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 Introdução 

 A retomada do desenvolvimento econômico brasileiro, após 2004, 

sucedendo um longo período de baixo dinamismo, coloca em pauta temas 

estratégicos importantes, relativos às alternativas e obstáculos que se põem à sua 

continuidade e que terão de ser equacionados por uma nova política econômica de 

conteúdo desenvolvimentista. Há dessa perspectiva duas dimensões distintas e 

articuladas: a doméstica e a internacional, que se combinam para definir alguns 

desafios particulares ao desenvolvimento brasileiro contemporâneo. No primeiro 

plano, o desafio consiste em dar sustentabilidade ao crescimento, tanto no sentido 

de sua manutenção em longo prazo, quanto em relação à não dilapidação do 

patrimônio ambiental, o que traz à luz importantes obstáculos. No plano 

internacional, lidar com a crise financeira e seus desdobramentos, associados às 

transformações na economia dos países desenvolvidos, indicam a necessidade de 

redefinições expressivas na forma de articulação externa da nossa economia.  

 Durante cerca de vinte e cinco anos, a economia brasileira permaneceu 

praticamente estagnada, crescendo em média 2,2% ao ano, após longo período de 

elevado dinamismo, entre 1930 e 1980, durante a era nacional-desenvolvimentista. 

A crise da dívida nos anos 1980, e as reformas liberais dos anos 1990, por razões 

diversas, desmontaram as fontes de dinamismo pregresso de nossa economia, 

especialmente a capacidade de intervenção e regulação do Estado 

desenvolvimentista. Inicialmente, o pagamento da dívida externa e as suas 

implicações, dentre as quais, a restrição a expansão do mercado interno, a 

fragilização do setor público e o processo hiperinflacionário, implicaram na 

supressão do investimento autônomo, coordenado pelo Estado, em associação com 

os capitais nacionais e multinacionais, como fonte primordial do crescimento. O 

longo processo de diferenciação da estrutura produtiva por meio da incorporação de 

novos setores próximos da fronteira tecnológica, em movimento de catching up com 

os países centrais, foi interrompido. 
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 Nos anos 1990, a concretização da perda do núcleo dinâmico, isto é, do 

investimento autônomo, que era produto das variadas formas de intervenção do 

Estado desenvolvimentista, combinada com o setor privado, numa estrutura 

produtiva diversificada, acentuou-se por conta das políticas econômicas de corte 

liberal. A abertura comercial, com moeda nacional apreciada, conduziu à 

especialização regressiva da estrutura produtiva, com a perda dos setores mais 

avançados do ponto de vista tecnológico, incluindo grande parcela da indústria de 

máquinas e equipamentos. As privatizações levaram à escassez de investimentos e à 

decadência da infraestrutura. A desregulação do IDE (Investimento Direto 

Estrangeiro) resultou em internacionalização assimétrica sem a constituição no país 

de uma base de empresas nacionais com escala de operação global. Além de 

sacrificar o investimento autônomo, esses processos reduziram os efeitos 

multiplicadores e o acelerador ou investimento induzido. 

 A retomada, iniciada em 2004 e traduzida em taxas médias de crescimento 

em torno de 4,4% ao ano, tem algumas peculiaridades à luz da trajetória histórica da 

economia brasileira. Ela se inicia pelo impulso dado à economia pelas exportações 

líquidas, decorrentes em grande medida do ciclo de preços das commodities. Como é 

comum ocorrer na economia brasileira, rapidamente a demanda externa perde o 

seu protagonismo, sendo substituída pela demanda doméstica, embora o saldo 

comercial positivo tenha sido a marca de todo o período. O fator crucial do 

crescimento recente foi, de fato, o consumo das famílias, tanto o autônomo 

resultante da ampliação substancial do acesso popular ao crédito, ou da melhora da 

distribuição da renda, quanto o induzido pelo aumento da massa salarial. 

 As fontes primordiais e mais duradouras do dinamismo foram, portanto, o 

consumo, as exportações e o investimento por eles induzidos. Apesar do significativo 

crescimento da produção industrial, sua estrutura pouco se diversificou, tendo sido 

observado elevação significativa do coeficiente importado, mormente nos 

segmentos de maior intensidade tecnológica. Uma espécie de social-

desenvolvimentismo foi a marca do período que contou também com contexto 

internacional benigno tanto do ponto de vista do comércio quanto do financiamento 

externo, o que facilitou a sua implementação. 
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 A sustentação do desenvolvimento por meio de um modelo calcado na 

ampliação do consumo de massas, apesar de viável numa economia periférica, 

requer um perfil de política econômica que recupere o papel do investimento 

autônomo como fonte primordial do crescimento. Isto supõe, de um lado, a 

ampliação da infraestrutura econômica e social e, de outro, o esforço de 

diferenciação da estrutura produtiva na direção dos setores mais avançados do 

ponto de vista tecnológico. Torna necessário, e mesmo, imprescindível, o 

aperfeiçoamento dos mecanismos domésticos de financiamento em longo prazo. 

Ademais, supõe também a mudança de qualidade no consumo popular por meio da 

incorporação mais efetiva da sua dimensão pública com a ampliação da oferta de 

bens públicos como saúde, educação, habitação de interesse social, mobilidade 

urbana e proteção do meio ambiente, dentre outros.  

 A política econômica no Brasil após 2003, com maior ênfase a partir de 2006 

e ainda mais depois de 2011, vai modificando o seu perfil na direção de superar o 

caráter e herança liberal para assumir um conteúdo desenvolvimentista mais 

definido. Num primeiro momento, entre 2003 e 2006, preserva-se a ortodoxia 

macroeconômica e o perfil herdado das políticas setoriais modifica-se 

localizadamente por meio de ações dos bancos públicos e de alguns ministérios 

enquanto se intensificam as políticas distributivas. Após 2006, e até 2010, as 

políticas setoriais são redefinidas num contexto de recuperação da ação 

coordenadora do Estado. Desde 2011 é perceptível uma inflexão da política 

macroeconômica no sentido de estabelecer preços macroeconômicos – taxas de 

câmbio e de juros – mais compatíveis com o desenvolvimento. 

Outro aspecto que se mostrará decisivo para o desenvolvimento brasileiro diz 

respeito ao cenário internacional nos próximos anos. Há indicações suficientes para 

postular que o regime capitalista com dominância financeira, em suas dimensões 

doméstica e internacional, não voltará a exibir o dinamismo dos últimos vinte anos. 

As economias americana e europeia às voltas com o excesso de endividamento e os 

desequilíbrios patrimoniais das famílias, do Estado e de parte das empresas, 

mormente as do sistema financeiro, dificilmente assistirão a ciclo de expansão mais 

vigoroso em horizonte de tempo razoável. 
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Neste quadro, o desenvolvimento da economia chinesa, embora possa ser 

parcialmente preservado, fatalmente sofrerá os efeitos da desaceleração das 

economias centrais com implicações sobre sua taxa de crescimento. Diante desse 

cenário de desaceleração dos polos de crescimento globais, mormente do americano 

e do chinês, as economias periféricas serão fatalmente afetadas, em especial 

aquelas que dependem do comércio internacional como fonte de crescimento 

relevante. O Brasil terá, portanto, de apostar ainda mais no seu mercado interno. 

Ainda no que diz respeito ao cenário internacional esperado é possível se 

concretizar um quadro de recorrente instabilidade nos fluxos de capitais e de 

comércio, oriundo da postura das duas principais economias, expressas no perfil de 

política monetária americana e na política cambial chinesa. De um lado, o Brasil e 

países periféricos terão que se defender do excesso de dólares provocado pela 

política de monetização da dívida norte-americana e, de outro, da elevada 

competitividade das manufaturas chinesas suportada tanto por sua elevada escala e 

produtividade, quanto por seus baixos salários e sua política cambial. O quadro que 

se prenuncia, na economia mundial, é o da progressiva restrição à mobilidade de 

capitais e aumento do protecionismo. 

No âmbito dessa problemática, pode-se definir um conjunto de temas 

estratégicos cruciais ao desenvolvimento brasileiro. Na esfera internacional, 

salientam-se quatro assuntos estratégicos:  

1. a reformulação da ordem/governança econômica internacional;  

2. o futuro do sistema monetário internacional e do padrão-dólar;  

3. a organização e a evolução do mercado de matérias primas (commodities), 
considerando a influência da China na configuração de nova divisão 
internacional do trabalho;  

4. a consolidação dos blocos regionais com ênfase na América do Sul.  

 No âmbito nacional, destacam-se os seguintes temas estratégicos:  

5. a agricultura brasileira no contexto de uma política de desenvolvimento; 

6. o setor produtor de commodities no desenvolvimento nacional;  
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7. a industrialização face à nova divisão internacional do trabalho;  

8. a decadência e a necessidade de recuperação da infraestrutura;  

9. o relacionamento interregional do desenvolvimento e a evolução da 
qualidade de vida nas cidades;  

10. o financiamento externo da economia brasileira;  

11. o financiamento interno em longo prazo tanto com responsabilidade pública 
quanto com o envolvimento dos bancos privados quanto do mercado de 
capitais ;  

12. os perfis de intervenção do Estado na economia pela ótica da carga 
tributária, transferências e gastos;  

13. a estrutura de emprego e mercado de trabalho;  

14. as políticas sociais ativas para obter crescimento com distribuição da renda; 

15. as estratégias de desenvolvimento 

O contexto intelectual do exame desses temas é o do debate entre o “velho” 

e o “novo” desenvolvimentismo e suas variantes, e a conciliação dessa corrente de 

pensamento com a do “ambientalismo”, além do confronto de ideias com o 

neoliberalismo. Com base nessas orientações gerais, apresenta-se a seguir um 

detalhamento sumário de cada um dos temas estratégicos. Conclui-se propondo-se 

a organização do trabalho na qual se especificam os produtos e os arranjos 

institucionais correspondentes. 

 I. Temas estratégicos 

1. A reformulação da governança econômica internacional 

 A crise econômica iniciada em 2007 revelou a fragilidade do sistema 

econômico-financeiro internacional e evidenciou seus limites para promover o 

desenvolvimento sustentado. As dificuldades de recuperação da crise, por sua vez, 

ilustraram a precariedade dos mecanismos de governança internacional: grande 

parte das dificuldades deriva da impossibilidade de gerar uma ação minimamente 

coordenada entre os Estados mais relevantes. A isto se somam os profundos 

desequilíbrios na Economia Política Internacional, dos quais podemos destacar:  
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i) o descompasso crescente entre o peso relativo da economia dos EUA e seu 

poder político-militar;  

ii) a não correspondência entre a nova geografia econômica e os mecanismos 

de representação político-diplomática no plano mundial;  

iii) o surgimento de novos centros de gravidade política e a elevação da 

densidade dos sistemas econômicos regionais;  

iv) o agravamento das tensões político-sociais nas zonas de interesse estratégico 

de Washington, particularmente no Oriente Médio.  

