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O Estado desenvolvimentista predador 

The predatory developmental state 

 

RESUMO: O artigo analisa as falhas do modelo teórico desenvolvimentista, marcado pelo 

incentivo à intervenção na economia e pelos estreitos laços entre o governo e a elite industrial, 

e sua relação com resultados desastrosos para a sociedade. A ausência de limites claros para a 

atuação estatal na economia gera grandes riscos e abre possibilidades para que o Estado seja 

um predador da sociedade. A necessidade de uma relação forte entre o governo e as elites 

econômicas são flancos abertos à corrupção endêmica que altera por completo a realização dos 

“objetivos nacionais” supostamente perseguidos pelo desenvolvimentismo. Ainda, a necessária 

intervenção do Estado na economia vai em sentido diametralmente oposto ao sistema de preços 

e à proteção da liberdade individual como pilares da maximização do bem-estar social conforme 

defendido por Hayek. O governo desenvolvimentista pode acabar refém de suas intervenções 

porque baseia sua legitimidade em políticas expansionistas. Essa relação odiosa entre expansão 

e legitimidade incentiva os governantes e políticos a atuarem de forma irresponsável quanto a 

questões fiscais ocasionando um desequilíbrio perverso nas contas públicas nacionais. Essas 

ações continuadas pelo lado da demanda podem se tornar insustentáveis e levar toda a sociedade 

a uma severa crise econômica e social. Como não há limites ou critérios claros para a 

intervenção na economia, principalmente em países subdesenvolvidos, em que há enorme 

demanda por crescimento econômico imediato, políticos têm grande incentivo para aumentar 

indiscriminadamente a ação estatal e garantir legitimidade no curto prazo. O caso brasileiro é 

um exemplo marcante das fraquezas do modelo desenvolvimentista e de suas consequências 

danosas. 

PALAVRAS-CHAVE: Administração Pública, Estado desenvolvimentista, Neoliberalismo, 

Finanças Públicas, Direito Financeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT: The article analyzes the failures of the developmental theory model, marked by 

the incentive to intervene in the economy and the close ties between the government and the 

industrial elite, and its relation with disastrous results for society. The absence of clear limits 

for state performance in the economy creates great risks and opens possibilities for the state to 

be a predator of society. The need for a strong relationship between government and economic 

elites are flanks open to endemic corruption that completely alters the realization of the 

"national objectives" supposedly pursued by developmentalism. Still, the necessary 

intervention of the State in the economy goes in a diametrically opposite direction to the price 

system and to the protection of individual freedom as pillars of the maximization of social 

welfare as defended by Hayek. The developmental government can take hostage of its 

interventions because it bases its legitimacy on expansionist policies. This odious relationship 

between expansion and legitimacy encourages rulers and politicians to act irresponsibly on 

fiscal issues, causing a perverse imbalance in national public accounts. These continued actions 

on the demand side can become unsustainable and lead the whole of society to a severe 

economic and social crisis. As there are no clear limits or criteria for intervention in the 

economy, especially in underdeveloped countries where there is a huge demand for immediate 

economic growth, politicians have great incentive to indiscriminately increase state action and 

guarantee legitimacy in the short term. The Brazilian case is a striking example of the 

weaknesses of the development model and its harmful consequences. 

KEY WORDS: Public Administration, Developmental State, Neoliberalism, Public Finance, 

Financial Law 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Em um mundo cada vez mais transparente e globalizado, instituições e modelos estatais 

e sociais disputam pela sobrevivência. Há questionamentos constantes sobre o papel do Estado, 

dos políticos, da justiça, das empresas, da mídia, do terceiro setor e sobre os comportamentos 

aceitos ou não pela sociedade. Pensando nessas questões surge a necessidade de aprofundar os 

debates sobre o papel do Estado.  

É importante, antes de tudo, limitar o escopo de estudo deste trabalho tendo em vista 

que analisar o Estado pode ser uma tarefa infindável. Não se tratará da atuação estatal em áreas 

como educação, saúde, saneamento básico, segurança, defesa, e etc. O foco é a ação estatal na 

seara econômica e a relação dessa atuação com profundas crises sociais, econômicas e políticas.  

