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RESUMO 

Essa tese possui um caráter histórico e um objetivo analítico. Seu objetivo, do 

ponto de vista histórico, é demonstrar a maneira como ocorreu no Brasil a chegada de um 

partido de origens de esquerda ao postos-chave de decisão de política econômica de um 

Estado que fora moldado institucionalmente pelas reformas liberais dos anos 1990, 

quando se construíram determinados consensos sobre o modo de o Estado operar a 

macroeconomia. Essa reconstrução histórica aborda brevemente a montagem dos 

“mecanismos institucionais” do desenvolvimentismo autoritário pós-64, passando pela 

falência daquele modelo e pela virada liberal dos anos 1980 e 1990, quando se gesta um 

plano de estabilização que recoloca o país nos fluxos internacionais de capitais e se 

hegemoniza uma determinada racionalidade macroeconômica. O momento privilegiado 

na análise é o da chegada do Partido dos Trabalhadores à Presidência da República, 

momento marcado por uma estratégia cuidadosa de sinalizar a manutenção dos pilares 

macroeconômicos, e o posterior movimento gradual de inflexão das ideias econômicas 

orientadoras dos decisores da política econômica. Mostra-se que em 2005-2006 o padrão 

de resposta macroeconômica herdado do governo anterior começa a se modificar 

paulatinamente à medida que essas ideias econômicas alternativas (sobre o papel do 

Estado e dos investimentos públicos) passam a ganhar espaço dentro do governo: 

Primeiro, disputam certos diagnósticos, depois ganham certo espaço no debate público e, 

por fim, movimento que foi decisivo, ganham espaço dentro de órgãos com poder formal 

de decisão e de veto e resgatam uma visão com traços daquilo a que chamei de consenso 

keynesiano-desenvolvimentista. Para além do interesse histórico tal reconstrução tem um 

propósito analítico: À luz da vertente da ciência política denominada “virada ideacional” 

ou “institucionalismo discursivo”, meu objetivo foi demonstrar o impacto das ideias dos 

decisores na trajetória das políticas. Por meio de um estudo de caso de um conflito 

decisório sobre política fiscal ocorrido na Câmara de Política Econômica, procurei 

demonstrar a hipótese de que a inflexão em direção a uma política fiscal expansionista 

via ampliação dos investimentos públicos não pode ser explicada apenas como resposta 

a mudanças de conjuntura externa e/ou pressões de classe ou grupos de interesse. A 

maneira com que os policymakers leem a realidade, enquadram os problemas e elaboram 

respostas práticas a eles (com base em determinados parâmetros normativos), ao que 

chamei ao longo do trabalho de ideias econômicas, possui um significativo peso 

explicativo sobre as decisões tomadas e, por consequente, sobre o próprio arranjo 

institucional estatal que opera a política macroeconômica. Sem desconsiderar o peso dos 

“interesses” e a configuração que o capitalismo tomou no Brasil, busquei resgatar o papel 

exercido pelos agentes decisores e explorar os possíveis ganhos analíticos de uma 

abordagem centrada na relação entre a política e as ideias que lhe dão respaldo e orientam 

as decisões. 

Palavras-chave: ideias econômicas; virada ideacional; política macroeconômica; 

governo Lula; institucionalismo discursivo; desenvolvimentismo 

  

 

 



ABSTRACT 

 

This thesis has a historical and an analytical purpose. Its historical objective is to 

demonstrate the way in which a party of left-wing origins arrives to the key economic 

policy decision-making posts of a state that had been institutionally shaped by the liberal 

reforms of the 1990s, when certain consensus was built on how the state operates 

macroeconomics. This arrival is marked by a careful strategy of signaling the 

maintenance of the macroeconomic pillars and by a subsequent gradual shift of the 

economic ideas that guide economic policy makers (2005-2006), when the pattern of 

macroeconomic response inherited from the previous government begins to change 

gradually as these alternative economic ideas (on the role of the State and on public 

investments) gain space within the government: First, they dispute certain diagnoses, then 

gain some space in the public debate, and finally, a decisive movement, gain space within 

organs with formal decision-making power and veto and rescue a vision with traces of 

what I called a Keynesian-developmental consensus. The analytical purpose is to 

demonstrate the impact of policymakers' economic ideas on policy trajectory. Through a 

case study of a decision-making conflict on fiscal policy I tried to demonstrate the 

hypothesis that the inflection towards an expansionary fiscal policy through the expansion 

of public investments can not be explained only in response to changes of external 

conjuncture and / or class pressures or interest groups. The way policymakers read reality, 

frame problems and elaborate practical answers to them (based on certain normative 

parameters, their “economic ideas”) has a significant explanatory weight on the decisions 

taken and, consequently, on the state institutional arrangement that operates the 

macroeconomic policy. Without neglecting the weight of "interests" and the configuration 

that capitalism has taken in Brazil, I sought to rescue the role of decision-makers and to 

explore the possible analytical gains of the so called “ideational turn” or “discursive 

institutionalism”, an approach centered on the relationship between politics, policy 

decision and the ideas. 

 

Key-words: economic ideas; ideational turn; macroeconomic policy; Lula’s government; 

discursive institutionalism; developmentalism 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso relata que nos idos de dezembro de 

1998 tivera uma longa conversa com Mangabeira Unger. O momento, marcado pelo fim 

de seu primeiro mandato, graves crises internacionais que levaram governos a pedir 

socorro ao FMI, grave crise no balanço de pagamentos e crise terminal da chamada âncora 

cambial, levou Mangabeira a questionar as políticas adotadas até então pelo governo, ao 

que Fernando Henrique retrucou em defesa própria: 

 

Eu disse que era errado pensar que aqui só se fez a 

estabilização; nós também demos as bases para o desenvolvimento. Já 

o crescimento depende de uma política de outro tipo, que na nossa 

condição é muito difícil. […] A base tem que ser inventada. E […] só 

se inventa a base com um projeto”. E emendou: “Acho razoável que se 

diga que agora precisamos renovar o projeto ou rever o projeto, mas é 

preciso ter um projeto. Eu não vejo que exista um projeto alternativo 

(CARDOSO, 2016, p.798). 

 

O relato acima se deu, como dito, em momento de grave crise, após a maioria dos 

países ditos “emergentes” terem passado por fortes desequilíbrios externos e turbulências 

financeiras (México em 1994, Malásia em 1997 e Rússia em 1998), diante do que o 

governo brasileiro encontrava dificuldades enormes em manter a estabilidade monetária, 

pilar da política econômica desde o lançamento do Plano Real, em 1994. Nesse momento 

(1998) a política de âncora cambial mantida com taxas de juros estratosféricas recebia 

críticas de todos os lados e o governo lançava um segundo pacote de medidas focadas em 

aperto fiscal. No entanto, embora a preocupação central tenha sido, ao longo de todo o 

governo, a manutenção da estabilidade de preços e da “credibilidade” frente aos mercados 

financeiros, o então presidente também apontava para a ausência de projetos alternativos, 

como relatado acima e repetido em diversas outras passagens, o que denota a importância 
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– a princípio óbvia – da existência (ou inexistência) de um conjunto de ideias, não apenas 

para formar coalizões em torno de projetos, mas também para embasar decisões políticas 

cotidianas, como, por exemplo, a administração da taxa de câmbio. 

Ao reconhecimento – central para este trabalho – de que as ideias importam, 

cumpre acrescentar a observação que Mangabeira Unger fez ao então presidente a 

respeito da alegada ausência de projeto: 

 

[...]o problema não é ter ideias, mas como as ideias viram ação. 

E para elas virarem ação é preciso não só definir políticas, mas ter 

pessoas que as incorporem e instituições que deem sustentação às 

pessoas (CARDOSO: 2016, p. 800). 

 

A passagem acima transcrita sintetiza bem o tema geral que buscarei desenvolver 

adiante. 

Com o conforto proporcionado pela observação ex-post, pode-se dizer que o fim 

da década de 1990 e a chegada de um governo de um partido de esquerda – num momento 

em que o receituário dito neoliberal parecia não ter mais nada a oferecer a não ser uma 

agenda ad infinitum de reformas cujas premissas são refratárias à crítica – parecem ter 

formado uma combinação propícia – aquilo a que Hirschman chamou de “constelação de 

circunstâncias” – para o retorno da influência de um pensamento orientado ao 

desenvolvimento e que bebe explicita e assumidamente na tradição keynesiana da 

macroeconomia. Procuro apresentar aqui uma observação empírica desse processo, sem 

a pretensão de oferecer, entretanto, uma espécie de receita geral de como ideias mudam 

instituições, aplicável a qualquer tempo e contexto. Busca-se aqui muito mais oferecer 

um panorama sobre como, naquele momento, esse elemento ideacional a orientar a 

política econômica produziu mudanças em padrões de decisão e em suas justificativas 

internas1. Isso não significa, entretanto, que não se tente captar o sentido das relações 

                                                                 
1A esse respeito menciono a análise de Alfred Hirschman acerca do momento histórico de propagação do 

keynesianismo para fora dos E.U.A. Hirschamn procura mais captar a singularidade histórica do processo 

do que oferecer “um modelo utilizável do processo por meio do qual as ideias econômicas adquirem 

influência política” (HIRSCHMAN, 1996, p.165). 
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engendradas em certo contexto institucional e tentar buscar nelas algumas pistas 

analíticas. 

Assim, no capítulo I busco discutir a complexa relação entre ideias econômicas, 

políticas (policy) e instituições, que será o fio condutor da análise aqui proposta. Para isso 

apresento uma breve história do advento das ideias keynesianas como atribuidoras de um 

papel ativo do Estado na dinâmica econômica. Esse processo, marcado por resistências 

do pensamento econômico dominante de então, revela o poder das ideias constituídas e, 

por consequente, a importância destas para a compreensão da própria política. A 

hegemonização do keynesianismo e seu declínio a partir dos anos 1970 – bem como das 

teorias do desenvolvimento e sua vertente cepalina – demonstram que a ação pública no 

âmbito econômico não pode mais ser plenamente estudada sem que seja dada grande 

atenção a essas ideias.   

No entanto, embora a afirmação da importância das ideias para a compreensão de 

projetos e processos políticos pareça trivial e até mesmo óbvia, pode-se dizer que muito 

pouco se extraiu, do ponto de vista analítico, dessa trivial observação. Boa parte do 

arsenal teórico da ciência política, pelo menos até meados dos anos 1980, construiu suas 

explicações para o resultado das políticas estatais em termos de “interesses”, seja pela 

vertente marxista, para a qual o foco de análise é estrutura de classes (POULANTZAS, 

1985; MILIBAND, 1972; OFFE, 19842; PRZEWORSKI, 1995), seja pela vertente 

pluralista, para a qual o foco é a capacidade de organização e poder de pressão de grupos 

sociais (DAHL). Ainda nos anos 1980, uma vertente da ciência política americana, em 

reação a essas duas correntes que têm em comum o fato de oferecerem explicações 

predominantemente societalistas3 para as políticas, busca “trazer o Estado de volta” para 

o debate, o que significava, sobretudo, explicar as decisões políticas em referência à 

                                                                 
 
2Para ser mais preciso, Clauss Offe chamou a atenção para a necessidade de que se observe a natureza 

seletiva do sistema de instituições políticas em favor dos interesses do processo de valorização do capital.  

(OFFE, 1984). 

 
3Tomo emprestado o termo de Codato e Perissinotto (2010), que utilizam-no para se referirem a análises 

que explicam a ação do Estado a partir do universo social ou da estrutura de classes, em contraposição a 

análises politicistas, que seriam aquelas defensoras da independência radical do universo político e das 

suas “leis” (CODATO PERISINOTTO, 2010, p.144). O movimento das vertentes institucionalistas, 

entretanto, se afastou dessa versão radical quanto à independência do universo político por sua clara 

irrrazoabilidade.   
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configuração institucional de Estados específicos, com suas hierarquias decisórias e 

padrões históricos de ação (EVANS, RUESCHEMEYER e SKOCPOL, 1985). 

Apenas na segunda metade dos anos 1980 as análises de ciência política, a partir 

das três vertentes do neoinstitucionalismo (HALL e TAYLOR, 2003) começam a levar 

mais a sério o papel das ideias para a compreensão das decisões políticas (policy making), 

sobretudo sobre política econômica. (HALL, 1986 e 1993; SIKKINK, 1991). Kathryn 

Sikkink (1991) analisou os períodos pós Vargas no Brasil e pós Perón na Argentina, isto 

é, JK (1956-1961) e Arturo Frondizi (1958-1962), respectivamente, como representantes 

da ideologia desenvolvimentista na América Latina. Em estudo comparado, Sikkink 

afirma a indispensabilidade de que as ideias sejam absorvidas pelas práticas 

institucionais, tal como afirma Mangabeira na passagem acima transcrita, e explica que a 

diferença nos resultados das políticas desenvolvimentistas empreendidas no Brasil e na 

Argentina, a despeito da semelhança das “ideias desenvolvimentistas” que as guiavam, 

se devem não apenas às diferenças na estrutura institucional dos respectivos Estados, mas 

também ao grau de permeabilidade das instituições estatais a essas ideias, que era maior 

no caso brasileiro, onde a ideologia desenvolvimentista possuía mais força do que na 

Argentina. Já Peter Hall, ao tentar compreender a virada da política econômica inglesa a 

partir do governo de Margareth Thatcher, desenvolve o pioneiro conceito de paradigma 

de política (policy paradigm), influenciando, junto com Sikkink, toda uma vertente do 

institucionalismo histórico e abrindo caminho para o que ficou conhecido como virada 

ideacional (ideation turn) ou institucionalismo discursivo4 (SCHMIDT, 2010; BLYTH, 

1997 e 2003; CAMPBELL, 1998; BÉLAND, 2009 e 2016; BÉLAND and COX, 2013; 

DELLEPIANE-AVELLANEDA, 2015) entre outros. 

Embora razoavelmente consolidada na ciência política de matriz anglo-saxã, a 

abordagem da virada ideacional encontra, por enquanto, pouco eco na produção 

acadêmica nacional (PERISSINOTO e STUMM, 2017; NOVELLI, 2001). Um dos 

objetivos dessa tese é reduzir essa lacuna, testando a viabilidade analítica dessa 

abordagem – dentro de suas múltiplas variações – para a análise da política econômica 

brasileira recente. Não se trata de um modismo colonialista, mas sim de atentar para o 

                                                                 
4Dentro dessa vertente há um conjunto heterogêneo de abordagens que conceitualizam e operacionalizam 

as ideias de diferentes maneiras. Não é intenção aqui resenhar esse debate. Abordarei, portanto, apenas 

aquelas contribuições que se mostraram mais apropriadas ao objeto aqui em questão. Para uma excelente 

resenha do debate, cf. Perissinotto e Stumm (2017) 
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inescapável fato de que, desde o advento da macroeconomia, as ações estatais se embasam 

cada vez mais em um conjunto de saberes e teorias a partir dos quais se tomam decisões 

estratégicas, sejam sobre medidas fiscais, cambiais ou monetárias. Assim, a importância 

das ideias econômicas não diz respeito apenas a um nível geral, como cosmovisões 

(liberais, socialistas etc.), mas também a mapas cognitivos e/ou referenciais teóricos 

mais ou menos específicos que orientam a tomada de decisões de política econômica 

(como nível da taxa de juros adequado, ampliação de investimentos versus corte de gastos 

públicos, ou ainda o mix adequado dessas políticas)5. 

Reforça essa importância o fato de que no Brasil os postos-chave de decisão sobre 

política econômica têm sido ocupados predominantemente por decisores com formação 

em economia e atuação acadêmica em algum momento de sua trajetória profissional 

(LOUREIRO, 1997; DANTAS et al, 2014; CAVALIERI et al, 2015). Nesse ponto, tem-

se um dado institucional fundamental: O poder das ideias econômicas – e, portanto, seu 

impacto sobre uma política pública, será maior em casos onde os economistas possuem 

poder formal de decisão no Executivo, como é o caso brasileiro (LOUREIRO, 1997). 

Assim, uma análise das políticas estatais deve levar em conta também o conjunto de ideias 

que orientam os tomadores de decisão. O caráter alegadamente “técnico” das decisões 

exige um arcabouço teórico-conceitual que lhe confira legitimidade. Nesse processo, as 

próprias ideias econômicas adquirem caráter eminentemente político. A esse respeito 

remeto novamente ao recente debate desencadeado pelo artigo de André Lara Resende 

aos fundamentos da política monetária adotada no Brasil. Apesar do teor de sua crítica 

ser eminentemente teórico, os efeitos de um questionamento às bases teóricas que 

orientam a decisão de política monetária do Banco Central são de natureza política, como 

atesta a passagem abaixo: 

                                                                 
5Um exemplo claro da fundamental importância que o arcabouço teórico e analítico – ideias econômicas 

possuem para a execução das políticas econômicas é o recente debate desencadeado por um polêmico artigo 

de André Lara Resende, onde o antigo elaborador do Plano Real e ex-presidente do Banco Central questiona 

os fundamentos teóricos que embasam a política monetária levada a cabo pelo Banco Central. Sob o 

provocante título “Juros e Conservadorismo Intelectual”, Resende apresenta estudos que analisaram a 

política do Quantitative Easing na Europa pós-2008 a fim de desacreditar de vez a chamada Teoria 

Quantitativa da Moeda, já que aquelas medidas de estímulo à economia por meio do aumento da oferta de 

moeda não produziram efeitos inflacionários. Outro questionamento levantado por Resende diz respeito à 

hipótese neo-fisheriana, segundo a qual as taxas de juros altas podem, no curto prazo, reduzir a inflação, 

mas no longo prazo podem aumentá-la. Essa inversão na relação entre juros e inflação no longo prazo, 

argumenta Resende, sugere que toda a teoria sobre a qual o Banco Central constrói os modelos que orientam 

sua ação poderia estar errada. 
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A condução da política monetária é hoje a última trincheira do 

liberalismo tecnocrático. O questionamento do arcabouço teórico que lhe 

confere legitimidade não é entendido como um questionamento 

meramente intelectual, mas como uma ameaça política (RESENDE: 

2017, p. 16). 

 

O sentido que atribuo ao termo política aqui é diverso. Diz respeito, em sua face 

mais óbvia, ao fato de estarmos nos referindo a uma decisão de governo, tomada dentro 

dos órgãos do Estado. Em segundo lugar, o caráter político da decisão também diz 

respeito ao fato de lidar com interesses, com perdas e ganhos materiais de grupos e setores 

sociais. Quanto a esse ponto vale salientar que os interesses materiais não são – e nem 

poderiam sê-lo – desconsiderados na abordagem do chamado institucionalismo 

discursivo. A ênfase nesse tipo de abordagem é demonstrar a maneira pela qual as ideias, 

mediadas por instituições, podem ser importante fator explicativo dos processos políticos. 

Assim, enquanto o pluralismo ou o marxismo tenderiam a focar nos interesses materiais 

– de grupos de pressão, no caso do primeiro, e de classe, no segundo – e o 

institucionalismo histórico tenderia a focar nos legados institucionais, a proposta aqui 

será dar destaque às ideais que orientam os tomadores de decisão, seus mapas conceituais 

e cognitivos, ou simplesmente – termo que adotarei ao longo do texto – suas ideias 

econômicas. 

Desse modo, mesmo que, em geral, as decisões dos policymakers não sejam 

tomadas de maneira apartada das pressões de grupos ou classes – e, obviamente não o 

são, o que não contradiz a proposta da virada ideacional, como se verá adiante – importa 

compreender de que maneira suas ideias econômicas ajudam a explicar continuidades e 

mudanças nos padrões decisórios, e, consequentemente, no próprio formato das 

instituições e nas ferramentas utilizadas para implementar determinada política ou atingir 

determinado objetivo. 

Por isso o segundo capítulo é iniciado com um resgate do processo de montagem 

dos mecanismos estatais que viabilizaram o projeto de desenvolvimento dos governos 

militares. Esse retorno ao pós-64 se dá com o intuito de oferecer um panorama geral de 
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um período ditatorial no qual os economistas dirigentes se guiavam por uma ideologia 

geral de cunho nacionalista e desenvolvimentista, naquele caso autoritária e sem qualquer 

pretensão distributivista da renda6. Aqui proponho um olhar geral sobre o projeto, 

buscando enfatizar a construção dos mecanismos fiscais e financeiros que o viabilizaram, 

o que só foi possível em razão de um cenário externo favorável, e, o ponto a enfatizar 

aqui, a hegemonia de uma ideologia desenvolvimentista e de ideias econômicas pró-

crescimento e ativismo estatal, ao que poderíamos chamar de consenso keynesiano-

desenvolvimentista. Num segundo momento procuro resgatar o processo de falência e 

desmonte desse modelo, o que foi acompanhado pelo enfraquecimento do ideário 

desenvolvimentista e pelo fortalecimento de ideias econômicas de matriz liberal e 

neoclássica em seu aspecto macroeconômico. 

Esse resgate histórico busca oferecer um contraponto entre o que foi o padrão de 

Estado desenvolvimentista observado no Brasil do período militar com o padrão liberal 

que é gestado nas décadas de 1980 e 1990. Assim, após a turbulenta década de 1980, 

marcada por estagnação, alta inflação, reformas e embates internos de todo tipo, minha 

atenção recai sobre a política macroeconômica construída após o pós-Plano Real, com o 

país já (re)inserido no circuito financeiro internacional. Nesse momento o país já havia 

passado pela forte influência do conjunto de ideias liberalizantes preconizadas pelo FMI 

e que orientavam seus programas de ajustamento. A implementação – sempre negociada 

– desse conjunto de ideias e paradigmas exigiu um conjunto de alterações institucionais, 

o que foi percebido já na década de 1990, quando se passou a exigir mais – e não menos 

– poder do Estado para implementar os chamados ajustes estruturais. Vale dizer que o 

conjunto de medidas de maior importância aqui diz respeito à abertura financeira e ao 

conjunto de arranjos que, ao fim e ao cabo, buscam construir os fundamentos que 

garantem a absorção de capitais externos. 

Assim, procuro no terceiro capítulo analisar a dinâmica das decisões de 

macroeconomia pós-estabilização, procurando demonstrar como se consolidam nesse 

momento determinadas práticas e arranjos institucionais, novamente, vale frisar, 

construídos e respaldados por um conjunto de prescrições e ideias econômicas, ao qual 

podemos chamar de ortodoxia liberal, e que se caracteriza por um alto grau de 

                                                                 
6Inserindo o caldo histórico e político da época, vale dizer: De direita e fruto de um golpe de Estado que, 

de tempos em tempos, assombra os países latino-americanos.   



16 
 

normatividade, impondo respostas políticas, e, portanto, pouco afeito a questionamentos 

quanto a seus pressupostos. Esse fenômeno é acompanhado do alijamento das ideias 

alternativas dos postos de decisão da política econômica. 

No quarto capítulo resgato o processo pelo qual o governo do Partido dos 

Trabalhadores é eleito em 2002, sob uma dinâmica política marcada pela aceitação das 

ideias macroeconômicas dominantes e por uma estratégia caracterizada pela manutenção 

dos mesmos arranjos e instrumentos macroeconômicos e pelo mesmo padrão de resposta 

aos problemas que se colocavam. Esse padrão, entretanto, começa a se modificar 

paulatinamente à medida que certas ideias econômicas alternativas (sobre o papel do 

Estado e dos investimentos públicos) passam a ganhar espaço dentro do governo: 

Primeiro, disputam certos diagnósticos, depois ganham certo espaço no debate público e, 

por fim, ganham espaço dentro de órgãos com poder formal de decisão e de veto. 

Mediante um breve estudo de caso (de uma decisão) procurei demonstrar que o 

conflito de visões se materializou em conflito decisório no âmbito das reuniões da Câmara 

de Política Econômica. O conflito de visões presente no governo se materializou, no que 

diz respeito à área fiscal, que foi o fio condutor da análise proposta ao longo do trabalho, 

num conflito decisório no qual uma visão, no início mantida à margem dos postos 

estratégicos de decisão de política econômica, ganhara poder formal de veto e, a partir 

daí foi ampliando paulatinamente seu espaço dentro do governo. Derrotada a proposta de 

ampliação do ajuste (déficit nominal zero), uma gradual retomada dos investimentos 

públicos pôde ser observada. A hipótese que busquei demonstrar é que essa inflexão para 

uma política fiscal expansionista não pode ser explicada apenas como resposta a 

mudanças de conjuntura externa. A maneira que os policymakers leem a realidade e 

elaboram respostas práticas a ela (com base em seus valores e arsenal teórico mobilizado), 

ao que chamei ao longo do trabalho de ideias econômicas, possui um significativo peso 

explicativo sobre as decisões tomadas e, por consequente, sobre o próprio arranjo 

institucional de política econômica. 

Dito de maneira mais precisa, o que ocorre é uma mudança na política fiscal ao 

final do primeiro governo Lula, quando, diante das exigências de uma política fiscal 

predominantemente voltada ao papel de sinalizadora de sustentabilidade intertemporal 
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das contas públicas7 (LOPREATO, 2006), papel explicitamente assumido após o arranjo 

institucional construído em 1999, foram tomadas medidas tipicamente keynesianas, que 

visavam resgatar seu papel como instrumento de gestão da demanda agregada, por meio 

do aumento dos investimentos públicos. O que se nota nesse processo é que seria a 

primeira vez desde a avassaladora hegemonia que o liberalismo conquistou nos anos 

1990, que algumas ideias e propostas inspiradas naquilo a que chamei de consenso 

keynesiano-desenvolvimentista passam a orientar decisões centrais da política 

econômica8.   

O caminho aqui adotado foi o de analisar o processo decisório ocorrido em uma 

arena estatal específica: A Câmara de Política Econômica. Focando no papel das ideias 

como substrato a orientar a decisão, foi possível demonstrar que, em determinado 

momento (fins de 2005), duas propostas (ampliar o ajuste fiscal X aumentar 

investimentos públicos) foram discutidas no governo, tendo a segunda saído vencedora. 

O desafio analítico é demonstrar o impacto que as ideias econômicas ali contidas tiveram 

na política adotada em seguida pelo governo, o que não significa, evidentemente, que elas 

expliquem sozinhas a mudança de rota. Porém, minha hipótese é a de que, nesse caso 

específico, as ideias econômicas portadas pelos policymakers estrategicamente situados 

no sistema decisório estatal foram determinantes para a mudança de orientação da política 

fiscal. O material empírico aqui será composto fundamentalmente de artigos (acadêmicos 

e de intervenção pública, isto é, publicado em jornais e revistas) e de algumas entrevistas. 

Quanto ao processo decisório, as informações reunidas também foram frutos de 

entrevistas (com alguns dos decisores) e com jornalistas, além de fontes secundárias, 

como material coletado em jornais.   

A demonstração da hipótese acima não significa que “fatores exógenos” ao 

processo decisório, e que se colocavam naquela conjuntura, sejam irrelevantes. As 

mudanças no cenário externo, que propiciaram superávits na conta corrente do balanço 

de pagamentos em virtude de choques positivos nos termos de troca (persistente alta nos 

                                                                 
7No processo de liberalização financeira e de consolidação de um novo consenso teórico pautado pelas 

expectativas racionais (LUCAS and SARGENT, 1994), “A âncora fiscal ganhou o status de fator de 

redução do risco-país e do efeito contágio das crises internacionais, colocando-se como peça central no 

esforço de ganhar a confiança dos investidores” (HELLER, 1997 apud LOPREATO, 2006, p.7). 
8Agora, é preciso frisar, sob contexto democrático, com preocupações distributivistas e que atribui 

importante papel ao consumo e mercado interno. 
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preços das commodities) e ampliação da demanda chinesa, somadas a uma situação inicial 

de câmbio desvalorizado, conformaram o ambiente de possibilidades sobre o qual os 

decisores puderam operar a política econômica. Nesse sentido, tornou-se mais fácil, 

naquele momento, encontrar espaço fiscal para ampliar investimentos públicos e buscar 

crescimento econômico e aumento do consumo sem a outrora forte restrição externa, o 

que foi acompanhado por um processo de constante valorização cambial do qual o 

governo se aproveitava para evitar pressões inflacionárias. Entretanto, a decisão concreta 

sobre a política fiscal – mais especificamente, a decisão de ampliar os investimentos 

públicos de maneira sistemática e de rejeitar a proposta de déficit nominal zero9– foi um 

fenômeno interno ao sistema decisório. 

Minha ênfase no impacto das ideias para a mudança na política fiscal, dentro do 

recorte aqui proposto, dialoga criticamente com dois conjuntos de interpretações muito 

difundidas: No primeiro estariam aquelas segundo as quais a melhora no cenário externo 

(a melhora da conjuntura em geral) explicaria per si a mudança de orientação do governo. 

O segundo conjunto de interpretações, analiticamente mais robusto, atribui a pressões 

sociais (o “empresariado”, a “burguesia interna”10 etc.) a inflexão da política econômica 

observada a partir do segundo governo Lula, onde se acaba incluindo a política fiscal aqui 

em análise. Certamente grandes mudanças não são operadas no “vácuo social”. 

Argumento, entretanto, que são necessárias certas mediações, que passam pelas decisões 

concretas tomadas dentro dos órgãos do Estado e, empregando um raciocínio 

contrafactual, que é possível dizer que, mesmo diante da mudança de cenário, poderia 

não ter havido qualquer mudança na política fiscal caso as ideias pró-ajuste e anti 

“ativismo estatal”, que ainda encontravam defensores dentro do governo, tivessem 

prevalecido entre aqueles atores com maior poder de decisão e de veto naquele momento. 

O interessante a se extrair da observação desse processo é que a tentativa de 

retomada de princípios keynesiano-desenvolvimentistas que ocorre nos anos 2000, 

quando economistas com poder de formulação e decisão voltam a orientar a política 

macroeconômica, exigiu determinadas alterações na institucionalidade do Estado e nos 

arranjos de política. Esse processo é marcado por conflitos e disputas que, se têm como 

                                                                 
9Me refiro à chamada proposta de “déficit nominal zero”, que ampliava o ajuste fiscal e foi elaborada 

inicialmente por Delfim Neto e discutida na Câmara de Política Econômica, como se verá adiante. 

 
10Cf. respectivamente, Diniz e Boschi (2007) e Martuscelli (2015). 
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pano de fundo geral duas grandes visões (sobre o papel do Estado, do mercado e do 

desenvolvimento), na prática se materializam em torno de disputas sobre qual a política 

(ou o mix de políticas) mais adequado em determinado momento, sobre qual arranjo mais 

adequado para operá-las (e qual os indicadores mais adequados) e sobre o próprio sentido 

das instituições. 

Vale dizer que aquelas disputas (que operam no que chamei de dois níveis, o mais 

geral e um mais programático) são inevitavelmente políticas, e, portanto, exigem força, 

poder, coalizões de apoio etc. Mas, num contexto marcado pela importância da técnica, 

no qual especialistas se credenciam para ditar os limites entre o possível e o impossível, 

os elementos técnico-científicos não servem apenas para revestir certas decisões de 

legitimidades como também para fornecer receituários e caminhos que conformam o 

“como” fazer. 

Por fim, o quinto capítulo busca sistematizar alguns pontos: enfatizar o conteúdo 

substantivo das ideias por trás da contenda política ocorrida em 2005 em torno do 

aprofundamento do ajuste fiscal X ampliação do papel do Estado e dos investimentos 

públicos. Reconstruir esse processo histórico permitiu a demonstração de como se deram 

aqueles embates e quais eram as incompatibilidades entre determinadas ideias de 

desenvolvimento e o conjunto de instituições e arranjos de política que lhe serviriam de 

suporte. 

A intenção não é esgotar o debate nem demonstrar qual dos caminhos seria 

tecnicamente correto, mas, de outro modo, demonstrar que, embora a decisão política – 

sobretudo sobre questões de cunho mais específico – se apoie em elementos técnico-

científicos, estes dificilmente serão capazes de oferecer um único e inequívoco caminho 

a ser seguido. Isso porque os valores e as visões de mundo que dão sentido à realidade e 

hierarquizam prioridades estão profundamente presentes não apenas no âmbito da política 

mas da própria ciência econômica, que, vale lembrar, nasceu como economia política. 

Essa hierarquia de prioridades se revela, por exemplo, na ênfase que o debate econômico 

dá à questão fiscal (ênfase, vale dizer, compartilhada tanto pelos liberais quanto pelos 

desenvolvimentistas que passaram pelo governo), enquanto o setor externo ou a questão 

cambial foram relegados ao segundo plano no debate. Se revela também na centralidade 

da preocupação com o fomento do consumo e do nível de emprego, de um lado, e da 

estabilidade de preços, de outro.   
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Reajustando o ângulo de análise, agora focado de volta nos grandes parâmetros 

normativos que guiam os debates programáticos, deparamo-nos novamente com as 

mesmas questões: Pensar o papel do Estado e a importância de projetos nacionais de 

desenvolvimento, por um lado, ou pensar o melhor funcionamento das finanças, por 

outro, parecem ser as duas grandes linhas mestras a orientar os formuladores de política. 

Assim, muda-se o sentido que eles atribuem à ação pública e às instituições estatais: se 

elas devem operar tendo como universo de referência de ação o mundo financeiro, 

servindo como suporte de seus movimentos, ou, ao contrário, servir de suporte a algum 

projeto nacional de desenvolvimento, o que atribui ao Estado papel mais ativo e confere 

maior discricionariedade à ação pública. No campo da prática o que se observará é alguma 

combinação mais ou menos balanceada entre ambos. 

Assim, busco situar as controvérsias macroeconômicas ocorridas dentro do 

governo a partir de 2005 no quadro mais amplo de esgotamento da ortodoxia liberal e 

gradual retorno de um pensamento orientado ao desenvolvimento econômico e que atribui 

um papel mais ativo ao Estado. Se olharmos para o nível mais geral das ideias 

econômicas, portanto, a grande clivagem a opor liberais e desenvolvimentistas (tanto em 

sua vertente pragmática “social-liberal” quanto em sua vertente “novo-

desenvolvimentista” com sua teoria da macroeconomia desenvolvimentista) é a ideia de 

que o mercado deve ser o grande princípio e ente organizador da economia e ao qual a 

própria política macroeconômica deve se sujeitar. Nesse sentido, o conjunto de medidas, 

sobretudo fiscais, tomadas no segundo governo Lula – e que, como busco demonstrar, já 

se encontravam em gérmen dentro do governo desde 2003 – parecem ter sido a primeira 

expressão de um outro paradigma de política econômica, que embora ainda pouco 

formalizado academicamente e mais pragmático, buscou resgatar um projeto alternativo 

à visão segundo a qual nossos destinos devem ser organizados pelo conjunto de decisões 

tomadas pelo mercado.   

 

 

 

 



21 
 

 

 

 

 

 



22 
 

CAPÍTULO I: 

A importância das ideias econômicas: Teoria e História 

 

 

Em nenhum domínio dos fenômenos culturais pode 

a redução unicamente a causas econômicas ser 

exaustiva, mesmo no caso específico dos fenômenos 

“econômicos”. Max Weber, A objetividade do 

conhecimento nas Ciências Sociais 
 

 

A afirmação de que as teorias econômicas, ou o pensamento em geral, exerce 

efeito sobre a realidade, parece razoavelmente consensual nas ciências sociais. Trata-se 

de uma questão de plausibilidade que evita cair num “materialismo vulgar”, de um lado, 

e num idealismo ingênuo, de outro, isto é, evita uma “antinomia pobre e simplista entre 

o ‘mundo material’ e o ‘mundo ideal’” (PERISSINOTTO e STUMM: 2017, p.142). 

Quanto a isso vale lembrar a passagem na qual Weber se refere às ideias como 

“manobreiros que determinam os trilhos pelos quais a ação é impulsionada pela 

dinâmica dos interesses” (WEBER, 1981 apud PERISSINOTTO e STUMM: 2017, 

p.121). 

Se olharmos mais especificamente para a interação entre a nascente economia 

política (clássica) e o macroprocesso histórico, vale resgatar algumas observações que 

Karl Polanyi faz em magistral ensaio: Para Polanyi, foram as transformações históricas 

que passaram a estruturar os diversos ramos da vida humana em sistemas de mercados. A 

economia política, no entanto, tomou o fenômeno como natural e universal, criando uma 

definição de homo economicus atemporal, cuja motivação seria unicamente econômica. 

Ao fazer esse movimento, igualou a noção de “econômico” à noção de mercado. Assim, 

“A identificação da economia com o mercado foi colocada em prática”, isto é, criou-se 

uma estrutura de incentivos guiada pela lógica mercantil, lógica que passou a organizar 

as mais diferentes esferas da vida humana, produzindo uma “sociedade de mercado” 

(POLANYI: 2012, p.52)11. 

                                                                 
11No caso dos economistas liberais haveria um “erro teórico”, ao que Polanyi chama de “falácia 

economicista”, e que consiste em reduzir o âmbito econômico especificamente ao fenômeno do 
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Polanyi, ao analisar o processo histórico, não separa as transformações no modo 

de organização da vida material e da sociedade das ideias e explicações produzidas. Desse 

modo, podemos dizer que o pensamento fisiocrata e, posteriormente, o liberal clássico, 

não podem ser tomados como mero reflexo de “transformações materiais”, como 

sugeriria um materialismo descuidado. Tais ideias e explicações sobre o que é o 

“econômico” acabam por produzir efeito sobre a própria realidade, informando práticas 

sociais. 

 

Por essa linha de argumentação, fica claro que a 

importância da visão economicista residiu precisamente em 

sua capacidade de gerar uma unidade de motivações e 

valorações que criariam na prática o que ela preconcebia 

como um ideal, a saber, a identidade entre mercado e sociedade. 

Só quando um estilo de vida passa a cobrir todos os aspectos 

relevantes, incluindo-se imagens sobre o homem e a natureza da 

sociedade – com uma filosofia da vida cotidiana que contém 

critérios de conduta sensata, riscos razoáveis e uma moral viável 

–, passamos a ter esse compêndio de doutrinas teóricas e práticas 

que consegue produzir uma sociedade, ou, o que dá no mesmo, 

transformar uma sociedade durante o tempo de vida de uma ou 

duas gerações. Essa transformação foi alcançada, para o bem ou 

para o mal, pelos pioneiros do economicismo (POLANYI: 

2012, p.52). 

 

A longa passagem reproduzida acima não pretende apenas encerrar uma possível 

controvérsia em torno da falsa dicotomia ideal e material como eixo explicativo de 

processos de mudança social/institucional, mas também apresentar a crítica de Polanyi ao 

pensamento econômico liberal e sua definição “formal” (o termo é de Polanyi) do que 

seria a economia. Essa definição iguala mercado e sociedade, apresentando mercado 

como fenômeno natural e diante do qual qualquer intervenção seria artificial e limitadora 

das liberdades. Polanyi, ao contrário, em sua análise histórico-comparativa, demonstra 

que o fenômeno não é natural, pois foi apenas com a Revolução Industrial, e em áreas 

restritas, que o mercado se tornou o princípio organizador, ou a “instituição integradora”, 

                                                                 
mercado, uma instituição relativamente moderna e que possui uma estrutura específica e que não se 

estabelece natural e automaticamente nas sociedades, e nem é de fácil manutenção. 
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da sociedade, “enraizando” as relações sociais em um sistema econômico mercantil que 

organiza o trabalho humano e a terra pela lógica oferta-demanda-preço. Esse sistema 

econômico mercantil é na verdade um arranjo institucional que estrutura os incentivos 

para que eles sejam materiais, criando assim o homo economicus que a teoria econômica 

clássica concebe como natural e universal, isto é, inescapável. Essa postura teórica possui 

efeito justificador da realidade (POLANYI, 2012). A teoria econômica clássica é, 

portanto, apologética do mercado12. 

A noção de que a ação do Estado sobre os mecanismos de mercado seria artificial 

e contraproducente era cara ao pensamento clássico. Não por outra razão, Keynes teve 

que empreender um enorme esforço intelectual e teórico para justificar uma intervenção 

estatal diante da Grande Depressão, o que demonstra o poder das ideias estabelecidas. O 

pensamento de Keynes – e seu papel no contexto político – são exemplo claro de como 

as ideias econômicas exercem papel fundamental sobre a realidade. O advento da 

macroeconomia keynesiana tornou essa influência ainda mais óbvia por se tratar de uma 

teoria que defende explicitamente a ativação de mecanismos do Estado com a finalidade 

de fomentar – de maneira contracíclica – a atividade econômica. 

Quando Keynes escreveu a Teoria Geral, ele se defrontava com um problema 

muito prático; os alarmantes níveis de desemprego causados pela Grande Depressão. 

Embora, como saibamos, lord Keynes estivesse muito longe de defender uma revolução 

social, o desemprego lhe pareceu um grave problema naquele momento. Seu movimento 

intelectual se deu no sentido de captar um problema na realidade, que lhe produz 

incômodo, e transformá-lo em um problema teórico, passível de ser cientificamente 

explicado. Para isso Keynes empreendeu o formidável esforço de confrontar a lei de Say 

e toda a ciência econômica estabelecida para demonstrar que o sistema não mantém 

automaticamente o nível do pleno emprego e que a (estapafúrdia) hipótese de desemprego 

voluntário não se sustenta13. E, mesmo aceitando os termos dos adversários como forma 

                                                                 
12A nascente economia política, embora defensora dos mecanismos de mercado, ainda considerava os 

conflitos de interesses e, portanto, a existência do poder. Foi após a chamada “revolução marginalista” que 

o princípio ontológico do indivíduo maximizador foi levado às últimas consequências e as decisões 

individuais (microeconômicas) foram colocadas no centro dos esquemas explicativos. 
 
13Albert Hirschman, com sua perspicácia sociológica, nos lembrar que não apenas as “ideias” foram 

confrontadas, mas também seus difusores, pois, ao confrontar a lei de Say, “Keynes ameaçou os 

economistas tradicionais não só em suas crenças, mas também em seu duramente conquistado status de 

sumos sacerdotes de uma ciência misteriosa [...]” (HIRSCHMAN: 1996, p.162). 
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de se legitimar, Keynes se vê obrigado a apelar para elementos “não econômicos” ao 

afirmar que não é desejável que os salários caiam abaixo de determinado nível. Temos 

aqui explícitos os valores que orientam o teórico, o que não faz sua teoria ser menos 

científica, como nos alertou Max Weber14. 

Assim, Keynes revoluciona o pensamento econômico ao demonstrar que o sistema 

não tende naturalmente ao pleno emprego por sofrer uma constante insuficiência de 

demanda, algo que pode ser revertido por meio de medidas de estímulo ao investimento. 

Tais medidas, que incluem os investimentos públicos, mas não apenas, abrem caminho 

para que, no campo da teoria econômica, o Estado adquira papel relevante, influenciando 

decisivamente nos agregados econômicos de um país. O advento da macroeconomia abre 

caminho para a centralidade da política econômica estatal e um convite para que os 

cientistas políticos observem a ação de mecanismos de Estado que “intervém” na 

economia. Ciência e técnica são agora partes constitutivas dos processos políticos. 

É verdade que estudos sobre a interação entre instituições do Estado e o conjunto 

de atividades econômicas tiveram como objeto de análise períodos muito anteriores ao 

surgimento de Keynes. Um exemplo relevante são as análises dos processos de 

desenvolvimento dos países de capitalismo tardio, que tiveram, já na segunda metade do 

século XIX, o Estado como propulsor, como foi o caso da Alemanha e Japão, para 

ficarmos com os mais relevantes15. O modelo geral seguido pelos dois últimos influenciou 

muito alguns países asiáticos que tiveram um processo de desenvolvimento acelerado no 

século XX – quando a macroeconomia já era de grande relevância no processo – e levou 

cientistas políticos a falarem em “Estado desenvolvimentista” como conceito (AMSDEN, 

                                                                 
14A esse respeito Weber afirma, no ensaio “A objetividade do Conhecimento nas Ciências Sociais”: “Não 

existe qualquer análise científica puramente ‘objetiva’ da vida cultural ou [...] dos fenômenos sociais, que 

seja independente de determinadas perspectivas especiais e parciais, graças às quais estas manifestações 

possam ser, explícita ou implicitamente, consciente ou inconscientemente, selecionadas, analisadas e 

organizadas na exposição, enquanto objeto de pesquisa” (WEBER: 1979, p. 87).   
 
15A contribuição de Alexander Gershenkron foi fundamental para o desenvolvimento de todo um campo de 

estudos sobre os processos tardios de desenvolvimento econômico. Gershenkron analisou o processo de 

desenvolvimento de países “atrasados”, com especial atenção para o caso da Rússia. A presença de 

“instrumentos institucionais” – sobretudo a ação do Estado e a existência de bancos de investimento 

projetados para financiar as necessidades de investimento de longo-prazo, como é o caso da infraestrutura 

–foi, juntamente com a existência de “ideologias pró-industrialização”, pré-requisito fundamental para 

sustentar o surto acelerado de industrialização. A própria situação de atraso é, no paradigma construído por 

Gershenkron, considerada um elemento catalisador do surto industrializante, pois geraria internamente uma 

situação de tensão que se desdobra em “descontinuidade” (teoria do desafio e resposta) (GERSHENKRON, 

2015). 
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2004). O que esses países tiveram em comum foi o fato de que, em determinado contexto 

favorável, um determinado grupo social (uma elite intelectual ou burocrática) dotado de 

objetivos desenvolvimentistas dedicou-se à criação de uma estrutura institucional a 

serviço desses objetivos, que incluía órgãos de Estado e mecanismos de financiamento 

do investimento produtivo. Assim, a viabilidade de um desenvolvimentismo enquanto 

projeto político passou, como demonstrou a História, pelo Estado. Necessitou de um 

Estado desenvolvimentista16. 