 No entanto, qualquer reflexão sobre o desenvolvimento - ou sobre a 

reformulação da governança internacional - não pode deixar de levar em conta um 

eixo fundamental da economia política mundial contemporânea: a profunda 

integração econômica entre os Estados Unidos e a China. Até a eclosão da crise 

mundial este vínculo era considerado essencialmente dinâmico. Por possuir uma 

mão de obra relativamente barata e eficaz, desde a década de 1990 a China passou a 

atrair as grandes empresas transnacionais para o seu território, num primeiro 

momento, japonesas e asiáticas e, posteriormente estadunidenses. Este fato, 

associado aos investimentos públicos em infraestrutura, ampliou significativamente 

o potencial produtivo do país e a capacidade de abrigar setores mais intensivos em 

tecnologia. A elevação da capacidade de exportação de manufaturados para o 

mercado mundial permitiu a Pequim acumular vastas reservas em dólares que, ao 

serem reinvestidas em títulos públicos e no sistema bancário americano, 

acentuaram o poder de seignoriage de Washington. No outro polo, o consumidor 

estadunidense, por conta do barateamento dos manufaturados, conseguiu 

aumentar a sua cesta de consumo (potencializada pelo acesso fácil ao crédito). Este 

dinamismo se transmitia também para as regiões exportadoras de produtos 

primários, dada a elevação do consumo de matérias primas, comida e energia por 

parte da China. 

 A crise mundial deflagrada em 2007, contudo, revelou as fragilidades desta 

articulação. No que diz respeito à economia dos Estados Unidos, ficou evidente que 

este padrão estimula o deslocamento do investimento produtivo para o exterior, 

padrão que se manifesta em sincronia com o fomento à expansão financeira e do 
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crédito, favorecendo deste modo o surto de bolhas especulativas que ameaçam a 

estabilidade do sistema financeiro internacional. Em suma: a economia 

estadunidense elevou significativamente a sua dependência da expansão do crédito 

e no privilégio de emitir a moeda reserva internacional.  Na China, por sua vez, este 

tipo de integração fomentou um padrão de crescimento concentrador de renda, 

fortemente dependente dos mercados consumidores dos países desenvolvidos e dos 

serviços financeiros dos bancos estadunidenses para administrar suas reservas. Além 

disto, por favorecer as províncias exportadoras da costa meridional chinesa, este 

padrão ampliou a disparidade regional (favorecida pela política de elevação da 

autonomia administrativa das províncias) e fortaleceu a tendência ao êxodo rural, 

cujas raízes derivam das transformações no campo ocorridas na década de 1980, 

mas que se intensificaram devido a este novo padrão de inserção internacional. 

Em resumo: enquanto a economia mundial cresceu aceleradamente, as 

tensões implícitas nestes arranjos não se manifestaram com toda a sua intensidade. 

Mas, após a crise, com a reversão das expectativas de crescimento, a situação 

mudou significativamente: por conta das tensões internas nos Estados Unidos e na 

China, a integração sino-americana pode mudar radicalmente de configuração, fato 

que induziria transformações significativas na estruturação da ordem mundial. A 

disputa em torno da política cambial chinesa e da política monetária americana e a 

sua projeção nos desequilíbrios internacionais constitui a manifestação econômica 

mais eloqüente dessas contradições. A busca por outros fóruns de negociações, 

como o G-20 e instituições formadas por países em desenvolvimento também indica 

a pouca efetividade dos organismos herdados de Bretton Woods e, na prática, 

comandados pelos EUA, para fundamentar a governança internacional. Pensar e 

promover o desenvolvimento, portanto, envolve equacionar o problema da 

governança internacional, mediante a construção de dispositivos genuinamente 

multilaterais, distantes, portanto, do clássico ordenamento estruturado em torno 

das grandes potências. 
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2. O futuro do sistema monetário internacional e o papel do dólar  

A severidade da crise de 2008, com epicentro na economia americana, e sua 

propagação global, constituem o pano de fundo para a reflexão sobre o sistema 

monetário-financeiro internacional (SMI), constituído ao final dos anos 1970 com a 

derrocada de Bretton Woods, e que tem como principal característica a centralidade 

do dólar fiduciário. Analisar e projetar como ficará a ordem econômica internacional, 

fundada no dólar como moeda reserva, e na ampla mobilidade de capitais, é tarefa 

crucial para refletir quais serão os constrangimentos ou impulsos que advirão dessa 

ordem para os países periféricos e para o Brasil em particular.  

Nos próximos anos, os já recorrentes desequilíbrios desse sistema, 

associados a outros desencadeados pela crise, conduzirão necessariamente a 

mudanças no SMI, cujo sentido maior será o de ampliar a sua instabilidade. Para 

chegar a essa proposição deve-se considerar que o poderio do dólar como moeda 

reserva se funda em atributos como a livre mobilidade de capitais, o tamanho, 

características e profundidade dos mercados financeiros dos Estados Unidos, e no 

fato desses últimos constituírem a âncora da riqueza financeira global, além da 

dominância político-militar americana. Em contrapartida, cabe considerar a perda de 

peso deste país na produção e comércio internacionais, bem como sua posição 

recorrentemente deficitária no balanço de transações correntes. 

 Há fatores adicionais que contribuirão, com o passar do tempo, para reduzir 

a dominância do dólar, tais como o peso crescente dos sistemas financeiros 

domésticos e dos fluxos de capitais de regiões como a União Européia e mais 

recentemente da Ásia (particularmente da China),  e que ainda não se traduzem no 

peso mais decisivo das suas moedas no âmbito global. Da mesma maneira, pode-se 

apontar o deslocamento significativo dos fluxos de produção, investimento e 

comércio para a Ásia sem a correspondente ampliação das suas moedas no 

comércio regional. Essa modificação da geografia econômica e financeira mundial e 

a assimetria monetária daí decorrente é uma situação nova na economia 

internacional e inexistia nos anos 1970 quando da crise do regime de Bretton 

Woods. 
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Há assim, de um lado, uma simetria entre a importância do dólar e a 

globalização financeira, a despeito das assimetrias relativas à sua perda de 

relevância na produção e nas transações comerciais bem como do surgimento de 

outros centros de produção, finanças e comércio de grande peso internacional. A 

permanência da globalização financeira continuará reforçando o papel do dólar 

como âncora da riqueza, em razão do tamanho e profundidade dos mercados 

financeiros americanos mas criará necessariamente um clima de instabilidade 

monetária internacional, na medida em que o seu enfraquecimento nos planos 

comercial e produtivo implicará na sua perda de importância internacional e 

regional. Contudo, a despeito dessa assimetria, não há, na ordem econômica atual, 

um substituto imediato para esta moeda-reserva, daí a instabilidade.  

3. A organização e evolução do mercado de commodities 

Os preços das commodities, após os anos 2000, têm sido marcados por uma 

inequívoca tendência à elevação. Já é possível considerar esse ciclo como o mais 

intenso, mais abrangente e duradouro nos últimos cinquenta anos. A despeito de ser 

mais intensa no petróleo e minerais metálicos, esta alta abrange todo o conjunto 

desses bens, marcando claramente uma inversão da trajetória de estagnação 

observada desde meados do século XX, apenas parcialmente interrompida nos anos 

1970 pelos choques do petróleo. 

Antes de evocar as mudanças recentes na organização e dinâmica do setor é 

necessário destacar a suas especificidades. A produção de matérias primas tem 

como particularidade principal a sua dependência ante os fatores naturais, levando, 

por exemplo, a uma elevada rigidez da oferta no curto-prazo e uma incapacidade de 

responder a variações mais intensas da demanda por meio de ampliação da 

produção. Via de regra são os preços que se ajustam. A produção reage de modo 

defasado e quando o faz promove queda substancial de preços. Essa incapacidade 

de operação das forças de mercado, expressas em ciclos de preços intensos e 

alternância entre insuficiência e excesso da produção constitui uma marca 

característica do setor. A outra, mais estrutural diz respeito à tendência de redução 
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da sua utilização por unidade de produto que decorre de um lado, do progresso 

técnico e, de outro, da baixa elasticidade renda da demanda.  

No período recente, há mudanças relevantes na estruturação do setor que 

estão por trás da contínua elevação de preços. Desde logo, o crescimento acelerado 

das economias asiáticas – com destaque para a China – sabidamente importantes 

demandantes líquidas desses produtos. O estágio de desenvolvimento desses países 

sugere que a continuidade desse crescimento se traduzirá num aumento simultâneo 

e duradouro da demanda por commodities. Da ótica da oferta há também mudanças 

significativas como o deslocamento da produção para áreas de menor 

produtividade, mormente no caso do petróleo, com aumento dos custos marginais 

de produção, dada a tecnologia disponível.  

Por fim, mas não menos importante, a organização dos mercados desses 

produtos muda significativamente nos últimos anos, pelo menos em duas direções: 

a) ocorre uma maior oligopolização da comercialização com a ampliação do peso das 

trading companies em simultâneo à desregulação dos mercados, em especial a 

extinção dos estoques reguladores  públicos; b) os mercados futuros e outros 

derivativos assumem uma importância crucial na determinação dos preços das 

commodities, tornando-se ao mesmo tempo não só o loci das atividades de hedging 

dos envolvidos com o setor, mas também um importante campo de especulação de 

investidores financeiros. 

As tendências apontadas acima têm conduzido não só à elevação de preços 

mas também à sua maior intensidade (overshooting) e ao fenômeno de 

sincronização das altas nos vários mercados, produzindo picos de preços, 

exacerbando as particularidades do setor. Uma das consequências mais imediatas 

têm sido as pressões inflacionárias e as ameaças de desabastecimento. Diante desse 

quadro, duas ações oriundas dos países consumidores têm ganhado corpo nos 

últimos anos: a iniciativa de controlar a oferta por meio de investimento direto nos 

países produtores (estratégia adotada pela China); e a proposta, ainda preliminar, de 

regular os mercados internacionais sustentada pela França no âmbito do G-20.  
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Há como decorrência dessas mudanças estruturais, da organização dos 

mercados e das ações de política, importantes modificações que deverão impactar o 

setor de commodities nos próximos anos. A trajetória da China, e suas possibilidades 

de sustentação de altas taxas de crescimento serão cruciais para definir as 

possibilidades do setor. O Brasil como grande produtor e exportador será fatalmente 

afetado pelos resultados dessas mudanças sobretudo  no que tange ao saldo da 

balança comercial, cada vez mais dependente do superávit obtido no segmento de 

commodities.  

