan, no México, Honduras, etc.) onde eram produzidos bens que utilizavam muita 
mão-de-obra  pouco  qualificada.  O  dinamismo  da  zona  norte  repousou,  então,  sobre  a  produção  de  bens  mais 
sofisticados, necessitando o controle de tecnologia mais avançada, às vezes com alguns efeitos chamados de “cluster” 
(ligeira integração através do aumento do valor agregado localmente).
20 Lembremos que o Brasil permanece uma economia relativamente fechada, que as funções de demanda das camadas 
mais pobres se baseia em bens que podem ser produzidos localmente, e que, enfim, o efeito multiplicador produzido 
pela melhoria de seus níveis de vida é relativamente mais elevado.