Perissinotto (2014), com base em amplo levantamento bibliográfico sobre o tema, 

afirma que o conceito de Estado desenvolvimentista possuiria três dimensões: 

i) Contextual, que seria dada pelo ambiente externo mais ou menos propício para 

impulsionar e/ou viabilizar determinados projetos, como foi, no caso da industrialização, 

a ameaça externa no caso dos países asiáticos e a crise de 1929 para os países latino-

americanos; 

ii) Institucional, que diz respeito à existência de uma burocracia que detenha os 

instrumentos de formulação e implementação, o que passa pela criação de órgãos estatais 

e de mecanismos de financiamento. E, por fim, 

iii) uma dimensão volitiva, isto é, um grupo (uma “elite modernizante”) disposta 

a tomar aquilo que Hirschman chamou de “decisões desenvolvimentistas”. 

 

Não basta, portanto, que todas as características 

institucionais e contextuais identificadas acima estejam presentes 

se uma sociedade não conta com um grupo social disposto a 

assumir politicamente a tarefa de controlar o Estado, construir 

suas capacidades institucionais e promover o desenvolvimento 

como um projeto político, cuja evolução dependerá muito das 

características desse grupo. (PERISSINOTTO: 2014, p. 63) 

                                                                 
16Essas análises, entretanto, foram predominantemente de cientistas políticos ou de economistas de uma 

vertente bem distante da tradição neoclássica – em geral pertencentes ou influenciados pela escola histórica 

alemã ou aquilo que poderíamos chamar aqui de método histórico institucional – e tenderam a focar nos 

grandes processos de transformação. O método histórico de observação é capaz de constatar, para ficarmos 

com o supracitado exemplo de Gershenkron, a funcionalidade de bancos de investimento para investimento 

de longo prazo (como setor de infraestrutura), fundamental, por sua vez, para processos de desenvolvimento 

econômico. Esse dado (histórico) da realidade é rechaçado, entretanto, pela vertente neoclássica, e isso 

essencialmente porque contradiz suas premissas. Eu chamaria, com Polanyi, esse procedimento 

epistemológico da escola neoclássica de erro teórico e falácia economicista.   



27 
 

 

Penso que o raciocínio acima, que se refere ao processo histórico do capitalismo 

desenvolvimentista, também se aplica ao momento posterior, quando ocorrem 

reestruturações no capitalismo global e enfraquecimento daquilo que poderíamos chamar 

de consenso keynesiano-desenvolvimentista. Assim, focando no Brasil, pode-se dizer 

que, do mesmo modo como existiu um grupo social (economistas) disposto a pensar 

projetos de desenvolvimento e ocupar (e criar) órgãos do Estado voltados à consecução 

desse projeto geral, existiu também um grupo de economistas, de formação 

internacionalizada, disposto a implementar aqui um projeto geral de ajustamento e de 

reformas liberalizantes, também chamados de “ajustes estruturais” (HAGGARD e 

KAUFMAN, 1993), e, posteriormente, sustentar uma estratégia de estabilização de 

preços caracterizada, em linhas gerais, pela construção de condições atraentes ao ingresso 

de capitais externos17. 

No mundo “pós-keynesiano”18, com o retorno do pensamento neoclássico, a 

atuação do Estado sobre a economia – visando, por exemplo, um projeto nacional de 

desenvolvimento – passa a ser visto como uma intervenção indesejada. Segundo essa 

visão, os preços macroeconômicos devem ser determinados pelo mercado, isto é, 

formados em função das preferências alocativas dos detentores do capital 

transnacionalizado e de livre circulação, que atravessam o globo em busca de 

rentabilidade sob uma lógica imediatista, o que ocorre sobretudo por meio da busca dos 

diferenciais de juros e oscilação entre moedas. O paradoxo é que para garantir esse estado 

de coisas é necessário que grupos portadores dessa visão ocupem postos decisórios 

estratégicos no Estado. Lembrando a observação de Mangabeira apresentada no início 

desse texto, para as ideias “virarem ação é preciso não só definir políticas, mas ter 

pessoas que as incorporem e instituições que deem sustentação às pessoas (CARDOSO: 

                                                                 
17Para o processo histórico de consolidação e legitimação dos economistas como profissionais que ocupam 

postos de decisão no Estado brasileiro cf. Loureiro (1997). Para o caso argentino, Heredia (2015). Ambas 

demonstram também, bebendo na tradição sociológica bourdiesiana, as clivagens existentes no campo dos 

economistas e o processo por meio do qual a vertente liberal adquiriu prestígio e legitimidade científica 

para conduzir a política econômica ao longo dos anos 1990 nos respectivos países.   
 
18Não me refiro aqui à corrente de macroeconomistas intitulada de “pós-keynesiana” mas à hegemonia 

ideológica construída no pós-1970, com o declínio do pensamento keynesiano.   
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2016, p. 800). Isso vale tanto para um projeto desenvolvimentista quanto para um projeto 

liberal. 

Assim, se o advento da macroeconomia keynesiana, junto com as teorias do 

desenvolvimento econômico, aumentou sobremaneira o papel das decisões políticas sobre 

a economia das nações, o papel dessas decisões e das instituições do Estado não perdeu 

importância com a chamada “globalização” e a consequente liberalização dos regimes 

cambiais e dos fluxos de capitais. Ao contrário, nesse novo contexto as decisões de 

política econômica, tanto quanto as decisões privadas de investimento, se aceleraram e 

adquiriram uma importância estratégica sem precedentes na história do capitalismo. 

 

A política econômica tornou-se estratégica e agora pode 

ser responsabilizada por uma parcela substancial do êxito ou do 

fracasso de um governo. Como consequência, além dos 

interesses envolvidos, as decisões sobre políticas (certas e 

erradas) devem ser levadas em consideração pelos cientistas 

sociais, caso eles queiram compreender o que está acontecendo. 

(BRESSER-PEREIRA: 2001, p. 153). 

 

É possível extrair duas questões fundamentais do percurso argumentativo feito até 

aqui: As teorias econômicas exercem efeito sobre a realidade, conformando não apenas 

políticas e programas de governos como também práticas, ou, se quisermos, instituições. 

Apesar dessa afirmação não trazer grandes novidades, a ciência política, pelo menos até 

meados dos anos 1980, não dispunha de instrumentos de análise que levassem em conta, 

de maneira efetiva, esse fato. Apesar de a política econômica se tornar central para os 

Estados, os processos decisórios ainda eram analisados e explicados fundamentalmente 

em referência aos interesses materiais e pressões de grupos ou classes, subestimando a 

importância do conjunto de ideias (crenças, ideologias, teorias etc.) daqueles que 

tomavam as decisões. 

Portanto, ainda que, em última análise, as ideias sejam mobilizadas para atender 

a determinados interesses – o que, defendo aqui, nem sempre é verdadeiro – elas possuem 

um peso, ou, pelo menos, são uma variável, dentre outras, para a compreensão dos 

processos decisórios. 
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Como menciona Kingdon, não é somente o poder, a 

pressão e a estratégias de grupos que levam uma ideia a ser 

vitoriosa, mas também o seu conteúdo, que longe de ser mera 

cortina de fumaça ou racionalização, é parte integral do processo 

decisório (PERISSINOTTO e STUMM: 2017, p. 126-127). 

 

A segunda questão a extrair é a de que as grandes modificações ocorridas no pós-

1970, por um lado, alteraram os grandes paradigmas sobre política econômica em direção 

a uma visão mais liberal de Estado e economia, mas, por outro, não apenas não reduziram 

o papel do Estado como aceleraram seus dispositivos de intervenção 

 

Embora a ideologia neoliberal tenha sido dominante 

desde aproximadamente 1980, não conseguiu fazer o capitalismo 

retornar ao capitalismo clássico, ou liberal, do século XIX: O 

estado permanece um agente central da economia [...] 

(BRESSER-PEREIRA: 2018, p. 2). 

  

O que procurei fazer até aqui foi uma breve reconstrução do processo histórico a 

fim de demonstrar a necessidade de que se disponha de instrumentais analíticos que deem 

conta daquilo que ele produziu: i) O aumento da importância da ciência/técnica (ideias) 

na condução das políticas de Estado. ii) O aumento da velocidade das decisões de política 

econômica. Estes dois pontos exigem, portanto, que se leve em conta um elemento 

ideacional na análise não apenas dos macroprocessos de transformação como também do 

próprio processo decisório de políticas públicas. 

 

1.1 – A importância das ideias econômicas: Discussão 

bibliográfica e enquadramento analítico 
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Os conceitos são instrumentos que, se 

utilizados com arte, modéstia e paixão pelo 

reconhecimento dos fatos novos, ajudam a 

interpretar, a iluminar porções da história e mesmo 

a encadear sequencias. Sem torná-las, contudo, 

camisas-de-força pelas quais fatos não passam, nem 

espremidos. (Fernando Henrique Cardoso em 

prefácio a Hirschman (1996))   

 

O reconhecimento da importância das ideias é algo que vai ao encontro de 

posições razoavelmente consolidadas nas ciências sociais. No entanto, a maneira 

sistematizada com que certos cientistas políticos têm procurado analisar o papel das ideias 

econômicas como variáveis explicativas da política, investigando os mecanismos de 

difusão e aplicação dessas ideias na política econômica, é relativamente recente (SOLA, 

1998; HALL, 1993; BLYTH, 2003; DELLEPIANE, 2015; BÉLAND and COX, 2013). 

Essas análises constituem um programa de pesquisa que foca no uso que a política – 

universo marcado por embates e lutas por poder – faz das ideias econômicas disponíveis, 

utilizando-as à medida em que elas (as ideias) lhes forneçam instrumentos e soluções para 

problemas de um modo que seja politicamente viável em dado momento. Assim, ideias 

econômicas aqui significam instrumentos para solução de problemas, ou mesmo a chave 

de leitura que os policymakers utilizam para definir o que são problemas e porque uns 

prevalecessem em importância sobre outros. 

Peter Hall foi um dos precursores desse tipo de abordagem. Com o conceito de 

paradigma de política (policy paradigm), influenciou grande parte das análises de ciência 

política sobre processo de decisão de políticas (policymaking). O foco dessas análises é 

identificar o papel das ideias no processo de decisão e implementação de políticas, 

testando a tese geral segundo a qual uma mudança nas ideias poderia explicar mudanças 

drásticas no conjunto de políticas estatais19. 

                                                                 
19A influência de Hall no debate anglo-saxão pode ser notada, por exemplo, pela publicação de um 

importante periódico científico que, por ocasião dos 20 anos do surgimento do termo policy paradigm, 

dedicou todo um volume para um debate em torno de sua contribuição e influência. Cf.  Governance: An 

International Journal of Policy, Administration, and Institutions, Vol. 26, No. 2, April 2013 (pp. 189–192). 
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Naturalmente, não foi Peter Hall quem “descobriu” que as ideias importam, assim 

como não foi Douglas North quem descobriu que as instituições importam. No entanto, a 

importância de ambos, em suas respectivas áreas do conhecimento, é indiscutível, posto 

que impulsionaram um rico programa de pesquisa20. North inaugurou a chamada 

“economia institucional”, inserindo uma determinada noção de instituição nas análises 

econômicas, e Hall foi precursor de um amplo programa de pesquisa que passou a operar 

com seu conceito de policy paradigm, influenciando grande parte das análises de ciência 

política (de viés institucionalista) sobre processos de decisão de políticas (policymaking). 

Aqui vale algumas observações sobre a noção de instituição com a qual essas duas 

abordagens trabalham, já que é a partir das diferentes vertentes do chamado 

neoinstitucionalismo que se desenvolvem esforços para inserir a variável “ideias” nos 

esquemas explicativos. 

Como é sabido, muito antes da contribuição de North, a escola histórica alemã, 

que defendia a indução como procedimento epistemológico, considerava o quadro de 

formas institucionais como variável fundamental de análise. Também Karl Polanyi lançou 

mão da análise institucional, analisando a formação da sociedade de mercado entendida 

como um arranjo institucional fruto de um processo histórico. Essas abordagens 

trabalham com uma noção ampla e histórica de instituição, já que estavam preocupadas 

em compreender os traços gerais da sociedade capitalista e seu sistema econômico. 

Bebendo na tradição do pensamento social europeu, esse programa de pesquisa foi 

praticamente ignorado no universo da ciência econômica anglo-saxã, onde predominou o 

programa neoclássico, que operava uma visão abstrata e dedutiva da economia onde a 

unidade de análise são os agentes racionais maximizadores (ARIDA, 1996). Pode-se dizer 

que o avanço de North foi inserir nesse mesmo paradigma neoclássico – composto de 

indivíduos a-históricos e maximizadores – uma noção de instituição, entendida como 

conjunto de normas que moldam a ação desses agentes maximizadores, e que seria tanto 

                                                                 
20A importância das ideias e das instituições pode ser observada na sociologia de Max Weber. Se 

considerarmos ideias de maneira genérica, como um conjunto de valores e ideologias que orientam a ação, 

o liberalismo político, por exemplo, era um fator importante na análise da ação estatal, sem falar na análise 

que correlaciona a formação de uma determinada ética ao amplo processo de racionalização do ocidente, 

com consequentes transformações na atividade econômica. A importância e o peso relativo entre as 

instituições do Estado também eram fundamentais, como analisado em Parlamentarismo e Governo numa 

Alemanha reconstruída. Quanto à importância das ideias econômicas como orientadoras da ação do Estado 

na economia, reporto ao conceito de “substrato técnico-científico” utilizado por Otávio Ianni (1996) na 

análise do desenvolvimentismo brasileiro e também ao seminal trabalho de Lourdes Sola, que estuda os 

conflitos entre os técnicos e seus ideários econômicos nos processos decisórios de política econômica 

(SOLA, 1998).   
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mais eficiente quanto mais reduzisse custos de transação e garantisse direitos de 

propriedade, condição que, presume North, catalisaria o desenvolvimento econômico. 

Esse viés institucionalista de Douglas North, embora se situe no campo da 

economia, se inseriria na vertente denominada institucionalismo da escolha racional, 

vertente que, ao lado do institucionalismo histórico e institucionalismo sociológico, 

compõe as (até então) três versões do neo-institucionalismo (HALL e TAYLOR, 2003)21. 

Já as análises de Peter Hall, diferentemente de North, não permitem uma clara 

classificação, pois elas tendem a combinar, em maior ou menor grau, as diferentes 

vertentes do neoinstitucionalismo. 

Uma primeira lição que se pode tirar de suas análises, já presente em Governing 

The Economy (HALL, 1986), é a de que a política econômica não deve ser lida como 

simples resposta a condições econômicas dadas; ela deve, antes, ser entendida como um 

processo essencialmente político, condicionado por conflitos entre partidos em 

competição, classes sociais e ideologias (idem). Nessa análise comparativa entre a política 

econômica da Inglaterra e da França, Hall atribui à estrutura institucional dos respectivos 

Estados uma explicação de peso para a diferença no padrão daquelas políticas. Essa 

estrutura institucional atua na definição e articulação entre diferentes interesses e afeta a 

estrutura de incentivos dos indivíduos e dos tomadores de decisão, estabelecendo padrões 

de resposta de política econômica, diferentes nos dois países em função da diferente 

estrutura institucional de seus respectivos Estados. O tipo de explicação que Hall oferece 

aqui seria a do institucionalismo histórico (HI). 

Já em Hall (1993), o foco da análise é identificar o papel das ideias no processo 

de decisão e implementação de políticas, testando a tese geral segundo a qual uma 

mudança nas ideias poderia explicar mudanças drásticas no conjunto de políticas estatais. 

Investigando as razões do enfraquecimento do consenso keynesiano e o processo pelo 

qual os princípios monetaristas passaram a guiar a política econômica na Inglaterra nos 

anos 1970, o autor desenvolve uma rica análise histórica que privilegia a dimensão 

                                                                 
21O problema das ideias enquanto elemento explicativo dos processos políticos foi encarado, em maior ou 

menor grau, por essas três vertentes institucionalistas, que buscaram inserir o problema em seus esquemas 

teóricos. Não vou aqui resenhar os avanços e limitações de cada uma delas. Para resenhas críticas cf. Blyth 

(1997), Perissinotto e Stumm (2017) e Schmidt (2010). Como demonstrarei adiante, os esforços por 

incorporar as ideias deram origem a uma quarta vertente institucionalista, chamada por Schmidt de 

institucionalismo discursivo.   
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política da gestão econômica. A maior inovação aqui foi operacionalizar uma ferramenta 

analítica (policy paradigm), que permite investigar a ação dos dirigentes do Estado como 

algo guiado não apenas por interesses ou pressões – seja de partidos ou classes sociais – 

mas também por um conjunto de ideias que lhes fornece uma determinada leitura da 

“realidade econômica” e uma determinada maneira de identificar o que são “problemas” 

a serem resolvidos e quais métodos e técnicas adequados para lidar com eles. Mais que 

isso, 

 

Hall was able to draw attention to the power plays that 

take place within communities of policy experts. This also 

allowed him to demonstrate that much policy expertise is itself 

contested and contestable, not only because it challenges 

ideological beliefs, but because expert knowledge is constructed 

by actors with political objectives (BÉLAND and COX: 2013, 

p.194). 

 

De acordo com os autores da passagem transcrita acima, um dos insights de Hall 

teria sido o de revelar que os agentes responsáveis pela política econômica (policymakers) 

mobilizam critérios que são ao mesmo tempo técnicos e políticos no momento em que 

tomam suas decisões. Desse modo, a direção das políticas é determinada não apenas pelas 

condições econômicas prevalecentes e pelas ideias norteadoras da ação, mas também por 

uma dinâmica que é política e, portanto, não é alheia à dinâmica partidária. Assim foi, 

como analisado historicamente, a passagem do keynesianismo ao monetarismo no Reino 

Unido. O discurso do monetarismo, que foi apropriado pelo Partido Conservador e 

vendido como cura para todos os males, complementou a tradicional antipatia desse 

partido em relação aos sindicatos e ao intervencionismo, ajudando-o a confrontar os 

trabalhistas, que naquele momento não tinham um paradigma político coerente sobre o 

qual embasar seus discursos e objetivos, ou articular uma alternativa coerente e viável 

(BLYTH, 1997) 22.  

                                                                 
22Uma primeira conclusão aqui é a de que os policymakers são uma espécie de híbrido, que reúne 

habilidades técnicas e políticas. Essa mesma característica é identificada por Olivieri (2007) na análise do 

perfil dos dirigentes do Banco Central do Brasil. 
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A estratégia analítica de Hall (1986; 1993) leva em conta então as condições 

econômicas, as ideias e a dinâmica política, e, embora seja aplicada de maneira rica, 

produzindo análises sofisticadas, não lhe confere pioneirismo. Algo semelhante é 

encontrado em Sola (1998)23, que analisa o processo de formação da política econômica 

como resultante histórica da interação dinâmica entre três tipos de fatores: i) “Os 

requisitos impostos pelo sistema econômico, que restringiram as possibilidades de ação 

abertas aos policy-makers”. ii) “o modo de percepção do que vem a ser a necessidade 

econômica” para os economistas bem situados no sistema decisório (o modo como aquela 

necessidade é “refratada em sua ideologia econômica”). E iii), “os fatores políticos, 

estruturais tanto quanto conjunturais” (SOLA, 1998, p. 39). Por fim, deve-se acrescentar 

que tanto nas análises de Hall quanto na de Lourdes Sola, a configuração do aparato do 

Estado possui importância fundamental para a análise da política econômica, embora na 

análise de Sola talvez seu peso seja ainda maior, dadas as peculiaridades do sistema 

político e a importância que teve aqui uma ideologia desenvolvimentista que reserva ao 

Estado um papel central. Assim, em sua abordagem, “[...] o Estado ocupa o centro do 

palco e, com ele, dois atores decisivos [...]: os técnicos e políticos situados no sistema de 

decisões” (SOLA: 1998, p.37)24. 

A contribuição original de Hall não pode ser definida simplesmente como a 

“descoberta” de que as ideias econômicas influenciam a política, oferecendo um mapa 

cognitivo a orientar seus formuladores e o processo de tomada de decisão. Hall vai além, 

ao construir um instrumental analítico. De maneira sofisticada, desenvolveu uma 

tipologia sobre os níveis de “policy intervention”, que se dão em três níveis: Mudança de 

terceira ordem (mudança nos objetivos gerais que guiam as políticas); mudança de 

segunda ordem (mudança nas técnicas usadas para alcançar aqueles objetivos); e 

mudança de primeira ordem (a “configuração” precisa de tais instrumentos) (HALL, 

1993). A novidade oferecida por esse aparato conceitual reside no fato de que ele abriu 

                                                                 
23Trata-se de tese de doutoramento apresentada em Oxford em 1982. 
 
24Talvez por isso a “redescoberta” do Estado pela ciência política norte-americana (anos 1980) não 

constitua novidade para a tradição brasileira. Em diálogo crítico com as tradições pluralista e marxista, uma 

vertente do neo-institucionalismo histórico resgatou a importância de se levar em conta o Estado como um 

“ator” e a importância da análise das estruturas e instituições estatais para a análise de políticas. O marco 

desse conjunto de abordagens “centradas no Estado” é a conhecida obra Bringing the State back In 

(EVANS, RUESCHEMEYER e SKOCPOL, 1985). No Brasil o Estado nunca saiu de cena nas análises, 

sendo central em publicações como: (DRAIBE, 2004; CODATO, 1997; MARTINS, 1985). 
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caminho para que pesquisas posteriores operassem um deslocamento do foco das análises 

políticas e nos princípios explicativos, procurando inserir de maneira efetiva as ideias na 

explicação dos processos decisórios. Esse movimento foi chamado por Blyth (1997) de 

virada ideacional (ideational turn) e levou Schmidt (2010) a falar em “institucionalismo 

discursivo” como uma quarta vertente do neoinstitucionalismo25. 

A consequência aqui não é a de que os interesses materiais ou cálculos racionais 

não importem; a questão é que também eles são construídos, são moldados por um 

processo interativo e dialógico no qual a comunicação com outros atores sobre objetivos, 

crenças e valores, faz com que os indivíduos formulem o senso que possuem sobre seus 

próprios interesses (BLYTH, 1997; BÉLAND and COX, 2013). Interesses, portanto, não 

são algo dado de antemão. Essa postura coloca à teoria a tarefa de explicar as respostas 

subjetivas à realidade material. 

Apesar dos esforços de Hall (1993) em incorporar as ideias em sua explicação, 

Blyth (1997) lhe dirige duas fortes críticas: A primeira é a de que, apesar de ser importante 

em sua explicação, ideias por si mesmas não determinam o resultado das políticas. A 

segunda, mera decorrência da primeira, consiste na dificuldade de Hall em demonstrar 

que ideias são fator causal de mudança. Assim, para Blyth (1997), as tentativas do 

institucionalismo histórico e do institucionalismo da escolha racional em inserir as ideias 

em suas explicações não teria passado de uma solução ad hoc para fragilidades de seus 

próprios programas de pesquisa26. No caso do institucionalismo histórico, tratava-se de 

entender a mudança levada a cabo pelos próprios agentes (isto é, quando a mudança não 

se devia a fatores “exógenos”). Não haveria, portanto, um esforço em entender o que de 

fato são as “ideias”. A pergunta continua sendo “o que estabiliza” e “o que causa” a 

mudança, não “o que são as ideias” e “o que elas fazem” (idem, p.231). Esse relativo 

insucesso também é apontado por Schmidt (2010) e por Perissinotto e Stumm (2017), que 

comentam: 

 

                                                                 
25Por isso alguns autores falam de “ideational scholarship in policy Science” (BÉLAND AND COX, 

2013). Nesse sentido, “paradigma político” se tornou, para o estudo de políticas, aquilo que foi o 

construtivismo para o estudo das relações internacionais (BÉLAND and COX, 2013). 
26No caso do institucionalismo da escolha racional a inserção das ideias (ou discurso) foi ainda menos bem 

sucedido, pois tal procedimento vai de encontro à sua definição de interesses como algo estabelecido e à 

sua visão instrumental da ação (SCMIDHT, 2010). 
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assim como o IER (Institucionalismo da escolha 

racional), o IH (Institucionalismo Histórico) não avança muito na 

virada ideacional. Mais do que isso, conclusões a respeito do 

papel de ideias tendem a ser pouco empolgantes. Como menciona 

Jacobsen (1995), o livro de P. Hall (1989), por exemplo, não 

discute de maneira contundente o “poder das ideias”, mas 

apresenta uma “mistura, ainda que efetiva, de análises 

institucionalistas” e chega a uma conclusão trivial: quanto mais 

poderosos os defensores de uma ideia, mais poderosa é a ideia, 

proposição idêntica àquela encontrada nas primeiras páginas do 

livro de Gourevitch (1986). Enfim, há pouca análise sobre o 

impacto de ideias propriamente dito e mais sobre sua 

institucionalização e aceitação social (Blyth 1997; Yee 1996) 

(PERISSINOTTO e STUMM, 2018). 

 

Para comentar essas críticas, convém retornar à análise de Hall sobre o processo 

de abandono do keynesianismo como orientador da política econômica na Grã-Bretanha. 

Como já dito, é por meio de uma minuciosa análise histórica que Hall constata que os 

instrumentos de política monetária e fiscal então hegemônicos passaram a não produzir 

os efeitos desejados para os problemas econômicos que se colocavam na época, sobretudo 

a escalada inflacionária. A partir daí se desenvolve um longo processo de discussão e 

debates políticos que culmina na eleição de Thatcher e na virada na orientação geral das 

políticas de Estado, nos objetivos almejados e nos instrumentos mobilizados para atingi-

los. A análise de Hall atenta, portanto, para a dinâmica política do processo de mudança: 

Em Governing the Economy (1986) atenta-se para as configurações institucionais inglesa 

e francesa e seu papel na articulação de interesses e disseminação de ideias27. Já em Policy 

Paradigms, Social Learning and the State (1993) parece estar mais consolidado o 

conceito de paradigma político, no qual a noção de ideias enquanto mapas cognitivos dos 

implementadores de política adquire papel central. No entanto, mesmo aqui, as ideias 

aplicadas às políticas de Estado aparecem como espécie de variável dependente do jogo 

político que se dá fora do Estado, como atesta a seguinte passagem: 

 

Primeiro, não foi a burocracia ou os experts em política 

engajados pelo governo [a maioria dos economistas do governo 

era keynesiana em 1979 como era em 1970] que tiveram o papel 

                                                                 
27Um elemento explicativo aqui é a configuração institucional nacional, que funciona como uma espécie 

de path dependency que ajuda a reproduzir padrões diferentes entre a política econômica inglesa e francesa. 

Cf. Hall (1986). 
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preeminente no processo de mudança das políticas, mas os 

políticos [Thatcher e Sir Keith Joseph] e a mídia [jornalistas 

influentes]. (...) Além do mais, o processo de mudança política 

não ocorreu dentro do Estado. Ao contrário, ele começou com 

uma mudança no lócus de autoridade, longe do Tesouro, através 

do crescimento de um mercado de ideias econômicas fora do 

Estado. A luta para substituir um paradigma político por outro 

ocorreu na sociedade, foi mediada pela imprensa, profundamente 

imbricada com a competição eleitoral e disputada na arena 

pública. (...) A política muda, não como uma ação autônoma do 

Estado, mas em resposta ao desenvolvimento de um debate na 

sociedade, que logo se tornou vinculado à competição eleitoral 

(HALL, 1993, p.287-288 apud NOVELLI, 2001, p.39-40).   

 

Como atesta a passagem acima, a mudança é explicada em função de 

modificações externas ao processo decisório [situação da Grã-Bretanha, mudança no 

“mercado das ideias” (ascensão do monetarismo frente ao keynesianismo)]. Por isso a 

crítica de Blyth parece pertinente: Permanece em sua análise uma dificuldade em 

demonstrar que as ideias determinam o resultado das políticas, sendo fator causal de 

mudança (BLYTH, 1997; 2003), o que, ao que parece, não se deve apenas a possíveis 

limitações analíticas mas também à própria especificidade do processo histórico analisado 

por Hall. Explico: 

Enquanto o processo de mudança no paradigma orientador da política econômica 

inglesa ocorreu “fora do Estado”, por meio de um debate na mídia e permeado pela 

competição partidária, a mudança da política econômica ocorrida no governo Lula, objeto 

empírico de análise desta tese, ocorreu de outra maneira. Como procurarei demonstrar, o 

primeiro governo Lula não disputa em sua campanha eleitoral um paradigma econômico 

alternativo. Embora tenha buscado explorar eleitoralmente o tema da mudança, dada a 

insatisfação popular com o modelo anterior, o comando de campanha do Partido dos 

Trabalhadores não propôs rupturas com o modelo herdado do governo Cardoso, senão 

que, ao contrário, buscou reafirmar a continuidade, em especial no que diz respeito ao 

chamado tripé macroeconômico, que funcionou naquele momento como um forte legado 

institucional e também ideacional28. A mudança de concepção sobre esse arranjo 

macroeconômico, em especial no que diz respeito à política fiscal, ocorreu 

                                                                 
28O que chamo aqui de continuidade refere-se, é importante frisar, ao padrão de decisão sobre política 

macroeconômica, mais especificamente, às políticas monetária e fiscal, já que houve uma política de 

aumentos reais no salário mínimo. 
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paulatinamente e foi fruto da gradual substituição dos agentes ocupantes dos postos 

decisórios chave de política econômica. A mudança foi, portanto, predominantemente 

“endógena”29. Essa mudança de visão a orientar as decisões de política fiscal (o retorno 

de uma visão a que chamarei de keynesiano-desenvolvimentista) encontrou amarras 

institucionais à aplicação de seus receituários. O “legado institucional” mostrou-se 

inadequado e, a partir daí, tentou-se operar mudanças incrementais. 

Assim, o institucionalismo histórico permanece útil para a análise que será feita 

nessa tese por sua eficiência em explicar fenômenos de longa duração e o legado de 

instituições anteriores ao período analisado como instauradoras de práticas que se 

perpetuam no tempo e cuja ruptura impõe determinados custos. No entanto, como aponta 

a literatura, ao focar nos constrangimentos que as instituições produzem nos atores, 

levando-os a reproduzir práticas (path dependence), o institucionalismo histórico não 

oferece ferramentas metodológicas muito adequadas para explicar mudanças no padrão 

decisório. Isso porque 

 

O processo decisório não é marcado apenas por legados 

institucionais, mas também por ideias que atores usam para 

convencer os demais (Béland 2009b). Nas palavras de Blyth 

(2001), ideias são usadas em processos decisórios como “armas” 

de luta e convencimento e, nessa condição, visam estigmatizar e 

redefinir antigos paradigmas e promover mudanças. 

(PERISSINOTTO e STUMM, 2017). 

  

Muitos esforços analíticos foram feitos para superar essa lacuna, atribuindo maior 

centralidade às ideias de modo a “endogeneizar” a explicação dos processos de mudança 

(BÉLAND, 2009), o que permitira também explicar como instituições similares podem 

produzir efeitos diferentes em função das ideias dos seus operadores. Por essa razão, 

buscarei aqui combinar os diferentes institucionalismos: A vertente do institucionalismo 

histórico (IH) será ferramenta analítica útil para compreender a permanência de 

determinados arranjos e práticas construídos no Estado brasileiro, como, por exemplo, o 

                                                                 
29Aqui vale insistir: As mudanças no cenário econômico internacional não são desconsideradas na análise, 

mas apenas se articulam e oferecem o “ambiente” a partir do qual os novos ocupantes dos postos decisórios 

tomam suas decisões. O modo como essas variáveis se articulam será o objeto do capítulo IV. 
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mecanismo da dívida pública ou o arranjo de política fiscal herdado pelo governo Lula. 

Sob esse ponto de vista tais arranjos e práticas consolidadas operam como constrições a 

mudanças. 

Em combinação com o IH, utilizarei as ferramentas de análise do chamado 

institucionalismo discursivo30 para compreender as mudanças incrementais no padrão 

decisório de política macroeconômica operadas a partir de 2005 e acentuadas a partir de 

2006 e 2007 no governo Lula, quando ocorre uma mudança no perfil dos ocupantes dos 

postos decisórios estratégicos do Ministério da Fazenda, além da mudança no comando 

da Casa Civil. 

A combinação de diferentes vertentes pode produzir ganhos analíticos à medida 

em que se busca avançar nas limitações de cada uma delas (SANTANA, 2011; 

TROJBICZ, 2014) e a escolha da vertente mais adequada depende daquilo que se quer 

explicar. Trojbicz (2014), por exemplo, ao analisar o processo de modificação do marco 

regulatório do petróleo após a descoberta do pré-sal, afirma: “O Neoinstitucionalismo 

Histórico (NIH) tem grande capacidade esclarecedora para analisar estágio de longa 

duração (mais de dez anos), mas falha na explicação da escolha dos atores [...]” (idem, 

p. 8). Para superar essa limitação o autor lança mão do neoinstitucionalismo da escolha 

racional. Nessa tese, ao contrário, buscarei explicar as escolhas dos atores a partir de suas 

ideias econômicas, procurando não oferecer uma “explicação” última dos processos de 

mudança, mas compreender como tais ideias ajudam a modelar agendas e definir rumos. 

Sob essa perspectiva penso “infundir a ação” nas estruturas (SCHMIDT, 2010), 

procedimento que permitiria entender “por que” e, sobretudo, “como” as coisas 

ocorreram, superando os limites explicativos baseados em constrangimentos 

institucionais do HI. Vale aqui reproduzir a definição de instituição para essa abordagem: 

 

The institutions of discursive institutionalism, however, 

are not the external rule-following structures of the three older 

institutionalisms that serve primarily as constraints on actors, 

                                                                 
30Utilizarei “institucionalismo discursivo” (SMCHIDT, 2010) ou “virada ideacional” (BLYTH, 1997) 

indistintamente ao longo do texto, embora considere o segundo termo mais adequado, já que o primeiro 

pode sugerir a adoção de uma versão “extremada” de construtivismo, por muitos chamada de pós-

modernismo e segundo a qual discursos, imagens e narrativas pura e simplesmente “criam” a realidade e 

os processos sociais. Não é a isso que me refiro ao enfatizar o elemento ideacional na política. Para uma 

discussão cf. Dobry (2014). 
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whether as rationalist incentives, historical paths, or cultural 

frames. They are instead simultaneously constraining 

structures and enabling constructs of meaning, which are 

internal to ‘sentient’ (thinking and speaking) agents whose 

‘background ideational abilities’ explain how they create and 

maintain institutions at the same time that their ‘foreground 

discursive abilities’ enable them to communicate critically about 

those institutions, to change (or maintain) them (SCHMIDT: 

2010, p. 4). 

 

Como se pode notar pela definição de instituição – “constraining structures and 

enabling constructs of meanin” – as constrições legadas não são desconsideradas, mas 

também não cristalizam práticas imutáveis, formando estruturas que engessam a ação 

humana. Mais que isso, os agentes disputam práticas e a própria interpretação sobre as 

instituições vigentes. Nesse sentido, a articulação entre as duas vertentes de análise 

institucional não me parece incompatível, mas possivelmente complementar31. O que é 

necessário frisar, entretanto, é que, ao focar a análise no elemento ideacional como fator 

de mudança, há um deslocamento analítico. Quando o institucionalismo histórico buscou 

incorporar as ideias em suas explicações de mudança, estas permaneceram como 

elemento “residual” na análise, como apontou corretamente Blyth (1997). Assim, a 

preocupação era demonstrar como determinadas configurações institucionais são mais ou 

menos permeáveis a determinadas ideias, como fizeram Hall (1986) e também Sikkink 

(1991). Já uma análise que busque compreender as decisões (e as mudanças no padrão 

decisório) à luz das ideias e de seu conteúdo substantivo, deverá ajustar o ângulo de 

análise: Aqui se trata de compreender de que maneira as ideias econômicas (dos 

policymakers) ajudam a explicar mudanças nos padrões decisórios, e, consequentemente, 

no próprio formato das instituições. Sob este desenho de pesquisa as ideias aparecem, se 

quisermos, como variável independente. 

Mais um esclarecimento metodológico se faz necessário: Uma das dificuldades 

desse tipo de pesquisa diz respeito a como conceituar e operar com as ideias, já que a 

literatura ora trata de dimensões ideacionais mais estruturantes e abrangentes, ora com 

dimensões ideacionais mais instrumentais e específicas (PERISSINOTTO e STUMM, 

                                                                 
31  Ao contrário da combinação entre Institucionalismo Discursivo e Institucionalismo da 

escolha racional, que, no limite, traria uma incompatibilidade ontológica. 
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2017). Portanto, é necessário conceituar ideias em diferentes níveis a fim de tornar mais 

claro do que está se falando (CAMPBELL, 2002). 

Em uma revisão da literatura que enfatiza a importância das ideias no resultado 

de processos decisórios, Campbell (idem) aponta certa dificuldade na demonstração dos 

mecanismos causais que lincam as ideias ao resultado das políticas. Ligada a essa 

dificuldade está o fato de que noções muito abrangentes, como grandes visões de mundo 

e seu sistema de crenças internamente articulado, podem comportar orientações 

divergentes diante de questões específicas, o que torna difícil para o pesquisador 

estabelecer relações claras entre as ideias (nesse nível geral) e as decisões sobre políticas 

públicas concretas. Diante disso, uma saída para operacionalizar a proposição geral de 

que “ideias importam” em uma pesquisa empiricamente orientada seria mobilizar uma 

noção de ideia que não recaia sobre questões muito gerais ou sobre macroprocessos. 

 

Um modo de avançar nessa questão é pensar ideias a 

partir de universos mais restritos, isto é, a partir de áreas 

decisórias específicas. O objetivo não seria tanto saber qual é o 

pano de fundo cultural de uma dada sociedade, mas sim 

identificar parâmetros normativos no interior de uma policy 

community para, então, pesquisar como estes afetam a escolha de 

problemas, seu enquadramento e a formulação de soluções (grifo 

meu) (PERISSINOTTO e STUMM: 2017, p. 131). 

 

Para analisar o impacto das ideias sobre políticas públicas mais ou menos 

específicas, por exemplo, poderíamos trabalhar com a noção de ideias como “ideias 

programáticas” (programmatic ideas). Em sua definição, “These are precise causal (i.e 

cognitive) ideas that facilitate policy making among elites by specifying how to solve 

particular policy problems” (CAMPBELL, 2002, p. 28). Assim, diferente dos grandes 

“paradigmas cognitivos”, que provêm um guia de como o mundo funciona e de como as 

instituições políticas e os instrumentos da política devem se configurar, as ideias 

programáticas funcionam como guias mais precisos sobre como as instituições e 

instrumentos já existentes devem ser usados em situações específicas. 

Há, portanto, dois “níveis” diferentes, que, defendo, não se excluem, mas, ao 

contrário, se complementam. As “ideias programáticas” só podem ser elaboradas a partir 
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de determinados paradigmas mais gerais. Assim, como procurarei deixar claro ao longo 

do texto, as transformações da economia internacional ocorridas em fins dos anos 1970 

são acompanhadas da revisão dos paradigmas sobre Estado e economia e, mais 

especificamente, da restauração da visão neoclássica (primeiramente com o monetarismo 

e depois com a chamada síntese novo-clássica, baseada na hipótese das expectativas 

racionais). Essa mudança adquiriu diferentes significados no centro e na periferia do 

sistema capitalista, e influenciou sobremaneira o modo como, no Brasil particularmente, 

os economistas passaram a hierarquizar e diagnosticar o que seriam os problemas 

nacionais e como resolvê-los. 
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CAPÍTULO II: 

Processo de construção institucional do Estado 

Desenvolvimentista Pós-64 

 

 
Após o golpe militar de 1964 se inaugura no Brasil uma nova etapa política e 

econômica, marcada pela continuidade de um projeto geral de desenvolvimento, embora 

agora marcadamente autoritário e concentrador de renda. O desenvolvimentismo dos 

militares acentuou o processo de industrialização, que, embora conduzido por meio de 

um pacto com o empresariado nacional e o capital externo, teve o Estado como importante 

agente econômico e financeiro. Pode-se distinguir três momentos no desenvolvimentismo 

dos militares: PAEG de Campos e Bulhões (1964-1967); Fase do “milagre econômico” 

de Delfim Neto (1968-1973); e anos do II PND, com Mário Henrique Simonsen 

(Fazenda) e João Paulo dos Reis Veloso (Planejamento). As diferenças de política 

econômica e de estratégia foram grandes, com o período começando com um plano de 

estabilização concebido por dois economistas liberais. O que os economistas dirigentes 

tinham em comum, no entanto, era a noção de que a criação de mecanismos institucionais 

que dessem sustentação ao crescimento era necessária. Do ponto de vista econômico mais 

geral, todos – até os mais liberais – sofriam influência da teoria do crescimento de cunho 

neoclássico e das ideias keynesianas, e procuravam conciliar questões de curto e de longo 

prazo em um mix de política macro que admitia grande discricionariedade à ação pública. 

Chamarei esse paradigma geral, de maneira muito genérica, de “consenso keynesiano-

desenvolvimentista”. 

Assim, apesar de apresentarem entre si grandes divergências quanto à política 

econômica, um olhar geral nos revela “a continuidade do projeto oficial de defesa do 

crescimento e do modelo de atuação da política fiscal”, marcado pelo “uso do Estado na 

correção das falhas de mercado” e pelo uso “dos instrumentos fiscais e creditícios no 

apoio a vários setores da economia” (LOPREATO: 2013, p.77). Em suma, trata-se do 
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envolvimento consciente do Estado em defesa da industrialização e do crescimento 

econômico32. 

Tendo em vista que ao assumir determinado papel diante da economia capitalista33 

o Estado tende a adequar a ela suas estruturas (configuração institucional, com seus 

órgãos, funções e formas de financiamento), pretendo aqui resgatar brevemente a 

trajetória de construção de tais estruturas, isto é, demonstrar que o crescimento econômico 

e industrialização se deram sob um determinado arranjo institucional que lhes dava 

suporte. No caso do desenvolvimentismo dos militares, uma das primeiras “capacidades 

estatais”34 que se procurou construir foi a fiscal e financeira. Assim, iniciou-se um 

processo político e de criação institucional no qual se buscava, fundamentalmente, dotar 

o Estado de instrumentos fiscais e financeiros que lhe permitissem exercer um papel ativo 

no processo de crescimento econômico e industrialização. Nesse sentido, a reforma 

tributária e o mecanismo de captação de poupança compulsória (FGTS e PIS- Pasep) 

foram medidas que visavam ampliar aquilo que Martins (1985) chamou de “capacidade 

extrativa”, por meio da ampliação de recursos fiscais e também extra-orçamentários 

centralizados no governo federal35. Junto com essas medidas, outra forma de 

financiamento buscada pelo Estado foi o mecanismo de endividamento público. 

                                                                 
32Lopreato (2013) resume as medidas adotadas da seguinte maneira: “Os programas de aceleração da 

formação de capital e de progresso tecnológico, ao lado de melhoria da força de trabalho, ganharam 

relevância, e cresceu a defesa de medidas de expansão da taxa de poupança, fundamentalmente elaboradas 

via incentivos e isenções fiscais à poupança privada e à formação de capital, sobretudo com a redução dos 

impostos sobre as corporações e os dividendos não distribuídos. Ecoaram, ao mesmo tempo, propostas de 

redução do imposto de renda e de ampliação do imposto de consumo, de modo a privilegiar os 

contribuintes com maior propensão marginal a poupar, bem como a defesa do uso do gasto público como 

meio de sustentar o crescimento e a adoção de crédito seletivo em benefício de setores com maior poder 

de alavancar expansão” (p. 79). 
 
33Quando falo em “assumir determinado papel diante da economia capitalista” não estou supondo que seja 

algo passivo e automático, mas me refiro ao processo pelo qual as elites políticas e burocráticas constroem 

determinados projetos que só podem ser pensados em relação e como resposta à realidade dada, como 

conjuntura internacional, disponibilidade de financiamento externo etc. Em suma, o Estado está inserido na 

dinâmica capitalista. Obra referência sobre a construção dos mecanismos institucionais desse Estado é 

Draibe (2004).   
                                 
34A ênfase aqui atribuída à política fiscal encontra respaldo na noção de capacidade estatal oferecida por 

Sckocpol, para quem “A state’s means of raising and deploying financial resources tell us more than could 

any other single factor about its existing (and immediately potential) capacities to create or strengthen 

state organizations, to employ personnel, to coopt political support, to subsidize economic enterprises, and 

to fund social programs” (SKOCPOL: 1985, p. 17). 
 
35Esse movimento, que Luciano Martins (1985) chamou de “força centrípeta”, foi possível, principalmente, 

por meio da reforma tributária de 1966, que centralizou os recursos nas mãos da União, aumentou a carga 

tributária e interviu nas alíquotas de impostos estaduais, reduzindo o montante das transferências 
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No entanto, os instrumentos financeiros que o Estado brasileiro utilizou para 

fomentar o crescimento foram além das poupanças compulsórias e reforma tributária: 

Tratou-se de construir uma complexa engenharia institucional que promoveu a 

articulação entre instituições oficiais de crédito e o apoio das autoridades monetárias (que 

na época eram Banco Central e Banco do Brasil), a fim de garantir repasses ao setor 

privado e a outras esferas de governo, repasses que em geral eram condicionados à 

aplicação em áreas específicas de interesse do projeto governamental. 