4. Os desafios da integração sul-americana  

Na década passada, o aprofundamento da integração econômica da América 

do Sul tornou-se objetivo prioritário de vários governos da região, particularmente 

depois do fracasso das negociações da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA). 

As crises financeiras e cambiais na virada do milênio haviam criado fortes tensões 

entre parceiros dos diferentes acordos sub-regionais de comércio, à medida que 

iniciativas protecionistas eram tomadas diante de problemas de balanço de 

pagamentos e da redução das taxas de crescimento. Por outro lado, várias das 

coalizões de governo comprometidas com a agenda de liberalização do chamado 

Consenso de Washington foram substituídas por outras que rejeitavam, 

explicitamente, o programa neoliberal e a ALCA, entendidos como obstáculos à 

execução de políticas de desenvolvimento e comércio mais administradas pelos 

Estados soberanos.  

A rejeição dos princípios de livre-concorrência da ALCA, em nome de uma 

integração regional mais coordenada pelos Estados e sujeita a mecanismos de 

mitigação de assimetrias, aproximou os governos da região e teve efeitos 

econômicos significativos, ao permitir que parte importante da demanda externa 

gerada pela retomada do crescimento dos mercados internos nacionais fosse 

capturada pelo comércio intra-regional. Ademais, o diálogo político entre os 

governos, institucionalizando-se até a ratificação da União das Nações Sul-

Americanas, propiciou iniciativas conjuntas no plano da integração física e 

energética, além de facilitar a expansão de investimentos diretos externos (IDE) de 
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empresas locais e filiais estrangeiras na região e, em menor escala, de cadeias 

produtivas integradas. 

Até a crise financeira no mundo desenvolvido, o boom das exportações de 

produtos básicos e as políticas econômicas orientadas para expandir os mercados 

internos, frequentemente em conjunto com programas de redistribuição da renda 

para grupos sociais menos favorecidos, induziram ao aumento das importações 

manufatureiras intra-regionais, beneficiando em particular o Brasil, que é mais 

exportador que importador de produtos manufatureiros oriundos da região.  A 

região tornou-se também importante para o investimento direto externo de 

empresas brasileiras, muitas vezes acompanhando suas exportações.  

O cenário pós-crise financeira, porém, tornou-se menos favorável à 

reprodução do mesmo padrão regional de integração comercial e produtiva. Embora 

os mercados internos e as exportações de produtos básicos da região tenham se 

recuperado rapidamente, o comércio manufatureiro intra-regional parece perder o 

vigor sob as ameaças da apreciação cambial e do acirramento da concorrência de 

importações oriundas de outras regiões, diante do baixo crescimento dos países 

desenvolvidos. Nesse cenário, fluxos de comércio intra-regional vem sendo 

deslocados por exportações manufatureiras oriundas particularmente da Ásia e da 

China, mas também da América do Norte e da Europa. Por outro lado, à medida que 

a crise internacional se aprofunda, a probabilidade, não desprezível, de redução 

significativa de preços e quantidades nas exportações de produtos básicos pode 

voltar a prejudicar o crescimento econômico e o balanço de pagamentos de algumas 

das economias da região, com efeitos deletérios sobre o comércio e o investimento 

intra-regional.  

Para responder a estes desafios, novas iniciativas devem ser estudadas, de 

modo a sustentar o crescimento dos mercados internos na região e evitar que a crise 

mundial provoque, indiretamente, uma crise dos esquemas de integração regional. 

Nesse sentido, se fazem necessários o diagnóstico das propostas políticas dos 

governos e das tendências do comércio e do investimento na região depois da crise 

financeira, e a análise e proposição de iniciativas no plano das instituições e acordos 
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regionais, da integração da infraestrutura, da defesa comercial, da cooperação 

monetária e cambial, da atração de IDE e da integração de cadeias produtivas. 

 

 5. A Agricultura Brasileira no Contexto de uma Política de Desenvolvimento 

 Uma enorme mudança ocorreu na agricultura brasileira na última década e o 

germe desse movimento pode ser identificado nas medidas de liberalização do final 

dos anos 90. No período, aproveitando-se do crescimento dos preços internacionais 

e do novo sistema de fixação das taxas de câmbio, a exportação de produtos 

agrícolas ganha escala, reduz custos e amplia o seu alcance buscando novos 

mercados externos. Ao mesmo tempo amplia-se o consumo interno fortemente 

influenciado pelo aumento do poder aquisitivo e da queda relativa do preço dos 

alimentos.  Esse novo contexto moldou de forma clara o atual padrão da política 

pública voltada para o setor agropecuário.  

 Por um lado, estabeleceu-se uma dinâmica voltada à produção – no sentido 

do produtivismo, com uma melhoria nos níveis de crédito aos grandes produtores, 

refinanciamento de dívidas, apoio na infraestrutura, comercialização e outros 

mecanismos, aprofundando o espaço de inserção da agricultura no contexto da 

inversão capitalista. Contribuiu para isso também o esforço realizado para a 

colocação no mercado de papéis, lastreados na produção agropecuária, com um 

perfil mais adequado garantindo tanto a proteção contra as naturais flutuações do 

câmbio e dos preços que afetam os produtores como também – em uma perspectiva 

puramente financeira, aos novos investidores em busca da diversificação do seu 

portfólio. Toda essa mudança na área da agricultura empresarial levou a um enorme 

crescimento da produção e o seu distanciamento em relação ao padrão das décadas 

anteriores. Apenas para ilustrar, a produção de grãos sai do patamar de 70 milhões 

de toneladas do final dos anos 90 para atingir os 150 milhões, dez anos depois. Essa 

marca coloca ao Brasil como o terceiro maior produtor de grãos do planeta. 

 De outro lado se dá o reconhecimento da existência de um segmento mais 

frágil dentro da agricultura, cuja dinâmica não poderia ser pautada unicamente pela 

rentabilidade da sua produção. Em um primeiro momento, a política pública 

procurou dar um tratamento ao segmento familiar semelhante ao do setor 
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empresarial e isso se traduzia em mais crédito e apoio à comercialização, como que 

se a intenção fosse “emancipar” rapidamente esses produtores. Posteriormente, o 

segmento familiar passa a ser tratado de uma forma mais integral com políticas 

diferenciadas por tipo de público, redirecionamento da assistência técnica, seguro e 

outros instrumentos visando a sua manutenção. Concorre para isso também a 

política social, que passa a contar com a aposentadoria rural (direito garantido pela 

Constituição de 1988), as transferências de renda e as compras públicas para a 

formação de estoques e para a alimentação escolar. 

 Embora o setor agropecuário tenha avançado bastante e muitas políticas 

tenham se consolidado, novas questões foram surgindo que passaram a demandar 

respostas rápidas da política pública. Assim, após o recente período de crescimento 

empurrado pelos bons preços internacionais, novas demandas por biocombustíveis e 

pelo fortalecimento do mercado doméstico surgem nuvens carregadas pela frente.  

 Não é preciso dizer que já se sente diretamente os reflexos da crise 

internacional e essa se traduz por uma expressiva queda no crescimento da 

economia mundial. Essa crise se manifesta mesmo nos novos mercados abertos pela 

agricultura brasileira nos últimos anos como a China (principal destino das 

exportações agrícolas), Rússia e África. À parte da grande volatilidade dos preços os 

sinais apontam agora também para uma redução nos preços internacionais, que 

após terem subido até quatro vezes desde a virada do milênio estão voltando aos 

seus patamares anteriores, ainda elevados em relação ao que se presenciou nos 

anos 80 ou 90. Da mesma forma, o ritmo mais lento de crescimento da economia 

mundial – aliado aos preços do petróleo mais baratos, está levando a revisões na 

demanda global por biocombustíveis.  Atualmente, no mercado interno, a demanda 

segue forte mas já não é possível sustentar o crescimento sem novos investimentos, 

que tem apresentado um recuo segundo as estatísticas dos últimos anos. 

 Essas questões colocam uma nova agenda para a política agrícola. É evidente 

que estamos de um novo ponto de inflexão e que essa oportunidade deve ser vista 

como um passo para a reintegração do agro em um novo modelo de 

desenvolvimento.  

 Parece evidente que devido ao novo panorama internacional não será mais 

possível compensar o nosso câmbio valorizado com a comercialização de bens da 
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agropecuária à preços elevados, mesmo porque o preço dos insumos, também em 

alta - continua pressionando as margens dos produtores de commodities. Também 

não será possível continuar com a crescente desindustrialização e conseqüente 

exportação de não processados, pois os mercados deixaram as suas antigas posições 

compradoras. Por último, intensifica-se a necessidade de incorporar novas 

dimensões aos produtos exportados como a rastreabilidade, sustentabilidade, 

certificações de origem, o exercício do “lobbying” etc. 

 O mercado interno brasileiro é tão vasto que mesmo nos produtos 

considerados de exportação, o peso do consumo doméstico  é o mais elevado. Com 

exceção do suco de laranja, todos os demais produtos “de exportação” possuem a 

maior parcela do seu consumo no mercado nacional. Essa é uma grande vantagem 

que nos permite combater as flutuações de preços dos mercados externos e garantir 

o dinamismo da nossa agricultura.   

Considerando uma visão de desenvolvimento para a agricultura brasileira seria 

importante ressaltar dois importantes pontos de convergência: 

 Em primeiro lugar, parece claro que não é possível manter o setor familiar de 

forma separada. Isso porque as políticas para o setor familiar parecem-se cada vez 

mais com as políticas para a agricultura em geral. Muito embora tenham ocorrido 

inovações para a faixa mais fragilizada da agricultura e essas tenham resultado em 

grande sucesso, ainda não se conseguiu reduzir o grande contingente de pobres que 

resta nas áreas rurais. Estima-se que mais de dois terços dos 4,5 milhões de 

agricultores familiares tenham um balanço negativo, quando se considera as rendas 

oriundas do seu trabalho. Segundo os dados da PNAD 2009, seriam 

aproximadamente 3,4 milhões de domicílios cuja renda mensal familiar per capita 

estaria abaixo da linha de corte de R$ 70, estabelecida pelo Plano Brasil sem Miséria. 