O desenvolvimentismo das décadas de 50 e 60 era baseado na crença de que o Estado 

seria o responsável pelo desenvolvimento econômico e social e de que o mercado seria um ator 

secundário e complementar que deveria ser totalmente direcionado. O Estado além de 

direcionar o mercado, participava ativamente da produção econômica. A suposição de que o 

governo, por meio de seus técnicos, era capaz de centralizar as decisões econômicas em 

detrimento do indivíduo e do mercado foi a base do Estado desenvolvimentista da época.  

A visão de desenvolvimentismo das décadas de 50 e 60 e sua crença em um Estado 

benevolente (visão patriarcal) foram derrubadas pelos neoliberais nas duas décadas seguintes 

que pregavam a não intervenção absoluta do Estado na economia, ou seja, Estado mínimo e a 

máxima liberdade para o mercado e para o indivíduo.   

Entretanto, segundo Evans (2004), a década de 90 teria sido marcada pelo declínio de 

força das visões neoliberal e neoutilitarista que tinham dominado os debates teóricos durante a 

década de 70 e 80. No decorrer dessas duas décadas, a característica marcante dos países que 

adotaram quase que por completo a cartilha neoliberal foi a estagnação econômica, em 

contraposição aos avanços alcançados pelos asiáticos como Japão, Coreia e Taiwan e seus 

modelos de desenvolvimento baseados em forte intervenção estatal. 

 Tendo em vista que as discussões teóricas atuais não partem mais de uma crença em um 

Estado centralizador, conforme desenvolvimentismo das décadas de 50 e 60, nem em um 

mercado autorregulável e autossuficiente, das décadas de 70 e 80, o debate atual gira em torno 

das áreas que devem ou não sofrer intervenção estatal e de como deve ser essa intervenção para 

que Estado e mercado funcionem da melhor forma possível. No presente estudo, analisar-se-á 

o perigo da ausência de limites claros para a intervenção do Estado na economia e os grandes 
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riscos advindos de estreitos laços entre o governo e a elite industrial, ou seja, far-se-á uma 

análise das fraquezas de características fundamentais do modelo desenvolvimentista.  

Assim, a análise recairá sobre o modelo teórico desenvolvimentista moderno, elaborado 

pelos teóricos da abordagem institucional comparativa, difundido por Peter Evans. O objetivo 

de tornar o estado um indutor da transformação industrial e do desenvolvimento econômico 

pode falhar no desenvolvimentismo tendo em vista que a intervenção estatal na economia não 

possui limites claros. Isso pode gerar - além de um grave problema no sistema de preços, como 

transferidor de conhecimento na sociedade, tal como defendido por Hayek - incentivos odiosos 

para que políticos atuem buscando legitimidade no curto prazo por meio de ações 

expansionistas em detrimento do equilíbrio das contas públicas e da estabilidade de um País. 

Além dessa falha do modelo, que será discutida mais a fundo no artigo, outro grande 

problema é o resultado dos estreitos laços entre Estado e elites econômicas exigido pelo 

desenvolvimentismo. Essas ligações possibilitam que o governo seja cooptado por interesses 

pessoais (rentseeking) - tanto de agentes públicos quanto de privados que buscam a 

maximização de benefícios individuais em detrimento do interesse público - gerando uma 

corrupção generalizada e nefasta.  

Um terceiro ponto problemático é a fixação, pelos teóricos da abordagem institucional 

comparativa, de relações e inferências não suportadas pelo método científico. O uso de uma 

amostra enviesada e não representativa de uma população, junto ao uso de inferências sobre 

causa e efeito fora de um experimento fragilizam qualquer afirmação teórica que pretenda ser 

absorvida na academia. 

O caso brasileiro fornece evidências de como o modelo desenvolvimentista pode, em 

sentido diametralmente oposto à sua proposta de entregar desenvolvimento, transformar o 

Estado em um predador de seu próprio povo.  