 

O orçamento monetário tornou-se peça chave dessa 

engrenagem, e o Banco Central assumiu o papel de banco de 

fomento desde o momento de sua criação, extrapolando as 

atribuições que lhe são reservadas na visão clássica, liberal. O 

interesse em interferir em variáveis fundamentais da política de 

investimento, sobretudo nas áreas agrícola e industrial, levou a 

instituição a definir uma política de crédito seletivo e a 

administrar inúmeros fundos e programas para fins específicos, 

apropriando-se de gastos de origem fiscal, além de transferir, via 

conta movimento, os recursos necessários ao fechamento do 

caixa do Banco do Brasil, decorrentes de sua atividade de banco 

comercial e de agente responsável pela execução de gastos de 

interesse e por conta do Tesouro Nacional (LOPREATO: 2013, 

p. 104-105). 

 

É importante ressaltar aqui a liberdade financeira que tal engenharia institucional 

possibilitava, pois, na prática, o Banco do Brasil (BB) tinha liberdade de executar gastos 

de interesse do Tesouro sem preocupações de caixa, pois os recursos eram cobertos pelo 

Banco Central (BC). Mais que isso; o BC, por meio da Lei Complementar nº12 (1971) 

podia manusear a dívida pública lançando títulos em nome do Tesouro sem precisar 

contabilizá-los no orçamento fiscal36. Essa facilidade de acesso a recursos financeiros 

permitiu que agências como BNDE, CEF e BNH funcionassem como intermediários, 

repassando créditos fartos ao setor privado.   

                                                                 
constitucionais. Posteriormente, a promulgação do AI-5 veio reforçar o movimento de centralização dos 

recursos tributários em mãos da União. 
 
36

Esse mecanismo, conhecido como orçamento monetário, provavelmente só foi possível por conta do 

caráter autoritário do poder federal para alocar recursos e arbitrar decisões no campo político e econômico. 

Esse autoritarismo sem transparência, entretanto, possuía sua contraparte, que era a proliferação de órgãos 

de Estado sem controle e com alta porosidade a interesses setoriais. 
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O projeto de desenvolvimento exigia também o fortalecimento do setor produtivo 

estatal. A proliferação de empresas (criação dos sistemas nacionais de energia elétrica, 

telecomunicações etc.) produziu um movimento de descentralização do setor público. 

Trata-se daquilo que Luciano Martins chamou de “força centrífuga”, isto é, a proliferação 

de órgãos dotados de relativa autonomia e que se expandem para “fora do setor governo” 

(MARTINS, 1985). O modo de financiamento dessas empresas estatais se deu 

basicamente de três maneiras: i) Pela chamada “política de verdade dos preços”, que 

preservou as tarifas públicas, permitindo um reforço da capacidade de autofinanciamento 

dessas empresas, ii) Por meio de financiamentos do BNDE e, iii) Mediante captação no 

mercado de crédito internacional. 

Como já mencionado, outra importante estratégia utilizada para viabilizar o 

projeto governamental foi a construção de um mercado da dívida pública. Assim, um dos 

pontos presentes no Plano de Ação Econômica (PAEG) do governo Castelo Branco foi a 

criação de um mercado de títulos públicos, pois o mecanismo de dívida pública de que o 

Estado dispunha até então era muito incipiente. Nesse sentido, medidas que visavam 

reformar o sistema fiscal e financeiro foram fortemente marcadas pelo estímulo ao 

desenvolvimento de um mercado de capitais e de um eficiente mercado de títulos 

públicos, que deveria atender a dois objetivos: Atender à demanda de recursos financeiros 

para financiar déficits públicos (mercado da dívida pública) e viabilizar operações de 

política monetária. Data desse período o mecanismo de correção monetária, que protegia 

os investidores contra eventuais perdas advindas da inflação37. 

A colocação das ORTN no mercado, que visava fundamentalmente ampliar os 

recursos à disposição do governo federal, foi amplamente aceita pelos investidores e 

ampliou sobremaneira o estoque de dívida pública, que passou de 0,2%/PIB em 1964 para 

9,9%/PIB em 1973. Na medida em que o mercado de dívida pública ganhou volume 

suficiente, o Banco Central julgou necessária a criação de outro título mais apropriado às 

funções de política monetária:“Assim, foram editados o Decreto-Lei nº 1.079, de 

29/01/1970, e a Resolução nº 150 do CMN, de 22/07/1970, que criava as Letras do 

                                                                 
37“De fato, para atingir o objetivo de criar um mercado desenvolvido e líquido de títulos públicos, estes 

deveriam oferecer proteção contra a perda do poder aquisitivo da moeda, fazendo com que a escolha, pelo 

investidor, de um título indexado à inflação fosse a solução natural. Assim, o primeiro instrumento 

padronizado de dívida pública foi a Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional (ORTN), instituída 

legalmente pela Lei nº 4.357/64 e pelo Decreto nº 54.252/64” (PEDRAS, 2009, p.59-60). 
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Tesouro Nacional (LTN) para fins de política monetária” (PEDRAS, 2009, p. 61). A 

partir desse momento os títulos da dívida pública passaram definitivamente a servir ao 

duplo objetivo de instrumento de financiamento do governo e de instrumento de política 

monetária. 

Cumpre salientar que nesse processo de construção e gestão de um mercado da 

dívida pública criaram-se uma série de mecanismos e normas que eliminaram os riscos 

do setor privado, transferindo eventuais custos para o Banco Central, a exemplo do 

mecanismo de recompra. Este mecanismo foi criado pela Resolução nº 366, de 09/04/76 

e consistia na permissão de recompra automática dos títulos federais por parte da 

autoridade monetária, de modo a evitar prejuízos para os carregadores da dívida. De 

acordo com Lopreato: 

 

A norma prática do gerenciamento da dívida estabelecia 

ainda o compromisso informal de que as instituições não teriam 

perdas com o carregamento da dívida pública, ou seja, o governo 

assegurava implicitamente que a rentabilidade dos títulos 

cobriria o custo de captação dos recursos no mercado, atrelado às 

taxas do overnight (LOPREATO: 2013, p. 96). 

 

Um ponto a enfatizar aqui é que o Banco Central, fiel ao compromisso assumido 

de garantidor do lucro dos agentes privados no carregamento da dívida, utilizava o 

mecanismo de recompra de títulos antigos e substituição por títulos novos, de 

remuneração superior, em casos de perda de rentabilidade dos primeiros. Com essa 

medida, evitava a desvalorização de suas carteiras e a eventual perda de interesse no 

carregamento de títulos públicos, o que poderia causar dificuldades de financiamento do 

setor público e, por consequente, do projeto econômico em questão. Uma importante 

consequência dessas medidas – retornaremos a ela – foi a seguinte: 

 

O modelo operacional do mercado da dívida pública 

praticamente eliminou o risco do sistema financeiro e consolidou 

os interesses em torno da rolagem da dívida pública. O governo 

garantiu o financiamento público, e as instituições financeiras, 

empresas e famílias puderam desfrutar de liquidez, baixo risco e 
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juros reais positivos, permitindo, desde o primeiro ano de 

colocação das ORTN, o crescimento da dívida pública e o apoio 

à política fiscal – grifo meu –  (Idem, p. 97). 

 

2.1 - Crise da Dívida Externa, Política de Ajustamento e Desmonte da 

Estrutura Institucional Desenvolvimentista 

 

Em linhas gerais, essas foram as medidas fiscais e financeiras que compuseram a 

arquitetura institucional montada pelos militares para alçar o Estado brasileiro ao papel 

de agente central de um projeto de industrialização e desenvolvimento38, que, no seu auge, 

logrou produzir taxas de crescimento do PIB de mais de 10% ao ano. No entanto: 

 

O projeto desenvolvimentista, embalado no manto 

autoritário, valeu-se do aparato institucional montado sob a égide 

do PAEG e [...] levou os mecanismos fiscais e financeiros de 

defesa do crescimento acelerado à exaustão, culminando com a 

crise fiscal do Estado e a perda de funcionalidade do padrão de 

financiamento do setor público, quando, em 1982, o mercado de 

crédito internacional entrou em colapso (LOPREATO, p. 115). 

 

O processo é bastante conhecido para que nos detenhamos em detalhes: O 

endividamento externo era um importante instrumento de financiamento da economia e, 

com a subida dos juros internacionais produzida pelo FED em 1979 – outro fator de peso 

foi o “choque do petróleo” – desencadeou-se a chamada “crise da dívida externa”, que 

havia sido contraída a taxas flutuantes. Finalmente, em 1982 interrompe-se 

definitivamente o crédito externo, o que colapsou o mecanismo de financiamento do 

desenvolvimento brasileiro. Nesse contexto, o sistema de incentivos fiscais foi 

desmantelado e o país passou a transferir recursos para o exterior a fim de honrar o serviço 

da monumental dívida externa. Os repasses internos foram interrompidos, 

comprometendo o financiamento de programas sociais e de infraestrutura. A interrupção 

                                                                 
38O foco dessa breve reconstrução recaiu sobre os mecanismos essencialmente estatais. De maneira mais 

geral, o arranjo institucional desse modelo de desenvolvimento contou também com uma determinada 

simbiose entre o empresariado nacional e o capital externo. Cf. Evans (1993). 
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do repasse de recursos aliada à crescente inadimplência levou à falência do sistema 

habitacional do BNH, e parte das funções de financiamento foram transferidas para a 

Caixa Econômica Federal (CEF) que, no entanto, não tinha possibilidade de ofertar 

crédito tal como antes devido a limitações referentes a empréstimos ao setor público. 

Também o BNDES teve seu papel como banco de fomento esgotado. 

Assim, ocorreu no período uma crise generalizada do setor produtivo estatal. Se 

outrora as empresas do Estado haviam gozado de relativa independência financeira, no 

início da década de 1980 a situação havia se revertido. O abandono da política de 

“verdade dos preços” aliado ao enorme endividamento em moeda estrangeira 

impulsionado principalmente pelo IIPND havia fragilizado sobremaneira seus caixas e 

intensificado sua dependência de aportes públicos39. Pode-se dizer que, com avanços e 

recuos, a tendência desde então foi a do desmonte desse setor, com a privatização das 

estatais, processo que atingiu seu ápice na década de 199040. 

Como ressaltado anteriormente, a política de endividamento público era um dos 

instrumentos de financiamento do Estado brasileiro, justificado na época como essencial 

para um modelo de desenvolvimento industrial que tinha o Estado como importante 

propulsor, mediador de crédito e mesmo produtor direto, a exemplo da proliferação de 

empresas estatais. O modo particular por meio do qual o Estado tomou a frente desse 

processo levou à criação de inúmeros procedimentos nada transparentes e que incluíam 

operações contábeis e de crédito entre órgãos estatais, como a chamada conta-movimento 

e o orçamento monetário. Essa desorganização e falta de controle administrativo e 

contábil que, vale lembrar, foi produzia durante um regime autoritário, se tornou 

especialmente evidente no momento em que o país foi obrigado a negociar com o FMI e 

com credores privados. Como relatado por Ferreira: 

 

As negociações com o FMI, a partir de 1983, deixaram 

claro que as relações entre Banco do Brasil, Banco Central e 

Tesouro tinham que mudar. O desarranjo institucional tornava 

                                                                 
39Nesse momento a política tarifária foi redesenhada como uma estratégia da política econômica do 

ajustamento para facilitar o ajuste do setor privado, barateando seus custos de produção (BELLUZZO e 

ALMEIDA, 2002). 
 
40Vale lembrar da campanha contra a “estatização” ocorrida ainda na década de 1970 e que contou com a 

adesão de parte do empresariado e com a defesa pública de Eugênio Gudin. Cf. Codato (1997). 
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inadministráveis as finanças públicas brasileiras (FERREIRA: 

2006, p. 77). 

 

Diante disso, há que se diferenciar duas coisas: A desorganização financeira dos 

órgãos estatais, que incluía multiplicidade orçamentária e falta de controle sobre a 

estrutura de receitas e despesas públicas diz respeito a uma questão de racionalidade 

administrativa e de falta de controle público – ou, se quisermos, social – sobre as medidas 

administrativas de um governo autoritário. Assim, após muitos embates políticos e 

disputas por poder, pareceu ter se criado um consenso sobre a necessidade de se reformar 

radicalmente o aparato institucional do Estado brasileiro, o que culminou na criação de 

um órgão capaz de controlar de maneira centralizada a estrutura de receitas e despesas do 

Estado. Alocada na estrutura do Ministério da Fazenda, a Secretaria do Tesouro Nacional 

(STN) ficou responsável pela tarefa de estruturar a execução orçamentária e financeira da 

União e por emitir os títulos da dívida pública. Além disso, devolveu-se ao Banco Central 

seu papel clássico de controlador da oferta de moeda41. Entretanto, no debate político foi 

comum misturar a desorganização administrativa e falência do padrão de financiamento 

com a falência do “desenvolvimentismo”, atribuindo a este todos os problemas que se 

colocavam e abrindo caminho para reformas orientadas por uma concepção liberal sobre 

economia e Estado. Dessa maneira, como um ecoar das ideologias liberais que se 

fortaleciam no centro do sistema, noções liberais de Estado e abandono da ideia de projeto 

nacional também passaram a se fortalecer por aqui e se misturar com as propostas de 

ajuste ortodoxo propugnadas pelo FMI. 

As preocupações do FMI não diziam respeito à organização e transparência das 

finanças públicas, mas sim à capacidade de pagamento do país a seus credores externos, 

preocupação essa que o levava a elaborar um determinado diagnóstico do problema, e a 

fazê-lo, obviamente, a partir de uma determinada leitura do problema e a partir de 

determinada visão que não é apenas fruto de uma concepção teórica como também de 

                                                                 
41A tese de Gouvêa (1994) demonstra o longo processo dessas reformas, que incluem a extinção da conta 

movimento e a criação da Secretaria do Tesouro Nacional (1986), processo marcado por embates e disputas 

por poder entre políticos e membros da burocracia, demonstrando as lutas por poder “dentro” do Estado. 
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uma determinada visão de mundo ou, se quisermos, de uma ideologia, a qual chamarei 

aqui, seguindo Bresser Pereira (2007), de ortodoxia convencional.42 

Portanto, mesmo aqueles que não compartilhavam a visão da ortodoxia 

convencional concordavam com o fato de que a desorganização dos aparelhos de Estado 

herdada do regime militar deveria ser superada para que se debelasse a inflação e 

recuperasse a capacidade de intervenção estatal, ainda que em outros moldes. Assim que 

se logrou construir um clima político mais favorável, o processo de desmonte do 

arcabouço institucional ganhou força. Pesava em sua defesa a necessidade de deslocar os 

centros de decisão no aparelho estatal, já que tal configuração havia permitido a 

concentração de poder em esferas insuladas, descoordenadas e isentas da necessidade de 

prestação de contas para o sistema político e a sociedade. No entanto, a necessária crítica 

ao autoritarismo presente na estrutura decisória de política econômica e a necessária 

crítica ao conteúdo da política econômica confundiu-se muitas vezes com a crítica ao 

Estado e sua excessiva intervenção na economia. 

Não é o objetivo aqui discorrer detalhadamente sobre essa mudança no paradigma 

geral dominante. Mais vale, para os fins de meu argumento, empreender uma análise em 

outro nível, trazendo alguns elementos mais específicos sobre o diagnóstico do FMI e o 

conteúdo da política recessiva de ajustamento por ele preconizada. Nesse sentido, o ponto 

de vista teórico predominante diagnosticava o descontrole fiscal e monetário como os 

principais problemas a resolver: 

  

O programa, teoricamente ligado à proposta de ajuste 

monetário do balanço de pagamento, atribuiu o excesso de 

absorção interna à existência de déficit público e definiu o ajuste 

fiscal como elemento nuclear da política macroeconômica 
(LOPREATO: 2013, p. 129). 

 

                                                                 
42Evidentemente a chave teórica com a qual o FMI lê os problemas macroeconômicos dos países não é 

neutra, mas, ao contrário, situa-se ao lado de determinados interesses em detrimento de outros. No entanto, 

suas recomendações se embasam – e devem embasar-se – em determinado diagnóstico econômico, partindo 

de determinadas premissas teóricas (nesse caso, neoclássicas) que, por sua vez, não são um puro e simples 

instrumento de interesses econômicos. Essa complexa relação é o fio condutor de toda essa tese. 



53 
 

Não por outra razão, sob os auspícios do FMI e seu programa de ajuste, ganhou 

força o debate sobre a metodologia mais adequada para se mensurar o conceito de déficit. 

Nesse momento adotou-se um conceito denominado Necessidade de Financiamento do 

Setor Público (NFSP). Trata-se de um conceito que engloba o conjunto dos entes 

federativos, empresas estatais e todos os gastos públicos, inclusive os investimentos, em 

um indicador que visa medir o “impacto líquido da atuação do governo sobre a demanda 

agregada” (LOPREATO, 2013, p. 131). O impacto de tal conceito não diz respeito apenas 

a uma mudança metodológica no cálculo do déficit público, mas vai além, à medida que 

fixa metas que impossibilitam o acesso a crédito por parte de todos os segmentos do setor 

público (o que inclui empresas estatais e entes subnacionais). Pode-se dizer que a 

inflexibilidade das medidas propostas não são apenas reflexo da orientação monetarista, 

segundo a qual o grande problema brasileiro era a expansão dos gastos públicos e os 

subsídios implícitos nas operações de crédito, “torneiras” que deveriam ser fechadas por 

meio de amarras fiscais e creditícias. As medidas propostas vão além disso ao 

privilegiarem unilateralmente os interesses dos credores e também ao proporem um 

conjunto de medidas liberalizantes que traziam consigo uma nova visão sobre qual deve 

ser o raio de atuação do Estado. 

Vale resgatar aqui as críticas de economistas que não se sujeitaram à ortodoxia 

convencional e que questionavam as premissas e os interesses unilateralmente 

considerados nas propostas de ajustamento: 

 

O padrão de negociação adotado desde o início da crise 

da dívida pelos bancos credores e o FMI consistia em priorizar 

de forma absoluta o ajuste do setor externo, com isso 

determinando o agravamento dos desequilíbrios internos, 

sobretudo em termos do aprofundamento da crise fiscal e 

financeira do setor público (BELLUZZO e ALMEIDA: 2002, p. 

321). 

 

O problema, entretanto, não residia apenas na defesa unilateral dos credores. As 

negociações em torno do problema da dívida externa também sofriam, de acordo com 

essas críticas, problemas de concepção e diagnóstico: 
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A primeira fase, definida a partir do diagnóstico 

equivocado de que se tratava simplesmente de um problema de 

liquidez, foi a da proposta de austeridade, ou, mais precisamente, 

da solução convencional de combinar financiamento com 

ajustamento austero. A segunda fase, a partir de 1985, foi a do 

Plano Baker, que pretendia aumentar o financiamento (não o 

logrou) e propor, além das políticas de ajustamento de curto 

prazo, reformas estruturais de sentido liberalizante, que, 

implementadas no México, pouco resultado trouxeram por 

enquanto (BRESSER PEREIRA, 1989). 

 

Um elemento que chama atenção nesses diagnósticos é o modo como o desajuste 

do setor público aparece. Frente ao enfoque do FMI sobre a necessidade de ajustes fiscais, 

a crítica interna buscou demonstrar que os desajustes existiam sim, mas eram sobretudo 

de natureza financeira, tendo crescido ao final dos anos 1970 e início dos anos 1980 por 

conta de medidas como os subsídios implícitos concedidos ao setor privado e, ao longo 

dos anos 1980 por conta das desvalorizações cambiais empreendidas como maneira de 

incentivar as exportações. Vale acrescentar que também os débitos privados passaram por 

um processo de “estatização” por meio de um conjunto de garantias oferecidas pelo 

governo (BELUZZO e ALMEIDA, 2002). Em suma, o diagnóstico alternativo 

identificava uma forte componente financeira na determinação dos déficits e também os 

relacionava ao desajuste do setor externo, diagnóstico, vale dizer, mais refinado do que 

aquele que apontava para um “Estado grande demais”. 

 

2.2 - A Dívida Pública 

 

Essa crítica nos convida a voltar à questão da dívida pública. Dentre os inúmeros 

dilemas e dificuldades que o Estado brasileiro passou a enfrentar no conturbado período, 

a interrupção do financiamento externo e a necessidade de enfrentar a crise “levou a 

dívida pública interna a ocupar lugar privilegiado na gestão da política econômica, além 

de cumprir os papéis de garantia de valorização do capital privado e de instrumento 

nuclear no financiamento do setor público [...]” (LOPREATO, 2006, p. 149). O que a 
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passagem acima procura evidenciar é que o governo central, diante da interrupção de 

financiamento externo e da necessidade de manter os repasses às entidades subnacionais, 

recorreu fundamentalmente à emissão de dívida interna, que se tornou a única fonte 

líquida de recursos, de modo que a rolagem da dívida dependia de como os agentes 

financiadores avaliavam o risco de default. Aqui se tem o agravante de que, em período 

de alta inflação, os rentistas reagiram ao risco de desvalorização exigindo um 

encurtamento dos prazos aceitos para adquirir títulos da dívida pública (BELLUZZO e 

ALMEIDA, 2002). 

Diante dessas dificuldades, o governo passou a ofertar outros tipos de títulos mais 

atrativos para o mercado. Assim, em 1986 o Banco Central criou um título de curto prazo 

(LBC) cujo rendimento era atrelado ao Sistema de Liquidação e Custódia (Selic). Este 

título foi substituído em 1989, durante o Plano Verão de Maílson da Nóbrega, pelas 

chamadas Letras Financeiras do Tesouro (LFTs), títulos pós-fixados também atrelados à 

taxa de juros (Selic) e que visavam cobrir déficits orçamentários. Dada a liberdade 

atribuída ao Banco Central para manipular as taxas de juros, tal mecanismo garantia o 

financiamento estatal e a valorização da riqueza financeira sem riscos. Ao mesmo tempo 

em que se garantia os ganhos financeiros privados e o financiamento público, por conta 

das altas taxas de juros praticadas pelo BC, mantinha-se, apesar do relativo sucesso das 

reformas institucionais, uma forte imbricação das políticas monetária e fiscal, visto que a 

taxa básica de juros definida pelo Banco Central, que a princípio se consistia em um 

instrumento de política monetária, passou a remunerar parte dos títulos da dívida pública. 

A passagem abaixo sintetiza a questão: 

 

O manejo da moeda indexada permitiu a travessia do 

difícil momento sem o trauma da hiperinflação aberta. Porém, o 

ônus do processo recaiu sobre o setor público, a quem coube 

administrar a dívida pública em condições de juros, prazo e 

liquidez atreladas à vontade do mercado – e, na prática, anular os 

possíveis efeitos positivos sobre a política monetária decorrentes 

da unificação dos orçamentos e da separação das funções da 

Secretaria do Tesouro Nacional e do Banco Central. O giro diário 

dos títulos no overnight garantiu o financiamento público e 

institucionalizou o modus operandi do mercado de dívida 

pública, transferindo ao Estado o custo de valorização do capital 

privado (LOPREATO: 2006, p. 152). 
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Talvez o primeiro a desenvolver essa crítica tenha sido Barbosa (1992), que 

observou que esses ativos financeiros, protegidos de perdas com a inflação e negociados 

diariamente através das cartas de recompra, adquiriram a função de quase-moeda, o que 

ficou conhecido como moeda indexada. Um dos efeitos problemáticos decorrente desse 

sistema é que uma política monetária restritiva, isto é, que eleve a taxa de juros, produz 

um “impacto fiscal praticamente instantâneo”, já que o prazo de vencimento dos títulos 

é curto. (BARBOSA: 1992, p. 16). Isso se torna especialmente grave em uma economia 

com desequilíbrio fiscal estrutural; nesse caso a política monetária restritiva contribui 

sobremaneira para agravar o déficit público. Em suma, “a política monetária 

contracionista produz uma política fiscal expansionista” (idem, p. 17). 

Pode-se notar até aqui o papel que a dívida pública desempenhou ao longo do 

período em questão. Se a partir de 1964 procurou-se desenvolver um mercado de dívida 

pública que cumprisse o duplo papel de auxiliar a política monetária e fornecer recursos 

para cobrir os déficits do Tesouro e financiar parte de sua política fiscal expansionista, ao 

longo da década de 1980, com o colapso da estratégia anterior, a dívida pública adquiriu 

outro papel: Seu papel de financiadora do Tesouro aumentou, dada a interrupção do 

crédito externo; mas agora a dívida não cobria mais investimentos de uma política fiscal 

expansionista, mas sim, visava garantir repasses obrigatórios aos governos subnacionais 

e a programas específicos. No quadro de alta inflação, o governo ficou refém da dívida, 

na medida em que se viu obrigado a aceitar as exigências do mercado quanto à redução 

de prazos, condições de liquidez e indexação diária das aplicações, sem o que a 

capacidade de financiamento público estaria em xeque. 

Entretanto, apesar das mudanças no papel e na dinâmica da dívida pública, 

também é possível observar alguns elementos de continuidade, mesmo após a 

estabilização da inflação, que parecem funcionar como uma path dependence43. A fatia 

de títulos públicos indexados à taxa básica de juros da economia (Selic), medida que 

nasceu no rastro do repique inflacionário provocado pelo fracasso do Plano Cruzado, 

                                                                 
43O recurso a essa ferramenta analítica parece apropriado não para justificar a “não mudança” de certos 

padrões institucionais, mas sim porque ajuda a revelar os mecanismos pelos quais escolhas passadas se 

cristalizam em práticas que se perpetuam em contextos diferentes. Não se trata, portanto, de um conceito 

determinista quanto aos resultados. Deve ser entendido, antes, no contexto de sequências históricas com 

eventos contingentes que geram padrões institucionais de propriedades determinísticas cujo custo de 

ruptura se torna maior do que sua manutenção. 
 



57 
 

permaneceu muito alta ao longo de toda a década de 1990, produzindo uma clara 

atrelagem entre política monetária e mercado da dívida (LOPREATO, 2006 e 2014; 

NAKANO, 2005). A consequência desse arranjo institucional é que se tem um 

mecanismo de transmissão entre a política de juros e o custo de financiamento da dívida 

pública: 

 

A verdade é que o Brasil tem ainda um sistema monetário 

e uma estrutura de mercado de dívida pública completamente 

anômala, herdada do período de inflação alta e que foi mantida, 

em grande medida, intacta pelo Plano Real. A maior anomalia se 

refere à elevada remuneração de aplicações financeiras de 

curtíssimo prazo e ao fato de que a maior parte da dívida pública 

está atrelada à taxa de juros de curtíssimo prazo (over-Selic), 

determinada pelo BC. Estas anomalias decorrem do fato de que 

o mercado de dívida pública (financiamentos a longo prazo) e o 

mercado de moeda (sobras de caixa de bancos e empresas) 

tornaram-se uma coisa só no período de hiperinflação, quando 

toda dívida pública era refinanciada diariamente no overnight. 

Mas a manutenção desta confusão depois da estabilização não só 

é injustificada e incompreensível como gera um ônus 

monumental para a sociedade brasileira (NAKANO, 2005). 

 

O problema, para Nakano, é que os juros de curto e de longo prazo se confundem, 

dificultando a formação das taxas de juros. Além disso, o ônus monumental de que fala 

Nakano diz respeito à imbricação entre política monetária e mercado de dívida pública. 

Esta imbricação “intensificou o mecanismo de transmissão entre a política de juros e o 

custo de financiamento da dívida e o converteu em relevante fator de determinação do 

resultado das contas públicas” (LOPREATO: 2014, p. 280). O que importa reter aqui é 

que todo esse mecanismo que produz uma espécie de “blindagem contra a desvalorização 

da riqueza” (FERREIRA, 2005), um elevado custo para as contas públicas e traz consigo 

um processo de transferência de renda, foi construído dentro do Estado brasileiro, por 

meio de um conjunto de regras criadas pelo governo ditatorial-militar e que foram sendo 

aperfeiçoadas e modificadas, sempre de modo a manter sua lógica essencial. Esse 

conjunto de regras criadas pela ação normativa do Estado produziu um mecanismo de 

garantia contra a desvalorização da riqueza financeira privada – uma espécie de 

capitalismo sem risco – e criou um sistema de incentivo ao rentismo, que valoriza a 

riqueza privada às custas das finanças públicas. 
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O que se observa é que no período pós-inflacionário a dívida pública assumiria 

uma dinâmica diferente, e a política fiscal, um papel diferente. A mudança na dinâmica 

da dívida pública e no papel da política fiscal foi gradual e se deve fundamentalmente – 

do ponto de vista dos fatores externos – a transformações na economia internacional e à 

hegemonização de um discurso econômico de matriz monetarista e novo-clássico, o que 

produziu um novo arranjo institucional na década de 1990. Do ponto de vista 

macroeconômico, a estabilização e a macroeconomia que a ela se seguiu foi marcada por 

juros altos, câmbio sobrevalorizado e persistentes déficits no setor externo, cobertos com 

abundância de capitais que retornavam à “periferia”, agora chamada de “mercados 

emergentes”. As estratégias macroeconômicas e suas relações com a dívida pública serão 

discutidas adiante. Antes, porém, cumpre fazer uma breve contextualização das mudanças 

ocorridas no capitalismo internacional e que reconstruiriam o cenário sob o qual aquelas 

estratégias foram tomadas. 

 

2.3 - Ventos liberais que vêm do Norte: 

 

Muito se falou sobre a chamada “globalização”, ou “mundialização” de capitais, 

nos termos de Chesnais (2005), processo que deu maior mobilidade aos fluxos de capitais 

e, de acordo com Fiori (1998, p. 226), pode ser entendida como um fenômeno que se 

inicia com a expansão e “desnacionalização” financeira norte-americana dos anos 1960, 

acentua-se com a crise e com o novo sistema pós-Breton Woods de taxas cambiais 

flutuantes e atinge proporções universais nos anos 1980 e 1990 com o fim do bloco 

socialista e a abertura e desregulamentação dos mercados monetários e financeiros 

nacionais da OCDE e da periferia capitalista. Com ela o mundo observa o retorno da 

hegemonia ideológica do liberalismo econômico, fenômeno que atinge força, sobretudo 

nos anos 1980/90, em decorrência da derrota do bloco socialista e do avanço das ideias 

originárias do mundo anglo-saxão que, apoiadas teoricamente na “restauração 

neoclássica” e sustentadas politicamente, na sua fase inicial, pelas forças conservadoras 

das grandes potências, vão homogeneizando o espaço das políticas econômicas mundiais. 

Não há dúvida de que a reestruturação do capitalismo global e o retorno da 



59 
 

hegemonia do liberalismo acima mencionados exerceram enorme pressão sobre os 

endividados países da periferia. As maneiras buscadas por esses países para resolver seus 

problemas – como grandes dívidas externas e altas inflações – variaram em função de um 

conjunto de fatores, como o grau de vulnerabilidade econômica, sua correlação interna 

de forças e o maior ou menor grau de penetração das ideias liberais em tais países. Quanto 

a esse último ponto vale mencionar a caracterização de Sallum Jr. (2015) sobre as 

estratégias das equipes econômicas do governo Sarney quanto às negociações da dívida 

externa. Apesar de generalista, pois havia muitas diferenças entre as estratégias de cada 

Ministro da Fazenda no que diz respeito ao combate à inflação, sua análise identifica o 

que seriam duas vertentes: A primeira, denominada “heterodoxa ou desenvolvimentista”, 

tentou “evitar subordinar o destino da economia nacional aos mecanismos de mercado, 

em grande parte independentes do Estado brasileiro” (SALLUM JR.: 2015, p. 40). São 

incluídas nessa vertente os ministros Bresser-Pereira e Dílson Funaro. A outra vertente 

era caracterizada por aceitar uma negociação com os credores de maneira menos 

contenciosa e por deixar de ver os “mecanismos de mercado” com desconfiança. Integram 

essa vertente os ministros Francisco Dorneles e Maílson da Nóbrega. De acordo com 

Sallum Jr., para essa segunda vertente: 

 

O alvo deixou de ser a construção de um sistema de 

defesa contra adversidades. Passou a ser a construção de 

condições favoráveis para o reingresso da economia brasileira no 

clube dos beneficiários das correntes internacionais de 

investimentos (grifo meu) (SALLUM JR.: 2015, p. 41). 

 

O que essa cisão revela é que havia em curso um movimento de “atrofia dos 

mecanismos de comando dos sistemas econômicos nacionais e a prevalência de 

estruturas de decisão transnacionais”, como identificado por Celso Furtado (1992). No 

entanto, nem todos compartilhavam da preocupação de Furtado em buscar maneiras de 

manter os centros de decisão dentro do país. Nesse momento, a hegemonização do 

conjunto de ideias liberais vindas do Norte desafiou de maneira bem-sucedida não apenas 

a teoria keynesiana e a teoria do desenvolvimento econômico – principalmente sua 

vertente estruturalista latino-americana – como passou a questionar a própria ideia de 

nação (BRESSER-PEREIRA: 2007, p. 82). Desenvolvimento econômico e Nação, ideias 
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caras a Celso Furtado, se tornariam temas de história econômica para grande parte de uma 

geração de economistas que se formava44. 

Havia em curso, portanto, um movimento de “enfraquecimento da influência de 

economistas desenvolvimentistas e Keynesianos e aumento da influência da ‘ortodoxia 

convencional” (BRESSER-PEREIRA: 2007, p.82), o que pode ser lido como resultado 

de pelo menos três fatores: Uma incapacidade de renovação das teorias por parte dos 

primeiros, a mencionada “onda ideológica” dos anos 1980 e 1990 e, não menos 

importante, o rompimento da aliança nacional que constituía a base política do 

desenvolvimentismo (BRESSER-PEREIRA: 2007; 2014). Desse modo, de um ponto de 

vista geral, parece correto afirmar que o governo Sarney custou a perceber que o antigo 

pacto político que dava sustentação à ação estatal na economia estava esgotado. Esse fator 

ajuda a explicar o insucesso das tentativas do governo para controlar a altíssima inflação 

e o fracasso do plano Cruzado, no qual os desenvolvimentistas haviam colocado sua 

aposta45. O que se tinha, portanto, era uma ineficácia dos mecanismos de ação estatal e 

possíveis erros de diagnóstico, o que ajudou, de um modo ou de outro, a fortalecer as 

estratégias econômicas de cunho liberal e inspiradas na economia monetarista e novo-

clássica.   

Sobre a emergência desse novo projeto afirma Bresser-Pereira: 

 

Diante do fracasso do governo Sarney de retomar o 

projeto desenvolvimentista, as resistências à onda neoliberal que 

vinham do Norte, de Washington e de Nova York, perderam vigor 

e, a partir do governo Collor, assistimos a um giro de 180 graus 

em nossa estratégia de desenvolvimento. (BRESSER-PEREIRA, 

2003, p. 228). 

 

                                                                 
44Ao ser perguntado sobre a noção de desenvolvimento econômico, André Lara Resende afirma: “A 

expressão ‘desenvolvimento econômico’ perdeu um pouco de sentido. Ficou datada, muito dos anos 50, do 

período do desenvolvimentismo [...]” (BIDERMAN, COZAZ e REGO, 1996, p.297) e o mesmo afirma 

sobre a ideia de nação: ““A ideia de Estado-nação vai perdendo sentido” (idem, p.299). 
 
45Não entrarei, nessa seção, no nível dos detalhes de cada plano e dos seus possíveis equívocos de 

concepção. Para uma avaliação Cf. Bresser-Pereira (2014). 
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Eis aqui o período que ficou amplamente conhecido como “Consenso de 

Washington”. Muito já se escreveu sobre esse período da história brasileira para que nos 

detenhamos em detalhes (Cf. FIORI, 1997; BATISTA, 1994). Cumpre apenas apontar 

aqui que o Brasil adotou parcialmente o pacote de medidas liberalizantes, conjunto que 

ficou conhecido por “ajustes estruturais”, e que incluía um amplo programa de 

privatizações, liberalização comercial e, posteriormente e que nos interessa aqui, 

abertura financeira. Algumas delas eram justificadas como inevitáveis46. 

A abertura financeira foi realizada no início da década de 1990 por meio da 

decisão de abertura da conta de capitais, representada pela abertura das contas CC5, o que 

significou a abdicação, por parte do governo, de um controle efetivo dos imensos fluxos 

financeiros (que na década de 1990 estavam, mais do nunca, desregulados e ávidos por 

ganhos de curto prazo, à procura de ativos que incluíam os papeis públicos). A medida 

tomada pelo Estado brasileiro (mais especificamente, por Gustavo Franco quando à frente 

da diretoria da área externa do Banco Central), ao abrir o mercado brasileiro de capitais 

e retirar os entraves que impediam a livre saída de recursos do país, representou a inserção 

do Brasil no circuito de valorização financeira (PAULANI, 2008). A liberdade de entrada 

e saída de capitais (em contexto de forte atração ao “capital especulativo”) é um elemento 

fundamental para compreendermos a nova dinâmica que se estabelece entre política 

macroeconômica (políticas monetária, cambial e fiscal) e a dívida pública. 

Na visão crítica de Paulani, 

 

Essas mudanças produziram a forma e a substância da 

inserção do Brasil nas finanças de mercado internacionalizadas. 

Os títulos da dívida brasileira lançados e cotados no exterior 

confirmaram o país no papel de emissor de capital fictício, que 

viabiliza a valorização financeira e garante a posteriori a 

transferência de parcelas da renda real e do capital real para a 

esfera financeira. A liberalização financeira vem garantir o livre 

trânsito dos capitais internacionais, que podem assim maximizar 

                                                                 
46As privatizações, por exemplo, foram justificadas não apenas em nome da pretensa superioridade da 

gestão privada, mas também porque deveriam ajudar no ajuste fiscal de um Estado que, dizia-se, estava 

falido. Assim, Pedro Malan, por exemplo, entendia que as privatizações eram necessárias para “matar 

grandes passivos com grandes ativos”. No que diz respeito à abertura financeira, cumpre dizer que está não 

era uma medida presente no pacote de medidas que Williamson chamou de “Consenso de Washington”. 

No Brasil a abertura financeira foi adotada algum tempo depois e constitui, junto com a ideia de crescimento 

com poupança externa, aquilo que Bresser-Pereira chamou de “Segundo Consenso de Washington”. 
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o aproveitamento das políticas monetárias restritivas e de juros 

reais elevados (PAULANI, 2008, p. 42) 47. 

 

Esse momento é rico para observarmos a conjunção de diferentes processos, que 

poderíamos assim resumir: i) O movimento de financeirização e transnacionalização do 

dinheiro seguia seu curso a todo vapor; ii) o Brasil compunha o rol de países latino-

americanos que haviam passado pelo trauma da inflação aberta e da crise da dívida 

externa, que, em decorrência das disputas de poder e de narrativas internas culminou em 

iii) certa demonização do Estado (“agigantado”) e na extrema vulnerabilidade diante das 

medidas de ajuste pensadas desde fora, em específico, pelo FMI e seu conjunto de 

tecnocratas. A conjunção desses três fatores parece ter fornecido o ambiente propício à 

consolidação de um projeto de cunho liberal e – também ele – pensado, em suas diretrizes 

gerais, fora do território nacional, embora essa aceitação nunca seja inteiramente passiva 

mas sim retraduzida em função das coalizões de interesses e da estrutura institucional 

existente internamente. 

Nesse processo marcado por embates internos e fortes pressões externas, como é 

sabido, a segunda vertente, de visão “market friendly”, saiu vencedora. O retorno do país 

ao circuito de capitais (ou “investidores”) internacionais foi acompanhado da 

reformulação dos receituários macroeconômicos que predominavam nos anos 1980, sob 

a vigência do acordo com o FMI de 1982. Agora o país não precisava mais gerar saldos 

comerciais, isto é, “exportar capital”, mas, ao contrário, a consolidação de sua posição no 

mercado de crédito internacional viabilizou o financiamento de déficits em transações 

correntes via absorção de “poupança externa”. Este fato, constantemente negligenciado 

pelo pensamento macroeconômico hegemônico (que colocou a questão fiscal como 

elemento central), trará consequências importantíssimas para o modelo macroeconômico 

adotado após a estabilização e, consequentemente, para o arranjo institucional que lhe dá 

suporte. 

 

                                                                 
47Em linha semelhante vão as críticas de Chesnais (2005); Salama (2005); Bresser-Pereira (2010). 

Vernengo (2006), assim como Bresser-Pereira, apontam para a redução de autonomia na implementação 

de política econômica e para os efeitos que tal medida produz sobre as taxas de câmbio. 
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CAPÍTULO III 

Plano Real e Política Macroeconômica dos governos Cardoso 
 

 

Enquanto o Estado for percebido como digno de crédito, 

o sistema de moeda-abstrata, não conversível, funciona 

exatamente como o sistema com moeda-mercadoria. [...] 

Todo este complexo sistema está baseado, em última 

instancia, na credibilidade do Tesouro para saldar seus 

débitos. Quando há desconfiança na capacidade de 

transformar a promessa de pagar do Tesouro em títulos 

de débito com maior credibilidade, há um gradual 

desmoronamento do sistema (André Lara Resende, 

1995). 
  

  

Fernando Henrique Cardoso foi nomeado Ministro da Fazenda em 20 de maio de 

1993 pelo então presidente Itamar Franco, que lhe conferiu “carta branca”. Cardoso, que 

recebeu a notícia de sua nomeação durante viajem que fazia aos E.U.A na função de 

Ministro das Relações Exteriores, retornou ao Brasil imediatamente e empenhado em 

formar uma equipe em torno de si. Como relata Maria Clara R.M do Prado, “Ainda nos 

Estados Unidos, havia conversado com Pedro Malan sobre a negociação da dívida 

externa e pediu que ele o ajudasse” (PRADO: 1995, p. 63). Os primeiros nomes 

contatados pelo recém nomeado ministro foram Edmar Bacha, da PUC- Rio, e o antigo 

formulador da complexa proposta que desenvolvia a noção de inflação inercial e 

propunha a moeda indexada, plano que ficou conhecido como Larida, André Lara 

Resende48. 

O primeiro discurso de Cardoso como ministro da Fazenda, redigido no mesmo 

dia de seu retorno ao Brasil, já sintetizava o que viria a ser a prioridade de sua gestão ao 

afirmar que “o problema central do Brasil era a inflação, que a dificuldade maior não 

estava no setor privado e sim no setor público, que o Estado estava uma desordem [...]” 

(idem, p. 63). Ainda no período de montagem da equipe, Edmar Bacha sugeriu a Cardoso 

o nome de Winston Fritsch, também da PUC do Rio de Janeiro, para assumir o cargo de 

secretário de política econômica. Este aceitou e chamou Gustavo Franco, que tornar-se-

                                                                 
48O chamado Plano Larida baseava-se no papper Inertial Inflation and Monetary Reform apresentado em 

1984 em Washington por André Lara Resende e Pérsio Arida. No mesmo ano Bresser-Pereira e Yoshiaki 

Nakano apresentariam discussão semelhante em paper intitulado Fatores aceleradores, mantenedores 

sancionadores da inflação. 
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ia secretário-adjunto de política econômica da Fazenda e, posteriormente, já no primeiro 

mandato presidencial de Cardoso, presidente do Banco Central. Como afirma Prado, 

“Eram os ‘puquianos’ de volta ao poder” (PRADO, 2005, p. 65) 49. 

Em fins de 1993 o então Ministro Cardoso enviava para o presidente Itamar um 

documento no qual apresentava as medidas que sua equipe considerava necessárias para 

o sucesso do plano de estabilização e tratava ponto por pontos os elementos essenciais do 

Plano Real, expondo seus fundamentos50. O objetivo era apresentar o diagnóstico da 

equipe a respeito da chamada crise fiscal brasileira e do que considerava necessário para 

o sucesso da estabilização econômica. Um dos pontos centrais desse diagnóstico era, 

portanto, a necessidade do equilíbrio fiscal, alçado à “meta prioritária”, e a noção de que 

“a desordem financeira e administrativa do Estado é a principal causa da inflação 

crônica que impede a sustentação do crescimento, perpetua as desigualdades e mina a 

confiança nas instituições” (CARDOSO: 1994, p.114). 

No entender do então ministro, para o estabelecimento do equilíbrio fiscal e da 

estabilidade monetária em bases permanentes, seriam necessárias profundas mudanças na 

forma de gestão do Estado brasileiro, além de claras definições sobre o tipo de Estado 

desejável e, não menos importante, dependeriam do “encaminhamento das reformas 

estruturais decorrentes dessa opção” (idem, p. 115). O documento era claro: “A 

reorganização fiscal do Estado é a pedra fundamental do processo de estabilização”. 

Assim, redução de despesas – reforma administrativa e reforma da previdência – e 

aumento de receitas – reforma tributária – visavam à redução do déficit público. E a 

eliminação deste, aliada à reforma monetária, que visava reestabelecer o equilíbrio 

relativo dos preços e pôr fim à inflação inercial por meio da instauração da URV, 

constituíam a espinha dorsal do Plano Real51. 