O curioso é que boa parte dessas famílias tem acesso a terra mas não consegue, ao 

menos, tirar o seu sustento desse meio de produção. 

 O segundo ponto de concordância é o de que a expansão da agricultura e o 

atendimento aos diversos mercados nos quais essa concorre necessita de 

planejamento. O Estado possui instrumentos de planejamento e de regulação em 

número suficiente mas, nos últimos anos vem apenas observando passivamente o 

movimento de mercado, sendo chamado a intervir em períodos de crise justamente 
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pelos setores que demandam total independência para o desenvolvimento dos seus 

negócios. Parece claro que a situação de instabilidade deverá se agravar para a 

agricultura, seja por problemas estruturais que passam pelas mudanças climáticas, 

disputas fundiárias, financeirização da produção; ou seja, porque a crise 

internacional desencadeou uma nova onda de protecionismo diante da paralisia dos 

organismos internacionais de regulação. Em suma, o Estado passa a tomar para si 

novamente tarefas importantes como a formação de estoques reguladores, 

zoneamento agropecuário, controle de enfermidades, certificação ambiental e 

outras tarefas que se acreditavam afastadas das lides dos governos.  

 Essas considerações não deixam dúvidas que há um grande espaço para 

algumas mudanças na política agrícola brasileira mas, antes que se mencione “uma 

volta ao passado” é preciso ter em mente que estamos tratando de uma nova 

agricultura, moderna e mais madura, inclusive no segmento familiar, e que não 

necessita de tratamento especial, apenas setorial. Essa nova agricultura deve se 

submeter como todos os demais setores às políticas fiscais, monetárias e cambiais 

praticadas.  

6. O setor produtor de commodities no desenvolvimento brasileiro 

A estrutura produtiva brasileira sempre contou com um expressivo segmento 

baseado em recursos naturais. Recentemente, a crescente participação dos setores 

produtores de commodities agrícolas, minerais e metálicas nas estruturas de 

produção e de exportação tem suscitado intenso debate acerca da existência de um 

processo de especialização produtiva regressiva dada a menor capacidade de 

encadeamentos produtivos e tecnológicos desses setores e, portanto, sua menor 

capacidade de geração de emprego e salários, valor agregado e desenvolvimento 

tecnológico, e a viabilidade de se obter um processo de desenvolvimento econômico 

com base nesses setores. 

Após os anos 2000, o bom desempenho desses segmentos produtivos, de 

commodities agrícolas, minerais e metálicas refletido nos expressivos superávits 

comerciais e nos resultados financeiros de suas empresas líderes está associado, de 

um lado, às vantagens competitivas naturais e construídas e, de outro, ao forte 
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crescimento da demanda por parte dos países asiáticos, sobretudo a China, como 

decorrência dos seus processos de industrialização e de urbanização.  

Uma das questões mais relevantes a propósito da trajetória futura desses 

setores diz respeito à análise das vantagens competitivas neles construídas. Em que 

sentido o seu elevado grau de competitividade estaria associado ao grau de 

desenvolvimento tecnológico e às inovações de produto e processo? Haveria espaço 

para aprofundar esse desenvolvimento? Quais seriam as atividades de P&D&I 

necessárias para tanto?  

Outro aspecto importante do desenvolvimento baseado nesses setores seria 

avaliar a sua capacidade de gerar externalidades positivas para o restante da 

economia. O poder de compra dos setores de commodities poderia ser utilizado 

para alavancar a competitividade de outros segmentos industriais tais como a 

química fina (defensivos agrícolas), biotecnologia (sementes), equipamentos e 

material de transporte, implementos agrícolas, máquinas e equipamentos elétricos e 

mecânicos, adensando cadeias produtivas? 

Outra questão seria avaliar em que sentido os pesados investimentos em 

logística (ferrovias, portos etc.) promovidos pelos setores de commodities podem 

propiciar ganhos sistêmicos de competitividade para a economia como um todo, 

dada a situação crítica da infraestrutura brasileira. Na mesma direção, caberia avaliar 

se a crescente integração comercial com os demais países, sobretudo asiáticos, abre 

espaço para a comercialização de outros produtos manufaturados. 

Por fim, mas não por último, a discussão da viabilidade de basear o 

desenvolvimento brasileiro em setores intensivos em recursos naturais supõe 

também discutir os seus impactos na geração do emprego e na estruturação do 

mercado de trabalho. Ou seja, apontar quais seriam os efeitos dessa especialização 

sobre a quantidade e qualidade dos empregos e sua adequação a uma economia de 

porte continental e de grande população como a brasileira. 
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7. A industrialização brasileira e a inserção externa 

O debate sobre a existência e profundidade de um processo de 

desindustrialização na economia brasileira, anteriormente mais restrito aos meios 

acadêmicos, vem ganhando espaço nas esferas de governo e dentro de associações 

empresariais e trabalhistas nos últimos anos. Em um extremo, estão aqueles que 

defendem uma estrutura produtiva mais enxuta e especializada e que identificam na 

maior exposição à competição externa e mobilidade do capital produtivo e 

financeiro os fatores necessários e suficientes para a configuração de uma estrutura 

de produção com setores competitivos. Neste caso, um padrão de especialização e 

de inserção comercial em setores intensivos em recursos naturais – como discutido 

acima - refletiria uma alocação mais eficiente dos fatores produtivos e as vantagens 

comparativas da estrutura produtiva brasileira.  

Do outro lado, estão os que identificam no desenvolvimento industrial 

diversificado um dos principais vetores de crescimento econômico nos países em 

desenvolvimento, em razão da atividade industrial ter maior capacidade de gerar 

economias de escala dinâmicas, além de produzir efeitos de encadeamento e 

externalidades sobre os demais setores da economia. Esse diferencial estaria 

presente mesmo dentro da própria indústria, com os setores mais intensivos em 

tecnologia e conhecimento tendo maior potencial de gerar impactos positivos do 

que os demais.  

Dessa forma, a desindustrialização seria um fator negativo e identificado não 

apenas com a perda de importância relativa da indústria no PIB e no emprego total, 

mas também a partir de mudanças na estrutura de exportação e produção dentro da 

indústria. Em particular pela maior participação de setores mais intensivos em 

recursos naturais e com menor capacidade de encadeamentos produtivos e 

tecnológicos vis-à-vis setores mais intensivos em capital, conhecimento e tecnologia.  

No período mais recente, a persistente valorização da moeda e as condições 

favoráveis de demanda e de preços para a produção e exportação de commodities 

agrícolas, metálicas e minerais, somadas às vantagens competitivas já existentes, 
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estariam ampliando os riscos de desindustrialização. A elevada competitividade 

desses setores permitiria a geração de expressivos superávits comerciais que, 

combinados com a entrada de fluxos de capitais na conta financeira, reforçariam a 

apreciação da moeda doméstica, expondo os demais setores industriais à 

concorrência externa predatória configurando assim uma forma particular de 

doença holandesa. 

A partir dos dados e indicadores tradicionais sobre o setor, não é possível 

uma conclusão definitiva sobre a existência de um processo de desindustrialização 

em curso na economia brasileira. Apesar do aumento da participação de produtos 

primários na pauta de exportação, alavancada pelo bom desempenho de 

commodities agrícolas, minerais e metálicas no mercado internacional, as 

informações observadas pelo lado da estrutura de produção mostram que a 

elevação da demanda interna conseguiu impulsionar a produção industrial e manter 

relativamente inalterada a sua composição.  

Do ponto de vista dos setores dentro da indústria, é importante lembrar que, 

além da diferença observada quando se utilizam distintas classificações de 

intensidade tecnológica, o período mais recente de crescimento da produção física 

aponta um desenvolvimento importante de setores mais intensivos em tecnologia, 

associados mais diretamente ao setor de bens de capital e bens de consumo 

duráveis. O crescimento relativamente maior desses segmentos, em especial dos 

bens de capital, vem ocorrendo também no período pós-crise, a despeito do 

crescimento mais acelerado das importações e, portanto do peso dessas últimas no 

consumo aparente.  

O aumento dos investimentos industriais também não corrobora o 

argumento do avanço do processo de desindustrialização. Cabe destacar que esses 

investimentos não estavam restritos apenas aos setores primários e de commodities, 

se espalhando por vários setores da indústria e de infraestrutura. E mais, apesar de 

um período de interrupção devido aos efeitos da crise internacional, os 

investimentos dão mostras de que estão sendo retomados. Uma taxa de 

crescimento sustentada dos investimentos é condição necessária, ainda que não 
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suficiente, para promover mudanças estruturais na estrutura de produção em 

direção a produtos e processos mais inovadores. Nesse sentido, a valorização 

cambial e o aumento excessivo das importações podem ser fatores de preocupação, 

especialmente a partir do momento em que começarem a afetar de maneira 

negativa as decisões de investimento. 

8. Decadência e recuperação da infraestrutura nacional 

 As expressões infraestrutura econômica e infraestrutura social-urbana, 

conforme entendimento usual, abrem para um leque muito diversificado de serviços 

públicos prestados:  energia, transportes e logística; telecomunicações; habitação e 

saneamento ambiental, etc. Semelhante gama de serviços promove impactos diretos 

ou indiretos sobre as atividades do setor produtivo, que se materializam em 

capacidade produtiva adicional, aumento de produção e  variações nos patamares 

de emprego, renda e demanda.  

 Se observados de um segundo ângulo, o da promoção do desenvolvimento 

com inclusão social, os investimentos infraestruturais - particularmente os  sócio-

urbanos - podem concorrer para a redução das desigualdades socioespaciais. De 

forma especial, as externalidades derivadas do binômio energia/logística são 

responsáveis pela redução ponderável de custos e conformam patamares mais 

elevados da produtividade geral da economia e da qualidade de vida dos habitantes. 

A infraestrutura tomada em seu todo desdobra-se, assim, em elos 

articuladores/estruturadores da economia, não só da nacional, mas também das 

conexões dessa com a economia mundial.    

Desde a crise da dívida externa até meados dos anos 2000, compreendendo 

nada menos que um quarto de século, não se verificou na economia brasileira um 

ciclo de investimentos de larga amplitude.  Vale dizer, a crise de financiamento do 

setor público e a não constituição de instrumentos de financiamento de origem 

privada colocaram a taxa de investimento em infraestrutura em patamares 

marcadamente insuficientes para a continuidade dos esforços de acesso universal 

aos serviços públicos.  