O caso brasileiro é um importante contraponto à visão desenvolvimentista. Vivenciou-

se no Brasil, de 2003 a 2016, um fortalecimento das estruturas centrais (estatais) de 

planejamento e de fomento e, por conseguinte, um grande direcionamento (intervenção na 

economia) do desenvolvimento econômico. O que caracteriza o modelo de governo do período 

mencionado como desenvolvimentista é: seu foco no incentivo, por meio de intervenções na 

economia, à indústria; o fortalecimento de um planejamento central e estatal que visava a 

impulsionar a transformação industrial e o desenvolvimento econômico; e o fortalecimento de 

laços com as elites industriais. Conforme se verá no artigo, o governo não atingiu os objetivos 

do desenvolvimentismo como a transformação de sua indústria e o crescimento econômico e 

social sustentável. Pelo contrário, a atuação do Estado brasileiro do início do século XXI 
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enfraqueceu as capacidades nacionais e levou o País a uma grave crise política, econômica e 

social 

Busca-se, responder à seguinte questão: a ausência de limites claros para a intervenção 

estatal na economia e as estreitas relações entre o governo e as elites econômicas são grandes 

falhas do modelo desenvolvimentista? 

Uma hipótese geral é a de que o modelo desenvolvimentista pode estar relacionado a 

uma atuação destrutiva do Estado. 

Uma hipótese específica é a de que a falta de limites para a intervenção estatal na 

economia pode estar relacionada a graves desequilíbrios no sistema de preços e nas contas 

públicas. 

Outra hipótese específica a ser analisada é que as relações entre o Estado e as elites 

econômicas podem ter correlação com um quadro geral de corrupção endêmica. 

E, por último, as afirmações, comparações e inferências de Peter Evans sobre o 

desenvolvimentismo não se fundamentam em análises científicas sobre as evidências coletadas. 

Note-se que, neste estudo, há um cuidado na proposição de hipóteses tendo em vista as 

limitações inerentes a uma análise argumentativa que se baseia em estudo observacional (não 

experimental).  

Diferente da realização de experimentos - em que há quase total controle das variáveis 

que podem afetar os resultados e, por isso, há forte base para fazer conclusões causais - os 

estudos observacionais carecem do controle de todas as variáveis que possam afetar os 

resultados, e, consequentemente, não há qualquer base empírica que sustente afirmações 

causais, havendo apenas a possibilidade de apontar relações entre as variáveis do estudo (DIEZ, 

BARR, & ÇETINKAYA-RUNDEL, 2015) 

Estudos observacionais, como os utilizados pelos teóricos da abordagem institucional 

comparativa, não servem de base para firmar conclusões sobre causa e efeito e essa é uma crítica 

metodológica aos desenvolvimentistas. Neste artigo, baseado também em dados coletados de 

estudo observacional, ou seja, apenas com base em um monitoramento do que ocorre, 

apresentar-se-á uma análise apenas relacional entre variáveis (não causal). 

As análises recairão sobre: o modelo teórico desenvolvimentista atual, o impulso do 

Estado direcionando incentivos aos agentes econômicos “selecionados” e seu resultado; a 

proteção e valorização do conhecimento individual como mecanismo de comunicação natural 

de preços, de maximização da eficiência e como barreira ao planejamento centralizado e às 

intervenções na economia; as relações entre o governo e a elite empresarial e suas 

consequências; a evolução dos resultados primários e nominais bem como do PIB brasileiro e 
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da Dívida Consolidada Líquida a partir de 2002; a corrupção endêmica no Brasil e o 

descumprimento reiterado às leis de finanças do País conforme Pareceres Prévios do Tribunal 

de Contas da União. 

 

1. O ESTADO DESENVOLVIMENTISTA 

 

 

O estado desenvolvimentista pode ser definido como um coerente aparelho de estado 

centralizado atuando no planejamento econômico junto a fortes ligações com a elite empresarial 

objetivando a união de esforços para o desenvolvimento de uma nação (EVANS, 2008). Assim, 

o desenvolvimentismo, segundo seus idealizadores modernos, visa a melhorar a 

competitividade da produção, a aumentar renda, e, em última análise, à melhoria do bem-estar 

da sociedade.  