                                                                 
49Resgato aqui algumas discussões presentes em minha dissertação de mestrado defendida na Universidade 

Federal do Paraná, em 2013, onde explorei mais detalhadamente o processo de ocupação dos postos do 

Estado pelos economistas da PUC-RJ, tentando desvendar a dinâmica política e o significado de suas ideias 

na operação do plano de estabilização. Retomo aqui apenas alguns pontos, de maneira resumida. Cf. 

Calabrez (2013). 
 
50O documento oficial, chamado “Exposição de motivos nº 395” foi posteriormente publicado como “Plano 

Fernando Henrique Cardoso” (Revista de Economia Política, vol 14, nº 2 (54), abril-junho/94), hoje 

conhecido como Plano Real. 
 
51Após conturbado cenário marcado por “crise da dívida” e quase “hiperinflação” da década de 1980, o 

acesso ao financiamento externo e o controle da inflação foram reconquistados na década de 1990, com o 
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Nota-se então que se apresentava ali um amplo programa político, que previa um 

conjunto de reformas estruturais, a reorganização do Estado e a propalada modernização 

da economia. Do ponto de vista de combate à inflação, entretanto, o elemento essencial 

era, naquele momento, a estratégia de neutralização da inércia inflacionária. 

Ao olharmos para a política econômica dos governos Cardoso chama atenção o 

fato de que, apesar de o equilíbrio das contas públicas aparecer como precondição 

indispensável ao êxito do Real (CARVALHO, 2000), estando o ajuste fiscal na raiz de 

sua elaboração, sendo considerada sua “primeira fase” de implementação (BRESSER-

PEREIRA, 1994; BELLUZZO e ALMEIDA, 2002), os resultados das contas públicas 

tenham demonstrado um fracasso retumbante no que diz respeito ao ajuste fiscal. Isto é, 

os déficits foram, ao longo do período FHC, crescentes, como também o foi a dívida 

interna. E isto mesmo contabilizando-se as receitas provenientes do amplo programa de 

privatizações, que, de acordo com Pedro Malan, serviriam para abater a dívida interna. 

O motivo desse desajuste é conhecido e criticado por ampla literatura52. O plano 

de estabilização, em semelhança a outros países latino-americanos, baseava-se na âncora 

cambial – o câmbio seria mantido artificialmente sobrevalorizado, o que exigia que os 

juros fossem mantidos em níveis muito elevados – mantendo um grande diferencial em 

relação aos juros internacionais – a fim de atrair divisas para o país. 

 

Dessa forma, enquanto a taxa de câmbio sobrevalorizada 

promovia o consumo de bens importados, desestimulava os 

investimentos privados e impedia a estabilização de suas contas 

externas, a taxa de juros elevada, além de atrair capitais e de 

somar-se à taxa de câmbio no desestímulo dos investimentos, 

perversamente impedia que o país alcançasse o equilíbrio fiscal, 

dado o peso dos juros na despesa do Estado (BRESSER-

PEREIRA, 2014, p.320). 

                                                                 
Plano Real. O controle da inflação foi conquistado já em 1994, mais precisamente em 1º de julho de 1994, 

portanto antes das eleições presidenciais, quando a URV foi substituída pela nova moeda, o Real, e os 

índice de preços experimentaram uma imediata e incrível queda. 
 
52Entre economistas, sociólogos e cientistas políticos, eis alguns exemplos: (VERNENGO, 2006; 

BELLUZZO e ALMEIDA, 2002, LOPREATO, 2014; LOUREIRO et al, 2011; SALLUM JR., 2004; 

BATISTA JR, 2000; FILGUEIRAS, 2012; FERREIRA, 2005, OLIVEIRA, 2013; OLIVEIRA e 

TUROLLA, 2004; BRESSER-PEREIRA, 2007). 
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A política e os discursos do governo iam além das questões relativas à 

estabilização, embora essa fosse anunciada como prioridade absoluta. Falava-se também 

em fim da era Vargas, em “modernização do Estado” e em abertura como forma de 

inserção na “globalização”. Uma das estratégias de modernização era aumentar a 

exposição das empresas nacionais à concorrência externa: 

 

Não se tratava, portanto, apenas de obter a estabilidade 

de preços, mediante a utilização clássica da ‘âncora’ cambial. O 

objetivo parecia ser mais amplo: estávamos diante de um projeto 

de desenvolvimento liberal que supõe a convergência 

relativamente rápida das estruturas produtivas e da produtividade 

da economia brasileira na direção dos padrões “competitivos’ e 

‘modernos’ das economias avançadas (BELLUZZO e 

ALMEIDA, 2002, p. 373). 

 

O aumento explosivo das importações e redução das exportações, como efeito da 

excessiva sobrevalorização do câmbio, produziu graves desequilíbrios externos, que 

foram financiados pela entrada de recursos no país, sobretudo sob a forma de 

Investimento Externo Direto (IED) e investimentos em carteira53. Houve, portanto, uma 

brutal reversão na situação das contas externas do país: 

 

Efetivamente, o ano de 1995 é um marco para as contas 

externas do país tal a magnitude das mudanças ocorridas: o 

superávit comercial de US$ 10,5 bilhões em 1994 cede lugar a 

um déficit de US$3,3 bilhões e o resultado em transações 

correntes, de um déficit de US$ 1,7 bilhão (0,3% do PIB), passa 

para US$ 18 bilhões (2,5% do PIB)” (idem, p.375). 

 

                                                                 
53Contabiliza-se a entrada de US$ 167 bilhões no período de 1997 a 2001. 
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O déficit da balança comercial foi crescente até 1998, período em que vigorou o 

regime de câmbio fixo e que culminou em crise na balança de pagamentos e em abrupta 

desvalorização do câmbio: 

 

 

GRÁFICO 1 

 

Reproduzido de Gomes e Cruz, 2016 

 

 

O enorme déficit em transações correntes, como dito, seria financiado pela entrada 

de divisas, medida criticamente designada por Bresser-Pereira como “crescimento com 

poupança externa”, estratégia dependente de uma situação de razoável liquidez nos 

mercados internacionais de capitais. 
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GRÁFICO 2 

 

 

Reproduzido de Gomes e Cruz, 2016 

 

 

Essa política econômica foi bem sucedida no controle inflacionário, mas, em 

contrapartida, produziu elevados déficits em conta corrente e agravou o desequilíbrio 
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fiscal, com consequente elevação da dívida pública interna54 e posteriores crises de 

balanço de pagamentos. 

O que ocorre nesse arranjo macroeconômico é que a política monetária perde a 

autonomia, ficando subordinada à manutenção da paridade do câmbio (OLIVEIRA e 

TUROLLA, 2003), o que exigia a manutenção de juros altos e o constante ingresso de 

capitais no país. A manutenção da paridade cambial, que requeria forte contração 

monetária, produzia efeitos sobre a situação fiscal, aumentando sobremaneira a carga de 

juros sobre a dívida pública. 

Outro mecanismo que produziu o aumento da dívida pública foi a esterilização de 

moeda55 decorrente do excesso de entrada de divisas no país. Ambos os fenômenos (juros 

altos e ingresso de capitais) estão correlacionados, pois mesmo que as taxas de juros sejam 

vistas como instrumento central da estabilização, sua manutenção em níveis elevados traz 

consigo o efeito colateral de atrair ainda mais capitais externos (MIRANDA, 1998), o 

que, diante do estrangulamento externo, colocaria o seguinte dilema às autoridades 

monetárias: 

 

[...] não continuar esterilizando e ter que lidar com uma 

expansão indesejável do crédito e da demanda por importações, 

pressionando o balanço comercial; ou continuar esterilizando e, 

assim, pressionando a taxa de juros e arcando com o custo fiscal 

desse processo. Se as reservas só podem ser investidas no 

exterior a taxas de juros nominais menores que as do 

financiamento do estoque da dívida pública no mercado interno, 

                                                                 
54É importante mencionar que um elemento responsável pelo aumento da dívida no período foi o 

reconhecimento de dívidas passadas (de entes sub-nacionais e bancos estaduais) pelo Tesouro. Entretanto, 

a maior parte dos autores concorda que as variáveis chave que explicam o aumento da dívida pública estão 

no campo da macroeconomia, embora não concordem quanto às soluções propostas. É sob esse segundo 

enfoque que a análise aqui proposta se desenvolverá. 
 
55A esterilização de moeda ocorre porque, em decorrência da liberalização da entrada de capitais no país 

(abertura financeira), estes inundam a economia nacional em busca, sobretudo, dos diferenciais de juros 

aqui praticados. Como a moeda estrangeira não pode circular em território nacional, esses recursos são 

retidos pela autoridade monetária (BC), que poderia emitir moeda na quantidade correspondente. Ocorre 

que, de acordo com a visão predominante das autoridades monetárias, seu “paradigma político” –ancorado 

na teoria monetarista – a ampliação de liquidez exerce forte pressão inflacionária. Diante disso o BC 

”esteriliza” esses capitais emitindo títulos da dívida pública. Em um primeiro momento isso não aumenta 

a dívida líquida do setor público, mas produz custos fiscais. Isto porque a moeda estrangeira retida costuma 

ser aplicada em títulos do Tesouro Americano, que rendem juros na casa de 1%, enquanto o BC remunera 

os títulos que emitiu pela taxa básica de juros (Selic), que oscilou a uma média de 22% a.a no período. Esse 

diferencial é arcado pelo Tesouro Nacional. 
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a continuidade do processo de esterilização implica déficits 

públicos crescentes (MIRANDA, 1998, p.254-255). 

 

A consequência do arranjo macroeconômico adotado, portanto, foi a deterioração 

das finanças públicas durante todo o primeiro mandato, o que se agravou em momentos 

de choques externos que afetavam a oferta de divisas para o país, indispensáveis à 

manutenção da âncora cambial: 

 

[…] a resposta às crises internacionais mediante aumento 

de juros internos, como forma de manter o regime de âncora 

cambial em funcionamento, fez crescer a despesa com juros pelo 

setor público. Após as crises da Ásia e da Rússia, a situação fiscal 

do período entrou em um círculo vicioso, no qual a própria piora 

no déficit causava uma redução na confiança do país, que se 

refletia em maior prêmio de risco, maiores juros e ulterior 

agravamento da crise fiscal (OLIVEIRA e TUROLLA, 2003, p. 

199). 

 

 

 

3.1 - O Ajuste Fiscal 

 

O primeiro mandato do governo Cardoso foi, portanto, marcado por grave 

desequilíbrio externo e por resultados fiscais negativos, tanto no conceito primário como 

nominal56. Nesse momento, os esforços fiscais se concentravam nas anunciadas reformas 

de caráter estrutural, como as reformas previdenciária e administrativa, que exigiam 

                                                                 
56O conceito de Resultado Primário do Setor Público exprime a diferença entre as receitas e as despesas do 

Governo Central, Estados, Municípios e empresas estatais, excluindo-se as despesas de juros. O conceito 

de Resultado Nominal inclui nas despesas a conta de juros. A partir de 1999 a prioridade da política fiscal 

passa a ser a obtenção de superávits primários, medida que visava à redução da relação dívida pública/PIB. 

Já o conceito nominal permanece – e cada vez mais – deficitário, dado o enorme peso dos juros sobre o 

orçamento.   
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alterações constitucionais e, portanto, ampla aprovação congressual. Não houve esforços 

significativos para ajustes de curto prazo capazes de produzir superávits primários que 

suavizassem os efeitos monetários e cambiais sobre o aumento da dívida pública. No 

entanto, em fins de 1998, diante da crise da Rússia, quando as turbulências no mercado 

financeiro internacional se intensificaram, propagando seus efeitos para todos os 

“mercados emergentes”, o governo apresentou o projeto de um novo regime fiscal, 

embora tenha decidido manter até o limite a manutenção do regime cambial57. Em 

outubro de 1998 é apresentado o Plano de Estabilidade Fiscal, que passou a estipular o 

nível de superávit primário necessário para controlar a evolução da relação dívida/PIB. 

Ainda nessa conjuntura, para enfrentar a fuga de capitais e a perda de reservas 

internacionais, o governo brasileiro acordou com o FMI um “pacote preventivo” de apoio 

financeiro, que consistia na liberação de US$ 41,5 bilhões, tendo como contrapartida a 

elevação das taxas de juros de curto-prazo e o comprometimento do governo com medidas 

de arrocho fiscal. 

O Programa de Estabilidade Fiscal, que foi apresentado em 1998 mas começou a 

ser implementado apenas em 1999, construía seu diagnóstico fundado no que chamou de 

premissa básica: “o Estado não pode mais viver além de seus limites, gastando mais do 

que arrecada”58. No entanto, após diagnosticar o problema como de natureza fiscal, o 

documento afirma que as medidas eram necessárias em razão das crises no mercado 

internacional, que haviam provocado contração no crédito global. Essa restrição de 

liquidez teria então retirado a possibilidade de o Brasil prosseguir com gradualismo na 

adoção dos ajustes estruturais, tornando imperativo acelerar o ajuste fiscal. Para isso 

propõe dois conjuntos de medidas: A chamada Agenda de Trabalho afirmava a 

necessidade de medidas estruturais, como a regulamentação da Reforma administrativa e 

a aprovação da Reforma da Previdência, além de reformas tributária e trabalhista. Já o 

Plano de Ação 1999-2001 tratava de medidas imediatas, estabelecendo uma trajetória 

                                                                 
57Pelo que consta em relatos posteriores, jornalísticos (PRADO, 2005) e do próprio então presidente, 

Fernando Henrique Cardoso (CARDOSO, 2006), a estratégia de manutenção do câmbio fixo teve em 

Gustavo Franco, então presidente do Banco Central, seu principal defensor, e teria tido respaldo do 

presidente da república, a despeito das fortes divergências situadas dentro do próprio governo, não apenas 

da equipe econômica como também de José Serra e Bresser Pereira. Após a implosão da estratégia veio a 

demissão de Gustavo Franco e a substituição da diretoria do Banco Central, com Francisco Lopes, logo 

substituído por Armínio Fraga. Fraga, como será demonstrado adiante, possuiu papel de grande importância 

durante a transição de governos.   
58“Programa de Estabilidade Fiscal”, Ministério da Fazenda. Disponível em 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/fj29109845.htm 

 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/fj29109845.htm
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crescente de superávits primários do setor público para o triênio 1999-2001, que deveriam 

ser da seguinte ordem: 2,6% do PIB para 1999 (sendo 1,8% apenas para o Governo 

Central), 2,8% para 2000 e 3,0% para 2001, resultados que, dadas as hipóteses 

macroeconômicas estimadas pela equipe econômica, seriam suficientes para estabilizar a 

dívida pública em 44% do PIB a partir de 199959. 

Para viabilizar as metas apresentadas o documento também anuncia a necessidade 

de prorrogação do Fundo de Estabilização Fiscal (FEF)60 para dezembro de 2006, 

propondo elevação para 40% do percentual de desvinculação da arrecadação e uma 

redução da rubrica “Outras Despesas Correntes e de Capital” da ordem de R$8,7 bilhões 

(em valores da época), o equivalente a 20% do orçamento comprimível da União, além 

de cortes de R$2,7 bilhões dos dispêndios das empresas estatais federais estimados para 

o ano de 1998 e em relação ao previsto para 1999. Tais cortes, especifica o documento, 

deveriam ocorrer na rubrica “Dispêndios Correntes” e “Investimentos”. 

Por fim, além de cortes de investimentos, defendia o aumento temporário de 

receitas, por meio da prorrogação da CPMF, com ampliação de sua alíquota, e 

“equalizações” no tratamento tributário da Cofins, universalizando sua incidência e 

ampliando sua alíquota. De acordo com o documento, esse conjunto de medidas 

permitiriam atingir três objetivos ligados entre si e “essenciais à consolidação da 

estabilidade e à retomada do desenvolvimento: a contenção de novas pressões 

especulativas contra o real, a redução da taxa de juros e o aumento da poupança interna, 

por meio do crescimento substancial da poupança pública”. (Programa de Estabilidade 

Fiscal; Brasília, 1998). 

                                                                 
59Em ácida crítica posterior, Belluzzo afirma que, sob esse ambiente de abertura financeira, “Só os tolos e 

os desavisados – os ideólogos do baixo monetarismo – ainda teimam em ignorar que os sólidos fundamentos 

fiscais não são suficientes(e nem podem ser) para evitar um colapso cambial e financeiro depois de um 

ciclo exuberante e descontrolado de endividamento externo”, diagnóstico corroborado pelo caso da crise 

coreana de 1997, país dotado dos “bons fundamentos” aos olhos do FMI (superávits nominais de 2,5% do 

PIB) que, no entanto, não impediram a crise cambial e financeira (a “parada súbita”) diante de seu crescente 

déficit em conta corrente (BELLUZZO, 2016, p.98-99). Essa crítica ao diagnóstico da ortodoxia é central 

à macroeconomia novo-desenvolvimentista (BRESSER-PEREIRA, OREIRO e MARCONI, 2016).   
 
60No início do Plano Real criou-se um mecanismo institucional chamado “Fundo Social de Emergência”, 

que permitia a desvinculação de 20% das receitas da União destinadas às despesas da área social para livre 

uso pelo governo. Por meio da Emenda Constitucional nº 10, de 1996, o FSE passou a se chamar Fundo de 

Estabilização Fiscal (FEF), e sua prorrogação foi aprovada por 362 votos a favor no Congresso (129 contra) 

para durar até 1999. Em 2000, por meio da Emenda Constitucional nº 27, o dispositivo foi novamente 

prorrogado, passando a se chamar Desvinculação de Receitas da União (DRU). 
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De acordo com Resende e Cunha (2003), o programa foi baseado mais no aumento 

de receitas do que no corte de despesas. Mais; devido às dificuldades de aprovação das 

reformas fiscais estruturais não houve redução substantiva nas despesas de custeio, de 

modo que a obtenção de superávits primários só seriam viabilizadas mediante a redução 

na parcela discricionária do orçamento, isto é, aquela que não possui vinculação 

constitucionalmente garantida. Ocorre que essa parcela de recursos de livre destinação 

pelo Executivo gira em torno de 9 % do orçamento (RESENDE e CUNHA, 2003) e é 

composta fundamentalmente pelo investimento público. Assim, 

 

[...] alterações na política macroeconômica adotada pelo 

governo repercutem diretamente no processo orçamentário. A 

substituição da âncora cambial pela âncora fiscal, por exemplo, 

aumentou a pressão sobre os recursos livres, que passaram a ser 

alocados não apenas para custeio e investimentos, mas também 

para a composição do superávit primário (FIGUEIREDO E 

LIMONGI, 2008, p.28). 

 

O que ocorreu após 1999 foi, portanto, uma mudança de composição da despesa 

pública, onde a geração de superávits primários, que adquiriu status de despesa 

obrigatória, passando a ser incluída na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), se deu em 

desfavor da já curta fatia orçamentária destinada a investimentos públicos. Os 

investimentos, portanto, passaram a ser a rubrica sujeita a contingenciamentos em função 

do superávit primário estipulado. E este, por sua vez, é estipulado em função das 

condições macroeconômicas “dadas”, nas palavras de um ex-Secretário do Tesouro: 

 

[...] dada a dívida e as condições macroeconômicas, a 

sustentabilidade da política fiscal passa a estar intimamente 

relacionada com a capacidade de geração de resultados primários 

para manter a estabilidade da relação dívida/PIB. Quanto maior 

a dívida e seus custos de rolagem, definidos pela taxa de juros e 

percepção de risco associada ao governo, maior a necessidade de 

superávits primários. (GUARDIA, 2004, p. 107) 61. 

                                                                 
61Eduardo Refinetti Guardia  ocupou as funções de Secretário-Adjunto do Tesouro Nacional, Assessor 

Especial do Ministro da Fazenda, Secretário-Adjunto da Secretaria de Política Econômica e Assessor do 
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Essa mudança de composição das despesas públicas, marcada pela compressão 

dos investimentos e aumento do gasto com juros, entretanto, seguiu a tendência já 

observada desde o início do governo Cardoso, ou, se quisermos, desde a crise dos anos 

1980. A tabela a seguir apresenta a evolução dos gastos com investimentos e juros numa 

série histórica ampliada: 

 

 

 

Tabela 1: Evolução dos gastos com investimentos públicos (exceto estatais) e 

com pagamento de juros do Setor Público (em % do PIB)62 

 

 1947-63 1964-69 1970-84 1985-94 1995-98 1999-02 2003-08 2009-13 

Receita Corrente 18,5 21,4 24,6 27,4 37,0 39,8 41,6 40,9 

Investimentos* 3,5 4,5 3,2 3,1 2,3 1,9 1,9 2,8 

Juros** 0,6 0,3 1,4 4,4 6,9 10,1 9,8 7,7 

         

 

* O período de alta inflação (1985-1994) produz distorções no cálculo 

dos investimentos públicos, sendo seu valor real nesse período 

provavelmente menor do que o mostrado acima. 

** Exclui a correção monetária entre 1970-94 

                                                                 
Ministro do Planejamento, antes de ser nomeado Secretário do Tesouro Nacional, em abril de 2002. Fonte: 

http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/instituicao_tesouro/curriculum_secretarios.asp. 
 
62Os dados aqui apresentados foram coletados e calculados por Nelson Marconi, que gentilmente autorizou 

sua reprodução. Foram por mim extraídos de um quadro mais amplo, publicado na edição de fevereiro 

(2017) da Revista Conjuntura Econômica da FGV. 
 

http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/instituicao_tesouro/curriculum_secretarios.asp
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Como se observa na tabela acima, o aumento da receita corrente se acentua a partir 

da estabilização, o que também ocorre com as despesas com juros63. Por outro lado, os 

investimentos públicos se reduzem a patamares mínimos nos anos 1990, voltando a 

experimentar uma ampliação depois de 2008. O que importa salientar aqui é que a grande 

distorção provocada pelas estratégias macroeconômicas do governo Cardoso reside no 

nível de juros adotado, que além de sufocar o investimento público anulava qualquer 

esforço do governo em reduzir a despesa pública. Pode-se argumentar que um ajuste das 

despesas correntes seria de fato necessário, já que houve déficits primários ao longo de 

todo seu primeiro mandato. Entretanto, o que chama atenção é i): a falta de ênfase por 

parte da equipe econômica sobre os efeitos nocivos das taxas de juros sobre as contas 

públicas; e ii) A desatenção sobre os persistentes desajustes externos. Vejamos cada um 

desses pontos: 

 

3.1.1 – O impacto dos juros 

 

O impacto dos juros sobre o déficit público parece não ter recebido a devida 

atenção, criando a situação paradoxal na qual se tem um discurso da equipe econômica 

que repete incessantemente sobre a necessidade de o Estado gastar menos para 

demonstrar solidez fiscal enquanto se lança mão de instrumentos que produzem efeitos 

fortemente negativos sobre as contas públicas. De acordo com Belluzzo e Almeida 

(2002), “a estabilidade do real, seguindo a orientação da política econômica adotada, 

requereu da dívida pública e do desequilíbrio das contas públicas limites até então 

inimagináveis de expansão”. Ainda de acordo com autores, sem o choque prévio na 

dívida pública realizado pelo Plano Collor e na ausência da receita proveniente do vasto 

programa de privatizações, “a economia não resistiria à política econômica do Plano 

Real por mais de três anos” (idem, p.391). 

                                                                 
63Deve-se considerar aqui, novamente, possíveis distorções nos valores calculados no período de 

hiperinflação. 
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Como é sabido, o regime monetário subordinado à ancora cambial foi substituído 

pelo regime de metas de inflação logo no início do segundo mandato. A estratégia de 

manter o câmbio fixo64 e sobrevalorizado (quando o Real quase se equiparava ao dólar) 

ruiu em 1999, mesmo após o empréstimo contraído com o FMI, tendo sido substituída 

pela estratégia de câmbio flutuante. As alegações do governo à época foram de que havia 

se tornado insustentável a manutenção do valor do Real diante do poder de fogo do 

mercado65. Nesse momento reconfigurou-se o quadro institucional da política econômica, 

que passou a ser formado pelo atual tripé composto pelo regime de metas de inflação, 

superávit primário e câmbio flutuante66. 

O chamado “regime de metas para a inflação” (inflation targeting) é o modelo que 

alça o controle da inflação como único objetivo da autoridade monetária, e a taxa de juros 

como o instrumento por excelência para esse fim. Nesse regime, tal como adotado no 

Brasil, a inflação é medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), a meta 

a ser atingida é definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e a taxa de juros, 

instrumento para alcançar a meta, é definida pelos diretores do Banco Central. Assim, em 

4 de março de 1999, data da posse da nova diretoria do BC, realizou-se a 33ª Reunião do 

Comitê de Política Monetária (COPOM), na qual ficou estabelecido que a gestão da 

política monetária seria feita primordialmente pela definição da meta da taxa Selic, que 

no momento foi fixada em 45%a.a. Como revelado por pesquisa histórica, o próprio FMI 

teve coparticipação política e técnica na implementação do novo modelo (IANONI, 

2008). 

Como venho ressaltando, o impacto que o modelo produz sobre o endividamento 

público, devido ao já referido mecanismo de transmissão entre a política de juros e o custo 

de financiamento da dívida pública, não é desprezível. Quanto a isso convém notar que a 

                                                                 
64Na verdade, o câmbio era semi-fixo, funcionando em um sistema de bandas cambiais. 
 
65Convém ressaltar que toda essa sessão foca na estratégia de política macroeconômica, de modo que por 

vezes parece que o governo era um todo homogêneo. Não serão abordadas aqui as divergências internas ao 

governo e as disputas políticas dentro do PSDB, nem as divergências sociais, como, por exemplo a 

constante oposição dos industriais quanto à política de câmbio e juros. Para a primeira questão cf. 

(SALLUM JR, 1999); para a segunda, cf. (DINIZ e BOSCHI, 2007). 
 
66Contrariando as previsões do “mercado”, a desvalorização da moeda não trouxe a inflação de volta, e a 

mudança dos regimes monetário, cambial e fiscal ocorreu de maneira relativamente tranquila, observando-

se posteriormente uma gradual redução das taxas de juros e prêmios de risco exigidos pela rolagem da 

dívida. 
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taxa Selic, definida pelo Copom em maio de 1999 em 45%a.a., incidiria sobre parte 

considerável da dívida: Em dados anualizados, 61,2% da DPMFi67 era indexada à Selic, 

conforme demonstra o quadro abaixo: 

 

 

 

Quadro 1: 

Composição da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna, por indexadores 

 

 

Fonte: Boletim do Banco Central. Reproduzido de 

FERREIRA, 2005. 

 

Podemos observar que a fatia da dívida indexada à Selic e ao Câmbio ultrapassava 

os 80% em 1999, o que nos permite afirmar, portanto, que ela é bastante sensível a 

                                                                 
67Utilizarei aqui o conceito de Dívida Pública Mobiliária Federal Interna (DPMFi) dada sua estreita relação 

com as variações da Selic, já que é formada pelos títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional. 
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variáveis financeiras ou macroeconômicas (SANTISO, 2006; VERNENGO, 2006; 

LOPREATO, 2014). Por essa razão, a própria desvalorização cambial resultante da 

flutuação, se foi positiva do ponto de vista do setor externo, produziu, por outro lado, um 

agravamento no endividamento público. Isto porque o Banco Central, na iminência da 

desvalorização cambial, ofereceu hedge para empresas e bancos endividados em moeda 

estrangeira. Além disso, a venda de títulos indexados ao câmbio transferiria para o 

Tesouro as perdas advindas de uma desvalorização cambial, isto é, diante das incertezas 

dos investidores (detentores de títulos do governo), os gestores da política monetária 

ofereceram-lhes papeis pós-fixados, cujo indexador era a taxa de câmbio, o que 

corresponde na prática, de acordo com os críticos, a uma “estatização” da dívida externa 

e do risco cambial68 (BELLUZZO e ALMEIDA, 2002; BATISTA JR., 2000). 

Assim, o que esse primeiro ponto nos revela é que as estratégias macroeconômicas 

da estabilização produziram um forte impacto sobre o resultado das contas públicas. A 

mudança de estratégia, em 1999, suavizou tais efeitos por conta da gradual redução dos 

juros e da obtenção de superávits primários, embora os tenha agravado, em um primeiro 

momento, por conta dos hedges cambiais. Esses elementos nos permitem concluir que a 

trajetória da dívida pública brasileira não é expressão pura de uma questão fiscal. Isso 

nos conduz ao segundo ponto: 

 

3.1.2 -  Desequilíbrio externo 

 

os credores internacionais e o próprio FMI só se 

preocupam e só falam em déficit público e dívida interna, mas, 

quando acontece a crise financeira em um país em 

desenvolvimento, ela sempre ocorre pelo lado externo, é sempre 

                                                                 
68“Nas semanas anteriores à desvalorização, o Banco Central vendeu cerca de US$ 7 bilhões no mercado 
futuro, por meio do Banco do Brasil. Depois da mudança no câmbio, perdeu quase US$ 2 bilhões no 
socorro a bancos que haviam quebrado no mercado futuro e que poderiam espalhar seus prejuízos pelo 
mercado financeiro, o chamado caso Marka-Cindam, em fevereiro (TEIXEIRA, 1999). Em suma: a atuação 
do Banco Central implicou a assunção de quase 70% do risco cambial do setor privado antes da 
desvalorização, e mais um pouco em seguida. O impacto da desvalorização sobre os títulos de Tesouro 

Nacional elevou a dívida líquida do setor público de imediato em quase 8% do PIB(grifo meu) sobre os 
níveis do final de 1998” (CARVALHO ET AL, 2011). 
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uma crise de balanço de pagamentos (BRESSER-PEREIRA, 

2014, p. 322). 

 

Desde 1995 o país passou a enfrentar um elevado déficit em transações correntes. 

O financiamento externo desses déficits tendeu a se interromper abruptamente a cada 

crise originada externamente (crise do México em 1994, crise asiática em 1997, crise 

russa em 1998), que imediatamente se propagava internacionalmente produzindo surtos 

de instabilidade nos “mercados emergentes” e crises em seus balanços de pagamentos. A 

falta de mecanismos de controle sobre os fluxos financeiros (abertura da conta de capitais) 

e um insuficiente nível de reservas internacionais agravava a crise no balanço de 

pagamentos, produzindo desvalorização cambial e evidenciando um problema de 

fragilidade externa. As respostas do governo brasileiro, entretanto, eram aumento nas 

taxas de juros e sinalizações de que intensificaria um ajuste fiscal, como nos relembra o 

ex-Presidente Cardoso a respeito da crise asiática, cujo epicentro fora na Malásia. 

 

No final do dia, o Gustavo [Franco] me disse que as taxas 

de juros iam subir. O Malan […] também disse isso. […] Vamos 

mais que dobrar as taxas de juro. Espero que seja provisório 

(CARDOSO, 2016, p.370-371). 

 

Além da subida da taxa de juros como forma de tentar impedir a saída de capitais, 

a resposta do governo diante das crises era de natureza fiscalista, com a elaboração do 

“Pacote 51” diante da crise asiática e do supramencionado “Plano de Ação 1999-2001” 

diante da crise da Rússia. Em todos esses momentos a estratégia do governo foi sinalizar 

e buscar cortes de gastos, como atesta o ex-presidente Cardoso: “E a nova pressão de 

Malan: a questão é fiscal e não cambial; quer dizer, o governo continuava a gastar muito, 

acumulando déficits” (CARDOSO: 2006, p. 378). 
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3.2 - Um Consenso Forjado 

 

O que importa ressaltar aqui é que o diagnóstico da equipe econômica do governo, 

segundo o qual o problema fiscal é central e a resposta do governo deve ser demonstrar 

capacidade de pagamento (ajuste fiscal) e sustentabilidade da dívida pública mediante 

superávits primários elevados, não é consensual no debate econômico. Esse diagnóstico 

contrasta, por exemplo, com o de Paulo Nogueira Batista Jr. Batista Jr., ao analisar os 

efeitos do Real, aponta para o fato de que a inflação foi controlada com inegável sucesso 

ao mesmo tempo em que o déficit público subiu e afirma que a centralidade do problema 

estava na questão cambial, e não fiscal, como defendia Malan (BATISTA Jr., 2000). Sua 

posição crítica ao governo foi publicada em inúmeros jornais do período, sempre 

deslocando a preocupação fiscalista do governo para o problema dos desequilíbrios 

externos do balanço de pagamentos e para a vulnerabilidade resultante do descontrole dos 

fluxos de capitais financeiros. Assim, Paulo Nogueira procura refutar a visão que intitula 

de “ortodoxia fiscal”, segundo a qual todos os problemas seriam resolvidos mediante 

aprofundamento do ajuste fiscal, aumentando os superávits primários e realizando 

“reformas estruturais”, como a previdenciária. Na verdade, em seu diagnóstico, a relação 

de causalidade entre determinadas variáveis é invertida. Convém transcrever um trecho 

que sintetiza sua visão: 

 

Essa abordagem [ortodoxia convencional] parece pouco 

promissora. A relação de causalidade da dívida pública para as 

contas externas existe, sem dúvida, mas é provavelmente bem 

mais fraca do que a relação inversa, que vai do desequilíbrio 

externo para as contas públicas. A pressão do desequilíbrio 

externo sobre a taxa interna de juro e a taxa de câmbio explica – 

e de forma bastante direta e evidente – grande parte do 

desequilíbrio fiscal e do aumento da dívida pública desde 1994 

(BATISTA JR.: 2003, p.246)69. 

                                                                 
69A visão acima transcrita revela algo importante. Trata-se de uma análise econômica que, ao analisar um 

fenômeno real, atribui um sentido de causalidade oposto àquele compartilhado pelo pensamento 

hegemônico, defendido pelo governo. Eis aqui um dos aspectos que conformam aquilo que Peter Hass 

(1992) chamou de comunidade epistêmica, que seria uma rede de economistas que partilham de 

determinadas crenças causais e normativas. Para se conformar a uma determinada comunidade epistêmica 

é preciso o compartilhamento de determinadas ideias econômicas e ainda de outros atributos socialmente 

adquiridos, como visões gerais de mundo e interesses. 
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De acordo com essa visão “alternativa”, seria o persistente déficit externo que 

produz a fragilidade financeira do setor público, o que nos permitiria dizer que no fundo 

o que se tinha era uma política de endividamento interno como forma de compensar um 

desequilíbrio do setor externo. Se havia uma “crise fiscal”, ela era sobretudo decorrente 

das altíssimas taxas de juros, que, na visão convergente de Maria da Conceição Tavares, 

consistiam numa “tentativa de segurar o balanço de pagamentos e impedir a fuga de 

capitais especulativos” (TAVARES: 1999, p. 81). Aqui vale reproduzir uma síntese de 

seu diagnóstico, segundo o qual o governo teria montado a seguinte armadilha: “Para 

manter a política de estabilização, a curto prazo produz desequilíbrios financeiros 

crescentes no setor público” (idem, p. 81). 

A política de déficits em transações correntes e de juros demasiadamente elevados 

utilizados para equilibrar o balanço de pagamentos e manter o câmbio sobreapreciado 

diante de choques externos também é frontalmente criticada por Bresser-Pereira e Nakano 

(2002). Visando uma estratégia de real estabilização macroeconômica e retomada do 

crescimento econômico, os autores propõem uma estratégia concertada que possui, como 

elemento central, a redefinição do binômio câmbio-juros que marcou os governos 

Cardoso. Dentre as inúmeras críticas à política macroeconômica adotada no período, 

destaco duas: A atribuição de múltiplas funções à taxa de juros (restringir a demanda 

agregada, para controlar a inflação; manter o câmbio valorizado, também para controlar 

a inflação de custos; equilibrar o balanço de pagamentos; financiar o déficit público, entre 

outras). Essa multiplicidade de objetivos, por vezes contraditórios entre si, produzindo 

desajustes colaterais, ajudaria a explicar a manutenção da taxa de juros tão elevada no 

Brasil. 

Outra crítica presente no texto é a inadequação do arranjo denominado regime de 

metas de inflação, por este ter sido concebido para ser implementado em situações de 

equilíbrio macroeconômico, quando no Brasil foi implementado no auge de uma crise de 

balanço de pagamentos e marcada por uma situação inicial de juros excessivamente 

elevados, do que a macroeconomia se tornou refém. Aqui vale acrescentar que o regime 

de metas de inflação tal como adotado no Brasil se utiliza de um índice de preços sensível 

a variações bruscas causadas por razões diversas (Índice de Preços do Consumidor 

Amplo-IPCA), quando boa parte dos manuais sugerem a adoção de um índice do tipo 
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“core inflation”. Dada a necessidade de cumprir metas de inflação de curto prazo, 

avaliadas periodicamente pela lógica imediatista do universo do mercado financeiro, os 

governos parecem ter se tornado reféns dos juros altos, que são elevados diante de 

pressões inflacionárias de qualquer natureza (como desvalorizações cambiais ou quebra 

de safras de alimentos) sob pena de não cumprimento da meta, o que cria um fortíssimo 

constrangimento de caráter político.   

O resgate dessas críticas é feito aqui com um objetivo: Demonstrar que, embora 

os governos busquem demonstrar consenso, no âmbito acadêmico as divergências são 

inúmeras. Assim, a eficácia da política monetária tal como foi desenhada no Brasil é 

fortemente questionada e soluções alternativas, elaboradas a partir de diagnósticos 

alternativos, existem70. No entanto, o que se observa analisando o período dos governos 

Cardoso, e, sobretudo, o período próximo à eleição de Lula, é que parece ter se construído 

a necessidade política de demonstrar consenso quanto aos diagnósticos e bloquear a 

possibilidade do debate e da divergência. Nesse sentido, vale recordar que, apesar das 

críticas e de propostas alternativas concretas, Bresser-Pereira, embora tenha participado 

do governo como Ministro da Administração e Reforma do Estado (MARE), foi mantido 

fora da equipe econômica, assim como outros críticos. A estratégia do governo foi, por 

exemplo, manter no Ministério da Fazenda durante os dois mandatos o ministro Pedro 

Malan, a quem o então presidente Cardoso chegou a se referir como o “diplomata 

financeiro”.   

As divergências alimentadas por Paulo Nogueira Batista Jr.71 também lhe 

renderam a exclusão de postos decisórios estratégicos. Aqui vale voltar um pouco no 

tempo e recordar o episódio em que seu nome foi cogitado pelo então presidente Itamar 

Franco para ocupar a diretoria da área externa do Banco Central, o que causou certo 

rebuliço dentro do governo. Segundo consta, o então Ministro do Planejamento, Paulo 

Haddad, ficou “apavorado com a ideia de que Paulo Júnior pudesse tornar-se diretor do 

BC – logo da área externa! – sabendo da ojeriza que ele tinha ao Fundo Monetário 

Internacional (FMI), à banca de credores externos e ao receituário da política 

liberalizante apregoada pelo famoso Consenso de Washington [...]” (PRADO, 2005, 

                                                                 
70Para uma resenha de um conjunto de teses que questionam a eficácia dos mecanismos de transmissão da 

política monetária, cf. Modenesi e Modenesi (2012). 
 
71Batista Jr. é um economista com fortes vínculos com o PT e elaborou, em 1994, uma proposta teórica e 

estratégica de combate à inflação, que ficou conhecida como “Ataque Frontal”. 



84 
 

p.47). Nesse contexto, Itamar foi logo dissuadido da ideia, pois, naquele momento, Pedro 

Malan – o “diplomata financeiro” – negociava a reestruturação da dívida externa com os 

bancos credores e Paulo Nogueira não era um nome de confiança dos banqueiros 

internacionais: “Naquele momento, Pedro Malan não se sentia nada confortável com a 

ideia de ter Paulo Nogueira Batista Júnior ao seu lado nas conversas com os banqueiros 

internacionais” (idem, p.98)72. 

A estratégia política de demonstrar consenso quanto aos problemas e diagnósticos 

centrais foi, como é sabido, mantida – e mesmo reforçada – na transição para o governo 

do PT. Nesse sentido vale mencionar que a citação de Paulo Nogueira Batista Jr. 

reproduzida acima (sobre a direção de causalidade entre desequilíbrio externo e desajuste 

fiscal) foi escrita já no primeiro ano do governo Lula. Portanto, tem como interlocutores 

diretos não apenas a equipe econômica do governo Cardoso, como também a equipe de 

Lula, em específico, a dupla Palocci-Meirelles, cujas políticas também se enquadram na 

chamada ortodoxia convencional.73   

Os dois pontos brevemente discutidos acima nos ajudam a entender por quê adoto 

o conceito de ortodoxia liberal (BRESSER-PEREIRA, 2007). Mais do que baseada em 

teorias, a ortodoxia é normativa, ela prescreve um conjunto de políticas baseadas em 

postulados pouco ou nada afeitos à controvérsia. Erber (2011) utiliza o conceito de 

“convenção” para se referir algo semelhante. Aqui uma convenção é entendida como o 

conjunto de agendas (positiva e negativa), com as hierarquias de problemas que 

estabelecem e com o conjunto de regras que estruturam as ações em vista da 

transformação. Portanto, toda convenção é normativa, sendo formada por um conteúdo 

cognitivo formado por um “núcleo duro” (de natureza axiomática) e conhecimentos que 

têm origem na ciência e a partir do qual são elaborados receituários de política. 

Não por outra razão, os diagnósticos alternativos são descartados ou mesmo 

desqualificados no debate público. Assim, o apontamento de outras causas para o déficit 

público e o consequente aumento da dívida pública – mesmo que teoricamente mais 

consistente que o mantra “o Estado gasta demais” – tende a ser lido como sinal de 

                                                                 
72Em 2007 Paulo Nogueira é convidado pelo então Ministro da Fazenda, Guido Mantega, a ser o 

representante do Brasil junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI). 
 
73As estratégias do primeiro governo Lula, seus diagnósticos e o perfil dos secretários da Fazenda serão 

abordados no capítulo seguinte. 
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irresponsabilidade fiscal. Também o questionamento sobre a adequabilidade do regime 

de metas de inflação, tal como foi construído no Brasil, tende a ser bloqueado e/ou lido 

como descuido em relação à inflação. 

A estratégia de demonstrar consenso e manutenção integral do regime de política 

macroeconômica construído em 1999 ficou especialmente evidente, como dito, no 

período próximo às eleições presidenciais de 2002. Nesse sentido chama atenção não 

apenas a ausência de uma discussão pública sobre possíveis deficiências ou possibilidades 

de aprimoramento do arranjo institucional e dos instrumentos macroeconômicos 

disponíveis, como também a sinalização de absoluta aceitação por parte do comando de 

campanha do Partido dos Trabalhadores, quando este já tinha como quase certa a vitória 

eleitoral. Assim, nem pequenas modificações ou adaptações de práticas e instrumentos 

(mudanças de primeira ordem na tipologia de Peter Hall74), que poderia se esperar vir de 

um governo de oposição, foram publicamente discutidas naquele momento. Podemos 

imaginar, como exemplo, uma possível sugestão de adoção de um conceito de superávit 

primário estrutural (que leve em conta as flutuações da economia), algo que daria uma 

margem de manobra maior para o governo aumentar investimentos em momentos de 

retração da economia sem se prender à lógica fiscal curto-prazista implícita no conceito 

vigente. Outro exemplo possível seria propor a discussão sobre a adoção de um mandato 

duplo para o Banco Central, onde este conciliasse os objetivos de controle de inflação e 

manutenção do nível de emprego75. Como é sabido, a estratégia de campanha e a política 

efetivamente adotada no primeiro mandato do governo Lula, no que diz respeito 

especificamente a esses pontos, foi a adoção de um nível de superávit primário maior do 

que o acordado com o FMI e a tentativa de formalização da “autonomia” do Banco 

Central. 

                                                                 
74Resgato aqui as tipologias propostas por Peter Hall (1993) e apresentadas no primeiro capítulo. Elas se 

referem aos níveis de níveis de “policy intervention”, que seriam: Mudança de terceira ordem (mudança 

nos objetivos gerais que guiam as políticas); mudança de segunda ordem (mudança nas técnicas usadas 

para alcançar aqueles objetivos); e mudança de primeira ordem (a “configuração” precisa de tais 

instrumentos). As mudanças de primeira e segunda ordem parecem dizer respeito à noção de ideias 

programáticas de Campbell (2002). 
 
75Essa é uma das propostas da macroeconomia novo-desenvolvimentista Cf. Paula (2008) e é também o 

modelo adotado pelo Federal Reserve, modelo que, na visão de Pedro Malan (publicada no contexto pós 

crise de 2008), não deveria ser adotado no Brasil porque “[...]ainda não é passível de adoção formal em 

um País que está procurando estabelecer de forma sólida e consistente suas credenciais anti-

inflacionárias” (MALAN: 2009, p.12). 
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A pergunta que os elementos expostos acima suscitam é: Como é possível que um 

conjunto de postulados e práticas (ou “ideias econômicas”) receba críticas tão 

contundentes, muitas vezes acompanhadas de propostas mais ou menos razoáveis, ao 

mesmo tempo em que é defendido de maneira tão efusiva por seus adeptos? Como nos 

alertou Pérsio Arida em brilhante ensaio, não é possível esperar uma superação positiva 

das controvérsias econômicas (ARIDA, 1996). Portanto, uma discussão puramente 

acadêmica sobre essas questões renderia controvérsias infindáveis. Podemos então 

transpor a questão para outro nível: A política. Nesse nível, a explicação possível para a 

sinalização do consenso é o pragmatismo. A vulnerabilidade e dependência financeira de 

nossa economia nos obrigaria a uma incessante conquista da “confiança” dos credores, 

de modo que restaria à política macroeconômica a busca dessa confiança, sob pena de 

sofrer consequências econômicas reais (como problemas de financiamento e pressão 

inflacionária), consequências essas que podem se transpor para a esfera política, com a 

possível perda de popularidade do governo de turno76. Diante de todas essas questões, 

ainda parece útil lançar mão de uma pergunta de caráter mais sociológico: Quem ganha 

com isso? 