 Com efeito, as opções de política econômica então tomadas privilegiaram a 

privatização dos serviços públicos. Mais especificamente, e de efeitos muito sérios 
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para os investimentos infraestruturais, reduziram o setor de bens de capital e 

minaram as atividades da engenharia pesada e de formulação de projetos. A 

segunda gestão Lula revitalizou a ação do poder público a favor de um novo ciclo de 

investimentos. Para tal, entre outros, retomou instrumentos de planejamento e 

políticas de crescimento, promovendo inclusive alterações na política orçamentária; 

impulsionou o financiamento público do investimento infraestrutural; buscou 

desencadear alterações na estrutura produtiva; incentivou iniciativas conjuntas no 

plano da integração física e energética sul-americana, etc.   

 Em termos de perspectivas, a estruturação da ordem econômica mundial no 

período recente tem sido caracterizada, de um lado, pela profunda integração  entre 

os Estados Unidos e a China; por outro lado, pelas expansões concomitantes da 

demanda por commodities (acarretado pelo crescimento asiático) e da produção 

manufatureira chinesa, com repercussões preocupantes nos fluxos de comércio 

intra-regional no plano sul-americano. O Brasil concorrerá nessa arena difícil com as 

possibilidades abertas pelo pré-sal,  as quais poderão concretizar um horizonte 

provável de elevados gastos nas infraestruturas econômica e social-urbana.  

 O plano internacional também coloca à análise a necessidade de 

enfrentamento continuado de questões concretas que já estão postas, em termos de 

aquecimento global e mudanças climáticas. Embora o “enfoque ambiental” seja hoje 

um componente transversal a todos os aspectos relacionados ao desenvolvimento 

econômico, é particularmente relevante na abordagem do planejamento e avaliação 

das consequências de implantação de empreendimentos infraestruturais. Doutra 

parte, a reincidência e agravamento de desastres naturais repercutem na qualidade 

atual das atividades de manutenção e na forma de construir os novos 

empreendimentos, assim como na defesa civil e no setor seguros.    

 Características peculiares aos investimentos de cunho infraestrutural não 

podem ser esquecidas, para que a análise a realizar bem avalie a importância dos 

serviços prestados, observadas a sustentabilidade ambiental e a redução das 

desigualdades espaciais em suas diversas escalas: elevado volume inicial de recursos 

para implantação; prazo longo de maturação; dispêndios continuados com a 

operação e a manutenção dos empreendimentos; grau variado de concorrência 

entre setores, com atuação concomitante dos agentes reguladores, etc.  
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 As análises dos vários segmentos componentes das infraestruturas devem 

atentar para:  

i. as condições gerais e a sustentação do financiamento dos investimentos em 

equipamentos físicos, devidamente beneficiados da inovação nos serviços 

infraestruturais, particularmente a disseminação das tecnologias de informação;   

ii. o aprimoramento da gestão, particularmente ao nível municipal, onde envolve: as 

condições gerais de gestão; os instrumentos tributários e não tributários que 

poderão alavancar o financiamento municipal;  a questão crucial da regularização 

fundiária urbana; o vácuo de gestão metropolitana. 

iii.o aprimoramento dos aparatos regulatórios, examinando-se a estrutura normativa 

regulatória em vigor e a (falta de) efetividade de sua aplicação; a atuação das 

agências reguladoras; os diplomas regulatórios em regime de apreciação/votação no 

Congresso (p.ex: Lei Geral das Agências Reguladoras).  

 As especificidades apresentadas por cada um dos segmentos infraestruturais 

exigem também cuidados na análise, exemplificados pelos setores elétrico e de 

transportes. 

 No setor elétrico, afiguram-se as seguintes questões norteadoras:  como 

obter a ampliação e melhor distribuição da energia por habitante face à trajetória 

recente de preço crescente e de confiabilidade declinante do suprimento elétrico; no 

âmbito da matriz energética, não torná-la mais suja e mais dependente de 

combustíveis fósseis; no plano regulatório, reexaminar os subsídios industriais e sua 

transferência aos consumidores cativos; as novas oportunidades de 

desenvolvimento científico e tecnológico e de investimento produtivo: energia 

térmica com etanol e biocombustível; energia eólica; energia nuclear; utilização de 

“smart grids” nas redes de eletricidade. 

 No setor de transportes, cumpre fazer prevalecer a visão reestruturadora da 

matriz de transporte de carga e de passageiros do país, de forma a aprimorar uma 

configuração modal mais eficiente para o território nacional e intervir nos 

mecanismos da crescente mobilidade urbana na rede de cidades, trazida pelo 

domínio do transporte individual motorizado. O que significará: a ampliação de 

modalidades de menor custo que a rodoviária; maior introdução de tecnologias de 

informação; aprimoramento de alguns marcos regulatórios;  revisão da capacidade 
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de gestão derivada da institucionalidade recente; gestão concomitante municipal, 

intermunicipal e metropolitana dos transportes coletivos, inclusive para a redução 

da elevada mortalidade em acidentes; gestão concomitante do transporte urbano 

(condições de mobilidade e custo tarifário) e da fixação de empreendimentos  

habitacionais; exame das novas oportunidades de desenvolvimento científico e 

tecnológico e de investimento produtivo: setor ferroviário, setor aquaviário 

(segmento hidroviário fluvial), setor rodoviário (biodiesel misturado ao diesel); 

ônibus movidos a biodiesel ou a etanol / ampliação da frota de veículos flexfuel; 

veículos elétricos; normatividade restritiva à circulação dos automóveis nas cidades 

e opções que daí se derivam. 

9. Diversidades Regionais e Evolução da Divisão Inter-Regional do Trabalho 

no Brasil 

É amplamente reconhecida a marcante característica do Brasil de país 

continental e de urbanização complexa, que apresenta fortes desigualdades inter-

regionais durante toda sua história. Contudo, foi no século XX que se acentuaram 

ainda mais aquele já intenso processo de concentração espacial de sua população e 

de sua riqueza material em uma restrita porção territorial, basicamente no litoral e 

no Centro-Sul. No último quartel daquele século, iniciou-se processo de certa 

desconcentração regional da produção, porém de natureza restrita e concentrada.  

Depois de longa trajetória de complementaridades expansivas inter-

regionais, desde pelo menos 1930 até 1980, o período posterior foi caracterizado 

por surtos inconsistentes, setoriais e focalizados, de crescimento econômico em 

locais restritos, em cada uma das macrorregiões brasileiras. Essa perda de 

dinamismo ampliou as assincronias e as disritmias entre as decisões de inversão 

públicas e privadas, agravando os desníveis entre suas regiões. Antes, o país havia 

construído um aparato institucional e acumulado experiência importante no 

tratamento de suas desigualdades inter-regionais, sobretudo após a Segunda Guerra 

Mundial, mas esta institucionalidade foi sendo desconstruída na virada do novo 

século e início do atual. 
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Assim, a evolução recente da divisão inter-regional do trabalho no Brasil 

resultou, em grande medida, dos impactos diferenciados regionalmente da crise da 

dívida e das opções de política econômica realizadas durante o período neoliberal. 

Foi muito diversa a sensibilidade de cada região aos processos de abertura 

comercial, aos determinantes microeconômicos da reorganização empresarial, à 

deterioração da infraestrutura econômica, à desestruturação do setor público na 

esfera estadual etc. 

Ainda não foi realizado pela literatura especializada balanço aprofundado do 

período de liberalização dos anos 1990 e início do século XXI, que partisse das 

estruturas herdadas, em cada região, e contrapusesse aquele momento de crise, 

com o período recente de retomada do desenvolvimento.  

É preciso avaliar, em análises regionalizadas, como esses processos 

impactaram, e o que representaram, em termos de desmontagem e penalização 

seletiva, regional e setorialmente, das estruturas socioeconômicas urbano-regionais 

constituídas durante cinco décadas de crescimento de todas as macrorregiões. Mas, 

sobretudo, buscar entender a evolução e a dinâmica dessas estruturas que estão em 

processo de montagem e/ou reconversão nas diversas macrorregiões brasileiras, 

desde 2004.  

Certamente o tema da dimensão territorial do processo de desenvolvimento 

é estratégico no contexto da construção de nova política econômica em longo prazo 

com conteúdo desenvolvimentista. Com a retomada do desenvolvimento econômico 

no Brasil, o risco de acentuação de suas heterogeneidades estruturais, dentre elas, a 

regional, coloca-se com maior vigor. Nesse contexto, impõe-se pauta de debates 

sobre o desenvolvimento também com corte regionalizado. 

É possível que esteja em processo a atenuação da marcha da 

desconcentração regional do emprego e da renda. Vários grandes investimentos 

anunciados, como Pré-Sal, Trem-Bala, Olimpíadas, etc., sugerem, devido a seus 

padrões locacionais rígidos, a ameaça de se reforçar a já enorme concentração de 

riqueza e oportunidades no espaço geográfico de maior dinamismo e melhor dotado 
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de infraestruturas. A montagem de novas plantas (greenfields) industriais carentes 

de densidade urbana e econômica tende a se localizar no centro-sul, o que sugere 

indícios de que estaríamos caminhando para novo ciclo de reconcentração espacial 

da produção. 

Por sua vez, muito da especialização regressiva que a economia brasileira 

conheceu durante os anos 1990, concentrou ainda mais as estruturas das regiões 

menos desenvolvidas na extração mineral, na produção de commodities 

agropecuárias e na oferta de bens pouco elaborados com pequeno valor agregado. 

Mas se observa, atualmente, a constituição de polos de crescimento e investimento 

significativos fora do Sudeste como, por exemplo, os portos de Suape e Pécem no 

Nordeste. 

A análise da divisão inter-regional do Brasil deve ser realizada tanto do 

período recente, mas também lançar luz sobre as perspectivas e os desafios que se 

colocam, sobretudo para países complexos, heterogêneos, continentais e desiguais, 

se possível em uma perspectiva comparativa. Tendo como pano de fundo nossas 

heranças estruturais, seria preciso melhor qualificar os dilemas da articulação 

externa de nossa economia e as mudanças recentes das estruturas produtivas 

regionais, buscando examinar a possibilidade de remontar os principais 

instrumentos de que o Estado dispunha para promover uma coordenação mais 

sistemática e orgânica sobre os diversos segmentos do aparelho produtivo nacional 

e de seu suporte de infraestrutura socioeconômica, em sua expressão regionalizada. 