Evans (2004) argumenta que a competência do Estado para promover a transformação 

industrial está baseada principalmente em uma organização burocrática coerente e competente. 

Cita como exemplos o Japão, a Coreia e Taiwan. 

Isso quer dizer, segundo o referido autor, que o aparato estatal deve ser autônomo, ou 

seja, não cooptado por interesses privados, e, ao mesmo tempo, deve ser parceiro das elites 

econômicas para que obtenha informações estratégicas e possa implementar as políticas 

necessárias ao desenvolvimento.   

Evans afirma que o Japão, a Coreia e Taiwan compartilham de uma forte tradição 

burocrática que absorve uma parte da elite intelectual daqueles países. Além disso, como os 

dirigentes do aparato estatal eram advindos das mesmas universidades que a elite empresarial, 

havia fortes laços entre eles, o que possibilitava o compartilhamento de visões de futuro 

nacionais. Os agentes do Estado, apesar desses laços, permaneciam autônomos porque eram tão 

bem pagos quanto os agentes privados e havia planos de carreira de longo prazo, características 

essas que foram encontradas nos três países citados (EVANS, 2004).  

 

2. A DESVALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO INDIVIDUAL DE CADA 

CIDADÃO  

 

 

Um grande problema do modelo de Estado desenvolvimentista é a liberdade de 

intervenção estatal na economia na tentativa de, por meio de especialistas com conhecimento 

científico como os Ministros da Fazenda e do Planejamento, economistas da equipe de governo 
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ou diretores e técnicos do BNDES e do BACEN, direcionar e impulsionar o desenvolvimento 

econômico.  

 

2.1. A Crítica de Hayek à Intervenção na Economia e à Crença no Planejamento 

Econômico Centralizado 

 

 

Segundo Hayek (1945), um planejamento centralizado da economia acaba por 

desconsiderar o conhecimento importante que cada indivíduo tem da sua atuação diária como 

agente econômico. O pensador critica o entendimento enraizado nas sociedades 

contemporâneas de que apenas o conhecimento científico seria um real “conhecimento”. 

Afirma ele que o conhecimento que cada indivíduo tem das circunstâncias de tempo e de lugar 

é fundamental para a economia e o coloca em vantagem frente a os outros agentes. 

 

Hoje é quase uma heresia sugerir que o conhecimento científico não 

corresponde à totalidade do conhecimento. Mas um pouco de reflexão irá 

mostrar que, sem sombra de dúvida, existe um corpo importantíssimo de 
conhecimento desorganizado que não pode ser chamado de científico, 

entendendo "científico" como o conhecimento de certas regras gerais: o 

conhecimento de certas circunstâncias particulares de tempo e lugar. É em 
relação a isso que praticamente todo indivíduo tem alguma vantagem 

comparativa em relação a todos os outros, pois ele possui informações únicas 

sobre que tipos de usos benéficos podem ser feitos com certos recursos; usos 

estes que só acontecerão se a decisão de como utilizá-los for deixada nas mãos 
desse indivíduo ou for tomada com sua cooperação ativa. (HAYEK, 1945). 

 

 Grandes vozes neoliberais, como Hayek, defendem a descentralização das decisões 

econômicas e uma consequente menor intervenção do Estado na economia sob uma base clara 

de valorização do indivíduo e de suas decisões econômicas.  