 

3.3 - Rentismo: O outro lado do desajuste 

 

Analisando o sistema macroeconômico que se construiu no Brasil pós-Real, 

Bresser-Pereira (2007) explora com mais acuidade as inter-relações entre juros altos, 

absorção de poupança externa e câmbio sobrevalorizado, e, assim como Paulani (2008; 

2013), identifica a predominância de uma mesma lógica e o favorecimento de um mesmo 

tipo de interesse: O rentismo. A análise da lógica macroeconômica leva Bresser a falar 

em “sistema macroeconômico perverso”. Em suas palavras: 

 

No Brasil, porém, o sistema econômico vigente não 

obedece à lógica do bem-estar ou do desenvolvimento. Sua 

lógica nos últimos doze anos tem sido a dos juros altos e do 

                                                                 
76Quanto a esse ponto constam inúmeros relatos do ex-presidente Cardoso sobre seus esforços em não 

deixar que conflitos internos à sua equipe econômica viessem a público (CARDOSO, 2006; 2016). 
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câmbio baixo. Usando uma linguagem que os economistas 

entendem bem, sua “função objetivo” é a obtenção de 

rendimentos que atendam aos interesses dos rentistas e seus 

comissionados na área financeira, e a manutenção de uma taxa 

de câmbio apreciada que neutralize a capacidade de competição 

internacional da Nação e possibilite às multinacionais remeter 

maiores lucros em divisa forte para suas matrizes (idem, 2007, p. 

59). 

  

Um momento privilegiado para captar a lógica acima descrita e a fragilidade do 

arranjo macroeconômico é o ano de 2002, ano marcado por outra crise no balanço de 

pagamentos e pela enorme pressão dos mercados financeiros diante das “incertezas 

eleitorais”, isto é, do temor que este mesmo arranjo fosse reformulado ou questionado em 

seus fundamentos. O que a conjuntura de 2002 revela é que, além de obter enormes 

ganhos, as instituições financeiras exercem enorme poder sobre as decisões de Estado. A 

seguir trarei alguns indícios que permitem sustentar a afirmação feita acima para, num 

segundo momento, demonstrar como o comando de campanha do PT lidou com essa 

realidade no momento em que disputou e, posteriormente, ocupou, a Presidência da 

República. 

Com base em dados disponibilizados pelo Tesouro Nacional, em seus periódicos 

relatórios da dívida pública, e nos levantamentos feitos por Ferreira (2005), pode-se 

afirmar não apenas que a dívida pública interna cresceu sobremaneira ao longo dos 

governos de Fernando Henrique Cardoso, mas também que estava concentrada em um 

número relativamente reduzido de grandes bancos, era de curto prazo, majoritariamente 

pós-fixada (indexada ao câmbio e à Selic) e seu serviço absorveu parcela significativa da 

receita pública. 

Ferreira (2005) revela que apenas os dez maiores bancos controlaram mais de 30% 

da dívida pública ao longo da década de 1990 (o que chega a 70% considerando-se todo 

o sistema bancário), o que revela uma relativa concentração de títulos em poder de poucas 

instituições financeiras. Esta dimensão, somada a fatores como “organização de classe” 

e “participação nos aparatos de decisão do Estado” levam Ferreira a enunciar o seguinte: 
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[...] os títulos da dívida pública podem se constituir em 

uma fonte de poder para os seus detentores, pois a dependência 

do governo dos recursos dessas instituições pode gerar as 

condições que lhes permita influenciar ou constranger as 

decisões dos formuladores de política econômica ou, em outras 

palavras, exercer hegemonia financeira (FERREIRA, 2005, p. 

16). 

 

A passagem acima traz à tona o elemento poder, constantemente negligenciado 

por boa parte dos economistas, e, nesse caso, sugere algo que é semelhante à tese da 

dependência estrutural do Estado em relação ao capital financeiro77: 

 

Como argumentou Pzreworski (1995), em situações em 

que o capital é internacionalmente móvel, como a com que ora 

nos deparamos, pode-se aplicar a teoria da dependência estrutural 

do Estado em relação ao capital. Ou seja, na medida em que a 

livre mobilidade do capital não é algo natural ou inevitável, a 

dependência estrutural do Estado ao setor financeiro 

internacionalizado resulta das escolhas efetuadas no passado e 

reafirmadas no presente [grifo meu] (LOUREIRO, SANTOS e 

GOMIDE, 2011, p. 294). 

 

Sabe-se que a taxa média de rentabilidade anual dos títulos públicos no período 

1995-2000 foi de 17,4%, o que explica a preferência dos bancos por esse tipo de 

investimento, responsável por 31,8% de suas receitas no ano de 1999. Esses dados 

reforçam a hipótese de que há uma estrita relação entre deterioração das contas públicas 

e lucros do sistema financeiro (Dados extraídos de ANDIMA, 2001 apud GONÇALVES 

e POMAR, 2002). Se tomarmos como referência o ano de 2002, os dados são ainda mais 

impressionantes. Senão vejamos: Verificando qual o peso dos títulos públicos na carteira 

dos grandes bancos, nacionais e estrangeiros, Ferreira (2005) pôde demonstrar que, no 

ano de 2002, as receitas provenientes das aplicações em títulos e valores imobiliários das 

                                                                 
77Concordando com a afirmação acima, devo acrescentar que a análise aqui proposta confere um estatuto 

de maior autonomia às ideias econômicas portadas pelos ocupantes dos postos estratégicos, isto é, nem toda 

decisão é puramente influenciada ou constrangida pelas instituições financeiras, senão que também 

embasadas em determinados postulados teóricos, ou, melhor dito, são formuladas a partir de um núcleo 

teórico que lhes confere legitimidade científica. Uma consequência prática dessa posição aqui assumida é 

que a própria critica e (re)formulação teóricas são necessárias.    
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instituições ABN Amro, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Citibank, 

HSBC, Itaú, Safra, Santander e Unibanco (consideradas no agregado) equipararam-se às 

receitas com operações de crédito, que é a atividade principal de bancos comerciais78. Se 

olhadas separadamente, o Bradesco é a instituição que mais chama a atenção. Pelos dados 

disponibilizados em seus balanços patrimoniais foi possível perceber a importância dos 

títulos públicos na composição da carteira dessa instituição, formada majoritariamente 

por Letras Financeiras do Tesouro (LFT’s) e Letras do Tesouro Nacional (LTN’s), ambas 

modalidades indexadas à Selic. Em segundo lugar vêm os títulos indexados ao câmbio 

(Ferreira. 2005). No entanto, o que mais chama atenção é o valor de títulos em carteira: 

No ano de 2002 o Bradesco possuía cerca de 30 bilhões em títulos públicos federais, o 

que lhe rendeu uma receita muito próxima daquela oriunda de operações de crédito para 

pessoas físicas e jurídicas, sua atividade principal (idem). Em outras palavras, algo em 

torno de 50% da receita do Bradesco no ano de 2002 é proveniente dos cofres públicos. 

Diante disso, cumpre observamos a questão pelo outro lado: O lado das despesas do 

Estado. 

Assim, aquele que abrisse o jornal no caderno de economia após transcorrido um 

mês desde a posse de Luís Inácio Lula da Silva, se depararia com a seguinte notícia: “Boa 

parte dos R$ 114 bi pagos em juros foi parar nas mãos dos bancos”. 

 

Em 2002, o setor público [...] gastou R$ 113,978 bilhões 

em juros da dívida. Foi o valor mais elevado registrado durante 

o governo Fernando Henrique Cardoso. Boa parte desse dinheiro 

foi parar nas mãos dos bancos e dos fundos de investimento que 

operam no país. [...] Dos quase R$ 114 bilhões de juros gastos no 

ano passado, cerca de R$ 100 bilhões eram de responsabilidade 

do Tesouro e do Banco Central, e foram pagos àqueles que 

investiram em títulos públicos federais (FSP, 31/01/2003, B4). 

 

Apenas duas semanas após a notícia transcrita acima, o jornal Folha de São Paulo 

divulgou uma pesquisa realizada pela consultoria Austin Asis, que, a partir dos balanços 

dos bancos, concluiu que a rentabilidade (lucro líquido sobre o patrimônio) média dos 

                                                                 
78O balanço dos bancos é divido em “Receitas com operação de crédito”, que é sua atividade principal, e 

“Receitas com Títulos e Valores Imobiliários”, cuja maior parte é composta por títulos públicos. Há uma 

imprecisão nesses valores pois não é sua totalidade que é composta por títulos federais. 
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bancos para o ano de 2002 fora de 24,5%, a maior da história. “Bancos têm rentabilidade 

recorde em 2002” foi a chamada da reportagem (FSP, 16/02/2003 – B1). Diante desses 

números, o presidente da consultoria afirmou: “O estresse do ano passado não foi bom 

para ninguém, mas não se pode negar que os bancos se beneficiaram desse momento” 79. 

Na mesma edição lê-se a seguinte notícia: “Lula enfrenta maior desemprego da história” 

(FSP, 16/02/2003 – B6). 

 

Considerações Finais: 

 

No início do capítulo anterior procurei fazer um breve resgate do processo de 

construção dos mecanismos estatais que visavam alicerçar um projeto geral de 

crescimento econômico. Conhecido seu caráter autoritário e concentrador de renda, o 

foco da análise recaiu sobre a construção e consolidação de práticas que permitiram ao 

Estado capitanear aquele processo ocorrido num momento no qual a noção geral de 

desenvolvimento econômico ainda permeava a visão das elites políticas e burocráticas, 

isto é, elas orientavam-se por uma ideologia a que se chama, genericamente, de 

desenvolvimentista (SIKKINK, 1985). Um nível de análise mais focado nas ideias 

específicas sobre políticas macroeconômicas, ao que estou chamando de ideias 

econômicas, nos revela a forte influência do chamado consenso keynesiano-

desenvolvimentista, quando se atribuía grande papel ao Estado como indutor da demanda 

agregada, com pesados investimentos públicos e importante papel conferido às empresas 

estatais. Por essa razão o foco do breve resgate histórico apresentado recaiu sobre a 

construção dos mecanismos fiscais (financeiros e creditícios) e dos consequentes arranjos 

construídos para viabilizar aquele projeto. 

Naturalmente não é razoável se atribuir todas as estratégias dos governos militares 

às ideias econômicas hegemônicas na época. A insistência em manter até os limites os 

projetos do II PND, por exemplo, não pode ser atribuída unicamente ao consenso 

keynesiano. As coalizões de apoio e oposição, os interesses materiais concretos e as 

circunstâncias em que as ações estatais são tomadas são, sem sombra de dúvida, de 

                                                                 
79A fala é do presidente da Austin Asis, Erivelto Rodrigues, transcrita em (FSP, 16/02/2003, B1). 
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extrema relevância80. No entanto, o que é pouco frisado nas análises, os pressupostos 

macroeconômicos hegemônicos orientam fortemente a concepção de determinadas 

políticas e orientam as ações concretas. É o que busquei aqui demonstrar. Reforça essa 

afirmação o fato de que, diante do esgotamento do modelo geral construído pelos 

governos militares, com o esgotamento do padrão de financiamento e desencadeamento 

da dívida externa, ganharam terreno no Brasil ideias econômicas de matriz liberal e 

neoclássica. O que ocorreu nesse período foi então que a necessária crítica ao 

autoritarismo presente na estrutura decisória de política econômica e a necessária crítica 

ao conteúdo da política econômica abriu espaço e deu força a uma crítica ao Estado e sua 

excessiva intervenção na economia. A partir daí ganharam terreno uma visão liberal sobre 

Estado e economia e também um conjunto de políticas econômicas impostas de fora, 

como imperativas ao ajustamento e que atribuíam outro papel às políticas fiscal e 

monetária.   

Defendo aqui que o elemento exposto acima ajuda a explicar por quê as reformas 

institucionais que se seguiram ao estrangulamento financeiro que comprometeu a 

capacidade de investimento do Estado brasileiro não buscaram reconstruir aquela 

capacidade. O que quero dizer é que, apesar de todo o esgotamento fiscal e toda 

subordinação da política de ajustamento frente aos credores externos – portanto, 

“constrições objetivas” – os reformadores liberais e, posteriormente, os gestores da 

política macroeconômica pós-estabilização, não tinham em suas prioridades a ideia de 

que talvez fosse preciso recriar a capacidade estatal de coordenação e indução dos 

investimento privados, e, portanto, não se empreenderam esforços na construção de um 

arranjo institucional que viabilizasse aquela capacidade81. Ademais, não foi apenas uma 

visão keynesiana de política fiscal que ficou enfraquecida. A própria ideia de autonomia 

nacional e de desenvolvimento econômico ficou excluída da agenda pública ao longo da 

                                                                 
80Fiori (1994), por exemplo, defende que políticas ortodoxas de ajuste foram vetadas pelos “sócios” 

originários que sustentavam o regime militar, impelindo o Estado a uma “fuga para frente”. (FIORI, 1994; 

2003). 
 
81Na verdade os investimentos privados continuam, obviamente, essenciais, mas o papel do Estado não é 

coordená-los e ou induzi-los com investimentos públicos, mas oferecer um “ambiente” de negócios 

(microeconômico) e, do ponto de vista macro, manter a confiança na sustentabilidade da dívida pública. 

Também não havia esforços em construir estratégias cambiais visando melhorar a posição do país na 

competição internacional e/ou ampliação da participação da indústria nos agregados econômicos. 
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década de 1990, marcada pela prioridade absoluta da manutenção da estabilidade. Esse 

foi o mote desse capítulo. 

A estabilidade como única pauta da política macroeconômica nos leva a outro 

ponto: As estratégias mobilizadas para esse fim e suas justificativas internas revelam não 

apenas o abandono de uma visão que atribui importância ao desenvolvimento econômico, 

de maneira geral, e aos investimentos públicos, de maneira mais específica, como também 

revelam que passou a predominar uma visão essencialmente fiscalista dos problemas 

macroeconômicos, e que, ao mesmo tempo, não atribuiu a devida atenção aos recorrentes 

desequilíbrios externos. Mais importante do que retomar as críticas à visão que se tornou 

hegemônica, meu objetivo foi demonstrar o processo histórico pelo qual a visão 

alternativa, por uma série de razões, foi perdendo espaço, e a adesão ao novo consenso 

foi se tornando uma espécie de condição sine qua non para economistas que pretendam 

ocupar postos estratégicos no sistema decisório de política econômica. Por fim, em tom 

de crítica, que me parece necessária, pretendi demonstrar brevemente a afinidade eletiva 

que se estabeleceu entre a manutenção do regime macroeconômico que se tornou 

hegemônico, segundo o qual o mencionado tripé seria inquestionável e sinônimo de 

política macroeconômica responsável, e os altos ganhos dos setores financeiros e rentistas 

da sociedade. 
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CAPÍTULO IV 

Finanças e Desenvolvimentismo: A disputa pelo Estado 
 

 

Em 2003 o Brasil assistiu a um fenômeno talvez sem paralelo em sua história 

política. Subiu a rampa do Palácio do Planalto para tomar posse como Presidente da 

República um homem que, de origem paupérrima, se tornou metalúrgico e encabeçou, no 

coração industrial do país, o que talvez tenha sido o maior ciclo de greves da história 

nacional, ao apagar das luzes da ditadura militar. Na política, a dimensão simbólica é 

fundamental, e a posse de um ex-metalúrgico como Presidente da República contrariava 

500 anos de História.    

Luís Inácio Lula da Silva, entretanto, não chegou sozinho ou por mero acaso da 

história, ao centro do poder político nacional. Teve atrás de si, desde antes da fundação 

do Partido dos Trabalhadores, um forte movimento de bases, movimentos sindicais e 

intelectuais entusiasmados com o nascimento de um partido dos trabalhadores, que 

depois se tornaria o maior partido de esquerda e de massas que o país já teve. No entanto, 

a história de criação do PT e de seus primeiros movimentos não se confunde com o PT 

que chegou ao governo federal em 2002. Nem a estrutura do partido, nem a origem social 

de seus quadros e muito menos o discurso político, se assemelhavam àqueles da década 

de 1980. 

As transformações do Partido dos Trabalhadores não eram nenhuma novidade no 

início dos anos 2000. Muito já havia sido escrito a respeito do movimento de moderação 

gradual do PT e o abandono das teses mais radicalizadas que marcaram seu nascimento. 

Ainda assim, mesmo que nem os mais ingênuos esperassem a implementação do 

socialismo, o que se viu ao longo da campanha presidencial de 2002 surpreendeu muitos. 

A moderação do discurso e os acenos ao mercado financeiro feitos ao longo da campanha 

sugeriam que, se não estivessem blefando, as ideias históricas do partido haviam sido 

abandonadas. E o que se viu nos primeiros meses de governo comprovou algumas 

suspeitas: A política macroeconômica do primeiro governo Lula seguiria exatamente os 

mesmos preceitos que orientavam o segundo governo Cardoso. Só que agora a dose era 

ainda maior. 
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A manutenção de elevadíssimas taxas de juros e a ampliação do superávit primário 

levados a cabo pela dupla Palocci-Meirelles arrancaram críticas até mesmo dos grandes 

jornais e seus colunistas: 

 

Enquanto sinais de paralisia da atividade produtiva e declínio da 

inflação se tornam cada vez mais enfáticos, autoridades econômicas do 

governo Luiz Inácio Lula da Silva emitem sinais de que não cederão ao clamor 

pela redução das insuportáveis taxas de juros vigentes...pouco importa se o 

pulso da economia desvanece, se a demanda arrefece, se o desemprego 

apavora, se a dívida pública e a carga fiscal escalam e as empresas são 

asfixiadas. O que orienta a lógica de alguns tecnocratas do BC são os 

modelos armazenados em seus computadores. São eles que parecem ditar 

os rumos da economia. [...] Manter a economia nos trilhos atuais significa 

estagnação, desemprego e deterioração da renda, embora agrade àquela fatia 

francamente minoritária que faz fortunas emprestando dinheiro ao 

Estado” (grifos meus) (KUCINSKI: 2014, p. 108-109). 82  

 

A esquerda também não tardou a fazer suas críticas, acusando o governo de “beijar 

a cruz” (ARANTES, 2007) ou de alimentar o parasitismo financeiro às custas do 

orçamento público, o que seria uma rendição ao mantra ortodoxo de que “não há 

alternativas” (PAULANI, 2008). Diante disso, por mais que não se esperasse uma virada 

súbita na orientação da política econômica – o PT se justificava com a interessante 

expressão “não se pode dar cavalo de pau em transatlântico” – havia algo a ser 

explicado. Mesmo considerando as características razoavelmente consociativas do 

sistema político brasileiro ou a necessidade de compartilhar poder e fazer alianças para 

sustentar uma base de apoio ao Executivo, marca do chamado presidencialismo de 

coalizão, esperava-se que o novo governo logo mostrasse sua diferença em relação ao 

anterior, marcadamente neoliberal, no chavão da esquerda. Ademais, a política 

econômica adquirira tamanha centralidade ao longo da década de 1990, que a nomeação 

de seus dirigentes não passava mais pela barganha política com os partidos, como 

pesquisas demonstraram (LOUREIRO & ABRUCIO, 1999; OLIVIERI, 2007). Por outro 

lado, se o processo de nomeação da “equipe econômica” – notadamente, Ministro da 

Fazenda e diretoria do Banco Central – não passava pela barganha política com os 

                                                                 
82O trecho acima foi publicado no Editorial do Jornal Folha de São Paulo em 17/05/2003 e foi transcrito 

por Bernardo Kucinski em uma carta endereçada a Lula no mesmo dia. Kucinski, a pedido de Luiz 

Gushiken, exerceu durante o primeiro mandato a função de resumir as matérias veiculadas nos principais 

jornais do país e enviá-las ao então presidente Lula, que as recebia, impreterivelmente, todas as manhãs. 
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partidos da base de sustentação do governo, ele parecia exigir uma negociação direta com 

o chamado “mercado”, como ficou claro na conjuntura de 2002-2003. 

A conjuntura eleitoral de 2002 na verdade revelou algo mais: Não é apenas a 

nomeação dos dirigentes econômicos que deve ser negociada com o mercado financeiro; 

naquele momento, os próprios candidatos a governo com reais chances de vitória – no 

caso Lula e o PT – tiveram que negociar com o “mercado” e revelar que suas intenções 

não eram promover uma ruptura do regime de política econômica. O discurso corrente 

era o de que, caso o PT não fizesse esse aceno amigável ao capital, o caos absoluto seria 

instaurado no país. O que quero dizer com isso é o seguinte: Não há nenhuma novidade 

no fato de que, sob o capitalismo, os donos do dinheiro possuem forte poder de barganha 

frente a governos e eleições. No entanto, o poder do mercado financeiro e a rapidez com 

que é capaz de causar estragos reais no cenário econômico diante de eleições foi, naquele 

momento, algo sem precedentes. Assim, diante da “ameaça” da vitória eleitoral de Lula, 

o mundo das finanças reagiu negativamente, de modo que as “incertezas” dos investidores 

se materializaram em desvalorização cambial, subida da inflação, do “risco país”, e 

aumento das taxas de juros83. Toda essa vulnerabilidade que se evidencia em períodos 

eleitorais, já tratada pela literatura que fala em “democracia de mercado emergente” 

(SOLA e LOUREIRO, 2011; SOLA et al, 2002), se deve em grande medida ao processo 

de liberalização financeira levado a cabo pela maior parte dos países ao longo das décadas 

de 1980 e 1990, e na conjuntura eleitoral de 2002 se materializou – ao menos tendo como 

base o discurso oficial – na insegurança dos investidores em relação à sustentabilidade da 

dívida pública federal. Desse modo, o Estado brasileiro, ainda sob o comando do governo 

Cardoso, encontrou enormes dificuldades em promover a rolagem da dívida84. 

Assim, o movimento de moderação e aceno aos “mercados” feito pelo PT durante 

a campanha eleitoral de 2002 não pode ser entendido fora do contexto de vulnerabilidade 

econômica externa, financeira e fiscal que marcava aquele período. Esse processo de 

moderação, portanto, se deu em um cenário econômico financeirizado no qual a política 

                                                                 
83Como afirma Santiso, “Financial markets became extremely risk averse to the Brazilian democratic game 

[...]” (SANTISO, 2003, p. 269). 
 
84De acordo com Eduardo Guardia, economista e ex-secretário do Tesouro Nacional, “A partir do final do 

primeiro semestre de 2002 o Tesouro Nacional praticamente não foi mais capaz de vender títulos públicos 

com vencimentos posteriores a dezembro de 2002” (GUARDIA, 2004). 
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econômica passou a ter que lidar com exigências específicas da era da “globalização” e 

suas instabilidades. Trata-se de algo próximo daquilo que André Singer chamou de pedra 

no meio do caminho85. 

O objetivo mais geral desse capítulo é demonstrar a maneira concreta como 

ocorreu no Brasil a chegada de um partido de origens de esquerda ao “leme do Estado”, 

um estado que fora moldado institucionalmente pelas reformas liberais dos anos 1990, 

reformas essas que reconstruíram e deixaram como legado uma determinada 

institucionalidade, com determinados arranjos e padrões de política macroeconômica.    

A maneira de levar a cabo tal intento exigirá uma reconstrução histórica com 

ênfase na dinâmica política que se observou na conjuntura crítica de 2002-2003, isto é, a 

chegada negociada do Partido dos Trabalhadores à Presidência da República. Esse 

momento foi marcado por uma estratégia cuidadosa de evitar maiores desestabilizações 

no comportamento dos mercados financeiros. A manutenção dos pilares 

macroeconômicos, vale dizer, foi acompanhada de imediatos esforços de construção de 

políticas públicas de cunho “social”. Em um momento posterior, por meio de um lento e 

gradual processo, ocorreram algumas transformações nas concepções de política 

econômica na área fazendária do governo, que não se tratavam das ideias do socialismo 

democrático do início dos anos 1980, mas de um retorno de noções de desenvolvimento 

econômico. O que se observou foram traços daquilo a que chamei de consenso keynesiano 

desenvolvimentista, uma visão que encontrou restrições ideacionais e institucionais à 

aplicação de suas políticas, o que foi contornado de maneira incremental.   

 

4.1 – Os “mercados” e o PT diante do “risco PT” 

 

                                                                 
85A imagem utilizada por Singer no posfácio de Os Sentidos do Lulismo nos ajuda a imaginar do que se 

trata o processo em questão: “Entre as esperanças utópicas dos anos 1970 no socialismo democrático e a 

tênue reforma do capitalismo realizada pelo lulismo nos anos 2000, haveria a inesperada pedra neoliberal 

no meio do caminho, colocando-nos na defensiva e rebaixando o horizonte das aspirações” (SINGER, 

2012, p. 238-239). 
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 Até meados de março de 2002 os mercados estavam estáveis, mas a partir de 

abril a estabilidade cessou e os prêmios de risco exigidos na compra e rolagem de títulos 

públicos começaram a subir. O motivo: as eleições presidenciais previstas para outubro. 

Nesse momento, o monitoramento dos mercados se intensificou e aumentou a circulação 

de relatórios entre agências do mercado financeiro e seus operadores86. A recente 

moratória da Argentina e o fato de dois candidatos da oposição (Lula e Ciro Gomes) 

haverem mencionado no passado a ideia de reestruturação da dívida contribuíam para o 

ambiente de instabilidade. 

A desconfiança do “mercado” em relação ao resultado das eleições presidenciais 

previstas para outubro daquele ano resultou, como é sabido, em um salto do chamado 

“risco Brasil”, no aumento dos juros internos e na desvalorização cambial. Como 

consequência, a dívida pública entrou em trajetória ascendente87, o que, por sua vez, 

resultou em um aumento ainda maior da desconfiança do “mercado”, que passa a exigir 

juros maiores, alimentando um ciclo-vicioso. Aqui fica claro o problema da 

vulnerabilidade externa do país e a sensibilidade da dívida pública a variáveis financeiras. 

A observação do processo sugere, novamente, que podem ter razão aqueles que apontam 

que o problema não é fiscal, dado que o governo havia produzido sucessivos superávits 

primários desde 1999. As respostas do governo, entretanto, permaneceram fiéis ao 

diagnóstico de ajustes fiscais como panaceia. 

A desvalorização cambial produziu forte pressão inflacionária, diante do que o 

remédio adotado foi novo aumento de juros, o que, por um lado, deteriora ainda mais a 

relação dívida/PIB e produz um perverso processo que se retroalimenta, mas, por outro, 

pode ser lida pelos agentes econômicos como sinal de que a autoridade monetária é 

merecedora de confiança. 

Diante desse quadro o governo Cardoso optou por renovar um acordo com o FMI 

a fim de ganhar força frente aos especuladores contra a moeda e aos credores 

                                                                 
86Eis alguns exemplo: BBVA (Banco Bilbao Viscaya Argentaria) analisou o programa econômico do PT, 

JP Morgan publicou um guia completo dos candidatos brasileiros, Goldman Sachs – que, vale lembrar, foi 

envolvida em acusações de fraudes e “práticas inadequadas” durante a crise dos subprime nos E.U.A e foi 

resgatada pelo governo Bush – criou o “lulômetro”, como afirma Santiso: “Goldman Sachs created a 

“Lulameter”, a model that tried to quantify the probability of Lula victory that was priced in by currency 

markets”. (SANTISO, 2006). 
 
87No ano de 2002 cerca de 83% da dívida federal era indexada ao câmbio ou à Selic e era de curto prazo. 
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internacionais. Aprovado no início de setembro, o acordo previa a liberação de 30 Bilhões 

de dólares, dos quais 6 bilhões seriam liberados ainda no governo Cardoso e o restante 

(24 bilhões) seriam liberados durante o próximo governo desde que cumpridas algumas 

condicionalidades88. O governo, no entanto, não tomou tal decisão sem antes consultar os 

presidenciáveis sobre os termos do acordo, como revela aquele que viria a ser o Ministro 

da Fazenda do governo Lula: “[...] Malan sugeriu uma série de consultas públicas para 

que cada candidato pudesse expor sua opinião sobre o acordo com o Fundo. Aloizio 

Mercadante foi, em nome de Lula, ao encontro preliminar com Armínio Fraga, 

presidente do Banco Central” (PALOCCI: 2007, p.52). E adiante: 

 

Pedro Malan me enviou, pouco depois, uma cópia dos 

termos do acordo que o presidente Fernando Henrique pretendia 

assinar e informou que o presidente começaria a convidar, na 

sequência, os quatro principais candidatos – Luiz Inácio Lula da 

Silva (PT), José Serra (PSDB), Ciro Gomes (PPS) e Anthony 

Garotinho (PSB) – para conversas em separado. Dias depois, 

José Dirceu, Aloizio Mercadante e eu fomos, acompanhando 

Lula, ao Palácio do Planalto para o encontro com o presidente 

Fernando Henrique. Do outro lado da mesa, com o presidente, 

estavam Malan, Armínio e Pedro Parente, ministro-chefe da Casa 

Civil. A reunião foi franca e produtiva. A equipe econômica do 

governo FHC fez um relato sobre os riscos existentes e pediu o 

apoio político do PT para ir ao Fundo. Ao final, Lula comunicou 

que faria uma nota à imprensa expressando suas opiniões críticas 

à conduta do governo na economia, mas apoiando a ida do Brasil 

ao FMI (idem, p. 52). 

 

As últimas linhas da passagem acima transcrita revelam aquilo que seria uma 

constante durante toda a campanha eleitoral do PT: Uma postura, por parte de Lula e da 

ala que comandava o partido, que denotava uma espécie de “consentimento crítico”, isto 

é, uma tentativa de canalizar as insatisfações populares se apresentando como mudança 

ao mesmo tempo em que se sinalizava ao mercado que não faria, caso eleito, rupturas e 

quebras de contrato ou de paradigmas econômicos. Bom exemplo disso é a publicação de 

um documento que foi fartamente comentado, a Carta ao Povo Brasileiro. Publicada em 

22/06/2002, o documento foi lido por muitos, especialmente pela ala mais à esquerda do 

                                                                 
88As condicionalidades eram: fechar o ano de 2002 produzindo um superávit primário de 3,88% do PIB; 

meta de superávit primário de 3,75% do PIB para 2003; estabilização da dívida líquida em 58,9% do PIB 

em 2002, devendo declinar até atingir 47,9% em 2004. (RESENDE et al., 2003). 
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PT, como uma espécie de “carta aos banqueiros”. Outros tantos analistas costumam ver 

ali um repentino ponto de ruptura do PT com suas bandeiras históricas, leitura que me 

parece um tanto exagerada se analisarmos os movimentos internos ao PT89. 

As críticas à esquerda costumam selecionar apenas passagens em que o referido 

documento sinaliza aos mercados o cumprimento de contratos e a responsabilidade fiscal. 

Tal leitura não parece equivocada, visto que o significado político da publicação da Carta 

foi, de fato, sinalizar ao mercado financeiro que os acordos seriam respeitados, na 

tentativa de arrefecer as turbulências que já se faziam sentir em meados de julho de 2002. 

Tratou-se, portanto, de um cálculo político. Mas, exatamente por isso, é importante notar 

o equilíbrio delicado entre a crítica e o consentimento.  A Carta ao Povo Brasileiro inicia-

se com a seguinte afirmação: “O Brasil quer mudar”. Mais adiante aponta o “fracasso 

do atual modelo”. E a seguir marca sua posição ao falar em “corajosas e cuidadosas 

mudanças que os responsáveis pelo atual modelo não querem absolutamente fazer”. Mas 

a característica de tal mudança é a responsabilidade, como revela essa passagem: 

“Premissa dessa transição será naturalmente o respeito aos contratos e obrigações do 

país”. 

A crítica ao governo Cardoso não deixou, portanto, de ser feita na Carta: 

 

É o enorme endividamento público acumulado no 

governo Fernando Henrique Cardoso que preocupa os 

investidores. Trata-se de uma crise de confiança na situação 

econômica do país, cuja responsabilidade primeira é do atual 

governo. Por mais que o governo insista, o nervosismo dos 

mercados e a especulação dos últimos dias não nascem das 

eleições. Nascem, sim, das graves vulnerabilidades estruturais da 

                                                                 
89Não há dúvida de que as eleições de 2002 apresentaram um PT e um candidato novos se comparados às 

estratégias anteriores. No entanto, parece exagerada a leitura de que o referido documento seria um marco, 

uma espécie de giro de 180º no PT. Pesquisas como a de Martuscelli (2015) falam em “adesão passiva do 

PT ao neoliberalismo, tese sustentada por meio da análise dos encontros e congressos nacionais do partido 

realizados ao longo dos anos 90. Machado (2007) também analisa os documentos do PT referentes à 

conjuntura eleitoral de 2002 e conclui que sua moderação se deve ao resultado das disputas internas – o 

fato de o Campo Majoritário, comandado por Zé Dirceu, estar no comando do Partido – mas também à 

situação de deterioração fiscal e aumento da dívida pública. Lincoln Secco (2012) afirma que o que 

“[...]confere importância e unidade ao período entre 1994 e 2002 é uma transformação do PT que nunca 

foi ratificada por um Encontro ou um Congresso. Ela foi lenta.” (SECCO, 2012, p. 201). Singer (2012), 

embora afirme que a Carta simboliza a irrupção da segunda alma do PT, reconhece que que “houve longa 

gestação anterior, e seus fios podem ser rastreados, no mínimo, até a derrota de 1989” (SINGER, 2012, 

p. 95).    
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economia apresentadas pelo governo, de modo totalitário, como 

o único caminho possível para o Brasil. [...] A questão de fundo 

é que, para nós, o equilíbrio fiscal não é um fim, mas um meio. 

Queremos equilíbrio fiscal para crescer e não apenas para prestar 

contas aos nossos credores. Vamos preservar o superávit 

primário o quanto for necessário para impedir que a dívida 

interna aumente e destrua a confiança na capacidade do 

governo de honrar os seus compromissos – grifo meu –. 

(CARTA AO POVO BRASILEIRO, 2002). 

 

O conteúdo do documento traz à tona novamente a questão da dívida pública e 

revela que a prioridade do núcleo da campanha do PT naquele momento era conquistar a 

credibilidade dos “mercados”. Tratava-se, como já dito, de um claro cálculo político. No 

entanto, uma leitura política da Carta ao Povo Brasileiro deve ir além de seu conteúdo 

textual; deve levar em conta o contexto de sua criação, bem como os principais 

personagens envolvidos. Em outras palavras, de qual PT estamos falando? 

Quanto a isso, vale esclarecer que a ideia de sua elaboração se deu muito longe 

dos diretórios e instâncias decisórias do Partido dos Trabalhadores90. De acordo com o 

futuro Ministro da Fazenda, preocupado com a crise desencadeada pelas incertezas do 

mercado em relação à política econômica que poderia vir a ser adotada pelo vencedor do 

pleito presidencial, Palocci se reuniu reservadamente, em Ribeirão Preto, com Lula e seus 

colaboradores mais próximos: 

 

Estavam à mesa, além de Lula, o presidente nacional do 

PT, José Dirceu; Aloizio Mercadante, candidato a senador por 

São Paulo; o candidato a governador do PT em São Paulo, 

deputado federal José Genoino; o governador de Mato Grosso do 

Sul, Zeca do PT; e o economista Guido Mantega (PALOCCI: 

2007, p. 26). 

 

Teria sido nessa mesa que nasceu a ideia da Carta ao Povo Brasileiro. Depois de 

muito debater maneiras de reduzir as incertezas do mercado, cogitando-se antecipar os 

nomes da área econômica ou mesmo o programa de governo, decidiu-se que fossem 

                                                                 
90Embora seu conteúdo tenha sido aprovado cerca de um mês depois em reunião do Diretório Nacional do 

partido no centro de convenções do Anhembi, em São Paulo, mesmo com oposição da esquerda partidária 

(SINGER, 2012). 
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divulgadas pelo menos as ideias centrais da política econômica de um possível governo 

petista. Assim relata Palocci: “Aprovada a ideia do documento, foram definidos ali 

mesmo os itens que deveriam compor o manifesto: cumprimento de contratos, 

compromisso fiscal, metas de inflação e câmbio flutuante” (idem, p. 28). 

A redação do documento contou, além de Palocci, com outros colaboradores, 

como Glauco Arbix (professor do departamento de Sociologia da USP), Edmundo 

Oliveira (jornalista editor de Economia do jornal O Estado de São Paulo), ambos antigos 

conhecidos de Palocci, e, na etapa final, André Singer, além de ter contado com o apoio 

entusiástico de Luiz Gushiken. 

Foi apenas após sua concepção e elaboração que o documento veio a público em 

seminário organizado pelo PT em 22/06/2002. A elaboração desse documento denota a 

intenção dos membros da direção do partido de não politizar nem incorporar a base 

partidária nos debates e deliberações. “Tratava-se de formar uma espécie de PT paralelo, 

com vistas a dar respostas ao enigmático ‘mercado’ e tranquilizar os grandes credores 

internacionais” (MARTUSCELLI, 2015, p. 148). 

A publicação da Carta ao Povo Brasileiro, entretanto, se visava acalmar os 

mercados, teve efeitos dúbios e esteve longe de pôr fim à insegurança do mercado 

financeiro. Assim, pouco mais de duas semanas após sua publicação, o ainda presidente 

do BC, Armínio Fraga, esteve em Nova York em reunião com os gestores da alta finança 

a fim de tranquilizá-los e manter crédito para empresas nacionais, como relatado pela 

FSP: 

 

O encontro foi realizado na sede do FED em Nova York 

e contou com a presença de diretores do Citigroup, do JP Morgan 

Chase, do Fleet Boston e do Bank of America”. [...] Fraga 

conversou com o presidente do FED, Alan Greespan, sobre as 

dificuldades de empresas para renovar linhas de crédito. [...] 

Além disso a crise atual ocorre durante um processo eleitoral que, 

segundo alguns banqueiros, é a causa principal das turbulências 

(FSP, 11/07/2002, B5). 
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“Ficou claro para mim que o Brasil pode contar com o apoio do governo 

americano, independentemente de quem vai ser presidente no futuro”, foi a declaração 

de Armínio Fraga a respeito da referida reunião91. Há ainda duas notícias de primeira 

importância, publicadas na mesma edição: “Lula não será tão diferente, dizem E.U.A”, 

e, em letras menores: “John Taylor, assessor do Secretário do Tesouro dos EUA, diz que 

PT mostra que, se eleito, alterará pouco a economia”.  E logo abaixo, a seguinte notícia: 

“Dirceu viaja aos EUA para ‘desfazer equívocos’” (FSP, 11/07/2002, A6). A justificativa 

da ida de Dirceu para os E.U.A foi dada por André Singer, então porta voz da campanha 

petista, e revela a preocupação do PT em acalmar não apenas os investidores 

internacionais, mas também o governo americano, o que inclui tanto o FED como a Casa 

Branca. Há algo, entretanto, que a justificativa de Singer não revela: O papel do governo 

brasileiro, notadamente Fernando Henrique Cardoso e o então embaixador do Brasil nos 

EUA, Rubens Barbosa, que operavam para facilitar os contatos do PT em Washington. 

A aproximação entre a equipe de campanha de Lula e a equipe do governo 

Cardoso se deu então em duas frentes. Na frente externa, com aproximações entre 

membros do comando da campanha, em especial a figura de José Dirceu, e membros da 

diplomacia brasileira, com a facilitação desses últimos no que diz respeito a contatos 

estratégicos. Na frente interna a aproximação foi mais clara e notória, com a 

institucionalização de um processo de transição que contou com equipes de trabalho 

formadas para esse fim. 

A preocupação com o resultado eleitoral não vinha apenas dos mercados 

financeiros; vinha também do governo americano. Assim, Donna Hrinak, embaixadora 

dos E.U.A no Brasil que ocupou o posto em abril de 2002, procurou conversar com todos 

os candidatos à presidência: “Assim que chegou a Brasília, procurou Dirceu, agora 

presidente do PT e principal operador da campanha petista”. “Convença-me de que 

vocês mudaram” teria dito ela no primeiro encontro (SPEKTOR, 2014, p.40). 

O trabalho de Hrinak se deu por meio de uma série de telegramas enviados a 

Washington com o intuito de tranquilizar o governo norte-americano sobre a “mudança” 

                                                                 
91A declaração de Fraga está publicada na mesma página da FSP, 11/07/2002.     
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de Lula e seu partido92. Nesse contexto, Dirceu assumiu o papel de conciliador e, a pedido 

de Lula, foi pessoalmente aos E.U.A. Antes de viajar, porém, combinou o jogo com 

Fernando Henrique Cardoso, que, pessoalmente, contatou o embaixador do Brasil nos 

E.U.A, Rubens Barbosa, e lhe instruiu: “Se a equipe de Lula te procurar, disse o 

presidente, “quero que você dê todo o apoio necessário”. (SPEKTOR, 2014, p. 122).  

Assim, Barbosa não hesitou em colaborar, contribuindo com detalhes da agenda e 

aconselhando Dirceu: “Em NY, parece-me importante incluir encontro com o Citibank, 

que é quem está mais preocupado” 93. Em suma, a cúpula da campanha petista foi aos 

Estados Unidos em coordenação com o Planalto tucano, mas não apenas. Dirceu também 

mobilizou elites tradicionais no Brasil, pedindo apoio ao dono da Brasilinvest, Mario 

Garnero, e a José Sarney, que o colocou em contato com o presidente da Alcoa, Alain 

Belda, que tinha uma valiosa rede de contatos com a altas rodas das finanças em Nova 

York94 (idem, p.47). 

Assim, mobilizando previamente alguns contatos estratégicos, Dirceu pousou nos 

E.U.A em julho de 2002 e, 

 

[...] em apenas quatro dias, teve encontros com bancos, 

empresas, agências de rating, a sociedade civil e o governo 

americano. Em Nova York, conversou com gente do JP Morgan, 

Citigroup, Morgan Stanley, Lehman Brothers, ABN AMRO, 

Bear Stearns, Alcoa e Moody’s. Em Washington, visitou a 

central sindical americana AFL-CIO, o Banco Interamericano, o 

Departamento de Estado, o Tesouro, o Conselho Econômico 

Nacional e o Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca 

(SPEKTOR, 2014, p. 47). 

 

A movimentação de Dirceu revela o cálculo político em jogo: Dirceu queria 

“acalmar os mercados”, em jargão jornalístico, além de construir para Lula um espaço 

                                                                 
92Eis o conteúdo de alguns telegramas, reproduzidos por Spektor (2014) e que revelam o papel de Dirceu 

no jogo de credibilidade: “Todos esperam que Dirceu, em vez de Lula, tome as decisões difíceis e coordene 

a política do governo”; “Todos os nossos interlocutores têm muita fé na capacidade de Dirceu de tomar 

decisões duras, mas responsáveis, equilibrando as necessidades econômicas e as outras pressões”. 

AmEmb Brasília a SecState, telegrama 3929, sensível, 25 out 2002, NARA – reproduzido por Spektor 

(2014, p. 41). 
 
93Barbosa a José Dirceu, 11 jul 2002, ARB, CPDOC/FGV transcrito por Spektor (2014, p. 122). 
94Alcoa é uma grande produtora no ramo de alumínio. 
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junto ao governo americano, tal como tivera FHC. Na leitura de Spektor, “O raciocínio 

era claro: Se o PT ganhasse as eleições e houvesse uma fuga de capitais, Lula teria que 

apelar para Bush”. (SPEKTOR, 2014, p. 48). Mas, para além do delicado cálculo político 

necessário em meio ao ambiente de vulnerabilidade financeira e disputa eleitoral, o que 

esse movimento denota é que o PT não fazia parte do universo da alta finança. Era um 

outsider. Não é à toa que o gesto de tranquilizar o mercado partiu primeiro do próprio 

governo tucano, e foi por ele intermediado. Os quadros do partido não possuíam livre 

acesso à roda das finanças; tiveram que construí-lo. O contraste com o perfil dos 

economistas do PSDB, artífices do Real, é grande. Estes não apenas possuíam livre acesso 

a esse espaço social. Muitos eram dele integrantes. 

No entanto, nem toda a movimentação do PT no sentido de conquistar a confiança 

dos donos do dinheiro se mostrou capaz de conter as “incertezas”, o que o prova o 

comportamento do mercado financeiro no período. As turbulências financeiras cresciam 

na medida em que o pleito eleitoral se aproximava e Lula crescia nas pesquisas de 

intenção de voto, o que revela que o mercado financeiro continuava a precificar as 

eleições brasileiras. Como demonstram Couto e Baia (2004, p. 231), “Nos mercados 

financeiros, a volatilidade aumentou continuamente durante todo o período eleitoral, 

atingindo o ápice em outubro de 2002, mês no qual se realizaram os dois turnos da 

eleição”. E adiante, sobre a subida do “risco Brasil”: “Acompanhando o aumento geral 

dos riscos financeiros, a taxa cobrada sobre os bônus internacionais do país aumentou 

significativamente atingindo o pico de 2.312 pontos em 9 de outubro de 2002’ (idem, p. 