Os investimentos do PAC, do Pré-Sal, da integração física e energética sul-

americana, das Olimpíadas e pela Copa do Mundo, dentre outros, devem merecer 

análises regionais. A ênfase deve ser colocada nas potenciais e efetivas inversões de 

capital produtivo, com alto potencial e qualidade de geração de encadeamentos 

intersetoriais, impostos, empregos e divisas. A reestruturação dos grandes grupos 

empresariais e sua atuação na nova geografia econômica em curso torna-se 

imprescindível. Sobretudo torna-se desafiador discutir e orientar a implementação 

de políticas públicas que busquem colocar as forças inovacionais e produtivas 

regionais a serviço do desenvolvimento sustentado e soberano.  
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10. Financiamento externo da economia brasileira  

Os constrangimentos oriundos do balanço de pagamentos sempre foram, ao 

longo da história brasileira, fator crítico na definição das possibilidades de 

desenvolvimento. São numerosos e notórios os episódios em que, diante de déficits 

em conta corrente, a dificuldade para financiá-los e/ou a “parada súbita” nos fluxos 

financeiros externos abortaram ou comprometeram seriamente processos de 

crescimento e mudança estrutural. 

 Ao longo dos últimos anos, e projetando-se a realidade que deve vigorar ao 

longo da segunda década do século XXI, a despeito da inegável e significativa 

redução da vulnerabilidade externa (do ponto de vista dos estoques de ativos e 

passivos), há alguns elementos-chave nesta problemática, que a tornam bastante 

específica mas de modo algum reduzem sua importância como tema estratégico 

para o desenvolvimento brasileiro. 

O primeiro desses elementos é o mais visível: o elevado e crescente déficit 

em conta corrente apresentado nos últimos anos pela economia brasileira. 

Resultado de processos de distintas naturezas – diferencial entre taxas de 

crescimento, alterações profundas na estrutura produtiva doméstica e posição e 

tendência da taxa de câmbio (entre outros determinantes mais específicos) – esse é 

um movimento que preocupa economistas de praticamente todos os pontos do 

espectro ideológico. 

Mas este problema não é, a rigor, uma novidade - nem sequer sua dimensão 

ou evolução. As perspectivas, mais a médio e longo prazo, de evolução da conta 

corrente, bem como as condições de seu financiamento, é que parecem bastante 

distintas de outros períodos da história. 

De um lado – e aqui o segundo elemento a ser enfatizado – as perspectivas 

da extração, processamento e exportação do petróleo da camada pré-sal (e seus 

derivados) anunciam um futuro de muito maior solidez externa. Ainda que haja 

grande incerteza (em termos de tempo e de valores envolvidos) quanto aos 

resultados líquidos dessa riqueza sobre o balanço de pagamentos, seria impossível 

ignorar a sua presença em qualquer reflexão sobre o setor externo da economia 

brasileira. Em termos mais precisos: o financiamento externo sofre, hoje, a influência 

de um futuro que se projeta bastante distinto do ponto de vista das receitas e 
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despesas com o petróleo e toda a ampla gama de produtos e serviços envolvidos em 

sua cadeia produtiva. 

Some-se a esse quadro as perspectivas também bastante positivas de outros 

ramos produtores e exportadores de produtos primários, notadamente alimentos e 

minerais metálicos, diante de estrutura de demanda e precificação internacional de 

commodities que parece ter sofrido alterações estruturais. São questões que 

permeiam várias das outras discussões, como foi demonstrado em temas 

estratégicos já expostos, e que envolvem a apreciação cambial e os seus efeitos 

sobre a estrutura produtiva brasileira. Certamente, eles têm impacto sobre o déficit 

em conta corrente e as possibilidades de financiá-lo. 

O terceiro elemento deste quadro diz respeito propriamente às condições 

financeiras internacionais – que determinam, de maneira mais importante do que as 

considerações de natureza interna, o volume e as características dos fluxos de 

capital direcionados ao Brasil. Em meio a outras transformações na ordem 

monetária e financeira internacional, a crise de 2007/08 provocou, no seu ápice e 

em um primeiro momento, um caso clássico de “parada súbita” nos fluxos de capital 

para países em desenvolvimento – confirmando o comportamento cíclico do 

financiamento externo para essa parte do mundo. Já a partir de meados de 2009, e 

de maneira crescente, o que se desenhou foi uma volta desses fluxos, muito intensa 

e direcionada às economias mais dinâmicas. As condições monetárias nas economias 

centrais – determinadas por políticas que objetivam a recuperação do nível de 

atividades e/ou a manutenção das taxas de câmbio em patamares competitivos – 

estimulam ainda mais a “fase de cheia” dos fluxos de capital. Com a qual, no 

entanto, não se deve contar indefinidamente. 

O Brasil se posiciona, por conta das suas perspectivas de crescimento e pelo 

enorme diferencial de rentabilidade, entre os principais receptores desses fluxos, 

nas suas diferentes modalidades: IDE, carteira, outros investimentos. E, nos últimos 

dois anos, vem convivendo com excesso de financiamento externo, em paralelo à 

deterioração dos déficits em conta corrente. Por conta disso, o desafio por enquanto 

tem sido muito mais a administração dessa abundância – por meio de distintos 

instrumentos de controle de entrada de capital – do que eventuais dificuldades de 

financiamento externo. 
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Em suma, o debate desenvolvimentista deverá acompanhar as três 

dimensões relativas ao financiamento externo da economia brasileira aqui 

apontadas em todas as suas interconexões e temas correlatos: o déficit corrente em 

si, as perspectivas de médio e longo prazos oriundas do pré-sal e dos demais setores 

produtores de commodities, e as oscilações propriamente ditas nos fluxos de capital 

para países como o Brasil. Este é claramente um imperativo para qualquer reflexão 

substantiva sobre as possibilidades futuras de desenvolvimento do país. 

 

11. O financiamento interno e o papel dos setores público e privado. 

Nos vários momentos de descontinuidade do processo de industrialização, 

nos quais a diversificação da estrutura produtiva em direção a setores de maior 

intensidade tecnológica exigiu investimentos de maior volume e prazo de 

maturação, o sistema privado foi incapaz de responder ao desafio do financiamento 

dos novos empreendimentos. A resposta encontrada sempre envolveu, em graus 

diferenciados, a combinação do sistema financeiro público e de fontes externas.  

Durante muitos anos, até pelo menos meados dos anos 1990, a instabilidade 

decorrente da inflação foi a razão crucial para o não desenvolvimento financeiro 

dado o grande risco de fragilização financeira. Diante desse quadro de incerteza, a 

solução para viabilizar o financiamento do investimento a longo prazo foi a 

instituição de fundos públicos de “poupança compulsória”, oriundos de deduções da 

folha de salários, tais como o FGTS e o FAT, que constituíram o funding principal dos 

bancos públicos e também das operações de repasse, de maior prazo de retorno, 

dos bancos privados. O sistema de financiamento desenvolvimentista, lato senso, se 

constituiu ainda de direcionamentos de recursos, provenientes da exigibilidade de 

reserva dual, parte compulsória, parte com imposição de custo de oportunidade, 

sobre os depósitos dos bancos comerciais,  tanto públicos, quanto privados. São 

incentivados setores prioritários como agricultura, habitação, microcrédito etc.  

À luz da estabilidade obtida após os anos 1990, cabe indagar por que o 

sistema público ainda é a principal fonte de financiamento de longo prazo, e porque 

não se desenvolveu o sistema privado de crédito bancário ou o mercado de capitais. 

Para responder a essa pergunta é necessário considerar aspectos relativos à 

demanda e oferta de fundos. No que tange à demanda de fundos pode-se afirmar 
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que, há pelo menos ¼ de século, desde a crise da dívida e até meados dos anos 

2000, não houve na economia brasileira um ciclo de investimentos de grande 

amplitude. Vale dizer, por período suficientemente longo não houve aumento da 

taxa de investimento com intensidade suficiente para consolidar demanda ampliada 

por fundos de empréstimos em longo prazo.  

Contudo, as razões relativas à demanda por fundos não explicam porque, 

independentemente disso, não se constituíram esquemas de financiamento pela 

ótica da oferta capazes de substituir os tradicionais fundos públicos baseados na 

poupança compulsória. O sistema de financiamento privado, seja por meio dos 

mercados de títulos, seja via emissões de ações, não se desenvolveu, ampliando, de 

maneira decisiva, os fundos e instrumentos para o financiamento de longo prazo.  

Para explicar essa atrofia do financiamento de longo prazo por meio de 

instituições privadas e de fundos de poupança voluntários é necessário considerar 

que, apesar da estabilidade de preços lograda desde meados dos anos 1990, a 

economia brasileira ainda padece de uma alta instabilidade monetária que se 

expressa em: altos patamares e volatilidade das taxas de juros; e frequentes 

desalinhamentos e volatilidade da taxa de câmbio que tem sido agravada, no 

período em questão, por uma política macroeconômica inadequada e de conteúdo 

ortodoxo.  

Essa ainda elevada instabilidade monetária, embora mitigada a partir de 

meados da primeira década dos anos 2000 por conta da redução da vulnerabilidade 

externa, tem implicações cruciais sobre a atividade financeira, mormente sobre 

aquela que é a sua função crucial quando se trata de intermediar fundos: o 

descasamento de prazos entre passivos e ativos bancários. Assim, a instabilidade 

monetária amplia a possibilidade de que determinado financiamento tenha as suas 

condições iniciais, relativas à taxa de juros de captação (geralmente pagas em 

Certificado de Depósito Bancário pós fixado em percentual de CDI), alteradas 

durante seu prazo de vigência.  

Se essa possibilidade de variações dos juros é elevada, os intermediários 

financeiros vão evitar o risco de realizar a transformação ou o alongamento de 

prazos. No mercado de títulos, aqueles que cedem recursos, os emprestadores, 
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também evitarão operações muito longas pelos riscos de perda de capital ante à 

esperada flutuação dos juros e a consequente marcação a mercado. A indexação 

financeira, utilizando como indexador para a repactuação seja a taxa de juros de 

curto prazo seja a variação cambial, não resolve o problema, pois transfere os riscos 

de indexação do crédito ao tomador de recursos, reduzindo sua demanda.  

Esse quadro de crescimento inconstante (stop and go) e de instabilidade 

monetária foi parcialmente superado a partir de 2004. Todavia, o padrão de 

financiamento, tal qual descrito anteriormente, não deu mostras de mudanças 

significativas, o que requer uma análise mais detalhada das razões dessa dificuldade 

de transformação, bem como a elaboração de propostas para a ampliação do papel 

do setor privado. A continuidade do crescimento e a preservação de uma menor 

vulnerabilidade externa, a despeito da crise internacional, sugere que essas 

modificações serão essenciais para dar suporte a novo ciclo de investimento 

sustentado.  