Hayek ilustra diversos conhecimentos importantes distribuídos por toda a sociedade e 

em todo lugar, como o necessário para alguém aprender a operar uma máquina com eficiência 

ou a habilidade de um gestor em retirar o melhor de seus subordinados. Exemplifica, ainda, 

apresentando o caso do transportador que consegue aproveitar o melhor espaço possível para 

sua carga ou o corretor que consegue encontrar as melhores oportunidades em curto espaço de 

tempo. Todos são exemplos de trabalhos úteis baseados em conhecimento que não é científico, 

mas que traz vantagem em relação aos demais indivíduos da sociedade. A partir dessa 

valorização do conhecimento das pessoas, Hayek apresenta o sistema de preços como um meio 

de comunicação natural desses conhecimentos na sociedade. 
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A teoria econômica hegemônica parte, desde Adam Smith, da ideia de que mercados 

perfeitamente competitivos são as formas mais eficientes de alocação de recursos em uma 

sociedade. Entretanto, como mercados “perfeitos” são uma abstração desejável e não um 

fenômeno regular – se é que existente - em alguma sociedade, a atuação do Estado é importante 

para corrigir as chamadas falhas de mercado. A atuação do Estado fora das hipóteses de falha 

de mercado, funcionaria como um “tributo” sobre o potencial da economia de promover a 

geração de renda e riqueza social. 

 Dentro desse contexto, o sistema de preços funcionaria, com base em Hayek (1945), 

como um transmissor de informações entre os indivíduos. Fortalecer esse sistema de 

comunicação natural, expresso pelo regime de preços, é o caminho para se garantir a alocação 

eficiente de recursos na sociedade.  

Interferências artificiais realizadas pelo Estado, por meio de um planejamento 

centralizado, apenas serviriam para distorcer a comunicação entre os agentes econômicos 

gerando, por conseguinte, decisões equivocadas sobre investimento. O melhor “gestor” de 

recursos escassos, em cada circunstância particular de tempo e espaço é sempre o indivíduo 

(HAYEK, 1945). 

Os incentivos governamentais – como os subsídios e os empréstimos subsidiados (que 

também são espécie de subsídio) – e os desincentivos – como a tributação ou as restrições legais 

à liberdade e à propriedade – são formas de intervenção do Estado na economia. Um dos papeis 

mais importantes do Estado é intervir corrigindo falhas de mercado (lembrando que o mercado 

tem limites inerentes de atuação conforme Hayek), induzindo ou desencorajando ações dos 

agentes econômicos.  

O Estado, pode atuar, também, fora do âmbito da correção das falhas de mercado, 

conforme defendido pelo modelo desenvolvimentista, escolhendo que setores ou empresas 

devem “vencer” a competição no mercado, não exatamente por serem os mais eficientes, mas 

por estarem alinhados aos objetivos econômicos delineados de forma centralizada pelo 

governo. A referida atuação vai em sentido oposto à proteção do conhecimento individual e da 

liberdade defendido por Hayek e pode levar a uma grave crise fiscal, econômica e social como 

será evidenciado neste estudo.  

O problema é que essa atuação do Estado na economia, para além das falhas de mercado, 

carrega enormes riscos sem qualquer garantia de que vá gerar benefícios para a sociedade. 

Interfere-se no sistema de preços e se altera as decisões sobre investimento, sem base empírica 

que minimamente demonstre que esse forçoso desequilíbrio artificial gerará resultados 

superiores a seu inerente custo.  
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Há uma penalização dupla da sociedade quando o Estado intervém na economia. 

Primeiro porque gera danos ao tão importante equilíbrio dos mercados (maximização da 

eficiência). Segundo porque é a população que “paga” pela ação estatal. A atuação estatal, para 

além das falhas de mercado, é realizada sem análises empíricas que suportem o uso do dinheiro 

público para tal fim. Retira-se recursos do indivíduo, que sabe melhor que ninguém como seu 

dinheiro deve ser aplicado, para que o Estado faça “investimentos” não comprovadamente 

eficazes e efetivos. Isto é, a interferência do Estado sobre a liberdade e a propriedade do 

indivíduo sequer tem justificativa, sendo arbitrária e por isso odiosa. 