239). 

As passagens acima revelam que, a despeito do aceno do PT em favor dos 

mercados financeiros internacionais e da aceitação do acordo com o FMI, as turbulências 

e incertezas do mercado financeiro permaneceram durante todo o período, provocando 

continuadas desvalorizações cambiais e, consequentemente, aumento da inflação. O que 

chama atenção no período é que, diante de uma nova crise no balanço de pagamentos, 

toda a atenção se voltava novamente à questão fiscal e da dívida pública, além da 

“incerteza eleitoral”, que, obviamente, foi em grande parte uma estratégia de 

desestabilização que visava determinados ganhos financeiros. Mais uma vez a 

vulnerabilidade externa da economia brasileira e seu papel (subordinado) na arquitetura 

financeira internacional ficava evidente. Diante desse quadro, as respostas do Banco 
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Central se deram por meio da elevação da taxa básica de juros – o BC elevou a Selic de 

18 para 21% em outubro, 22% em novembro, chegando a 25% em dezembro. Dado o 

arcabouço institucional que produz o mecanismo de transmissão entre a política de juros 

e o custo de financiamento da dívida, a tendência aqui é, novamente, de aumento da dívida 

pública. Convém trazer os dados: Em dezembro de 2002, 46,21% da DPMFi era 

remunerada pela Selic, e 37,% era indexada ao câmbio, o que nos revela que, em 

dezembro de 2002, os títulos da dívida pública (DPMFi) atrelados ao câmbio e à taxa 

Selic somavam 83,21% de um estoque de pouco mais de 600 Bilhões95. Diante disso, fica 

evidente novamente a relação das variáveis macroeconômicas sobre o comportamento da 

dívida pública96 e as contradições que daí decorrem. Dito de outro modo, a política 

monetária praticada pelo Banco Central causa ao Tesouro Nacional uma enorme despesa 

financeira no mesmo momento em que o imperativo da política fiscal – dado o já elevado 

endividamento – é o de corte de gastos 97. 

No dia seguinte às eleições presidenciais, um artigo repercutiu na imprensa 

internacional, apontando para o risco de insustentabilidade da dívida pública brasileira98. 

Assim, mesmo após a vitória eleitoral, o duplo processo, marcado, por um lado, pela 

instabilidade dos mercados, e, por outro, pelos movimentos de aproximação do PT frente 

aos gestores das altas finanças e os dirigentes econômicos do governo anterior, continuou. 

                                                                 
95Os dados são do Banco Central. 
 
96Há um amplo debate sobre o fato de que o aumento da inflação nesses momentos se daria por conta da 

desvalorização cambial, sendo, portanto, uma inflação de custos e não de demanda, o que dispensaria uma 

política monetária contracionista. Existem ainda outros argumentos críticos à eficácia dos instrumentos de 

política monetária. Para uma sistematização, cf. Modenesi e Modenesi (2012). O importante aqui é notar 

que a pluralidade de visões sobre a questão não encontra eco dentro da instituição Banco Central. As 

autoridades monetárias apenas justificavam que se tratava de “ancorar expectativas” dos agentes, conquistar 

confiança do “mercado”, sinalizar “compromisso com o centro da meta”. 
 
97José Serra, em artigo de jornal, criticou medida semelhante. Ao se referir à ação do BC, que visa controlar 

o câmbio por meio das chamadas “operações compromissadas” e subida da taxa de juros, medidas que 

provocam uma enorme despesa ao Tesouro Nacional, Serra falou em “insanidade monetário-cambial e sua 

vocação para elevar os gastos públicos”. Cf. “Há um "vácuo de poder" na Presidência”, Valor 

Econômico, 17/08/2015. É sintomático que Serra, economista, membro do PSDB e pessoa próxima a 

Fernando Henrique, nunca tenha integrado a equipe econômica do governo. 
 
98“Over the last eight years of the administration of Fernando Henrique Cardoso, Brazil's public debt 

swelled from 29% to more than 62% of gross domestic product. This is mostly because of very high interest 

rates: The average afterinflation rate of interest on the public debt has been more than 16% annually. This 

rate of debt accumulation is not sustainable; either interest rates will have to come down or the government 

will have to renegotiate its debt”. “It's a New Day, and Brazil Wants a New Deal”, Coluna de Max Weisbrot 

no Los Angeles Times 1/11/2002. 
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Foi logo após a vitória eleitoral de Lula que a frente interna de aproximação entre a equipe 

do PT e a equipe do governo Cardoso se intensificou. Começaram ali os trabalhos da 

equipe de transição: 

 

O trabalho da equipe econômica de Lula começou 

exatamente dois meses antes de sua posse como presidente da 

República. No final de outubro de 2002, um pequeno grupo 

passou a trabalhar, sob minha coordenação, quase colado à 

equipe econômica que estava de saída. O mecanismo de transição 

instituído pelo presidente Fernando Henrique Cardoso buscava 

assegurar uma transferência gradual das responsabilidades, um 

processo tranquilo, em substituição às espalhafatosas e 

atrapalhadas sucessões vistas em alguns momentos da história 

recente do Brasil, sempre com graves prejuízos para o país 

(PALOCCI, 2007, p. 39). 

 

De acordo com Palocci, o grupo era composto por cerca de trinta pessoas e possuía 

perfil técnico. Integravam o grupo economistas como Bernard Appy, Gleisi Hoffman, 

Arno Augustin, entre outros. Palocci, que teve reuniões com Pedro Malan e Armínio 

Fraga, revela aquilo que parece ser o ponto central: 

 

Assim que pudemos conhecer por dentro a situação de 

descontrole da inflação, as dificuldades existentes para negociar 

os títulos do Tesouro Nacional e o movimento de fuga dos 

capitais e desvalorização do câmbio, decidi estabelecer uma 

rotina quase que diária de entrevistas à imprensa (PALOCCI, 

2007, p. 42). 

 

As declarações públicas de Palocci visavam, portanto, reafirmar os compromissos 

anunciados na Carta ao Povo Brasileiro no seguinte aspecto: “As contas públicas seriam, 

sim, tratadas com o rigor necessário e o novo governo jogaria pesado contra a inflação” 

(idem, p. 43). Como será demonstrado adiante, não houve, na gestão Palocci-Meirelles, 

modificações nos objetivos gerais da política nem nas técnicas empregadas para alcançar 

aqueles objetivos. Isto é, no que diz respeito à política fiscal e monetária, não houve 

mudança de paradigma político (HALL, 1993). Diante da manutenção das mesmas ideias 
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e da mesma institucionalidade fiscal-monetária, as palavras de Palocci transcritas acima, 

pode-se dizer, são uma espécie de senha, lida pelos gestores da alta finança como garantia 

de solvência do Estado e de rentabilidade (ganhos reais) de suas aplicações. 

Já sob o aspecto político, sua missão era a de “aplicar os remédios amargos”. 

Assim, ao relatar para Lula os resultados dos estudos da equipe de transição, Palocci 

afirmou: “A boa notícia [...] é que talvez só o seu primeiro ano de governo esteja perdido. 

Vamos gastá-lo todo só para por a casa em ordem. [...] Se cometermos qualquer vacilo, 

a crise pode nos custar dois anos de governo” (idem, p. 44). 

O cálculo político em momentos de forte pressão dos “mercados” é extremamente 

delicado, já que os operadores das finanças monitoram cada aceno ou palavra dos 

governos. Assim, Palocci acrescentou a seu relato a Lula: “O simples fato de utilizar uma 

palavra mais pesada pode agravar a situação. Mas esta decisão é você que tem que 

tomar” (idem, p. 44). Nesse momento, no entanto, a decisão de Lula já parecia ter sido 

tomada. O protagonismo de Palocci na campanha eleitoral e no processo de transição de 

governo funcionava como fonte de tranquilidade para Lula, que precisava de um operador 

com trânsito nos mercados financeiros e entre os economistas do governo Cardoso. Os 

trabalhos de transição, ao aproximarem Palocci da equipe tucana, parecem ter funcionado 

como facilitador da construção de seu acesso ao universo de Wall Street e Washington, 

sobretudo por conta de sua sintonia com Armínio Fraga, com quem alega ter tido contatos 

frequentes e amistosos no período de transição. 

Por fim, é possível dizer que o alarde de Palocci a Lula a respeito do perigo até 

mesmo com as palavras proferidas em campanha cumpria ainda uma outra finalidade. O 

papel de Palocci parece ter sido também, como definiu Spektor, o de um “escudo protetor 

contra os economistas tradicionais do PT” (SPEKTOR, 2014, p. 65). 

 

4.2 – A Chegada do PT ao Poder: Montagem da Equipe   

 

Foi poucos dias depois do primeiro turno das eleições de outubro de 2002 que 

Antônio Palocci, então coordenador da campanha eleitoral e responsável pela 
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coordenação do programa de governo, tomou conhecimento de que Lula cogitava seu 

nome para o Ministério da Fazenda. Teria sido alertado por Luiz Gushiken, coordenador 

da campanha da Coligação Lula-Presidente e que depois se tornaria ministro da Secretaria 

de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica. “Desde junho, você tem sido o 

interlocutor e trabalhado junto aos empresários e aos mercados. Acho que ele falou 

sério” disse Gushiken a Palocci se referindo à posição do ainda candidato Lula 

(PALOCCI, 2007, p. 12). 

É conhecida a enorme pressão que os “mercados” – e por tabela, a imprensa – 

fizeram durante as eleições para que os nomes que ocupariam os postos-chave da política 

econômica (Ministério da Fazenda e Presidência do Banco Central) fossem divulgados 

ainda antes do resultado do pleito eleitoral e da posse. Pressão inflacionária, 

desvalorização cambial, subida do “risco país”, subida na curva de juros futuros e 

dificuldade na rolagem dos títulos da dívida pública são alguns dos efeitos que o 

“mercado” – mais precisamente, os operadores dos fluxos financeiros mundializados – 

são capazes de produzir em um país considerado “mercado emergente”, efeitos esses que 

foram justificados e calculados em função da “precificação” de “incertezas” causadas 

pelo processo eleitoral. Diante desse quadro de forte pressão, a equipe coordenadora da 

campanha de Lula chegou a discutir se revelaria ou não os nomes antes do resultado final 

das eleições a fim de arrefecer a crise que se desenrolava. A esse respeito afirma Palocci: 

 

A tese da antecipação dos nomes para a área econômica 

foi discutida pelo comando da campanha como uma das saídas 

para enfrentar a crise que se anunciava. Resolvi telefonar para 

lideranças nacionais de diversos setores com quem já vinha 

dialogando para testar as reações do mercado e até fazer, se fosse 

o caso, alguns ajustes no programa de governo (PALOCCI: 2007, 

p.13-14). 

 

A passagem transcrita acima é reveladora quanto à posição da coordenação da 

campanha de Lula, disposta a fazer ajustes no programa de governo em função das 

reações do mercado. Entretanto, ao final decidiu-se que os nomes não seriam revelados, 

até porque, pelo que consta nos relados de Palocci, a decisão ainda não havia sido 
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tomada99. A decisão por Palocci se daria, finalmente, em dezembro de 2002, e seria 

anunciada durante uma viagem de Lula e seus colaboradores mais próximos aos Estados 

Unidos, a convite do então presidente George W. Bush. 

Ainda de acordo com Palocci, tão logo soube que seria o Ministro da Fazenda, foi 

acertado com Lula que Henrique Meirelles, ex-presidente do Bank Boston e recém-eleito 

deputado federal pelo PSDB, seria convidado a presidir o Banco Central. O convite foi 

facilmente aceito por Meirelles, que logo indagou se o presidente Lula lhe daria 

“autonomia para trabalhar”, o que lhe foi prontamente assegurado100. 

Aqui convém dispender uma atenção ao processo de escolha dos integrantes da 

futura equipe econômica, processo que ficou, em grande medida, nas mãos de Palocci. É 

interessante fazer um breve relato desse processo a partir da narrativa de seu personagem 

central a fim de captarmos a lógica e as justificações por ele declaradas, bem como 

identificarmos o perfil que ele buscava para a equipe econômica. 

Como é sabido, os contatos entre a equipe da campanha de Lula, notadamente, 

Aloísio Mercadante, José Dirceu e Antônio Palocci, com a equipe econômica do governo 

Cardoso (Pedro Malan e Armínio Fraga) começaram a se estreitar ainda durante a 

campanha eleitoral. Realizaram-se reuniões a respeito do acordo que havia sido feito com 

o FMI e, posteriormente, durante os trabalhos da transição, as equipes passaram a ter 

contatos diários. 

De acordo com Palocci, durante uma conversa que tivera reservadamente com 

Armínio Fraga, este lhe recomendou um texto conhecido como Agenda Perdida, fruto de 

um trabalho coordenado pelo economista José Alexandre Scheinkman, que fora chefe do 

Departamento de Economia da Universidade de Chicago. Entusiasmado com o resultado 

do trabalho, Palocci pôs-se em contato com Scheinkman, que residia em Nova York, e 

                                                                 
99De acordo com Palocci, Lula hesitava entre Mercadante e Palocci para a área fazendária, e Palocci e 

Dirceu para a Casa Civil. O dilema era, ainda de acordo com a vontade de Lula, que alguém – entre 

Mercadante e Dirceu – teria que ficar no Congresso para liderar a base aliada (PALOCCI, 2007). 
 
100O jornalista Hugo Studart relata o episódio de maneira diferente: “Meirelles chegou ao Banco Central 

indicado por Dirceu e Mercadante. Antônio Palocci já havia fracassado em três outros convites. Meirelles 

foi a quarta opção. Um forte lobby de petistas de Goiás correu a seu favor. O então tesoureiro do partido, 

Delúbio Soares, pessoa da absoluta confiança de Lula, mobilizou o prefeito de Goiânia, Pedro Wilson, 

para que entregassem ao presidente eleito uma entrevista de Meirelles a um jornal local na qual garantia: 

“Eu sei como baixar os juros””. Disponível em: https://arepublica.com.br/politica/quem-e-o-candidato-

henrique-meirelles-e-o-que-pretende 

https://arepublica.com.br/politica/quem-e-o-candidato-henrique-meirelles-e-o-que-pretende
https://arepublica.com.br/politica/quem-e-o-candidato-henrique-meirelles-e-o-que-pretende
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lhe propôs uma consultoria informal à equipe econômica durante a transição e no início 

do governo. Scheinkman aceitou prontamente o convite e ainda recomendou a Palocci o 

economista Marcos Lisboa, da FGV-RJ, que fora um dos pesquisadores que colaboraram 

na elaboração da Agenda Perdida. Em poucos dias Marcos Lisboa recebeu o convite para 

integrar a equipe econômica, mais precisamente, a Secretaria de Política Econômica do 

Ministério da Fazenda101. Sua reação diante do convite, tal como relatado por Palocci, é 

reveladora: 

 

- Meu caro [...] preciso de você na equipe econômica. 

(Palocci) 

- Mas eu nem sou do PT! [...] (Lisboa) 

- Não há nenhum problema nisso. [...] Nós vamos formar 

uma equipe de bons técnicos. Alguns são do PT e outros não. 

(Palocci) 

- [...] Não se trata simplesmente de não ser filiado ao 

partido. É que eu não comungo muito com as posições históricas 

do PT na área econômica. (Lisboa) 

Perguntei se conhecia a Carta ao Povo Brasileiro 

(Palocci) 

- Sim. [...]. Mas aquilo é para valer? (Lisboa) 

- Naturalmente, meu caro. (Palocci) 102 

 

Como relata Palocci, nenhum dos seus antigos assessores foi convidado a compor 

o Ministério, de modo que os nomes escolhidos eram até então desconhecidos seus, como 

                                                                 
101O Ministério da Fazenda, órgão central da política econômica (LOUREIRO e ABRUCIO, 1998) é 

composto por 6 secretarias. São elas: Secretaria Executiva, Receita Federal, Secretaria de Assuntos 

Internacionais, Tesouro Nacional, Secretaria de Acompanhamento Econômico e Secretaria de Política 

Econômica. Esta última define-se formalmente como responsável pela formulação e desenho de políticas 

econômicas, além do monitoramento e avaliação dessas políticas. A ela compete, portanto, subsidiar com 

estudos e pesquisas a política do Ministério da Fazenda. 
 
102O trecho é editado de diálogo reproduzido em Palocci (2007, p. 55). 
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foi o caso de Joaquim Levy103, um ex-funcionário do FMI que Palocci veio a conhecer 

apenas no final do processo de transição. Eis o relato de sua aproximação de Levy: 

 

Convidei-o para almoçar comigo. Fiquei animado com o 

fato de ele ser engenheiro naval e doutorado em economia pela 

Escola de Chicago, bom pré-requisito para guardar cofres 

públicos. [...] e assim, eu entreguei a ele a chave do Tesouro 

Nacional (PALOCCI: 2007, p. 59). 

 

Como as passagens acima sugerem, a escolha dos nomes que viriam a integrar a 

equipe do Ministério da Fazenda parece ter sido pautada por uma certa lógica que 

favorecia a seleção de um tipo específico, que pouco se assemelha aos perfil dos 

economistas do partido e nem aos economistas de determinados departamentos de 

economia que historicamente nutriam alguma simpatia pelo PT como opção política. 

Como revelado pelo próprio Ministro, a influência do pensamento oriundo da Escola de 

Chicago, e, quanto aos centros de pós-graduação nacionais, da FGV-RJ e da PUC-RJ, 

centros de pensamento econômico mais próximos da ortodoxia, eram desejáveis na 

composição de sua equipe. Vale notar a visão (ou justificativa) de Palocci quanto à 

predileção por tal perfil: 

 

Tinha decidido formar uma equipe de bons técnicos, com 

visão moderna da economia e que quisessem fazer as coisas que 

o bom senso mandava e fugissem das mágicas e dos projetos 

mirabolantes (PALOCCI: 2007, p. 57). 

 

                                                                 
103Joaquim Levy ocupou cargos no FMI entre 1992 e 1999. Também foi vice-presidente do BID antes de 

ser nomeado por Palocci Secretário do Tesouro Nacional, onde ficou até 2006. A partir de 2010 Levy 

trabalhou na divisão de gestão de ativos do Banco Bradesco (Bradesco Asset Management), órgão 

responsável por aplicações financeiras, o que inclui os títulos do Tesouro Nacional. Em 2015 Joaquim Levy 

foi nomeado ministro da Fazenda do segundo mandato de Dilma Roussef, quarto governo consecutivo do 

Partido dos Trabalhadores. 
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Quanto a esse relato, vale notar o efeito deslegitimador que a expressão “bom 

senso” produz sobre visões alternativas, tais como aquelas disponíveis no debate 

acadêmico, mas que não encontraram, naquele momento, lugar nem no debate dominante 

na arena pública e nem nos altos postos de comando da política econômica.  

O perfil predominante dos dirigentes econômicos do Estado brasileiro, no que diz 

respeito a seus centros de formação e trajetória profissional, já foi revelado por pesquisas 

como Loureiro (1997), Olivieri (2007) e Cavalieri et al (2015), estas duas últimas com 

recorte nos diretores do Banco Central no período pós Plano Real. No entanto, muito 

pouco foi dito sobre o tipo de comportamento e de decisão que tais dirigentes tendem a 

tomar quando na direção de postos de Estado; as consequências da aplicação de 

determinadas “ideias econômicas” foram ainda menos exploradas. Diante disso convém 

reproduzir a justificativa de Palocci para a escolha de Joaquim Levy para o cargo de 

Secretário do Tesouro Nacional. O significado concreto do fato de seu background 

educacional (CAVALIERI et al, 2015) lhe conferir o “perfil ideal para zelar pelo Tesouro 

Nacional” (Palocci, 2007, p. 59) é revelado pelo seguinte relato: “Nos primeiros dois 

anos de governo, ele simplesmente botou o pé na porta do cofre e não permitia que 

ninguém ultrapassasse a linha demarcatória” (idem, p. 59-60)104. 

Como já relatado aqui, tão logo soube que seria Ministro da Fazenda, Palocci já 

tratou de decidir o nome para outro posto-chave da política econômica, a Presidência do 

Banco Central. O nome de Henrique Meirelles, ao que consta, não foi o primeiro a ser 

cogitado por Lula e sua equipe: 

 

Chegamos mesmo a pensar na permanência de Armínio 

Fraga por alguns meses. Ele esteve com o presidente Lula por 

duas vezes no final de 2002 e tiveram uma boa química. Lula 

gostou de seu raciocínio rápido e de seu pragmatismo 

(PALOCCI, 2007, p. 67). 

 

                                                                 
104O objetivo aqui era gerar altos níveis de superávit primário, tal como acordado com o FMI, a fim de 

reduzir a relação dívida/PIB. O efeito, entretanto, foi o de reduzir as despesas não-financeiras do Estado, já 

que, entre as despesas financeiras, apenas aquelas referentes ao gastos com juros da dívida pública atingiram 

9,5% do PIB no ano de 2003, para o que contribuiu a política de juros excessivamente elevados do Banco 

Central. 



113 
 

A formação da equipe de diretores do Banco Central é um dos processos mais 

delicados da transição de governo. O processo contou com reuniões entre a equipe do 

governo Cardoso e a futura equipe, capitaneada por Palocci, e a substituição dos diretores 

não se deu imediatamente, tendo alguns nomes, como Beny Parnes e Ilan Goldfajn, 

permanecido por um tempo durante o governo Lula, até que Meirelles formasse uma nova 

equipe. Alguns dos novos nomes a compor a equipe de diretores do BC foram Alexandre 

Schwartsman, Eduardo Loyo e Afonso Sant’Anna Bevilaqua. Este último é conhecido 

por ser o mais rígido em termos de política monetária, isto é, por recomendar altas doses 

de juros. O comentário de Palocci a seu respeito revela a sintonia que se formava na 

equipe econômica e o significado da noção de credibilidade, tida como fundamental 

naquele momento de transição: 

 

Afonso assumiu logo o papel de durão da equipe.[...] 

Com o tempo, se tornou o alvo predileto dos críticos da política 

de juros do governo. Mas o fato é que Afonso Sant’Anna 

Bevilaqua acrescentou uma grande credibilidade à instituição. 

Seu conservadorismo é exatamente o recomendado à 

autoridade monetária [grifo meu] (PALOCCI, 2007, p. 68). 

  

Os relatos apresentados acima revelam algo sobre a estratégia do novo governo 

diante do ambiente de constrições objetivas e “ideológicas” que se apresentavam naquela 

conjuntura: O secretário do Tesouro colocaria o “pé na porta do cofre”, contendo todos 

os gastos discricionários e, na medida do possível, conteria as despesas primárias, que 

não incluem as despesas financeiras, isto é, aquelas referentes aos juros dos títulos da 

dívida pública. Estas despesas, por outro lado, se mantiveram altas em razão das 

“incertezas” dos investidores e também das altas taxas de juros praticadas pelo próprio 

Banco Central, que buscou não apenas trazer a inflação para o “centro da meta” – 

independente dos fatores causadores da elevação do nível de preços naquele momento e 

também desconectado de qualquer preocupação com o nível de emprego –  como também 

buscou conquistar “credibilidade”. 

A lógica que orientou a formação da equipe econômica, mais especificamente, 

secretarias do Ministério da Fazenda e diretorias do Banco Central, nos revela certa 

homogeneidade quanto ao perfil dos ocupantes desses cargos. Orientado por uma 
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estratégia de não confrontação ao establishment, o futuro Ministro da Fazenda compôs 

uma equipe afinada com as orientações do governo anterior, disposta a manter como 

prioridades políticas de austeridade fiscal e juros elevados, isto é, a manutenção – sem 

questionamentos – do chamado tripé macroeconômico. 

Vale acrescentar aqui que as orientações dos decisores de política econômica 

raramente são antagônicas, mesmo quando oriundos de formações e filiações teóricas 

diferentes. Se o debate público sobre política econômica costuma se apresentar de 

maneira dicotômica isto se deve provavelmente ao fato de que tais ideias são 

politicamente mobilizadas. No entanto, em geral, as divergências, embora grandes, não 

produzem decisões diametralmente opostas, senão que nuançadas, sobre determinadas 

questões. Um exemplo é a visão de Nelson Barbosa, economista que podemos situar no 

campo dos denominados desenvolvimentistas. Barbosa considera que no ano de 2003 foi 

feito um “ajuste necessário”, pois “era preciso fechar a conta do balanço de 

pagamentos”. Em suas palavras o problema da política de ajuste empreendida por Palocci 

era de “dosagem” e “operacional”, isto é, ela teria sido exagerada: “Um superávit 

primário alto demais acabou com o investimento e explica, em grande parte, a recessão 

doméstica do ano de 2003. Agora, ajuste estrutural de longo prazo, tem que fazer” 105 . 

Como demonstrarei a seguir, as posições de Nelson Barbosa colidirão com a de outros 

membros da equipe econômica em outros momentos. 

Assim, mesmo que nem sempre as ideias econômicas resultem em propostas 

frontalmente colidentes, os contrastes são facilmente perceptíveis. Antes de chegarmos 

ao nível das decisões políticas propriamente ditas, convém apontar diferenças que surgem 

já nos diagnósticos sobre quais seriam os problemas que deveriam ser enfrentados pelo 

futuro governo. Senão vejamos: 

Como dito, o (ainda) futuro ministro Palocci solicitou uma consultoria informal 

de um ex-chefe do departamento de economia da Universidade de Chicago, Alexandre 

Scheinkman. Nesse contexto lhe fora indicado o nome de Marcos Lisboa e também um 

                                                                 
105Nelson Barbosa ocupou diversos cargos na área econômica do governo. Com a saída de Palocci do 

Ministério da Fazenda e a entrada de Guido Mantega, Barbosa foi convidado pelo novo ministro para o 

cargo de Secretário Adjunto de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Em 2006 Babosa vai para a 

Secretaria de Acompanhamento Econômico (SAE) e, em 2008, para a Secretaria de Política Econômica 

(SPE). As palavras aqui entre aspas são decorrentes de entrevista realizada em São Paulo e sua reprodução 

foi autorizada pelo entrevistado. 
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documento (“Agenda Perdida”), cuja apresentação é assinada pelo próprio Lisboa, que 

foi nomeado Secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, órgão 

responsável formalmente pela elaboração e formulação de política econômica106. Um 

primeiro olhar sobre o documento nos revela a concordância em relação às estratégias 

seguidas no período em questão, notadamente a subida da taxa Selic e ampliação do nível 

de superávit primário almejado. Quanto ao primeiro ponto, reproduzo o trecho abaixo: 

 

Quando as autoridades monetárias estão diante de um 

país com fundamentos ainda frágeis e há choque externo, os 

poupadores exigem um prêmio de risco. Quando isso ocorre, o 

Banco Central tem como única alternativa elevar a taxa SELIC 

para evitar que a expansão monetária resultante do diferencial 

entre as taxas de juros de curto e longo prazo conduza à inflação 

aberta (AGENDA PERDIDA, 2002). 

 

Sobre a questão fiscal, o documento enfrenta uma discussão acadêmica sobre a 

direção de causalidade entre taxa Selic e risco-Brasil, argumentando que não são os juros 

altos – portanto, a política monetária excessivamente conservadora – que produzem 

desconfiança nos investidores (no texto são denominados poupadores), mas, ao contrário, 

é o desajuste fiscal que eleva o risco-país e provoca subida das taxas de juros: 

 

O elevado nível do risco-Brasil se deve antes à 

fragilidade do ajuste fiscal e a um triste histórico de políticas 

fiscais expansionistas [grifo meu] e de descumprimento de 

contratos. [...] O crescimento da credibilidade obtida com uma 

política fiscal responsável, que garanta a solvência do governo e 

se fundamente em regras e procedimentos institucionais é o fator 

que, em última análise, pode levar à queda permanente da taxa 

de juros e do risco-país” (idem). 

 

                                                                 
106O documento é fruto de estudo de 17 pesquisadores (dentro os quais 7 são da FGV-RJ, centro considerado 

ortodoxo. A seção sobre política monetária e cambial contou com a contribuição do economista Affonso 

Celso Pastore, um dos expoentes da ortodoxia econômica. Disponível em 

http://www.columbia.edu/~js3317/JASfiles/AgendaPerdida.pdf (acesso em 06/02/2018) 

http://www.columbia.edu/~js3317/JASfiles/AgendaPerdida.pdf
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Como é notório, a política do ministro Palocci se coadunava em grande medida 

com as ideias e diagnósticos contidos no documento, cujas propostas, pode-se dizer, 

gravitavam em torno de uma preocupação geral: A construção e manutenção de regras e 

procedimentos (ou mecanismos) que garantam previsibilidade aos agentes econômicos, 

algo próximo daquilo que o chamado consenso novo-clássico (LOPREATO, 2013) – ou, 

se quisermos, apenas “escola neoclássica”, chama de “regime de política econômica”,  e 

um conjunto de incentivos aos investimentos privados, o que os técnicos chamam de 

reformas microeconômicas107. Nesse ponto vale contrastar tais diagnósticos, em seus 

aspectos gerais, com o de alguns membros que gravitavam em torno do governo que se 

formava, mas não ocupavam – ainda – postos de decisão estratégicos, o que passaria a 

ocorrer posteriormente e de maneira gradual. Me refiro, nesse momento, aos membros 

das equipes de trabalho que, coordenadas pelo próprio Palocci, integravam a chamada 

“Equipe de Transição”108. 

Formalizada pela exposição de motivos interministerial nº 346, anexa à Medida 

Provisória nº 76, de outubro de 2002, a Equipe de Transição previa a criação de um 

conjunto de cargos de diferentes escalões e a formação de 5 equipes de trabalho 

responsáveis por elaborar relatórios sobre diversos setores da administração pública. Sob 

a coordenação geral de Antônio Palocci, as equipes setoriais seriam encarregadas das 

seguintes aéreas: Equipe de Gestão e Governo, sob coordenação de Luiz Gushinken; 

Equipe de Desenvolvimento Econômico, sob coordenação de Tânia Bacelar; Equipe de 

Políticas Sociais, sob coordenação de Humberto Costa; Equipe de empresas Púbicas e 

                                                                 
107Naturalmente há divergências entre os técnicos que integram o estudo e elaboração do documento. Faço 

aqui um esforço de síntese que permita encontrar o que há em comum e, portanto, viabilize alguma 

classificação. 
 
108O contraste é colocado de maneira mais acentuada por Maria da Conceição Tavares, que não chegou a 

ocupar nenhum posto de decisão estratégica no governo mas integra o quadro de “economistas históricos” 

do Partido dos Trabalhadores. Tavares criticou de maneira agressiva o documento e seus formuladores, 

rechaçando a visão de política social focalizada, ideia que converge com as orientações do Banco Mundial 

e posteriormente passou a orientar o programa carro-chefe do governo Lula, o Bolsa Família. Quanto ao 

diagnóstico econômico presente no documento, afirma: “Ele desmente o diagnóstico de todos os 

economistas bons desse país que colocaram no estrangulamento externo, no aumento dos passivos externos 

que o doutor Fernando Henrique nos deixou, os problemas da economia. Diz que não é nada disso e que o 

problema na verdade é que o governo passado não fez o ajuste fiscal, que tal? Um garoto falando contra o 

ponto de vista de todos os grandes empresários e economistas como Delfim Netto, [Luiz Carlos] Mendonça 

de Barros, do José Serra, do Luiz Carlos Bresser Pereira, do Yoshiaki Nakano, de Campinas inteiro... Se há 

unanimidade no diagnóstico econômico é que temos um problema de estrangulamento externo”. 

Economista do PT faz críticas à proposta social de Palocci. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2104200312.htm 
 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2104200312.htm
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Instituições Financeiras do Estado (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNB, 

Basa, Petrobras, e BNDES), sob coordenação de José Sérgio Gabrielli de Azevedo e, por 

fim, equipe de Infra-Estrutura, sob coordenação de Dilma Rousseff. 

O conteúdo geral dos diagnósticos contidos nos relatórios das equipes de trabalho 

contrasta com as ideias mais afinadas com a lógica de mercado, tal como aquelas portadas 

pelo alto escalão das equipes fazendária e do Banco Central escolhidas por Palocci na 

formação do governo, como descrito acima. Senão vejamos: A equipe de Políticas 

Sociais, coordenada por Humberto Costa, identificou um “enxugamento do Estado” que 

teria impossibilitado ao ministério da Cultura (MinC) desenvolver políticas de Estado, 

transferindo ao mercado tais atribuições, por meio da Lei Rouanet109. A equipe de 

Empresas Públicas e Instituições Financeiras do Estado, coordenada por Sério Gabrielli, 

afirmou em seu relatório haver insuficiência no volume de recursos disponíveis para 

investimentos em desenvolvimento econômico e social, em especial no que diz respeito 

às fontes de recursos destinados ao BNDES. Já a equipe de Gestão e Governo reclamou 

a ausência de planos de longo prazo para a gestão econômica e a falta de coordenação de 

projetos no Ministério do Planejamento. A equipe de Infra-Estrutura, coordenada por um 

personagem que se tornaria central no processo decisório que será analisado a seguir, 

Dilma Roussef, fez críticas contundentes a todos os setores analisados, criticando o 

modelo privatista de geração de energia implementado pelo governo Cardoso e 

defendendo a ampliação de investimentos estatais no setor elétrico. De acordo com estudo 

sobre a equipe de transição, “Dilma Rousseff afirmou a necessidade de ‘recuperar as 

funções de planejamento do Estado e sua capacidade de formular a política de energia 

para o país” (COSTA e ANDRADE: 2003, p. 28). 

Se olhados em conjunto, os diagnósticos das equipes de trabalho possuíam um 

teor relativamente homogêneo, centrando suas críticas em pontos como falta de 

planejamento e investimentos estatais em diversos setores A voz mais dissonante na 

equipe de transição era justamente de seu coordenador geral e futuro Ministro da Fazenda, 

Antônio Palocci, que privilegiava questões como equilíbrio e controle da inflação. O 

contraste claro aqui é entre a visão predominantemente liberal e microeconômica presente 

no documento que inspirou a política do Ministro Palocci, e a visão que atribui ao Estado 

                                                                 
109A equipe de Políticas Sociais era responsável pela Previdência Social, Trabalho e Emprego, Assistência 

Social, Saúde, Educação, Cultura, Esporte e Turismo. 
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um importante papel de planejador e investidor, presente nos relatórios da Equipe de 

Transição110. 

O que pretendo demonstrar a seguir é que, pela primeira vez desde o fim dos anos 

1980, certas ideias que atribuem ao Estado um importante papel de planejador e investidor 

(ao menos para determinados setores) parece voltar a ter espaço e/ou influenciar 

determinadas decisões. O processo de “ocupação” de certos órgãos do Estado por agentes 

portadores dessas ideias econômicas é um processo gradual e permeado por diversas 

disputas. O lócus onde essas ideias de cunho desenvolvimentista passam a ter espaço 

gradativo é, como se verá, o Ministério da Fazenda e a Casa Civil, permanecendo o Banco 

Central um polo ortodoxo. E o diagnóstico dessa visão desenvolvimentista, marcada 

sobretudo pela ideia de crescimento econômico como uma necessidade, é a de que o 

desmonte da capacidade do Estado de realizar investimentos públicos não foi seguido de 

uma reconstrução de certos mecanismos de intervenção, limitações às quais tentou-se, de 

um jeito ou de outro, contornar. 

4.3 – O governo e a política macroeconômica 111 

 

O governo Lula ficou marcado – o privilégio da distância do tempo permitiu a 

essa visão se consolidar – por esforços em torno da redução da pobreza que assola o 

país112. A ampliação e o aprimoramento de programas sociais e a política de aumento real 

                                                                 
110Sobre a influência da Agenda Perdida na orientação da política fazendária cumpre lembrar não apenas o 

papel estratégico de um de seus partícipes – Marcos Lisboa – no Ministério, como também a similaridade 

entre os pontos defendidos no documento e os discursos do Ministro. A imprensa na época chegou a apontar 

para a “similaridade discursiva” entre ambos. Cf. “Agenda Perdida inspira discursos e planos de Palocci”, 

Folha de São Paulo, 12/01/2003. Link em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi1201200310.htm 
111Para além de material publicado na imprensa especializada e relatos publicados de personagens da 

história, essa seção contou com a colaboração especial dos jornalistas João Vilaverde e Sérgio Lamucci, 

além de entrevista com dois economistas que passaram por importantes secretarias da Fazenda, Nelson 

Barbosa e Bernard Appy. 

 
112É emblemático nesse sentido o relato de Nelson Barbosa sobre uma conversa que tivera com Lula na 

qual o então presidente teria lhe dito: “Se tiver que fazer um quilômetro de asfalto ou dar um prato de 

comida pra quem está com fome, primeiro eu vou dar um prato de comida pra quem está com fome, depois 

eu faço um quilômetro de asfalto”. Sobre a frase de Lula, Barbosa acrescentou a este autor: “Orçamento é 

isso, prioridades”. De fato, se olharmos em retrospectiva os governos Lula podemos afirmar que o primeiro 

teria sido mais marcadamente social e o segundo ampliou esforços, com todos seus problemas, 

desenvolvimentistas. Mais que isso, a passagem também revela uma certa sensibilidade do líder político 

para determinadas questões. 
 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi1201200310.htm
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do salário mínimo podem ser citadas como as duas principais frentes desses esforços. Por 

trás deles também havia uma orientação econômica voltada à ampliação do mercado 

interno de massa como motor do crescimento113. No entanto se olharmos para a política 

macroeconômica – que é o fio condutor desse trabalho – observa-se uma continuidade 

em relação ao segundo governo Cardoso, o que rendeu fortes críticas da esquerda em 

geral, e de economistas historicamente simpáticos ao PT, em particular. Do ponto de vista 

fiscal, a política do Ministro da Fazenda, Antônio Palocci, foi a de ampliação dos 

superávits primários a patamares acima daqueles acordados com o FMI, o que mantinha 

ainda mais apertado o orçamento de livre destinação, marcado sobretudo por emendas 

parlamentares e investimentos. A estratégia de Palocci ficaria muito clara já no momento 

de montagem da equipe econômica, dado o perfil por ele buscado para compor as 

secretarias do Ministério da Fazenda, como demonstrado acima. 

Assim, a partir de um quadro de crise causado por desequilíbrios externos, pressão 

inflacionária e crise de confiança na continuidade da política macroeconômica – a 

“precificação” das eleições pelos mercados financeiros diante do chamado “risco-Lula” - 

a estratégia do governo foi manter uma política monetária marcada por altas taxas de juros 

e uma política fiscal marcada por altos níveis de superávits primários e de pouca 

discricionariedade. Essa combinação, alega-se, tem o efeito de inspirar “confiança” nos 

agentes econômicos – aqui sinônimo de estabilidade – e onerar (no presente, sob a 

hipótese de baixa nos juros futuros) a conta financeira, o que, diante dos constrangimentos 

orçamentários já descritos, praticamente inviabiliza recursos para investimentos públicos, 

como foi o caso dos primeiros anos do governo Lula (RESENDE, CUNHA e 

FIGUEIREDO, 2003). O gráfico abaixo ilustra o comportamento dos investimentos 

públicos no período: 

 

                                                                 
113Quanto a isso havia a influência de uma proposta do economista Ricardo Bielschowsky e alguns 

economistas que gravitavam em torno do programa de governo do PT. A crítica novo-desenvolvimentista 

observa a insuficiência da estratégia de crescimento do mercado interno quando esta não é acompanhada 

de uma estratégia macroeconômica adequada, sobretudo pelo fator câmbio, que, ao se manter 

sobreapreciado, faz com que esse mercado interno seja capturado pelas importações. Cf. Bresser-Pereira 

(2014). 
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GRÁFICO 3 

 

 

Reproduzo o gráfico de IPEA (2010) 

 

 

Como se pode ver no gráfico acima, os investimentos públicos nos anos de 2003 

e 2004 se reduziram em relação ao último ano do governo Cardoso, para voltarem a subir 

ao final de 2005. Na tabela abaixo reproduzo os valores da despesa com Formação Bruta 

de Capital Fixo114: 

 

                                                                 
114Por analisar as despesas em sua relação com a macroeconomia, olharei para a classificação das despesas 

por natureza econômica. Os valores dispostos na tabela se referem à classe Despesas de Capital Fixo, 

subclasse Formação Bruta de Capital Fixo, que se refere a Gastos com obras e instalações, equipamentos 

e material permanente e bens e serviços ligados à instalação ou melhorias que elevam a vida útil dos ativos 

fixos. 
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Tabela 2: 

Despesas da União com Investimento Público (Formação bruta de capital 

fixo)115: 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

FBCF 
(valores reais)* 

9.623 4.810 7.632 10.015 12.018 14.414 15.401 20.737 

FBCF 
(em  % do PIB) 

0,40 0,18 0,26 0,32 0,38 0,43 0,46 0,63 

 

* Valores em milhões de R$ de junho de 2009, 

convertidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA) mensal. 

Fonte: Gobetti e Orair (2010). Elaboração própria com 

dados extraídos de quadro mais amplo 

 

Se olharmos, do ponto de vista macroeconômico, para o período transcorrido 

desde a criação do atual arcabouço normativo e institucional da política fiscal, montado 

em 1999 e marcado pela prioridade de metas de resultado primário, podemos utilizar a 

seguinte periodização e categorização: 

 

a política fiscal oscilou entre sete anos de uma fase 

contracionista (1999-2005), seguida de nove anos de 

expansionismo fiscal (2006-2014) – que se subdivide em um 

primeiro subperíodo cujo espaço fiscal foi canalizado 

predominantemente para investimentos (2006-2010) e um 

segundo subperíodo de maior expansão das despesas de custeio 

e subsídios e das desonerações tributárias (2011-2014) – e nova 

reversão contracionista a partir de 2015 (ORAIR, 2016, p. 11-

12). 

  

                                                                 
115Os valores que compõem a tabela foram coletados e organizados por Gobetti e Orair (2010). 
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A partir dessa conceituação geral, olharei para o processo político de transição da 

fase contracionista (1999-2005) para o primeiro subperíodo posterior, quando o governo 

passou a buscar maneiras de ampliar os investimentos públicos, o que foi feito, 

inicialmente, sem descuidar das metas de superávit primário. Meu objetivo é demonstrar 

que a ampliação dos investimentos públicos não foi uma medida automática em resposta 

a melhoras nas contas externas e a uma ampliação do “espaço fiscal”, e nem consensual 

dentro do governo, mas foi, sobretudo, fruto da orientação de alguns economistas do 

governo e de um processo incremental e marcado por fortes disputas internas. 

O gradual processo de aumento dos investimentos públicos e do papel ativo do 

Estado, que vai desembocar no PAC e num sem número de medidas de fomento ao 

crescimento, incluindo capitalização de empresas estatais e bancos públicos, iniciou-se 

com um tímido programa de viabilização de investimentos em infraestrutura que contou 

com a anuência do FMI, ainda na gestão Palocci. Tratava-se do Projeto Piloto de 

Investimentos (PPI). 

O PPI consistia em uma carteira de projetos estratégicos e selecionados, na área 

de infraestrutura, que demandariam aportes públicos. Sob a concordância do FMI, tais 

aportes, por ensejarem um processo virtuoso de autofinanciamento e gerarem benefícios 

amplos, sanando gargalos em infraestrutura e carregando alto efeito multiplicador, não 

precisariam ser contabilizados na meta de superávit primário. Isto é, o governo estaria 

autorizado a “gastar” um determinado valor sem que este montante fosse deduzido da 

meta de superávit primário116, gerando, como afirmou o então Secretário do Tesouro 

Nacional, Joaquim Levy, “espaço na meta que poderá ser usado a critério do governo” 

(FOLHA DE S. PAULO, 23/02/2005117).   

Assim, a concepção e modelagem da carteira de projetos foi feita ainda em 2004 

e contou com a assessoria de técnicos do FMI. Em sua concepção inicial, a proposta de 

que investimentos estratégicos, dentro de uma rígida carteira de projetos, pudessem ser 

abatidos da meta de superávit primário, foi fruto do entendimento de que os investimentos 

                                                                 
116A medida que retirava as despesas do PPI da base de cálculo do resultado primário se deu por meio de 

uma emenda à LDO de 2005, materializada na Lei nº 11.086, de 31/12/2004. 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/L11086.htm). 

 
117Brasil obtém aval do FMI para investimento, Folha de S.Paulo, 23/02/2005. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi2302200502.htm 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/L11086.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi2302200502.htm
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públicos eram os mais afetados diante da premente necessidade de sinalização dos 

governos em favor da estabilidade fiscal dentro de um quadro de rigidez das despesas 

correntes. O que o próprio FMI começava a reconhecer tardiamente em seus estudos é 

que os investimentos públicos eram a variável de ajuste, o que contribuía para os 

persistentes gargalos em infraestrutura (IMF, 2005). 