 

12. Perfis de intervenção do estado na economia. 

A ação do Estado brasileiro na economia nacional, olhada pela ótica da 

política fiscal, modificou-se substancialmente a partir dos anos 1980 e perdeu o seu 

caráter desenvolvimentista. O escopo de suas intervenções reduziu-se 

significativamente graças, primeiro, ao constrangimento criado pela crise da dívida 

externa e, segundo, às reformas de inspiração liberal, dando lugar a outra proposta 

de política fiscal. 

O Plano Real elegeu o déficit público como elemento determinante do 

processo inflacionário e defendeu a mudança do regime fiscal como requisito prévio 

à estabilização, encaminhando um conjunto de reformas no âmbito fiscal que 

tiveram o objetivo de garantir as condições de sustentabilidade da dívida pública e 

de servir de âncora às principais variáveis macroeconômicas (câmbio e juros). Ou 

seja, a política fiscal deixou de ter como meta atuar como instrumento de gestão da 

demanda agregada e passou a cumprir, fundamentalmente, a função de fiadora do 

espaço de valorização do capital. 

A partir de 2006, apesar da manutenção das linhas gerais do regime 

macroeconômico, entendido como o uso do câmbio flutuante, o regime de metas de 
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inflação e a política fiscal voltada para garantir a sustentabilidade da dívida pública, 

ganhou intensidade o objetivo de acelerar a expansão do PIB e voltou a se pensar o 

Estado no papel de elemento indutor do crescimento.  

A estratégia de ação do governo Lula, mesmo sem abandonar o desenho 

básico do regime fiscal implantado na gestão FHC, alterou a lógica (e a intensidade) 

da política fiscal e retomou a determinação, de caráter keynesiano, de usar o Estado 

como instrumento de apoio ao capital privado e de agente capaz de impulsionar a 

expansão da demanda agregada. O governo, com este propósito, defendeu a 

revitalização da ação pública a favor da retomada do investimento e recorreu a 

vários mecanismos que haviam sido negligenciados no momento anterior por não se 

coadunarem com o objetivo central da política fiscal, com destaque para:    

 A retomada de instrumentos de planejamento e de políticas de 

crescimento, com a criação do PAC e do Programa de Desenvolvimento 

Produtivo (PDP); 

 A defesa de medidas a favor de consórcios privados, associados a 

empresas e fundos de pensão públicos, com o apoio do financiamento do 

BNDES, visando impulsionar o investimento em infraestrutura; 

 O esforço no sentido de promover alterações na estrutura produtiva e 

incentivar a internacionalização de empresas brasileiras em busca de 

aumento de competitividade e ganhos no balanço de pagamentos;  

 Alterações na política orçamentária, com incentivos ao investimento 

público e redução controlada do superávit primário; 

 A política de incentivos e subsídios fiscais com duplo objetivo, de um 

lado, atender setores afetados com a crise mundial de 2008 e, de outro, 

incentivar os investimentos em setores específicos; 

 A política de fortalecimento dos bancos públicos, ampliando o espaço que 

ocupam na oferta de crédito e no financiamento à atividade produtiva; 

 A política de valorização das empresas públicas, visando ampliar o poder 

de atuarem como agentes catalisadores de novos investimentos. 

 A expansão da política social, com a valorização do salário mínimo e o 

aumento das transferências de renda, via Bolsa Família e Previdência 

Social. 

A política fiscal, entendida como este conjunto de ações, alterou o modo de 

pensar a ação do Estado e recuperou traços da política desenvolvimentista, 

devolvendo ao setor público o papel ativo na determinação do valor dos gastos. 

Entretanto, o uso dos mecanismos públicos para impulsionar o crescimento na era 
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Lula não garante por si só a sua continuidade. O governo Dilma está diante do 

desafio de levar adiante a estratégia anterior e de prosseguir na defesa dos 

instrumentos de apoio à expansão dos gastos. O governo precisa estar atento à 

condução da política orçamentária, ao papel das empresas e dos órgãos de crédito 

estatais, aos desdobramentos da política de benefícios fiscais, bem como aos 

caminhos da política de gastos sociais, sem descuidar da tarefa de garantir a 

estabilidade econômica.   

Os sinais de aumento de inflação merecem atenção, mas não podem servir 

de pretexto para reavivar o clamor convencional contra a ação ativa da política fiscal 

e do uso dos instrumentos públicos em prol do crescimento. Não se questiona a 

possibilidade de restrições ao gasto público diante de sinais conjunturais de pressão 

de demanda. Porém, não se pode abandonar a lógica da política fiscal, vista aqui 

como proposta geral de atuação do Estado e não como simples busca de 

determinado valor de superávit primário. O momento requer novos avanços para 

que se torne possível  enfrentar os problemas que ainda impedem a ação mais 

consistente da política fiscal.  

Os desafios são significativos. A política fiscal brasileira continua dominada 

pela política monetária. É preciso desvincular a política monetária da política de 

administração da dívida pública e acabar com os velhos traços do período de alta 

inflação existentes no mercado de dívida pública. A realização de uma reforma 

tributária é obrigatória para atender a múltiplos objetivos: (i) reduzir as distorções 

acumuladas no sistema tributário, responsáveis por afetar a regressividade, a 

competitividade e o nível dos investimentos; (ii) enfrentar a guerra fiscal para 

estancar a crescente deterioração das relações federativas e (iii) rever o sistema de 

partilha atual em vigor. Além disso, a indexação das dívidas dos governos 

subnacionais precisa ser revista para dar chance a estes entes de ampliarem o 

montante de seus investimentos. 

 O caminhar em defesa do desenvolvimentismo requer a continuidade dos 

instrumentos públicos de apoio ao crescimento, articulada com avanços na área 

fiscal que sejam capazes de eliminar os entraves presentes há longos anos. Este é o 

desafio.  
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13. Estrutura de emprego e mercado de trabalho;  

A partir de 2004 o mercado de trabalho brasileiro apresentou expressivas 

melhorias, que foram se acentuando à medida que o crescimento econômico 

ganhou mais fôlego no segundo mandato do Governo Lula. O emprego formal 

cresceu num ritmo muito significativo, tanto no setor privado como no setor público, 

refletindo não somente os impactos positivos do crescimento, mas também a 

importância das políticas de regulação do trabalho, especialmente do sistema de 

fiscalização. O desemprego foi reduzido expressivamente, com impactos positivos 

em todos os segmentos: homens, mulheres, população com mais de 50 anos, 

principais responsáveis pela família, jovens, outros membros da família. Houve 

também uma profunda redução na proporção de trabalhadores não remunerados.  

A melhoria da estrutura ocupacional contribuiu fortemente para o aumento 

da renda, para o acesso ao crédito, a elevação do consumo e a melhoria de vida da 

grande maioria das famílias brasileiras. E, nesse processo, foi importante a redução 

da inflação, a política de valorização do salário mínimo, os ganhos reais nas 

negociações coletivas, os programas de reestruturação de carreiras e de 

recuperação das remunerações dos servidores públicos, a indexação ao valor do 

salário mínimo dos benefícios da seguridade social e os programas de combate a 

pobreza - especialmente o Bolsa Família. Houve um aumento expressivo da renda 

média do trabalho, que foi acompanhado por redução das diferenças relativas dos 

rendimentos dos trabalhadores. O salário mínimo e os ganhos reais nos reajustes 

decorrentes das negociações coletivas tiveram um papel fundamental nesse 

resultado, confirmando a importância dos mesmos como instrumentos de regulação 

da renda do trabalho no País. 

Nesse sentido, a consideração das possibilidades - em termos do ritmo e das 

características - do desenvolvimento brasileiro é fundamental para a análise e 

discussões sobre os desafios acerca da continuidade desse processo de crescimento 

do emprego formal, da melhoria da estrutura ocupacional, da elevação do nível 

médio de rendimento do trabalho com redução da sua dispersão relativa. Da mesma 

forma, é fundamental também considerar, na discussão das perspectivas desse 

processo de desenvolvimento, as características das políticas públicas, 

especialmente daquelas mais diretamente relacionadas a regulação do trabalho. 
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14. Desigualdade, distribuição da renda e políticas sociais. 

A condição de bem-estar de uma população depende, fundamentalmente, da 

posse ou acesso ao patrimônio próprio, ao mercado de trabalho e às políticas 

sociais. A distribuição  da posse ou do acesso a cada uma dessas fontes pelas famílias 

ou pessoas determina o grau de desigualdade da situação de bem-estar de uma 

população. Para a grande maioria da população, a situação de bem-estar depende 

do acesso ao mercado de trabalho e às políticas sociais. Apenas uma parcela 

reduzida pode ter suas condições de vida determinadas a partir de patrimônio 

próprio. 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu um conjunto importante de 

iniciativas que visaram ampliar o acesso da população brasileira, seja ao mercado de 

trabalho como às políticas sociais. A orientação adotada teve por objetivo impedir 

que as situações futuras de crescimento, como as conhecidas entre 1930 e 1980, 

reproduzissem a elevada desigualdade estrutural enraizada secularmente no 

processo de desenvolvimento econômico do país.  

As determinações constitucionais necessitam ser implantadas e para tanto 

requeriam legitimação política e crescimento econômico. Em grande medida, ambas 

condições não se plasmaram durante a década de 1990. No âmbito político, um 

contexto adverso foi estabelecido pelo Governo Collor em 1990. No econômico, a 

crise do endividamento, a inflação explosiva e, posteriormente, as políticas de 

inspiração liberal corroeram o mercado de trabalho e a capacidade de financiamento 

do Estado, impondo elevadas restrições para a elevação da situação de bem-estar e 

de redução da desigualdade a partir do trabalho e das políticas sociais.  

A retomada do crescimento com impactos positivos sobre a estrutura 

produtiva a partir de 2004 reabriu condições para a recuperação do mercado de 

trabalho e ampliação das políticas sociais contando esta última com recursos 

oriundo do crescimento da carga tributária. 

O curto período de expansão 2004-2008 se traduziu em uma dinâmica 

econômica com elevada capacidade de geração de empregos formais, que 

possibilitaram tanto a redução do desemprego como da informalidade, processo que 

se difundiu para o território nacional de modo amplo. Concomitantemente, foram 
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adotadas políticas estratégicas de valorização do salário mínimo, de transferência de 

renda e de consolidação dos benefícios previdenciários.  