 

2.2. Represamento de preços no Brasil como um exemplo de falha do 

desenvolvimentismo 

 

 

Um primeiro exemplo importante para evidenciar tanto o pensamento de Hayek quanto 

uma falha do desenvolvimentismo é o represamento dos preços da gasolina no Brasil realizado 

pelo Estado durante a primeira década dos anos 2000 visando a evitar que a alteração de preços 

chegasse ao consumidor. Essa escolha pelo exemplo da gasolina se dá no atual artigo porque o 

caso dos Correios, de energia elétrica e das tarifas de ônibus urbanos tem reajustamento previsto 

em contratos, o que limita (mas não impede) a possibilidade de manobra pelo Estado. Diferente 

do que ocorre com os derivados do petróleo visto que o Poder Público goza de liberdade para 

alterar seus preços.  

Estudo de Azevedo e Serigati (2014) demonstrou que a discricionariedade do governo 

em alterar os preços da gasolina não foi eficaz para controlar a inflação a médio e a longo prazo 

visto que os preços represados subiram fortemente algum tempo depois e a economia continuou 

mergulhada em recessão. Ainda, com fundamento nas ideias do já citado Hayek, pode-se inferir 

que a referida ação governamental foi prejudicial às escolhas dos agentes econômicos sobre a 

alocação de investimentos e consumo dado que essas decisões se apoiaram em preços relativos 

alterados artificialmente o que leva também a perda de eficiência e bem-estar. 

Importante apresentar excerto do artigo de Azevedo e Serigati (2014) sobre os 

problemas causados pela alteração não natural dos preços relativos: 

 

A crise por que passa a indústria de etanol exemplifica os efeitos 

microeconômicos deletérios da política de contenção do preço da gasolina, 

que minou a sua rentabilidade e abortou projetos de investimento no setor 
sucroalcooleiro. 

O papel dos preços administrados como freio à inflação começa a ser notado 

já no segundo mandato do Presidente Lula, em 2007, momento em que se 
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inicia uma inflexão na política macroeconômica, de relaxamento progressivo 

das políticas fiscal e monetária. Foi, contudo, no primeiro mandato da 
Presidente Dilma que o grau de intervenção do Executivo sobre os preços 

administrados atingiu o seu ápice, tornando-se uma política explicitamente 

subordinada ao controle da inflação, como ilustra o caso da desoneração da 

Cide e a MP no 579, ambas em 2012. 

 

É importante salientar que mesmo nos setores em que o Poder Público está limitado 

ao reajustamento segundo os índices estabelecidos em contrato (Correios, energia elétrica e as 

tarifas de ônibus urbanos), há alternativas jurídicas para uma intervenção governamental danosa 

à economia conforme mostram Azevedo e Serigati (2014), em sintonia com Hayek, conforme 

segue: 

 

Entretanto, a análise aqui empreendida mostra que mesmo a redução da 

discricionariedade do Executivo na determinação de preços, como ocorre no 
setor elétrico, não é suficiente para impedir o abuso do Executivo na 

determinação de preços administrados. A MP no 579, que resultou em queda 

dos preços da energia elétrica residencial, rompeu com as regras do jogo que 

orientavam os investimentos de longo prazo. Além disso, a mudança foi 
conveniente ao governo em exercício do ponto de vista político-eleitoral, visto 

que os benefícios políticos da redução das tarifas foram antecipados para o 

primeiro mandato, em tempo de fortalecerem o projeto de reeleição.  

 

Assim, as informações, que seriam distribuídas, em mercados concorrenciais, de forma 

natural entre os agentes segundo seus conhecimentos, foram transmitidas de forma alterada pelo 

governo reduzindo a eficiência na alocação dos recursos e, consequentemente, gerando perda 

de bem estar social.  

Essa ação do Estado federal brasileiro do início do século XXI é apenas um exemplo 

marcante tanto da intervenção indesejada (sem comprovação empírica de sua efetividade) no 

mercado - seja pela sua ineficácia ou pelos danos que causa - quanto da crença em um 

planejamento centralizado da economia. Lembrando que para impedir que os preços oscilassem 

conforme o mercado, o governo necessitou abrir mão de enormes quantias de dinheiro público. 