O projeto inicial era tímido em relação a valores e não defendia mudanças nos 

parâmetros de contabilidade fiscal: Previa o aporte de R$ 1 bilhão por ano durante três 

anos (2005-2007) direcionados apenas a projetos com potencial para gerar retornos 

macroeconômicos e não previa que tais aportes não fossem contabilizados no orçamento 

fiscal, conforme explicita nota oficial emitida pelo FMI: [...]the polit program does not 

entail changes in how fiscal outturns are computed, nor does it imply the exclusion of 

specific expenditures from the fiscal primary balance (IMFb, 2005)118. Não se tratava, 

portanto, de uma proposta de reconfiguração da institucionalidade fiscal e nem, como 

frisou o FMI, de um descuido em relação às estatísticas fiscais. Nenhum gasto deixaria 

de ser contabilizado. A estratégia consistia apenas em “permitir” que o gasto previsto – 

precisamente, R$2,8 bilhões – fosse viabilizado descontando do montante contabilizado 

como resultado primário esse mesmo valor, isto é, o valor efetivamente destinado ao 

cálculo do primário seria R$ 2,8 bilhões menor, mas mesmo assim a meta seria 

considerada cumprida. O que cumpre ressaltar é que, nessa concepção, o resultado fiscal 

permanecia central para a estabilidade macroeconômica, embora agora lhe fosse 

conferida um pouco mais de flexibilidade em relação à postura prevalecente nos anos 

1990. 

Assim, já em 2005 observa-se que, a partir do diagnóstico segundo o qual o Brasil 

sofria de sérios gargalos de infraestrutura, o governo lançou mão de um conjunto de 

programas119 que não teriam sido possíveis sem certos contornos à rigidez institucional e 

legal herdada do governo anterior. Essa institucionalidade rígida em relação ao espaço 

                                                                 
118Link: https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/14/01/49/pr0538 
 
119Cf. Medida Provisória nº 256. “Na carteira do PPI, constam 137 projetos com investimentos nos setores 

de transportes, irrigação, metrologia, biotecnologia, recursos hídricos administração pública, geologia e 

geofísica. A previsão é de um investimento total de R$ 9,8 bilhões de 2005 a 2007”.  

http://www.orcamentofederal.gov.br/clientes/portalsof/portalsof/noticias/portugues/noticias/2005/novemb

ro-2005/governo-abre-credito-de-r-673-milhoes-para-obras-de-infra-estrutura. Cf. também MP 266/2005, 

transformada em Lei Ordinária 11271/2006. 

 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/14/01/49/pr0538
http://www.orcamentofederal.gov.br/clientes/portalsof/portalsof/noticias/portugues/noticias/2005/novembro-2005/governo-abre-credito-de-r-673-milhoes-para-obras-de-infra-estrutura
http://www.orcamentofederal.gov.br/clientes/portalsof/portalsof/noticias/portugues/noticias/2005/novembro-2005/governo-abre-credito-de-r-673-milhoes-para-obras-de-infra-estrutura
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orçamentário para investimentos públicos, defende-se aqui, é fruto não apenas de 

restrições “objetivas” como também de uma visão que não atribui ao Estado papel 

relevante na sustentação do crescimento econômico e na oferta de determinados bens 

infraestruturais. Essa visão, hegemônica nos anos 1980 e 1990, fora compartilhada pelos 

grandes organismos internacionais – que, ademais, tiveram influência determinante sobre 

os arranjos institucionais aqui construídos – e pelos principais policymakers responsáveis 

pelos órgãos de gestão macroeconômica do Estado brasileiro (Banco Central e Ministério 

da Fazenda). 

Do ponto de vista estritamente fiscal, o que se tinha naquele momento era uma 

institucionalidade que fora produzida por uma visão excessivamente focada no resultado 

de curto prazo das contas públicas, o que foi construído num contexto de fortes crises 

internacionais que ameaçavam a estabilidade de um modelo excessivamente dependente 

dos fluxos de capitais externos120. No entanto, já nos anos 2000, após a adoção das 

medidas preconizadas pelo FMI, sem efeitos positivos sobre o crescimento econômico, 

começa a haver certa flexibilização das medidas fiscais, com o tardio reconhecimento do 

próprio FMI quanto aos efeitos negativos que um fiscalismo excessivo produzia sobre o 

crescimento e, consequentemente, sobre o próprio resultado das contas públicas121. 

Diante desse reconhecimento, a estratégia de descontar da meta de superavit primário o 

montante dos gastos com os investimentos foi uma medida, ainda tímida naquele 

momento, que permitiria algum papel ativo do Estado diante de fortes amarras fiscais. 

É importante notar que, no que diz respeito à importância dos investimentos 

públicos, a flexibilização da postura do FMI e da equipe fazendária sob o comando de 

Palocci se dá em direção às propostas da ala dita “desenvolvimentista” do governo. 

Vejamos a posição de um ator que adquiriu importância na formulação de política 

econômica durante o segundo governo Lula: 

 

                                                                 
120Como já dito, nesse arranjo, os resultados fiscais são indicadores da sustentabilidade da dívida pública, 

que, por sua vez, se torna balizadora da confiança dos investidores. “A âncora fiscal ganhou o status de 

fator de redução do risco-país e do efeito contágio das crises internacionais, colocando-se como peça 

central no esforço de ganhar a confiança dos investidores” (LOPREATO: 2006, p.7). 

 
121Estudos que apontam para a insuficiência de investimentos públicos e seus efeitos sobre o crescimento 

econômico de um conjunto de países foram publicados em relatórios do FMI e Banco Mundial. Cf. IMF 

(2005) e World Bank (2005). 
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No caso específico da política econômica do Brasil de 

2005, a proposta desenvolvimentista era adaptar as metas fiscais 

à importância do investimento público e ao peso do pagamento 

de juros sobre o orçamento público, retirando os investimentos 

mais estratégicos do cálculo do resultado primário do governo 

federal. O efeito prático de tal proposta seria substituir a meta de 

resultado primário por uma meta de resultado primário corrente, 

isto é, uma meta de resultado primário sem investimentos. Para 

os desenvolvimentistas, a eventual zeragem do resultado corrente 

deveria ficar para um segundo momento, quando o Brasil 

atingisse uma taxa real de juro mais baixa (BARBOSA e 

SOUZA, 2010). 

 

No entanto, a convergência diz respeito apenas aos fundamentos da estratégia do 

PPI: Liberar investimentos públicos com potencial de retornos fiscais e de crescimento 

econômico, já que outras controvérsias surgiram no período em questão. A própria noção 

de crescimento econômico é um dos pontos centrais dos embates, já que para os ditos 

desenvolvimentistas ela possui uma importância muito maior que para os liberais. Essa 

divergência de concepções pode ser captada por meio de conflitos internos ao governo e 

declarações públicas, como, por exemplo, a proferida pelo então presidente do BNDES e 

futuro Ministro da Fazenda, Guido Mantega, a respeito da política monetária praticada 

pelo Banco Central. Na ocasião de divulgação pelo IBGE de que houvera queda de 1,2% 

do PIB no terceiro trimestre de 2005, em comparação ao segundo, Mantega afirmou: 

 

A desaceleração que se deu agora no terceiro trimestre se 

deve a alguns exageros da política monetária. Essa política 

monetária excessivamente severa restritiva, que foi uma decisão 

exclusiva do Copom, foi a principal responsável por essa 

desnecessária desaceleração. […] O que houve mesmo foi 

excesso de zelo do Banco Central, principalmente de alguns 

diretores, particularmente o Afonso Bevilaqua (Folha de S. 

Paulo, 4/12/2005122). 

  

Vale frisar que a fala de Mantega transcrita acima, apesar de se opor ao que vê 

como excesso de conservadorismo do Banco Central, não se opõe frontalmente à política 

                                                                 
122Mantega responsabiliza BC por PIB ruim, Folha de São Paulo, 04/12/2005. Cf. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi0412200513.htm 

 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi0412200513.htm
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fiscal do então ministro Palocci. Seja por um precavido cálculo político ou por convicções 

econômicas, Mantega atribui à política de Palocci as bases para a retomada do 

crescimento: “Não se pode negar também que essas condições foram obtidas por uma 

política econômica com esforço do ministro Palocci”123. O ponto levantado por Mantega 

na entrevista, portanto, era, fundamentalmente, os juros altos e seus efeitos negativos 

sobre o crescimento econômico. De maneira mais precisa, sua crítica se dirige ao que 

chamou de “modelinhos” utilizados pelo Banco Central para calcular chamado “produto 

potencial da economia”: 

 

Essa conversa de que o Banco Central tem em mente um 

produto potencial de 3,5% de crescimento do PIB é totalmente 

equivocada. No BNDES, a gente conhece a produção. Nós 

conhecemos a capacidade produtiva de cada setor e eu posso 

garantir que o país tem condições de crescer acima de 4% ao ano. 

(Folha de S. Paulo, 4/12/2005). 

 

Assim, para a ala dita “desenvolvimentista”, o Brasil possuía um potencial de 

crescimento maior que os estimados pelos modelos utilizados pelo Banco Central e seus 

dirigentes liberais. Mantega não estava sozinho a divergir desses últimos, mas também 

Nelson Barbosa, que voltou para a Fazenda a convite de Mantega, e já em 2005 produziu 

uma avaliação crítica sobre o cálculo do produto potencial feito pelo Banco Central, que 

seria dotado de um viés de baixo crescimento e projeções conservadoras (BARBOSA 

2005 apud PAULA, 2008). Já do ponto de vista estritamente fiscal e orçamentário, ainda 

não havia uma divergência frontal entre algumas propostas ditas desenvolvimentistas e a 

estratégia do PPI posta em prática no último ano da gestão Palocci, como revela o balanço 

de Nelson Barbosa: 

                                                                 
123Responder a essa questão exigiria um exercício puramente interpretativo. Considerando que no momento 

da declaração de Mantega (12/2005) escândalos envolvendo o então ministro Palocci já circulavam pela 

grande mídia, e considerando que Mantega fora do núcleo político do governo desde a campanha, é possível 

que sondagens a seu nome como possível substituto na Fazenda (embora a imprensa especulasse sobre 

Aloísio Mercadante) poderiam ser motivo para que Mantega suavizasse críticas à política fiscal, dada a 

conhecida reação dos “mercados” e seus efeitos reais sobre a estabilidade econômica. De todo modo, como 

demonstrarei a seguir, a nomeação de Mantega significou uma mudança na concepção de política fiscal, 

alçando-a, de maneira gradual, a instrumento de fomento à demanda agregada e ferramenta auxiliar à 

consecução de um projeto político de espírito desenvolvimentista. 
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O financiamento do aumento no investimento público, 

conforme a visão desenvolvimentista, poderia ocorrer tanto por 

receitas tributárias quanto por emissão de dívida pública, uma 

vez que o maior crescimento da economia se encarregaria de 

absorver o aumento temporário no déficit público a médio prazo. 

Em outras palavras, o eventual financiamento do investimento 

público por meio da emissão de dívida não seria necessariamente 

incompatível com a meta global de redução da relação 

dívida/PIB do setor público brasileiro, visto que tal investimento 

resultaria na elevação da própria taxa de crescimento do PIB 

(BARBOSA e SOUZA, 2010, p.13)124. 

 

No entanto, sob um ponto de vista mais geral, a diferença entre as visões, 

sobretudo no que diz respeito ao crescimento econômico e ao papel atribuído ao Estado 

nesse processo, eram bastante distantes. Para a visão desenvolvimentista, o crescimento 

econômico possuía um valor maior, por exemplo, do que a entrega da inflação no centro 

da meta. E para atingi-lo, de acordo com esse raciocínio, seria necessário um aumento do 

papel do Estado na economia, estimulando a demanda agregada, o que, por sua vez, 

estimularia o investimento, criando a capacidade produtiva para sustentar aquela 

expansão (BARBOSA e SOUZA, 2010) 125. 

Portanto, argumentam Barbosa e Souza (2010), o Brasil poderia estimular o 

crescimento de maneira sustentável mediante a adoção de estímulos fiscais e monetários 

acompanhados de políticas de redução de desigualdades e distribuição de rendas, que não 

se esgotariam em seu aspecto “social” (redução de desigualdades e da pobreza extrema), 

posto que também são entendidas como instrumento de expansão da demanda agregada. 

                                                                 
124No momento em que finalizo essa tese esse ponto específico do debate fiscal voltou à tona com força e 

agressividade, em virtude da proximidade das eleições de 2018. O raciocínio de Barbosa exposto acima é 

irônica e agressivamente criticado por Samuel Pessoa e Marcos Lisboa em artigo da Folha de São Paulo, 

resgatando o debate sobre a validade de gasto público ser autofinanciável e produzir efeito sobre o 

crescimento. Cf. https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/03/marcos-lisboa-e-samuel-pessoa-a-

economia-do-moto-perpetuo.shtml?loggedpaywall. Insisto em chamar atenção aqui para o tom agressivo 

que questões “técnicas” (como efeito multiplicador dos gastos ou correlações estatísticas entre variáveis) 

adquire no debate público, sobretudo na proximidade das eleições, pois penso que tal fenômeno é revelador 

do caráter político que o debate dos economistas – e suas clivagens – adquiriu. Leio o fenômeno como 

imbricação entre técnica e política.   
 
125Considerado pertencente à ala “desenvolvimentista” do governo, Barbosa, em entrevista a mim 

concedida em São Paulo, afirmou entender que a equipe formada por Palocci – que foi paulatinamente 

substituída com a troca de ministros – “possui uma visão financeira de política econômica”, que teria sido 

substituída (depois da Saída de Palocci) por uma visão mais “desenvolvimentista”, mais “pró-crescimento”. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/03/marcos-lisboa-e-samuel-pessoa-a-economia-do-moto-perpetuo.shtml?loggedpaywall
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/03/marcos-lisboa-e-samuel-pessoa-a-economia-do-moto-perpetuo.shtml?loggedpaywall
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Seu raciocínio fiscal é de natureza tipicamente keynesiana, já que se baseia na ideia de 

que os investimentos públicos teriam um elevado efeito multiplicador, o que permitiria 

reestabelecer a relação dívida/PIB em um momento posterior. Essa visão, que foi mantida 

fora do Ministério da Fazenda até fins de 2005, começava a ganhar espaço: 

 

O ajuste fiscal de 2003-2005 não acelerou 

substancialmente o crescimento da economia nem tampouco 

ajudou o compromisso de melhorar a renda e o emprego, o que 

fez a visão neoliberal ir se esgotando nos primeiros três anos do 

governo Lula. Destaca-se outro ponto ainda mais relevante: a 

proposta neoliberal de novos ajustes recessivos acabou 

fortalecendo a visão desenvolvimentista sobre política 

econômica ao final de 2005”. (BARBOSA e SOUZA, 2010, p. 

10). 

 

A divergência de posições dentro do primeiro governo Lula, sobretudo em relação 

às taxas de juros, é amplamente conhecida e noticiada pela imprensa. Por isso o objetivo 

aqui não foi repetir o que já é sabido126. A opção aqui foi fazer um recorte em personagens 

específicos. A escolha em transcrever entrevistas e análises de Guido Mantega e Nelson 

Barbosa, portanto, não foi casual. Estes se tornariam personagens centrais para a 

compreensão da gradual mudança na política fiscal pós-2006 e para o papel que os 

investimentos públicos adquiriram. 

Assim, a próxima seção busca ir além da reconstrução do debate público, 

procurando captar como as divergências e estratégias aparecem no próprio processo 

decisório, dentro dos aparelhos de Estado. 

 

 

                                                                 
126Críticas à política monetária e fiscal do governo foram publicamente explicitadas por Carlos Lessa 

quando à frente do BNDES, o que rendeu sua demissão do cargo. Também o vice-presidente Alencar não 

poupava declarações públicas críticas à política de juros altos do Banco Central. 
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4.4 – Continuidade e Inflexão: Dois caminhos 

 

Um momento privilegiado para captar o movimento de inflexão pode ser 

identificado em fins de 2005, quando foi apresentada uma proposta de ampliação do 

ajuste mediante cortes de despesas que permitissem a zeragem dos déficits nominais. A 

proposta, que contou com a defesa política de Antônio Palocci e Paulo Bernardo, 

ministros da Fazenda e Planejamento, respectivamente, fora elaborada por Delfim 

Neto127, a quem Palocci teria pedido soluções que permitissem romper com o círculo 

vicioso ou “vôo de galinha”, no qual qualquer “pequeno crescimento da economia gera 

inflação, que eleva a taxa de juros e derruba o crescimento” (SAFATLE,BORGES e 

OLIVEIRA: 2016, p.20). Eis o raciocínio que embasava a proposta: 

 

o objetivo de déficit nominal zero num horizonte bem 

definido, com o congelamento das despesas de custeio em lugar 

do aumento de impostos, criará instantaneamente uma 

expectativa de baixa do juro real, que facilitará à Secretaria do 

Tesouro a substituição de parte da dívida ‘selicada’ para papéis 

pré-fixados (com prazos maiores), aumentando a potência da 

política monetária. Com isso caminharemos com relativa rapidez 

para taxas de juros reais civilizadas, reduzindo dramaticamente 

os gastos com juros e facilitando as manobras de um banco 

central autônomo (NETTO, 2005). 

 

A proposta do déficit nominal zero defendia, portanto, uma intensificação da já 

austera política fiscal por meio do congelamento das despesas de custeio. Mais: Dava o 

corte de despesas como condição necessária para uma posterior baixa nos juros e para 

uma mudança na composição da dívida. É pouco provável que, dado o peso da conta de 

juros sobre os déficits nominais, e dado o elevado grau de engessamento do orçamento, a 

zeragem daqueles déficits não se daria também por meio de uma compressão ainda maior 

dos recursos de livre destino, isto é, os investimentos públicos. Mas, mais importante que 

                                                                 
127Como é assaz sabido, Delfim Netto não é um economista vinculado à ortodoxia liberal. Ao contrário, é 

um crítico contumaz às premissas liberais. Na verdade, o pensamento econômico de Delfim Netto não 

comporta classificações. O personagem Delfim, este sim, poderia ser classificado como um costumeiro 

assessor do poder. 
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isso; a proposta de continuação acentuada de austeridade fiscal se chocava com os 

projetos de um governo que pretendia se notabilizar por ações de combate à pobreza e de 

fomento ao desenvolvimento econômico, e que já entrava em seu terceiro ano de mandato 

em meio a amarras fiscais, e isso em um momento no qual alguns economistas que 

ocupavam postos no governo defendiam a ruptura com a visão fiscalista representada por 

Palocci e sua equipe e um aumento do poder discricionário da política fiscal. 

Em entrevista concedida a este autor, Bernard Appy, que ocupava o cargo de 

Secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda naquele momento – Marcos 

Lisboa já havia deixado o governo – afirmou que a proposta, que foi formalmente 

apresentada pelo Ministério do Planejamento, foi na verdade “muito mal vendida” e que 

naquele momento, após mais de dois anos de orçamento apertado e continuidade de um 

receituário ortodoxo, “seria inconcebível para um governo de esquerda aceitar a 

proposta”. Por ser um importante membro do governo e ter participado ativamente do 

núcleo decisório responsável pela decisão em questão, reproduzo abaixo a transcrição de 

trecho da entrevista realizada128: 

 

“Se propunha a um ajuste de despesa corrente. Tem 

algumas questões. Primeira: O tema foi muito malconduzido 

dentro do governo, foi muito mal construído. Se levou essa 

proposta sem explicar o efeito positivo que poderia ter sobre o 

crescimento. Foi muito mal vendida a proposta. A tabela que 

estava lá era pra demonstrar que mesmo se a economia 

desacelerasse haveria ajuste fiscal. 

Questão mais relevante: Você tem um governo de 

esquerda, que aceita a regra de fazer uma gestão conservadora 

de política fiscal, cumpre a meta de superávit primário ano a 

ano e está retomando a confiança do mercado, e aí se propõe 

que faça mais (aumente a dosagem) sem demonstrar as 

                                                                 
128  O trecho trata-se de transcrição literal da entrevista realizada em São Paulo em 

21/12/2017 e sua reprodução foi autorizada pelo entrevistado. 
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vantagens. Deveria ter sido mais bem feita para poder ser 

vendável politicamente a proposta. 

Você propor para um governo de esquerda apertar ainda 

mais a política fiscal sob uma proposta pouco convincente, seu 

impacto positivo sobre o crescimento, porque tem, você ter uma 

política de controle sobre despesa corrente no longo prazo você 

tem impacto positivo sobre taxa de juros e sobre crescimento. 

Mas ela foi vendida estritamente como uma proposta de 

consistência fiscal de longo prazo. Foi pouco convincente. Essa 

é minha opinião pessoal.   

Quem fez formalmente a proposta foi a equipe do 

Ministério do Planejamento. Tinha algum apoio dentro da 

Fazenda, mas quem levou a discussão para a Câmara de Política 

Econômica foi a equipe do Ministério do Planejamento. 

Teve uma discussão dentro do governo. Foi rápida, 

acabou logo, com o posicionamento contrário da Dilma 

(Rousseff). A Dilma foi a personagem mais importante nesse veto 

(à proposta)” (Entrevista com Bernard Appy, 21/12/1017, São 

Paulo). 

 

Portanto, nesse momento o conflito de visões se materializou em conflito 

decisório no âmbito das reuniões da Câmara de Política Econômica129, coordenada pela 

então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff e na época relatado pela imprensa130, 

                                                                 
129Criada pelo decreto nº 4182 de 2002, a Câmara de Política Econômica funcionava como um Conselho 

de Governo “com a competência de formular e propor políticas econômicas, estabelecer diretrizes gerais e 

planos nacionais e regionais de desenvolvimento econômico”. Decreto 4182, de 4 de Abril de 2002. Fonte: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4182.htm. Posteriormente, já no governo Lula, o 

Decreto nº 5.143, de 2004, expande seus integrantes e cria o Comitê Executivo da Câmara de Política 

Econômica. Cf: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5143.htm 

 
130“Agora é Dilma quem combate Palocci” - Folha de São Paulo, 30/10/2005; “Conflito com Dilma 

recrudesce ameaça de Palocci deixar governo” - Valor Econômico, 10/11/2005; “Plano de ajuste de longo 

prazo é rudimentar e não está em debate” - Entrevista de Dilma Roussef a O Estado de São Paulo, 

9/11/2005; Bernardo (Ministro do Planejamento) rejeita avaliação de que plano fiscal é ‘rudimentar’” - 

UOL Notícias, 10/11/2005 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4182.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5143.htm
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Numa reunião da Câmara de Política Econômica 

realizada há duas semanas, o plano fiscal de longo prazo 

começou a ser debatido. Mas enquanto Palocci e Paulo Bernardo 

defenderam as medidas propostas, Dilma fez várias críticas e 

disse que a equipe econômica deveria pensar no efeito do plano 

"para a vida das empresas e das pessoas". A tensão piorou com a 

entrevista da ministra Dilma ao jornal "O Estado de S.Paulo", no 

qual chamou o plano fiscal proposto de "rudimentar" (O Globo, 

11/11/2005, O País, p. 3). 

  

Ao que consta esse parece ter sido um dos últimos episódios de grande 

importância ocorridos no âmbito da Câmara de Política Econômica. Importante fórum de 

discussão, de acordo com Bernard Appy, “O problema dela era que as discussões 

vazavam muito para a imprensa. Por conta disso ela acabou perdendo relevância. Talvez 

se fosse mais restrita” (Entrevista com Bernard Appy, 21/12/1017, São Paulo). 

De fato, a contenda foi amplamente relatada por jornalistas e os conflitos se 

agravaram a partir de uma entrevista de Dilma Rousseff, quando a então Ministra-Chefe 

da Casa Civil criticou aberta e publicamente a proposta. 

 

Essa discussão não está posta no governo [...] Para 

crescer, é preciso reduzir a dívida pública. Para a dívida pública 

não crescer, é preciso uma política de juros consistente, porque 

senão você fica enxugando gelo. Faço o superávit primário de um 

lado e aumento o estoque e o fluxo da dívida (O ESTADO DE 

SÃO PAULO, (9/11/2005). 

 

 

Durante a entrevista, quase toda marcada por perguntas sobre superávit primário, 

Dilma procurou defender uma política de investimentos: “Estou de acordo com o 

superávit primário, mas acho que, além da meta de superávit primário, um país deste 

tamanho precisa reduzir os juros, se quisermos sair do atoleiro”. E complementou: 
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“Acho que estamos em vias de dar o segundo salto. O salto de certos investimentos” (O 

ESTADO DE SÃO PAULO, (9/11/2005). 

Em claro contraste com a visão de Dilma Rousseff está Armínio Fraga, para quem 

o início do governo Lula parecia indicar que o país seguiria em um bom caminho para o 

desenvolvimento, interrompido por um desvio de rota surgido do que ele chama de 

“rejeição da proposta de reordenamento das finanças públicas” ocorrida no final de 2005 

(SAFATLE, BORGES e OLIVEIRA, 2016, p.14)131. 

Meses antes da referida entrevista de Dilma ao Jornal O Estado de SP, na ocasião 

de uma reunião da Câmara de Política Econômica, o então Ministro da Fazenda, Antônio 

Palocci, pediu ao então Diretor de Política Econômica (DIPEC) do Banco Central, Afonso 

Bevilaqua, que apresentasse argumentos em favor da importância do superávit primário 

como condição de controle da relação dívida pública/PIB e, consequentemente, queda dos 

juros, o que teria sido recebido pela Ministra da Casa Civil com grande discordância. 

 

Na reunião na Câmara de Política Econômica, na Casa 

Civil, realizada no segundo semestre de 2005 e coordenada pela 

então ministra Dilma Rousseff, ficou claro que não havia mais 

apoio do governo Lula a proposta conservadoras, liberais ou 

neoliberais, como a do déficit zero, para a política econômica 

(SAFATLE at al, p. 24). 

 

 

O conflito de visões presente no governo se materializou, portanto, no que diz 

respeito à área fiscal, num conflito decisório no qual uma visão, no início mantida à 

margem dos postos estratégicos de decisão de política econômica, ganhara poder formal 

de veto e, a partir daí foi ampliando paulatinamente seu espaço dentro do governo. 

                                                                 
131

O ex-presidente do Banco Central se refere aqui à ocasião em que a então Ministra Chefe da Casa Civil 

declarou, na citada entrevista (Novembro de 2005), que a proposta de ajuste fiscal de longo prazo 

apresentada pelo então ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, seria “rudimentar”. A visão negativa 

sobre o episódio também é compartilhada por Pedro Malan, que afirma: “A derrota de Antônio Palocci e 

Paulo Bernardo para o resto do governo ao final de 2005 foi péssima para o País” (MALAN, 2009, p.14). 
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Derrotada a proposta de ampliação do ajuste (déficit nominal zero), uma gradual retomada 

dos investimentos públicos pôde ser observada. 

Observando o montante destinado aos investimentos, nota-se, como demonstrado 

(Gráfico 1 e Tabela 2), uma ligeira ampliação a partir de fins de 2005, tendência que se 

acentua a partir da crise de 2008. Essa inflexão, entretanto, não se deu de maneira súbita. 

Foi fruto de mudanças de cenário (interno e externo) e, o que pretendo frisar aqui, fruto 

de um processo de embates de ideias. Mais; embora o embate de ideias e propostas 

produza, por vezes, posições claramente divergentes, o processo decisório de política 

macroeconômica e orçamentária não obedece a uma lógica dicotômica. Se olharmos para 

o processo de aumento do investimento público como um contínuo, podemos perceber, 

por exemplo, que o PPI foi apoiado pela visão liberal. No entanto, sua estratégia inicial 

foi se alargando qualitativa e quantitativamente, a desembocar no PAC em 2007, quando 

se pôde notar a prevalência de um outro paradigma de Estado. A mudança é, portanto, 

incremental, e o conjunto de inovações de ordem institucional, orçamentária e normativa 

contido no PAC já nos permite caracterizá-lo não apenas como um programa voltado ao 

crescimento econômico como também “um programa de aceleração da atuação estatal 

no domínio econômico” (CARDOSO JR.: 2017, p.18). 

Assim, o Programa de Aceleração do Crescimento 2007-2010 (PAC) foi marcado 

pela ampliação do escopo dos projetos de infraestrutura e, do ponto de vista fiscal, 

contribuiu para ampliação da margem de dedução fiscal que caracterizavam o PPI 

 

O PAC contribuiu ao deslanchar um conjunto de projetos 

na área de infraestrutura e ampliar substancialmente a margem 

de dedução. No ano de 2009, por exemplo, a margem de dedução 

de investimentos quase dobrou, de R$ 15,6 bilhões para R$ 28,5 

bilhões, com a mudança do PPI para o PAC. Em contrapartida, 

os critérios de enquadramento foram flexibilizados no PAC, e os 

projetos se afastaram gradualmente dos investimentos públicos 

propriamente ditos (ORAIR, 2016, p. 21-22). 

 

Um dos instrumentos utilizados para ampliar a margem de dedução dos 

investimentos foi a retirada das empresas estatais do cálculo do superávit primário, o que 

ampliava a margem de manobra sobre os gastos públicos e permitia uma ampliação dos 
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investimentos nessas estatais, o que de fato ocorreu de forma substantiva, como se 

observa na tabela abaixo: 

 

TABELA 3 

Investimentos públicos (1994-2015) 

 

Taxa de crescimento ao ano (%) 

Ano   Governo central Estatais federais 

1994-1998 -5,1    3,1 

1998-2002      -1,2     -1,7 

2002-2006 -0,6   0,0 

2006-2010    25,4 23,2 

2010-2014 -0,4    -2,4 

2011-2015    -6,2 -6,9 

 Dados extraídos de Orair (2016) 

 

Como se observa acima, a taxa de crescimento dos investimentos públicos nas 

empresas estatais, que se manteve em 0% no quinquênio 2002-2006, saltou para 23,2% 

no quinquênio 2006-2010. No que diz respeito ao mecanismo de dedução desses 

investimentos do cálculo do resultado primário, uma prerrogativa legal, Carvalho (2018) 

afirma que “o governo nem precisou utilizar a margem criada para retirar os 

investimentos do PAC da meta fiscal na maior parte dos anos” (CARVALHO, 2018, 
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p.32), o que foi possível por conta do crescimento das receitas e da própria redução da 

meta de superávit primário132. 

Portanto, houve uma ampliação do escopo da proposta inicial, com flexibilização 

de seus critérios de modo a comportar um conjunto ampliado de gastos públicos que 

começou a englobar diversas outras áreas. Essa estratégia foi duramente criticada pela 

visão liberal. Segundo o economista Maílson da Nóbrega, por exemplo, as medidas do 

governo passaram a ser “unilaterais e discricionárias", porque não mais se davam sob a 

tutela do FMI. E complementa133: 

 

Mais tarde o governo distorceu ainda mais o conceito do 

desconto. Primeiro incluiu os financiamentos para habitação 

destinados a segmentos de menor renda, amparados pelo 

programa Minha Casa Minha Vida. Como se sabe, a construção 

habitacional é considerada investimento na contabilidade 

nacional, mas dificilmente seria incluída nos descontos se a 

escolha não fosse unilateral. Ainda que importante pelo lado 

social, o programa Minha Casa Minha Vida não tem o mesmo 

impacto que as obras de infraestrutura na ampliação do potencial 

de crescimento (NÓBREGA: 2016, p.45). 

 

Aqui se revelam dois pontos importantes: i) As estratégias para viabilizar 

determinados gastos e custeio de programas foram construídas sempre em referência a 

um indicador chave: O resultado primário. Foi a partir desse indicador fiscal que se 

buscou contornos que viabilizassem determinados gastos. ii) As críticas a tais medidas, 

acusadas de “contabilidade criativa”, desencadearam debates públicos e acabaram por 

construir um constrangimento de caráter político.   

 

                                                                 
132A meta de resultado primário para 2008 fora de 3,8% do PIB (valor calculado já com a mudança de 

metodologia do PIB introduzida pelo IBGE), caindo para 3,3% em 2009, retirada a Petrobrás do cálculo, e 

para 3,1% em 2010, retirada a Eletrobrás (CARVALHO, 2018, p.31). 
 
133Em um perfil de Guido Mantega publicado pela revista Época, Maílson da Nóbrega afirma: : “[...] O 

Guido tem uma visão de mundo típica de um grupo de economistas brasileiros, os autochamados 

desenvolvimentistas. Eu pergunto: e quem não está nessa, é atrasadista? O que me irrita é a arrogância, 

é intitular os outros de neoliberais, é dizer que os que não são desenvolvimentistas conspiram contra o 

Brasil. É um cacoete stalinista, para desmoralizar o interlocutor.” O Planeta Guido, Época, 2012. 

http://revistaepoca.globo.com/tempo/noticia/2012/01/o-planeta-guido.html 

http://revistaepoca.globo.com/tempo/noticia/2012/01/o-planeta-guido.html
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4.5 – OS AGENTES 

 

Como é sabido, por razões externas ao debate econômico, a queda do ministro 

Palocci se tornou inevitável e o comando da Fazenda passou para o então presidente do 

BNDES, Guido Mantega. A ida de Mantega para a Fazenda provocou, de imediato, a 

troca de dois importantes secretários da estrutura fazendária: Murilo Portugal134, então 

secretário-executivo do Ministério da Fazenda, pediu sua imediata exoneração, seguido 

por Joaquim Levy, então secretário do Tesouro Nacional. Assim, a mudança de orientação 

da política econômica teria sido selada com a saída de Palocci, quando então se adotou o 

que na visão de Armínio Fraga seria uma política “mais intervencionista e menos 

transparente”. Sobre a troca no Ministério da Fazenda: 

 

A saída de Palocci criou espaço para uma nova agenda. 

Sob a hegemonia do pensamento desenvolvimentista – com 

Mantega na Fazenda, Dilma na Casa Civil e Nelson Barbosa 

como formulador de política econômica – a abundância de 

recursos decorrentes do boom das commodities e a valorização 

do real em relação ao dólar, parecia possível uma mudança 

radical na condução da economia. A ideia era, mediante a ação 

do Estado, pôr o crescimento em marcha (SAFATLE et al, 2016). 

 

Aqui convém observar a imediata recomposição de algumas secretarias do 

ministério ocorrida logo após a troca de ministros. 

 

TABELA 4 

Composição das Secretarias da Fazenda no final de 2005* 

                                                                 
134Murilo Portugal possuía forte prestígio no mercado financeiro, tendo sido cotado por este como possível 

sucessor de Palocci. ("Vice" de Palocci, Murilo Portugal também deixa o governo, Folha de SP, 27/03/2006. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u77015.shtml). 

 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u77015.shtml
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 Gestão Palocci (27/03/2006) Gestão Mantega 

(início) 

SAIN Luiz Awazu Pereira da Silva Luiz Awazu Pereira da 

Silva 

SE Murilo Portugal Filho Bernard Appy 

SPE Bernard Appy Otávio Ribeiro Damasco 

STN Joaquim V. Pereira Levy Carlos Kawall Ferreira 

RFB Jorge A. D. Rachid Jorge A. D. Rachid 

SAE Hélcio Tokeshi Hélcio Tokeshi 

* A primeira coluna apresenta a composição no último dia da 

gestão Palocci e a segunda, a composição no início da gestão Guido 

Mantega 

SAIN: Secretaria de Assuntos Internacionais 

SE: Secretaria Executiva 

SPE: Secretaria de Política Econômica 

STN: Secretaria do Tesouro Nacional 

SRFB: Secretaria da Receita Federal do Brasil 

SAE: Secretaria de Acompanhamento Econômico 

Na nova composição, Nelson Barbosa ocupou o cargo de Secretário Adjunto de 

Política Econômica, subordinado ao Secretário de Política Econômica (SPE), que foi 

substituído com a troca de ministros. Posteriormente Barbosa foi para a Secretaria de 

Acompanhamento Econômico (SAE) e, em 2008, para a Secretaria de Política Econômica 

(SPE). O quadro demonstra que as modificações imediatas produzidas nas secretarias 

foram significativas (3 trocas em 6 secretarias, isto é, uma taxa de substituição de 50%), 

ou, se considerarmos que um secretário apenas mudou de secretaria (Bernard Apyy foi da 
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SPE para SE), teríamos 33% de substituição. Embora a substituição imediata não pareça 

radical, um acompanhamento das modificações futuras nas secretarias da Fazenda nos 

permite afirmar que a troca de ministros é o início de um processo de modificações mais 

substantivas na concepção de política fiscal portada pelo corpo técnico-político do 

Ministério da Fazenda. Um bom indicador dessa inflexão é a troca do estratégico cargo 

de Secretário do Tesouro Nacional: Joaquim Levy foi substituído por Carlos Kawal 

Ferreira, que ficou no cargo até fins de 2006, tendo sido substituído por Tarsísio Godoy, 

que ficou no cargo durante o primeiro semestre de 2007, quando foi então substituído 

pelo mais longevo secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin135. 

 

Logo no primeiro mês do segundo mandato, em janeiro 

de 2007, o governo Lula anunciou o Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), fazendo Dilma ascender para o primeiro 

plano nacional. Mais espaços se abriram na economia com a 

saída dos secretários que formavam a equipe de Palocci na 

Fazenda, conforme Mantega ganhava mais autonomia. O 

telefone de Augustin tocou ainda no primeiro semestre daquele 

ano inaugural do segundo mandato de Lula. Mantega o convidara 

para voltar a Brasília e oferecia a ele uma instituição poderosa, 

que Augustin prontamente aceitou: em junho de 2007 […] 

economista com passagens pelas administrações petistas no Rio 

Grande do Sul e comandante da Democracia Socialista [DS, 

corrente interna do PT], assumia o comando da Secretaria do 

Tesouro Nacional (VILLAVERDE: 2016, p.51-52). 

 

Como é sabido, um ano após o lançamento do primeiro PAC eclode uma grande 

crise internacional. A crise de 2008 é considerada a maior crise do capitalismo global 

desde 1929 e produziu efeitos em cadeia em quase todos os países do sistema 

internacional. O governo brasileiro, diante dessa crise, adotou políticas claramente 

anticíclicas, que envolveram não apenas a ampliação dos investimentos públicos como 

também do crédito, puxado sobretudo pelos bancos públicos, que foram fortemente 

capitalizados pelo Tesouro. No entanto, parece razoável afirmar que tais medidas não 

foram uma mera resposta conjuntural à crise de 2008, senão que esta reforçou uma 

                                                                 
135

Augustin já havia sido secretário-adjunto da Secretaria Executiva durante o primeiro governo Lula, 

deixou o governo para assumir a coordenação estadual da corrente interna do PT Democracia Socialista 

(DS) no Rio Grande do Sul, mas voltaria à Fazenda para o cargo de Secretário do Tesouro Nacional, sendo 

seu secretário mais longevo. “Não tinha os laços com o mercado financeiro de antecessores como Murilo 

Portugal, Joaquim Levy e Carlos Kawall” (VILLAVERDE: 2016, p.100). 
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tendência já iniciada de redirecionamento da ação estatal em favor do crescimento 

econômico. Como procurei ter demonstrado acima, ocorreu uma mudança gradual de 

orientação de parte dos dirigentes econômicos – à exceção do Banco Central – orientação 

essa que, segundo um dos seus expoentes, se contrapõe à visão anterior, que seria 

conservadora e financeira em relação à política econômica. 

Um indício de que se colou em curso um projeto que visava reconstruir certos 

mecanismos de ação pública pró-crescimento, e que, portanto, as medidas observadas em 

2008 não se tratavam apenas de ações emergenciais para sustentar a demanda agregada 

em momentos de crise aguda, é a quantidade de arranjos institucionais que foram 

construídos como forma de coordenar um leque de políticas setoriais voltadas à 

sustentação do crescimento econômico com inclusão. Esses arranjos institucionais foram 

fartamente estudados no meio acadêmico, sobretudo em instituições com estreito diálogo 

com gestores públicos (LOTTA e FAVARETO in IPEA 2016; GOMIDE e PIRES in IPEA, 

2014; CARDOSO JR. E NAVARRO in IPEA, 2016). 

Do ponto de vista estritamente macroeconômico, pode-se dizer que houve uma 

reorientação da política fiscal, mas os alicerces das políticas monetária e cambial 

permaneceram intocados desde 1999, embora, sobretudo após a crise de 2008, tenha 

surgido um debate altamente crítico e revisionista em relação aos paradigmas de política 

monetária que eram tidos como indiscutíveis até então136. 

 

Considerações Finais:   

 

Busquei nesse capítulo dar sequência ao raciocínio desenvolvido ao final do 

capítulo anterior, quando procurei demonstrar que a hegemonia que a ortodoxia liberal 

adquiriu ao longo dos anos 1990 não comportava críticas frontais às suas hipóteses e 

explicações, o que ajudou a manter o pensamento alternativo alijado dos postos 

estratégicos de decisões de política econômica. 

                                                                 
136Cf. (AKERLOF et al, 2016) 
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Sob esse cenário, o governo do Partido dos Trabalhadores é eleito em 2002 sob 

uma dinâmica política marcada pela aceitação das ideias macroeconômicas dominantes, 

uma estratégia caracterizada pela manutenção dos mesmos arranjos e instrumentos 

macroeconômicos e pelo mesmo padrão de resposta aos problemas que se colocavam. 

Esse padrão, entretanto, começa a se modificar paulatinamente à medida que certas ideias 

econômicas alternativas (sobre o papel do Estado e dos investimentos públicos) passam 

a ganhar espaço dentro do governo: Primeiro, disputam certos diagnósticos, depois 

ganham certo espaço no debate público e, por fim, movimento que foi decisivo, ganham 

espaço dentro de órgãos com poder formal de decisão e de veto. 

Mediante um breve estudo de caso (de uma decisão) procurei demonstrar que o 

conflito de visões se materializou em conflito decisório no âmbito das reuniões da Câmara 

de Política Econômica. O conflito de visões presente no governo se materializou, no que 

diz respeito à área fiscal, que foi o fio condutor da análise proposta ao longo do trabalho, 

num conflito decisório no qual uma visão, no início mantida à margem dos postos 

estratégicos de decisão de política econômica, ganhara poder formal de veto e, a partir 

daí foi ampliando paulatinamente seu espaço dentro do governo. Derrotada a proposta de 

ampliação do ajuste (déficit nominal zero), uma gradual retomada dos investimentos 

públicos pôde ser observada. A hipótese que busquei demonstrar é que essa inflexão para 

uma política fiscal expansionista não pode ser explicada apenas como resposta a 

mudanças de conjuntura externa. A maneira com que os policymakers leem a realidade, 

enquadram os problemas e elaboram respostas práticas a eles (com base em determinados 

parâmetros normativos), ao que chamei ao longo do trabalho de ideias econômicas, possui 

um significativo peso explicativo sobre as decisões tomadas e, por consequente, sobre o 

próprio arranjo institucional de política econômica. Assim, o que ocorre é uma mudança 

nessas ideias, o que é acompanhado por uma mudança incremental da política fiscal.    

Outro objetivo do capítulo foi demonstrar o “como”, isto é, a maneira pela qual 

determinado rumo foi decido e quais os argumentos e contra-argumentos em disputa, 

revelando que os agentes disputam práticas e a própria interpretação das instituições 

vigentes, moldando-as em consonância com suas visões. 

 

 



142 
 

 

 

 



143 
 

Capítulo 5 

Considerações Finais 

 

 

Já dissemos que não existe ciência inteiramente 

isenta de pressupostos e dissemos também que 

ciência alguma tem condições de provar seu valor a 

quem lhe rejeite os pressupostos 

(MAX WEBER – A Ciência como vocação) 

 

5.1 - A controvérsia fiscal: O que ela revela e o que ela mascara 

 

A contenda relatada no capítulo anterior envolveu, como visto, visões divergentes 

sobre o papel dos gastos públicos e seus efeitos sobre crescimento econômico, trajetória 

dos juros e dinâmica da dívida pública. De acordo com o raciocínio presente na proposta 

de aprofundamento do ajuste fiscal, um plano de contenção das despesas primárias seria 

uma pré-condição para a queda nas taxas de juros. Na expressão de Delfim Netto, presente 

na proposta de déficit nominal zero apresentada em 2005, “a taxa de juros desceria de 

elevador”137, raciocínio claramente contrastante com a visão da então Ministra-Chefe da 

Casa Civil, Dilma Rousseff, para quem qualquer ajuste fiscal seria contraproducente sem 

uma concomitante baixa nos juros. 

Se olharmos para o campo acadêmico, a controvérsia também se faz presente. 

Vernengo e Camara Neto (s/d)138, por exemplo, também questionam a proposta de Delfim 

sobre o déficit nominal zero. De acordo com a análise desses autores, o que está em 

questão é a direção da causalidade entre déficits fiscais e juros. “A sabedoria 

convencional sugere que os juros são elevados como resultado dos déficits elevados” 

(p.58), proposição rechaçada pelos autores e que os leva a questionar a referida proposta: 

                                                                 
137Declaração de Delfim reproduzida em SAFATLE at al, 2016, p. 22). 

 
138Não obtive acesso ao livro impresso de Matias Vernengo e Camara Neto. O título está esgotado em 

livrarias e editoras. Diante disso, enviei um e-mail a Matias Vernengo, que gentilmente me enviou o 

material em PDF em uma versão pré-publicação e no qual não consta a data. Faço referência 

provisoriamente como s/d (sem data) até conseguir acesso ao livro impresso. 
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Depois de mais de vinte anos de ajuste fiscal aprofundar 

o aperto não fará a menor diferença, se é que há alguma dúvida. 

É fácil entender porque aumentar o superávit primário, ou reduzir 

o déficit nominal, o que é o mesmo, como na proposta do ex-

ministro Delfim Netto (2005), teria pouco efeito sobre a conta de 

juros. (VERNENGO e CAMARA NETO, s/d, p. 63-64). 