A maior densidade de empregos por família, a melhor renda por eles 

propiciada pela elevação do salário mínimo e o aumento do rendimento da política 

social, em um contexto de crescimento populacional da ordem de 1,1% a.a.,  

implicaram um aumento de renda dos estratos mais pobres da população que se 

traduziu em redução da desigualdade de renda corrente da população. Os ganhos de 

bem-estar da população de menor renda foram amplificados pelo acesso ao crédito 

e a valorização cambial, que possibilitaram acesso e barateamento rápidos aos bens 

de consumo duráveis, mesmo que comprados a uma taxa de juros estratosférica.   

Entretanto, continuaram presentes as restrições à ampliação do gasto às 

políticas sociais, especialmente daquele associado à educação básica, saúde, água e 

saneamento e habitação. Se do ponto de vista da renda corrente, os indicadores de 

desigualdade mostram uma melhora não desprezível, não se constata igual 

movimento em relação aos indicadores associados ao acesso das políticas sociais, 

exclusive transferência de renda e benefícios previdenciários. É exemplo a situação 

da educação fundamental que, apesar de praticamente universalizada já no início da 

década passada, não conheceu redução do indicador de defasagem escolar dentre a 

população de baixa renda, que se apresenta superior a 60% para as crianças e jovens 

de 7 a 14 anos.   

Quanto a distribuição do patrimônio, isto é do estoque de riqueza, nenhuma 

iniciativa foi tomada, continuando as propostas de regulamentação presentes no 

congresso em estado de hibernação, como também se encontram aquelas visando 

alterar a incidência  regressiva da carga tributária . É provável que tenha ocorrido 

uma piora da distribuição do estoque de riqueza, se considerados os ganhos 

financeiros com a dívida pública e as isenções em aplicações financeiras que 

beneficiaram e beneficiam os estratos superiores da população.  

Mesmo reconhecendo a importância da redução da desigualdade de renda 

corrente ocorrida na década passada, que pode ser considerada inédita na história 

do período republicano, um desafio substantivo continua a esta presente quanto a 

sua continuidade nesta década e ampliação de seu escopo.  
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Em primeiro lugar, em razão da necessidade de sustentação do vetor 

originário no mercado de trabalho, que exige, além da preservação do crescimento a 

taxas expressivas, o aumento do grau de formalidade das relações de trabalho, da 

manutenção da política de salário mínimo e da ampliação das negociações coletivas 

na determinação dos salários reais. Em segundo, é necessário universalizar certas 

políticas sociais, como a de habitação, e dar qualidade às demais, como saúde, 

educação. 

Ambos os desafios exigem um crescimento sustentado, porém o segundo 

impõe uma ampliação substantiva da capacidade de gasto e investimento do Estado, 

impossível de ser equacionada, apesar de sua inegável necessidade, por uma 

melhoria da eficiência de sua gestão.  

Portanto, alteração estrutural da desigualdade socioeconômica no país, isto é 

que rompa os limites dados pela modificação observada na distribuição de renda 

corrente, exige equacionamento do financiamento das políticas sociais e, portanto, 

da política fiscal.  A modificação desta  tem como condição necessária a alteração do 

pilar dominante da política econômica atual, a monetária. Por outro lado exigirá 

também uma modificação na estrutura das receitas e dos gastos. 

Pode-se afirmar que as alterações nas políticas econômica e sociais 

observadas durante a década passada foram suficientes para uma determinada 

alteração da desigualdade no país, mas que avanços mais substantivos necessitam 

modificações profundas nessas políticas e nas relações entre  elas. Assim, os esforços 

analíticos devem focar a construção de uma agenda de temas relevantes para a 

redução da desigualdade socioeconômica de modo articulado com o debate da 

política econômica.  

15. Desenvolvimento Brasileiro: Estratégias 

A constituição de uma rede de economistas desenvolvimentistas é postura 

política, pois se trata de ação coletiva em favor do desenvolvimento econômico-

social do País. Sua pauta de discussão, certamente, difere do posicionamento 

passivo na medida em que não se espera a auto regulação dos diversos mercados 

livres em equilíbrio geral. Afasta a dicotomia entre Estado e Mercado, mas 

reconhece-se a importância da regulação via políticas públicas, estabelecendo de 
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maneira dinâmica certa hierarquização do inter-relacionamento dos diversos 

mercados. 

O desenvolvimento não se estabelece de maneira autárquica. Não se trata de 

um Estado Nacional isolar a economia e a sociedade, via protecionismo, mas sim de 

atuar, diplomaticamente, de maneira pró ativa na Governança Internacional. Os 

desenvolvimentistas afastam, então, outro falso dilema entre dirigir o 

desenvolvimento “para fora” (mercado externo) ou “para dentro” (mercado 

interno): nem será apenas Export Led, nem unicamente Domestic Led (ou Wage Led). 

São movimentos complementares e não excludentes, embora se reconheça que, 

dado o grau de abertura da economia brasileira, a diversificação da sua estrutura 

produtiva, disponibilidade de recursos naturais (terra agricultável, água, minérios, 

etc.) e humanos, o mercado interno tem peso significativamente superior. 

Por sua vez, é nítida a importância histórica de instituições de pesquisa 

tecnológica no Brasil, que foram questionadas na era neoliberal: Embrapa/IAC na 

produtividade da agroindústria brasileira; Embraer/ITA na indústria aeronáutica; 

Petrobrás na fronteira tecnológica da prospecção e exploração do petróleo em 

“águas profundas” do pré-sal; Eletrobrás e outras estatais para a matriz energética 

diversificada, entre outras fontes limpas, a hidroeletricidade e o biocombustível. As 

instituições financeiras desenvolvimentistas também demonstraram ser 

imprescindíveis ao desenvolvimento econômico-social: BNDES no financiamento da 

infraestrutura e logística; Banco do Brasil no crédito agrícola; Caixa Econômica 

Federal no desenvolvimento urbano.  

Em abordagem estruturalista, caberia um redimensionamento das atividades 

econômicas estratégicas em termos de agroindústria, petroindústria, servindústria, 

etc. Um projeto estratégico na elaboração de um plano econômico-social seria a 

medição correta dessa matriz de setores de atividade, isto é, a verificação do inter-

relacionamento entre a agroindústria, a indústria extrativa, a petroindústria, o 

biocombustível, seja o biodiesel a partir do complexo soja, seja o etanol produzido 

pelo complexo sucro-alcooleiro, todos voltados para a elevação da competitividade 

externa do País. Mas a contrapartida envolveria a medição do inter-relacionamento 
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de todas as atividades voltadas principalmente para o mercado doméstico: 

hidroeletricidade, construção civil e pesada (execução de obras públicas), indústria 

de transformação, e a servindústria: o relacionamento dos serviços de transporte, 

telecomunicações, tecnologia de informações, sistema financeiro, etc., com a 

indústria de transformação. 

Outro tema estratégico para o desenvolvimento é seu financiamento. A 

geração do funding necessário, para além das fontes domésticas tradicionais, 

fundadas na poupança compulsória, é possível de ser também planejada. Essa 

solução requer a coordenação dos instrumentos de política econômica de curto 

prazo. A política de juros, assumindo a tendência de queda da taxa de juros básica 

(Selic), face ao quadro recessivo mundial, não só facilitará a prefixação dos títulos de 

dívida pública, como também diminuirá os encargos financeiros do Tesouro Nacional 

e viabilizará a intermediação privada. A política cambial tem de enfrentar a 

especulação de curto prazo, estabelecer o cupom cambial (taxa de câmbio esperada) 

adequado à paridade entre juro interno e juro internacional, mas sem esquecer a 

importância circunstancial do controle de capital. 

Porém, o debate sobre a estratégia do desenvolvimento não paira no ar. Tem 

de ser localizado e datado, portanto, ter também compatibilidade com meio 

ambiente adequado. Em outras palavras, a dimensão do espaço e do tempo é 

imprescindível de ser também analisada. Enfim, o desenvolvimento possui múltiplas 

dimensões físicas: para dentro, para fora; espacial e temporal. No tempo está a 

janela de oportunidade aberta pelo bônus demográfico que o País vive neste 

primeiro meio século do novo milênio. Coloca em pauta o debate sobre a 

previdência complementar, inclusive pela emergência da nova classe média, e a 

alteração da relação entre gastos (públicos e familiares) na educação e na saúde, 

devido ao envelhecimento da população brasileira. Portanto, em um plano 

econômico-social, a demografia não pode estar ausente. 
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II. A organização do trabalho da rede 

O aprofundamento da análise sobre os temas estratégicos envolverá formas 

diferenciadas de organização. A principal delas será a criação de uma rede de 

pesquisa sobre os temas relacionados ao desenvolvimento econômico, com ênfase 

no desenvolvimento brasileiro, nele incluído a integração regional sul-americana. 

Esta rede será nucleada pelo Instituto de Economia da UNICAMP-CECON, pelo 

Ministério de Ciência e Tecnologia/CGEE e pelo IPEA. Farão parte da rede, 

pesquisadores de variadas instituições nacionais e internacionais.  

Ainda como iniciativa geral será criado uma web page bilíngue –em inglês e 

português -  gerenciada pelo Instituto de Economia da UNICAMP/CECON na qual 

serão divulgados os resultados de pesquisa da rede bem como os trabalhos mais 

importantes e recentes dos pesquisadores a ela associados. O site servirá também 

como instrumento de articulação dos pesquisadores constituindo-se como um 

espaço virtual de debates dos temas estratégicos. 

No âmbito dos temas estratégicos para o desenvolvimento brasileiro a rede 

desenvolverá pesquisas e estudos coordenados pelo Instituto de Economia da 

UNICAMP/CECON, mas envolvendo pesquisadores das outras instituições listadas 

acima. Os resultados dessas atividades serão divulgados em formato eletrônico e, 

posteriormente, na forma de livro se possível também em língua estrangeira. 

Ainda sob a coordenação do Instituto de Economia/CECON serão realizadas 

três reuniões anuais, duas de âmbito nacional e uma de caráter internacional. Essas 

reuniões que poderão ter a forma de workshops ou seminários abertos ao público 

terão como objetivo discutir a produção recente dos pesquisadores da rede tratando 

tanto dos temas estratégicos do desenvolvimento brasileiro quanto de outros de 

interesse do desenvolvimento em geral. 