 

No gráfico abaixo podemos visualizar a trajetória dos déficits, nos conceitos 

nominal e primário, e o peso dos juros nominais pagos pelo Estado/PIB. 

GRÁFICO 4 

 

Reproduzido de Gomes e Cruz, 2016 
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A aparente correlação entre o peso dos juros nominais e o déficit nominal, no 

entanto, não nos indica a direção da causalidade, podendo-se inferir que o aumento dos 

juros nominais é que produziriam o aumento do déficit nominal. Ou ainda, se analisarmos 

os constantes superávits primários obtidos desde o Plano Real (à exceção de 1996 e 1997), 

os altíssimos níveis da taxa de juros (Selic, que, vale lembrar, é um instrumento de política 

monetária) e o fato de que parte expressiva da dívida pública é indexada a essa taxa, pode-

se admitir que, mesmo que na relação complexa entre essas variáveis haja uma 

bicausalidade, os efeitos dos juros altos sobre os déficits são mais claros do que a relação 

inversa. De acordo com Vernengo e Camara Neto (s/d), “a experiência latino-americana 

sugere que a causalidade entre taxa de juros e déficit fiscal é inversa” à da “visão 

convencional”, isto é, vai dos altos juros para o déficit”. 

Assim, a relação que vai dos déficits fiscais para juros altos não é tão clara. A 

alegada causalidade entre redução dos déficits (zeragem no conceito nominal) e redução 

nos juros, gerava, portanto, uma controvérsia que não se limitava ao campo político, pois 

tinha suas raízes no próprio meio acadêmico-científico, enfraquecendo as bases sobre as 

quais a decisão política poderia se sustentar. Nesse caso, pode-se dizer, não tanto por uma 

inexistência de nexo causal, mas mais por conta de que seus resultados colaterais 

poderiam superar os ganhos advindos de uma redução marginal nos custos financeiros do 

Tesouro Nacional: 

 

A pergunta a ser feita, então, é por que um país 

promoveria um ajustamento fiscal severo, em termos de 

objetivos primários, se os efeitos finais revelam ser baixos níveis 

de crescimento do produto e uma deterioração da distribuição de 

renda (VERNENGO e CAMARA NETO, s/d, p.79). 

 

A pergunta reproduzida acima parte de um diagnóstico que aponta para os efeitos 

distributivos perversos decorrentes do elevado gasto estatal com juros e também para os 

efeitos negativos sobre o crescimento de uma economia na qual, de acordo com as 

evidências empíricas apontadas pelos autores, o crescimento tende a ser puxado pelos 

salários. De acordo com essa visão, a tese liberal segundo a qual o gasto público geraria 

o efeito crowding out, abortando o crescimento, também não estaria correta. Raciocínio 

idêntico é desenvolvido por Bresser-Pereira (2007) 
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[...]não há necessariamente crowding out em decorrência 

do déficit público porque, para que isso acontecesse, seria preciso 

que o aumento do gasto público fosse a causa do aumento dos 

juros e não o aumento dos juros a causa principal do gasto 

excessivo do Estado, como acontece no Brasil (BRESSER-

PEREIRA, 2007, p. 185).   

 

De acordo com Bresser-Pereira, essa posição não significa que não se reconheça 

a existência de um desajuste fiscal, nem tampouco, que uma política fiscal expansionista 

seja recomendável a qualquer tempo e sob qualquer condição. No entanto, naquele 

momento a controvérsia parecia girar em torno da seguinte questão: 

 

[...] para a ortodoxia convencional [...] primeiro, será 

necessário enfrentar esse desequilíbrio (fiscal) através de um 

esforço fiscal muito maior, para depois, ou em consequência, 

lograr baixar a taxa de juros de curto prazo que onera a dívida 

pública, enquanto para o novo desenvolvimentismo é preciso, 

concomitantemente, realizar o ajuste fiscal e reduzir a taxa de 

juros (idem, p. 186). 

 

A controvérsia, portanto, poderia ser lida como dizendo respeito a i) incerteza 

sobre a hipótese causal contida na proposta (conteúdo técnico) e, ii) ordem das medidas 

que deveriam ser tomadas para sair da armadilha dos juros altos, isto é, se dever-se-ia 

intensificar o ajuste para obter redução de juros posteriormente ou buscar combinar o 

ajuste com medidas que visassem reduzir os juros concomitantemente de forma a não 

ficar “enxugando gelo” nas palavras da então ministra Dilma Rousseff. 

O que pretendo apontar aqui é que a coexistência de diferentes hipóteses no campo 

técnico-científico pode enfraquecer o poder de persuasão política de uma proposta. 

Assim, naquele momento o argumento sobre a determinação déficit-juros revelou-se de 

baixíssimo poder de persuasão política. Aqui reside a possibilidade de compreensão (no 

sentido weberiano) do sentido da decisão política do núcleo desenvolvimentista do 

governo em vetar a proposta: Não havia nenhuma garantia de que um drástico corte das 
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despesas primárias e, possivelmente, dos investimentos públicos, traria uma relevante 

baixa futura nos juros, dada sua sensibilidade a outros fatores, como, por exemplo, uma 

decisão contracionista do Federal Reserve, o que poderia forçar uma subida da taxa Selic, 

balizadora das outras taxas de juros da economia. Os custos políticos de tal medida, 

entretanto, seriam muito mais visíveis, podendo ser expressos em insuficiência de 

investimentos públicos em infraestrutura, viés contracionista de política fiscal, 

insuficiência no custeio a programas sociais etc., todos esses elementos atraentes à ala 

que pretendia implementar o que se chamou posteriormente de “desenvolvimentismo 

distributivo do setor público” (BASTOS, 2012).      

O que chama atenção é o caráter dicotômico, por vezes binário, que o debate 

político-fiscal adquiriu no Brasil. Arrisco dizer que uma posição ponderada poderia, por 

exemplo, aceitar discutir medidas que visassem conter o crescimento de despesas 

primárias racionalizando alguns gastos públicos, o que, por certo, poderia exercer algum 

impacto nas remunerações oferecidas pelos títulos emitidos pela STN (produzindo 

redução nas curvas de juros futuros e alterações no perfil da dívida em direção a títulos 

pré-fixados e/ou com juros menores), reduzindo a carga de juros paga pelo Estado 

brasileiro139. Por outro lado, uma posição ponderada poderia também aceitar discutir 

medidas que visassem inicialmente reduzir os gastos do Estado reduzindo os juros – 

começando por aceitar que eles são altos demais por razões outras que não “apenas” 

excesso de despesas primárias – como procurei demonstrar aqui. Essa radicalidade de 

posições parece comum, em geral, aos dois “lados” da contenda, ou pelo menos assim foi 

naquele segundo semestre de 2005140. 

Quanto a isso vale atentar para o fato de que o próprio diagnóstico apresentado 

por Delfim Netto não atribuía todo o problema dos juros ao crescimento dos gastos do 

Estado, embora esse crescimento – e a questão das vinculações no orçamento – fossem 

centrais a seu argumento. Compõe também o seu argumento uma crítica ao próprio 

                                                                 
139Era precisamente esse um dos pontos da proposta, isto é, afirmava-se que o ajuste gradual “facilitará à 

Secretaria do Tesouro a substituição de parte da dívida ‘selicada’ para papéis pré-fixados (com prazos 

maiores)” (NETTO, 2005). 
 
140Note-se que nesse aspecto específico – diagnóstico segundo o qual um ajuste seria contraproducente sem 

a concomitância de uma baixa nos juros – a posição novo desenvolvimentista e a posição dos 

desenvolvimentistas no governo naquele momento convergem, embora a macroeconomia novo-

desenvolvimentista teça uma crítica direta aos keynesianos que defendem uma constante expansão fiscal 

produtora de déficits. 
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modelo macroeconômico adotado desde 1999, cuja política de superávit primário fora 

incapaz de manter estável a trajetória da dívida pública/PIB. Essa crítica identifica um 

problema na forma de o Banco Central operar a política monetária. 

Assim, se olharmos a proposta apresentada por Delfim encontramos, 

curiosamente, a mesma crítica que a ala desenvolvimentista fazia ao BC, que diz respeito, 

nos termos de Delfim, à “absurda ‘crença’ do Banco Central de que o Brasil não pode 

crescer mais do que 3,5% ao ano”. Essa tendência do Banco Central em lançar mão de 

uma política monetária invariavelmente contracionista, que foi criticada por Guido 

Mantega e por Nelson Barbosa por “estancar o crescimento”, também é criticada por 

Delfim Netto por outro aspecto, qual seja, por produzir excessiva valorização cambial. 

Uma crítica à proposta apresentada por Delfim pode ser encontrada em Oreiro et 

al (2005). Na avaliação dos autores, o Estado brasileiro de fato sofre um problema de 

desequilíbrio fiscal e um ajuste de despesas se faria necessário. Porém, complementam 

os autores, esse ajuste deveria ser feito concomitantemente a uma outra medida: Uma 

reformulação do regime de metas de inflação, na qual este passasse a adotar o conceito 

de core inflation (núcleo de inflação), o que levaria o Banco Central a subir as taxas de 

juros apenas em casos de inflação de demanda, como preza os livros-texto, 

desconsiderando oscilações temporárias nos níveis de preços causadas por produtos 

sujeitos a “choques de oferta”, como, por exemplo, os gêneros alimentícios, que 

compõem o IPCA atualmente usado pelo BC. 

Assim, é possível encontrar pontos de contato entre o diagnóstico que sustentava 

a defesa de ampliação de ajuste fiscal proposto por Delfim e a visão dos 

desenvolvimentistas do governo, especialmente no que diz respeito à política monetária 

operada pelo Banco Central. Do mesmo modo, é possível encontrar pontos de contato 

entre a proposta de Delfim sobre a contenção de despesas primárias e a proposta novo-

desenvolvimentista, que também defende uma medida de ajuste fiscal que efetivamente 

resolva o problema fiscal do Estado brasileiro, já que a experiência têm demonstrado que 

a política de superávit primário dos liberais (operada em conjunto com o “regime de metas 

de inflação”) apenas mantém o problema sempre na “ordem do dia”, isto é, o ajuste fiscal 

nunca sai da agenda e, no entanto, nunca se realiza plenamente. No entanto, a solução 

proposta por Delfim e defendida pela área do Planejamento e parte dos membros da 

Fazenda naquele momento colocava todo o ônus na questão fiscal-orçamentaria, exigindo 
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metas rígidas de cortes de gastos de custeio. Mostrou-se, portanto, de forte inviabilidade 

política. 

Ao atribuir toda a responsabilidade de “corrigir” os altos juros ao Ministério da 

Fazenda, deixando a política do Banco Central livre de qualquer exigência de correção 

ou reformulação, a proposta suscitaria inevitáveis críticas. Vale lembrar que desde o 

lançamento do Real, as taxas de juros se mantiveram incrivelmente elevadas como 

estratégia para atrair capitais e financiar o déficit na conta corrente do balanço de 

pagamentos decorrente do câmbio sobrevalorizado, situação que não fora 

substancialmente revertida com o tripé macroeconômico adotado em 1999141. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 5 

                                                                 
141  Houve também a estratégia de “choque de juros” para evitar o “efeito contágio” das crises 

financeiras asiática e russa. 
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Reproduzido de Gomes e Cruz, 2016 

 

Como o gráfico acima revela, a flutuação cambial adotada em 1999 não corrigiu 

os déficits em transações correntes. Como se sabe, a reversão do saldo de transações 

correntes ocorrida a partir de 2003 não se deve a uma reformulação interna ao modelo 

mas sim a fatores externos, como a constante valorização de produtos primários 

exportados pelo Brasil. Outro fator que explica essa reversão, pode-se dizer, foi a própria 

insuficiência do modelo, que criou novo desequilíbrio culminando em nova crise de 

balanço de pagamentos em 2002, cujo subproduto é a desvalorização cambial142. Assim, 

em 2005 já não havia mais um desequilíbrio externo que exigisse atração de capitais via 

juros elevados para fechar a conta corrente do balanço de pagamentos. A taxa Selic, 

entretanto, embora tivesse se reduzido em relação às médias da segunda metade dos anos 

                                                                 
142A macroeconomia desenvolvimentista proposta pelo novo-desenvolvimentismo explica esse movimento 

como uma tendência à sobrevalorização crônica e cíclica da taxa de câmbio. Cf. Bresser-Pereira, Oreiro e 

Marconi (2016). Como visto, em 2002 a esse movimento se somou a forte coação do mercado financeiro 

diante das eleições, o que engendrou uma tática de aceitação, por parte do governo Lula, das mesmas 

políticas e do mesmo padrão de respostas para evitar uma fuga de capitais. 
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1990, se mantinha em patamares bastante elevados, e voltara a subir em relação a 2004. 

De acordo com a equipe do Banco Central, como forma de controlar a demanda e evitar 

um superaquecimento da economia, que havia experimentado um crescimento de 5,2% 

em 2004.   

Há, no entanto, uma outra leitura, comum entre os heterodoxos, que é a de que o 

Banco Central mantém os juros elevados como instrumento de controle da inflação, 

porém, buscando na verdade manter o câmbio valorizado (para evitar a chamada inflação 

de custos). Isso seria verdade para países emergentes mesmo sob o “regime de metas de 

inflação” porque nesses países os efeitos de repasse (pass through) do câmbio para os 

preços domésticos são muito elevados. (Eichengreen 2006 apud Vernengo e Camara 

Neto, s/d, p.103). Estaríamos, portanto, ainda presos a uma “âncora cambial”, isto é, uma 

política de juros altos que busca sustentar a apreciação cambial para controlar a inflação, 

produzindo custos financeiros cobertos por superávits primários ampliados. 

Fica claro, portanto, que os juros altos praticados pelo Banco Central podem ter 

servido a diferentes objetivos, que passam por mecanismo de atração de capitais externos 

para financiamento dos saldos negativos nas transações correntes (pelo menos até 2003), 

pelo controle da inflação via valorização do câmbio e também pela visão considerada 

conservadora do Banco Central sobre a capacidade de expansão não inflacionária da 

economia (O chamado produto potencial calculado pelos seus modelos e, vale lembrar, 

publicamente criticado pelo ainda presidente do BNDES e futuro Ministro da Fazenda, 

Guido Mantega143). 

No entanto, apesar dessas inúmeras divergências de avaliação e de críticas – 

muitas vezes meramente pontuais – ao arranjo da política macroeconômica, as 

justificativas públicas dos dirigentes econômicos diante de suas decisões são de certo 

modo “mecânicas”, de caráter técnico, se apresentando como uma resposta neutra à 

observância das regras institucionais: Juros altos como instrumento para manter a inflação 

                                                                 
143Também Nelson Barbosa, importante personagem no processo aqui analisado, publicou um estudo no 

qual demonstra o caráter conservador presente no modelo de mensuração do hiato do produto utilizado pelo 

Banco Central, o que traria uma tendência dessa instituição a sempre instituir uma política restritiva quanto 

ao crescimento, isto é, de caráter contracionista. Cf. Barbosa (2009). No entanto, apesar das divergências, 

o entendimento dos dirigentes do Ministério da Fazenda era de não ingerência na política do Banco Central. 
Em entrevista Bernard Appy afirma: “Política monetária sempre foi entendido que era uma questão do 

Banco Central. O Ministério da Fazenda não interferia”. 
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“na meta” e superávits primários como medida de “responsabilidade fiscal” ou, para 

círculos mais especializados, para manter a “sustentabilidade intertemporal das contas 

públicas”. 

Nota-se, portanto, que o argumento político é o argumento técnico: Respeito ao 

“regime de metas de inflação” e ao “regime fiscal” caracterizado unicamente pela política 

de superávits primários, prática institucional herdada do governo anterior e cujo 

“consenso” não comporta críticas públicas, sobretudo por parte do Ministério da Fazenda, 

isto é – pasme-se – do próprio governo, embora o Ministro da Fazenda integre o Conselho 

Monetário Nacional (CMN) onde se define colegiadamente a meta de inflação a ser 

perseguida144. Qualquer crítica ou proposta de mudança dessa institucionalidade estará 

sujeita ao veto do capital financeiro, como ficou claro no processo de transição de 2002-

2003, o que produz, por conseguinte, um constrangimento político. O arranjo 

institucional parece assim operar como uma camisa-de-força: 

 

Dado o mandado institucional explícito no tripé 

macroeconômico, o poder Executivo sacramentado nas urnas 

estará sempre sujeito à crítica (interna e externa ao aparelho de 

Estado) se a inflação se elevar e a reação do Banco Central não 

for a elevação de taxa de juros e a apreciação cambial, seguida 

de um esforço fiscal primário pelo Ministério da Fazenda para 

assegurar, com a austeridade dos cortes, a credibilidade da dívida 

pública perante os mercados financeiros (BASTOS, 2017, p.78). 

 

Como demonstrei no capítulo anterior, a proposta de ampliação do ajuste via forte 

contenção de despesas foi vetada e abriu caminho para uma posterior e incremental 

ampliação dos investimentos públicos e atuação estatal no “domínio econômico”, 

defendida por uma visão que ganhava espaço no Ministério da Fazenda e com apoio da 

Casa Civil. A estratégia de ampliação dos investimentos públicos também carrega forte 

controvérsia no campo acadêmico-científico. Assim, um dos seus maiores entusiastas, 

Nelson Barbosa, reafirma que no ano de 2005 a economia operava com capacidade ociosa 

e a ampliação dos investimentos públicos naquele momento foi acertada e contribuiu, 

                                                                 
144O Conselho Monetário Nacional é composto pelos Ministros da Fazenda e do Planejamento e pelo 

presidente do Banco Central. O Conselho define a meta de inflação a ser seguida e o Banco Central, dotado 

de autonomia operacional, lança mão do instrumento de que dispõe (juros, ou, para ser mais específico, 

operações no mercado para atingir o nível de juros desejado) para perseguir a meta. 
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junto com a situação externa favorável, para o crescimento econômico. Sua afirmação 

subsidia-se em artigo acadêmico de Pires (2014), que demonstra o alto efeito 

multiplicador (maior que um) do investimento público no período 2006-2008: 

 

Contrariamente à visão dominante na época, de que a 

inflexão da política econômica de Lula diminuiria o investimento 

privado, aumentaria a taxa real de juro e elevaria a dívida pública 

em proporção do PIB, ocorreu o oposto em 2006-2008 (Folha de 

SP, 2018)145 

 

Dando sequência à sua argumentação, Barbosa afirma: 

 

Também há estudos no sentido contrário, como é natural 

em qualquer questão estatística. O debate continua, no Brasil e 

no mundo, só que cada vez mais desfavorável aos que defendem 

arrocho fiscal ontem, hoje e para sempre. (idem) 

 

De fato, mesmo diante de estudos estatísticos e suas variadas metodologias, o 

consenso quanto à melhor e inequívoca solução de política não é alcançado146. No que 

diz respeito ao tema dos investimentos públicos vale contrastar com a visão de Goldfajn 

e Parnes (2009), que não recomendam uma política fiscal expansionista nem mesmo no 

auge da crise de 2008 porque, a despeito de eventuais ganhos de curto prazo, as 

consequências para o crescimento de longo prazo seriam negativas. Assim, mesmo diante 

da posição credora em moeda estrangeira, haveria grande volatilidade nos mercados de 

                                                                 
145O trecho é de um debate recente (2018) travado com Samuel Pessoa e Marcos Lisboa no jornal Folha de 

SP. “Política fiscal, em resposta a Lisboa e Pessoa”.  

https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/04/nelson-barbosa-politica-fiscal-em-resposta-a-lisboa-e-

pessoa.shtml   
 
146É interessante notar que a análise puramente “científica” que leve a resultados incontroversos sobre os 

efeitos das decisões não parece possível nem mesmo ex post. Manoel Pires demonstra os resultados 

positivos da expansão fiscal naquele momento, enquanto outros artigos, sobretudo em jornais, afirmam que 

a expansão fiscal daquele momento deu origem a todos os males que acometem a economia e o Estado 

brasileiros. 

https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/04/nelson-barbosa-politica-fiscal-em-resposta-a-lisboa-e-pessoa.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/04/nelson-barbosa-politica-fiscal-em-resposta-a-lisboa-e-pessoa.shtml
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ativos diante de eventuais mudanças na percepção dos agentes sobre a condução da 

política fiscal. Por isso recomendam: 

 

[...] o limite imposto pela situação fiscal ao crescimento 

de longo prazo, assim como o risco de renascerem dúvidas 

quanto à sustentabilidade fiscal, não recomendariam uma política 

fiscal expansionista como reação à crise financeira internacional 

(GOLDFAJN e PARNES: 2009, p.47). 

 

Os elementos apresentados acima corroboram dois pontos que venho 

desenvolvendo desde capítulos anteriores: Primeiramente, o contraste entre a posição pró 

ampliação de investimentos públicos e a posição pró “austeridade fiscal” reforça minha 

hipótese central do capítulo anterior, qual seja, a de que a inflexão observada a partir de 

2005-2006 não se deve – ou não pode ser explicada unicamente – em função das 

mudanças no cenário econômico externo, pois a ortodoxia liberal não teria feito a 

expansão fiscal nem em 2006, nem em 2008. O diagnóstico liberal que não recomenda a 

ampliação de investimentos públicos funciona como elemento contra factual à nossa 

análise, isto é, a política fiscal expansionista não teria sido adotada caso os decisores 

fossem pertencentes a outra escola de pensamento, ou comunidade epistêmica (HASS, 

1992), ou, mais precisamente, orientados por outras ideias econômicas. Essa constatação 

apenas reforça a tese de que o impacto das ideias dos decisores na trajetória das políticas 

é digno de análise pormenorizada. 

O segundo ponto, que a esta altura deve ter ficado claro ao leitor, diz respeito à 

centralidade que o conceito de superávit primário adquiriu. Diante da constatação do 

próprio FMI acerca da insuficiência de investimentos públicos e de altos gargalos em 

infraestrutura, a solução negociada pelo governo brasileiro com o Fundo passava por 

medidas que visavam sutilmente contornar as amarras das exigências de curto prazo do 

superávit primário, já que o PPI previa que uma carteira de projetos bem definidos seria 

financiada sem que o gasto fosse descontado da meta do primário. Essa medida ganhou 

força com a mudança da direção política do Ministério da Fazenda e com o lançamento 

do PAC, que também excluía os investimentos, agora em volumes bem maiores, do 

cálculo do resultado primário, resultado do qual, posteriormente se retirou também os 
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investimentos das empresas estatais. Nota-se, portanto, que todas as medidas são tomadas 

tendo como referência esse indicador. 

No debate acadêmico não é muito diferente. O debate fiscal tem girado em torno 

de quais medidas podem ser tomadas, quais as maneiras de se fazer política fiscal 

expansionista ou contracionista, pelo lado das receitas ou das despesas etc., tendo como 

referência o resultado primário. O que se nota é que o não comprometimento com as 

metas de superávit primário geram turbulências no chamado mercado e, 

consequentemente, fortes constrangimentos políticos. Aqui novamente a conjuntura 

2002-2003 nos serve como caso exemplar. Diante dessas questões poderia o economista 

argumentar sobre a indispensabilidade da sustentabilidade das contas públicas, suas 

consequências inflacionárias, a questão da responsabilidade, e por aí a dentro. O ponto 

que levanto, entretanto, é outro: Por que tanta centralidade nesse indicador, e não, por 

exemplo, no resultado nominal, ou na inexistência de poupança pública? 

A passagem abaixo oferece um bom caminho para a reflexão: 

 

[...] a análise fiscal ficou resumida ao resultado primário 

porque, coerente com a inspiração desse indicador como 

sinalizador por excelência do sistema financeiro, uma única e 

exclusiva preocupação tem marcado a política fiscal: mensurar a 

capacidade do setor público de gerar resultados que fossem e 

sejam suficientes para honrar os juros de sua dívida. Nada contra 

o legítimo direito dos capitalistas de se preocuparem em avaliar 

adequadamente a solvência e a liquidez de quem toma seus 

recursos por empréstimos [...]. Mas uma análise fiscal deveria ir 

muito além desse aspecto. [...] A tese é que um analista fiscal não 

deveria se transmutar em analista financeiro” (AFONSO, 2008, 

p.193). 

 

É de certo modo curioso notar que a ênfase na questão fiscal pela ótica do 

resultado primário se dá tanto por parte da ortodoxia liberal, que recomenda “ajuste 

fiscal” como solução para tudo, quanto por parte dos desenvolvimentistas no governo, 

cuja experiência no período aqui enfocado (a partir de 2006) foi centrada em ativar a 

política fiscal como instrumento de gestão da demanda agregada e do crescimento 

econômico, o que foi feito em grande medida a partir de estratégias que buscavam 
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“contornar” as exigências de apresentar superávits primários. É verdade que as 

ampliações dos investimentos em infraestrutura podem ser lidas como medidas “pelo lado 

da oferta”. A leitura e as justificativas de seus defensores, no entanto, além de não 

colocarem tais termos como dicotômicos, são predominantemente focados na questão do 

fomento à demanda agregada, como denota a existência de pesquisas sobre o efeito 

multiplicador e/ou as constantes declarações sobre o fato de a economia operar abaixo de 

seu “produto potencial”. Se pudéssemos resumir essa visão – aqui correndo o risco da 

simplificação – poderíamos dizer que ela se baseia na tendência a diagnosticar 

“insuficiência de demanda” e a ver na política fiscal ativa (investimentos públicos pela 

administração direta e empresas estatais) a ferramenta por excelência para suprimi-la. 

Vale lembrar que o acionamento dessa “ferramenta” foi tomado num contexto marcado 

pela ausência de estruturas de financiamento de grandes projetos, ou, se quisermos, de 

mecanismos de financiamento do “desenvolvimento”, o que levou o BNDES a ocupar 

posição central. É por essa razão que podemos dizer que estamos diante do retorno do 

pensamento keynesiano-desenvolvimentista como linha orientadora da ação do Estado. 

Esse retorno do pensamento keynesiano-desenvolvimentista como linha 

orientadora da ação do Estado se dá após a hegemonia da linha liberal, que deixa como 

legado institucional determinados arranjos institucionais (com seus padrões de ação, 

normas, regras, critérios contábeis, indicadores chave etc.) sobre os quais as novas 

estratégias devem ser gestadas. A linha anterior é vista pelos novos decisores como dotada 

de uma visão financeira de política econômica). Nesse sentido, a necessidade de sinalizar 

ao mercado a obtenção de superávits primários avaliados constantemente por esse mesmo 

mercado funciona como uma restrição aos objetivos de crescimento e/ou 

desenvolvimento que têm como alavanca a política fiscal, e, em específico, a ampliação 

de investimentos públicos147. 

                                                                 
147Aqui vale lembrar que, por alguma razão que parece não fazer muito sentido contábil, o mercado passou 

a olhar para a trajetória da dívida bruta/PIB, alçando o superávit primário como instrumento por excelência 

para manter estável aquela relação. Um eventual crescimento da dívida bruta, entretanto, sequer é uma 

resultante exclusiva de gastos fiscais, pois os títulos que a STN emite para capitalizar o BNDES e/ou para 

o BC manter em carteira como instrumento de política monetária são contabilizados nesse indicador. 

Apenas os títulos em carteira do BC para gerenciar a liquidez na economia representavam 32% da dívida 

bruta em 2015 (SALTO, 2016), dado constantemente omitido no jornalismo econômico. O que ocorre na 

prática é que os analistas de mercado produzem um engessamento financeiro do Estado. Assim, as 

chamadas “triangulações” de recursos entre Tesouro, BNDES e Caixa Econômica, que foram duramente 

criticadas no governo Dilma Rousseff foram medidas que – acertadas ou equivocadas – só podem ser 

entendidas nesse contexto de amarras institucionais.    
 



157 
 

E o que o uso do resultado primário como parâmetro central à estabilidade oculta? 

Podemos elencar três pontos: (i) questão do déficit nominal – o enfoque unicamente no 

resultado primário ofusca o peso da carga de juros sobre o Estado brasileiro, o que é 

certamente um ponto fora da curva na contabilidade nacional se comparado com outros 

países. ii) Inexistência da poupança pública, que poderia ser perseguida como forma de 

financiamento. iii) Setor externo. Estas duas últimas questões são centrais à nova 

macroeconomia desenvolvimentista.   

 

[...] enquanto para a macroeconomia keynesiana (e 

também neoclássica) as duas variáveis macroeconômicas-chave 

são o déficit público e a taxa de juros, para a macroeconomia 

desenvolvimentista elas são o déficit (ou superávit) em conta 

corrente e a taxa de câmbio – duas variáveis diretamente 

interdependentes (BRESSER-PEREIRA, OREIRO e 

MARCONI: 2016, p.8).   

 

5.2 – O Desenvolvimento Econômico passa pela macroeconomia 

 

Em fins de julho de 2006 realizou-se o III Fórum de Economia da FGV-SP, que 

teve suas apresentações orais reunidas em livro (BRESSER-PEREIRA, 2008). Rubens 

Ricupero apontou, naquele momento, para a necessidade de que se construísse uma 

aliança nacional em torno de um projeto de desenvolvimento, que, obviamente, não teria 

condições históricas de ser a mesma dos anos 1950. No entanto, seria “impraticável 

propor uma renovada aliança sem chegar a alguma clareza mínima sobre que tipo de 

modelo se imagina como base para adquirir competitividade internacional”. 

(RICUPERO: 2008, p. 18). 

Considerando a importância da perspectiva histórica, cumpre lembrar a 

semelhança entre a preocupação de Ricupero, já findo o primeiro governo Lula, e a aquilo 

que inquietava Mangabeira Unger ao final do primeiro governo Cardoso, em dezembro 

de 1998. A aparente ausência de um projeto de desenvolvimento que visasse produzir 

transformações estruturais e taxas sustentáveis de crescimento econômico com inclusão 

e redução de desigualdades permanecia, ainda em 2006, um incômodo àqueles que se 
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propõem a pensar um projeto de país. Vale dizer: Anos de baixas taxas de crescimento, 

seguidas de pequenas oscilações para cima (ao que os economistas chamam de stop and 

go) logo estancadas por conta do agravamento de desequilíbrios externos e pressões 

inflacionárias, insuficiência de investimentos (públicos e privados), sobretudo em 

infraestrutura (gerando insuficiência de energia elétrica), crises de balanço de pagamentos 

(1998,2002) levando o governo a contrair empréstimo com o FMI e, por fim, um modelo 

macroeconômico marcado pelo binômio câmbio sobrevalorizado-juros altos, sempre a 

exigir um “ajuste fiscal que se desajusta” (AFONSO, 2008) e cuja “estabilidade” não 

sobreviveu ao teste do primeiro processo eleitoral148. 

Para Ricupero haveria dois “projetos-tipo alternativos e excludentes”: O 

estabilizador e o desenvolvimentista. Na verdade estes seriam “famílias de projetos”, que 

possuem um núcleo definidor comum comportando variantes em termos de diferentes 

dosagens de política fiscal, monetária etc. 

O projeto estabilizador seria aquele defendido pelos que recusam a adesão a 

qualquer forma de engenharia social ou econômica e entregam ao mercado a tarefa de 

definir as áreas competitivas, ao que chamarei aqui de visão anti-discricionária de política 

econômica. Esse projeto, prossegue Ricupero, reúne técnicos do governo da área 

econômico-financeira (BC e Fazenda, sendo esta última “menos monolítica desde a saída 

de Palocci”) com o “poderoso setor bancário e de serviços financeiros, “mídia 

generalista” e especializada, analistas de mercado e o mainstream da academia, com a 

chancela das instituições financeiras internacionais” (RICUPERO: 2008) 

De acordo com Ricupero, a mudança da equipe fazendária após a saída de Palocci 

revelaria uma “inspiração diferente da original”, mais orientada no sentido da aceleração 

do crescimento. E afirma: 

 

Se não estou enganado, o mais provável é que a 

emergência de condições que favoreçam uma evolução do 

paradigma vai depender não tanto da sua comparação intelectual 

com projetos alternativos ou de sua direta contestação por outros 

                                                                 
148De acordo com estudo publicado pela CNI, o volume de investimentos no Brasil representou 19,3% do 

PIB no período 1995-2004, número abaixo da média mundial. “O longo vôo da galinha”, Folha de SP, 

23/03/2006. Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi2303200607.htm 
 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi2303200607.htm
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projetos, mas dos problemas inerentes ao próprio paradigma 

(RICUPERO, 2008, p. 22). 

 

O desafio interno desse paradigma seria superar a contradição entre política 

monetária de juros altos com política fiscal orientada a gerar superávit primário, e, do 

ponto de vista do setor externo e da inserção do país no cenário internacional, seria evitar 

a sobrevalorização cambial e a consequente deterioração do saldo comercial, problema 

estrutural que naquele momento (2006) estava sendo mascarado pela expansão da 

economia e comércio internacionais e a consequente valorização das commodities, isto é, 

por um elemento externo ao modelo, e cuja supressão, mantido o modelo, traria novos 

déficits em conta corrente. Quanto a isso Ricupero afirma de forma provocativa: 

 

Nessa hora, para os que pensam como o Banco Central, 

não haverá problemas, desde que o investimento grade e a 

liquidez internacional nos ajudem a financiar os déficits em conta 

corrente até que o mercado e o realinhamento de custos internos 

voltem a conferir-nos competitividade (idem, p. 23). 

 

O segundo projeto, “desenvolvimentista”, não recebe uma definição mais 

sistemática de Ricupero. Vale lembrar, no entanto, que até aquele momento ele não havia 

sido experimentado. Hoje, com o benefício da distância do tempo, já há inúmeras 

avaliações da política econômica levada a cabo pelo segundo governo Lula, inclusive com 

tentativas de classificação. Uma delas é a de Bastos (2012). Para Bastos, o conjunto de 

políticas desenvolvimentistas constituída pelo aumento do gasto social e do salário 

mínimo e pelo conjunto de programas de investimentos públicos contidos no PAC, cujo 

fortalecimento, acrescento aqui, se deu após a inflexão marcada pelo veto à proposta de 

ajuste fiscal estrutural que visava a zeragem do déficit nominal ao final de 2005, pode ser 

atribuído a uma corrente que, embora não tenha desenvolvido um corpo de ideias 

academicamente sistematizado, se orientou por uma noção de desenvolvimento pautado 
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pela ênfase no mercado interno e no papel do Estado como indutor dos investimentos. A 

essa corrente Bastos chamou de desenvolvimentismo distributivo do setor público149.   

Como se pode notar pelo próprio vocabulário de Ricupero e pelos elementos que 

aborda, o resgate de um projeto de desenvolvimento, embora, obviamente, tenha que 

passar pela formação de coalizões de apoio, deve passar também pelo paradigma 

macroeconômico. No mundo dos capitais financeirizados (a globalização) a circular pelos 

países, não parece possível pensar em uma estratégia de desenvolvimento que não passe 

por estratégias macroeconômicas. Nesse sentido, uma avaliação, favorecida pela 

observação a posteriori, poderia apontar problemas ou inconsistências internas às 

estratégias adotadas pelos governos Lula, sobretudo quando se nota a baixa eficácia 

daquela política macroeconômica se avaliada por um critério desenvolvimentista, já que 

não se obteve um processo estrutural de sofisticação produtiva mas, ao contrário, o que 

se observa nas últimas décadas é uma redução da participação da indústria no PIB e a 

perda de competitividade externa. O que se observou, portanto, foi que o aumento da 

demanda doméstica vazou em grande parte para as importações (LACERDA, 2015)150.   

 

 

5.3 - As ideias do mercado e o mercado das ideias 

 

Como ficou claro até aqui, no mundo das finanças “mundializadas”, os fluxos 

financeiros estão indissociavelmente ligados às variáveis macroeconômicas, sobretudo 

dos países ditos de “mercados emergentes”, onde estabelecem uma dinâmica de alta 

instabilidade, com movimentos de forte oscilação no curto prazo. A liberalização 

financeira foi o grande estopim desse processo 151 

                                                                 
149Para uma análise recente da experiencia desenvolvimentista dos governos do PT, estendida até o 

governo Dilma Roussef, cf. Carvalho (2018). 
150Para além do fomento à demanda, é crucial que as empresas nacionais tenham “acesso à demanda”, isto 

é, que o consumo não vaze para as importações, para o que o câmbio adequado é essencial. Esse é um 

elemento central à teoria da macroeconomia novo-desenvolvimentista (BRESSER-PEREIRA, 2014). 
151Podemos entender liberalização financeira como Liberalização dos fluxos internacionais de capitais, que 

amplia a liberdade de residentes obterem empréstimos nos mercados externos e de não residentes 
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 Essas medidas de liberalização, é fundamental aqui frisar, foram tomadas 

inicialmente pelos Estados nacionais centrais, numa ação em consonância com seus 

interesses em obter acesso aos mercados periféricos e à liquidez internacional, e foram 

justificadas teoricamente como reação à “repressão financeira” e aos supostos problemas 

de ineficiência alocativa que esta geraria. Eis seus pressupostos: 

 

Assim, a liberalização e a abertura financeiras que 

permitissem uma maior mobilidade de capitais seriam benéficas 

porque aperfeiçoariam a intermediação financeira global entre 

poupadores e investidores, permitindo a canalização da 

poupança externa para países com insuficiência de capital 
(grifo meu) (CARCANHOLO, 2005, p. 40). 

                                                                 
concederem crédito nos mercados nacionais, somada à livre conversibilidade entre moedas, que amplia a 

liberdade de residentes adquirirem ativos financeiros fora do país e de não residentes emitirem passivos nos 

mercados locais, além da ampliação das relações creditícias em moeda estrangeira entre residentes. 

(CARCANHOLO, 2005). 
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 O gráfico acima demonstra a entrada de capitais (“absorção de poupança 

externa”) ocorrida no país desde 1995. Como sustenta o corpo teórico do novo-

desenvolvimentismo, a hipótese de que a absorção dessa poupança externa financiaria o 

investimento não se confirmou. A entrada desses recursos (poupança externa) que se 

somariam à poupança interna, aumentando a taxa de investimento, na verdade acabou por 

financiar o consumo e apreciar a taxa de câmbio. O exponencial aumento do ingresso de 

investimentos estrangeiros ocorrido após o Plano Real não foi acompanhado por uma 

correspondente ampliação da taxa de investimento total da economia: “a taxa de 

investimento total da economia não cresceu no período. Aumentaram sim, a renda líquida 

enviada ao exterior e o consumo” (BRESSER-PEREIRA, 2014, p.327), o que demonstra 

que o que houve foi uma elevada taxa de substituição de poupança interna por externa. 
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Essa abordagem focada no setor externo, mais precisamente, no processo de 

endividamento em moeda estrangeira, constitui, junto com a proposta de implementação 

de uma política cambial ativa, os elementos centrais da macroeconomia 

desenvolvimentista (BRESSER-PEREIRA, OREIRO e MARCONI, 2016). Não vou, nos 

limites desse trabalho, desenvolver detalhadamente os elementos internos da proposta. 

Cumpre, no entanto, apontar dois pontos: Ideias alternativas que possam orientar a 

política macroeconômica continuam a existir. E agora, pode-se dizer, alternativas tanto 

em relação à ortodoxia liberal quanto à experiência desenvolvimentista observada nos 

governos Lula. Ao contrário do que se propaga, não existe pensamento único. Teríamos, 

sim, um “mercado” de ideias.   

Não pretendo oferecer um modelo preciso e acabado de “como” as ideias passam 

a orientar a política estatal. Dado o caráter irreprodutível da história, o processo 

desencadeado a partir de fins de 2005 pode apenas nos servir como aprendizado, sugerir 

alguns caminhos, sem, no entanto, que se produza uma “receita geral”. Comparado esse 

caso com outros fornecidos pela história, entretanto, poderíamos arriscar aqui dizer que a 

gradual perda de eficácia de resposta de determinados paradigmas aos problemas que se 

colocam pode favorecer o fortalecimento de ideias alternativas. A primeira reação, 

entretanto, costuma vir dos defensores e difusores do paradigma pré-estabelecido, como 

notou Hirschman acerca dos “economistas tradicionais” diante das heresias de Keynes. 

O segundo ponto a destacar é que a macroeconomia desenvolvimentista parte de 

uma concepção de política econômica ativa, e não meramente uma resposta aos 

movimentos do mercado. O pressuposto geral é o de que os preços macroeconômicos 

fundamentais são estratégicos ao país e não devem, portanto, ser determinados e 

oscilarem ao sabor do mercado. A noção de que as variáveis macroeconômicas não devem 

ser pensadas apenas como respostas (passiva) ao movimento dos mercados, mas devem 

servir a um projeto de desenvolvimento econômico, e, portanto, de transformação 

estrutural, contrasta com os fundamentos teóricos de cunho neoclássico ao qual se 

incorporou a hipótese das expectativas racionais: 

 

Após a revolução das expectativas racionais, a literatura 

macroeconômica enfocou o problema de como os agentes 

econômicos reagem a novas informações e antecipam políticas 
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econômicas [...] Nesse sentido, a delegação do poder e/ou as 

restrições legais e institucionais sobre o poder discricionário são 

as soluções para o problema da inconsistência temporal. 

(VERNENGO e CAMARA NETO, p.102). 

 

Nesse contexto, as políticas fiscal e monetária ficam condicionadas pelos 

interesses e expectativas de risco dos agentes. O que se nota olhando para o longo prazo 

é, portanto, um movimento das ideias macroeconômicas: Milton Friedman e a escola 

monetarista desafiaram a hegemonia do keynesianismo, ou, na verdade, da chamada 

“síntese neoclássica” e o poder da política fiscal. A utilidade da política fiscal 

discricionária como elemento estabilizador estava em xeque no pensamento econômico. 

Pode-se dizer que o coroamento desse movimento se deu com a introdução do conceito 

de expectativas racionais no campo teórico da macroeconomia: 

  

A crença no poder dos agentes de antecipar as ações 

discricionárias e de anular o efeito da política fiscal provocou a 

defesa de políticas baseadas em regras, capazes de dar 

previsibilidade às ações e evitar problemas de inconsistência 

intertemporal” (LOPREATO, 2013). 

 

Uma consequência concreta desse consenso teórico é a de que “o papel da política 

econômica responsável é assegurar a credibilidade da política fiscal, como condição sine 

qua non ao restabelecimento da confiança dos investidores” (LOPREATO, 2006, p. 3). 

Como procurei demonstrar, a sinalização de sustentabilidade fiscal é indispensável não 

apenas para garantir a rolagem da dívida como também para financiar déficits em conta 

corrente e evitar fuga de capitais em momentos de crise. O agravante é que no Brasil tem-

se uma institucionalidade fiscal-monetária que produz altos custos financeiros ao Estado, 

com uma dívida bruta que não responde apenas a variáveis “fiscais” ao mesmo tempo em 

que se exige uma trajetória estável dessa dívida e a obtenção de resultados primários 

superavitários. O questionamento desse arranjo sofre fortes constrangimentos políticos, 

que são maiores quanto maior a dependência financeira do Estado (finanças públicas) e 

da economia nacional diante do ingresso de recursos externos para fechar seu saldo de 

transações correntes. 
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O conjunto de elementos expostos acima funcionaram como amarras ao uso da 

política fiscal como instrumento de manejo da demanda agregada, como desejavam os 

economistas desenvolvimentistas. Uma política dessa natureza foi possível ao custo de 

muitos embates e algumas “inovações” institucionais. Mas mais importante a frisar aqui 

são as consequências lógicas desse consenso teórico, que é o de que qualquer mudança 

ou ruptura na política econômica (vista como um regime) costuma implicar custos muito 

altos por engendrar “quebra na confiança” dos agentes econômicos. A macroeconomia 

deve responder passivamente a suas decisões, sob pena de desestabilizar um equilíbrio 

sempre delicado. Mais; Observando a coincidência histórica (e também aquilo que Weber 

chamava de “afinidade eletiva”) entre a força dessas ideias e a liberalização dos fluxos de 

capitais, não tarda para percebemos que esse agente racional ao qual a política 

macroeconômica deve servir não é outra coisa senão o grosso do dinheiro que circula sob 

a forma financeira. No limite, essa visão não é apenas financista como representa a 

negação da política democrática. 

Por caminhos um pouco distintos, Belluzzo e Galípolo (2017) aponta para a 

mesma questão: A liberalização financeira se coaduna fortemente com um conjunto de 

premissas teóricas, que, juntas, formam um pacote de prescrições aos Estados e à política 

que são altamente colidentes com a democracia e com a própria ideia de política: Impõe 

a eles uma “racionalidade econômica” que anda de mãos dadas com o poder da finança: 

 

As relações entre o Político e o Econômico foram 

ordenadas de modo a remover quaisquer obstáculos à expansão 

do poder da finança. Esse processo levou consigo a apropriação 

da “racionalidade econômica” pelos senhores da grana. [...] Ao 

comandar a circulação de capitais entre as praças financeiras, 

tornaram-se senhores dos “fundamentos econômicos” com poder 

de afetar a formação das taxas de juro e de câmbio. 

[...](BELLUZZO e GALÍPOLO: 2017, p.28). 

  

O enfrentamento desse estado de coisas requer, certamente, o enfrentamento aos 

fortes interesses materiais, o que passa pela política. Mas requer também o enfrentamento 

dos pressupostos teóricos que funcionam como manobreiros pelos quais se trilham 

aqueles interesses.   
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