Além dos danos diretos à economia de mercado por uma interferência desacertada que altera 

todo o sistema de preços, essa ação foi “bancada” por dinheiro da população. Mais uma ação 

estatal, baseada na retirada de propriedade (tributação) e liberdade, sem comprovação de que 

ela pudesse gerar resultados econômicos e sociais superiores aos que teriam sido alcançados 

pelos indivíduos de posse desses recursos que lhes foram retirados.  

O modelo desenvolvimentista falha ao não definir limites para intervenção do Estado na 

economia. Sem limites claros, a teoria deixa uma grande margem de liberdade para que o Estado 
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atue da forma que desejar (arbitrariamente) e gere, como no exemplo do represamento de preços 

brasileiro, danos à sociedade. 

 

2.3. O fracasso dos empréstimos subsidiados como mais uma evidência dos resultados 

da ausência de limites claros para a intervenção do Estado desenvolvimentista na 

economia 

 

 

O Brasil direcionou grande apoio no período de 2002 a 2016 a empresas já 

estabelecidas (grandes empresas) como as de alimentos e de bebidas, os frigoríficos, as usinas 

de álcool, e, especialmente, as empresas de petróleo e derivados. Apesar da importância desses 

setores para a indústria nacional, não parecem setores com potencial de alterar a produção 

industrial brasileira tornando-a mais dinâmica e competitiva – conforme almejado pelos 

teóricos do desenvolvimentismo - como seria um investimento pesado, por exemplo, na 

indústria da tecnologia. Não é objetivo desse artigo adentrar no mérito do que seria passível de 

apoio ou não sob a ótica desenvolvimentista, mas uma simples análise dos empréstimos 

subsidiados pelo Estado brasileiro apresenta mais uma evidência dos tipos de problemas que 

podem surgir da intervenção estatal defendida pelos desenvolvimentistas.  

O Gráfico 1 evidencia - além de uma grande interferência no mercado e da 

centralização das decisões econômicas - que as grandes empresas já estabelecidas eram as mais 

beneficiadas com os empréstimos concedidos pelo principal banco público de “fomento” à 

economia, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. O apoio 

governamental funcionava como um auxílio de um pai a um filho bem sucedido em detrimento 

de outros filhos muito necessitados de ajuda.  

Importante salientar que esses empréstimos eram concedidos com juros subsidiados 

pelo governo, ou seja, as grandes empresas bem estabelecidas – empresas que em tese não 

precisariam de apoio para competir no mercado dado seu tamanho e poder econômico – 

recebiam apoio governamental em detrimento de outras de mesmo porte e de setores mais 

dinâmicos da economia e, de acordo com o apresentado no Gráfico 1, em detrimento das micro 

e pequenas empresas.  

As microempresas e empresas de pequeno porte representavam, em 2011, 99% dos 

estabelecimentos e 51,6% dos empregos privados não agrícolas formais. A pergunta que se 

coloca é: por qual motivo boa parte dos empréstimos concedidos pelo BNDES eram focados 

em algumas poucas grandes empresas em contraposição à avassaladora maioria de micro e 

pequenas empresas? Parece que o modelo que subjaz as políticas do banco é o 
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desenvolvimentista. Ou seja, intervir na economia criando campeões nacionais (escolha 

governamental) em detrimento do fortalecimento do sistema de preços e da tão importante 

competição capitalista para o ganho de eficiência e produtividade, sob a suposição de que o 

Estado seria capaz de centralizar decisões econômicas e definir quais setores deveriam crescer 

- por se adequarem a estratégias nacionais (ou melhor, governamentais) e outros não. 

Além de ter que enfrentar grandes empresas no mercado e suas vantagens inerentes 

como o ganho de escala, as micro e pequenas empresas precisavam enfrentar grandes empresas 

que recebiam “ajuda” governamental, o que tornava ainda mais complicada a sobrevivência de 

uma MPE no País. O governo escolhia seus “vencedores” em sentido diametralmente oposto à 

busca pela eficiência, tendo em vista que o sistema de comunicação do conhecimento (sistema 

de preços segundo Hayek) era alterado artificialmente e gerando, consequentemente, escolhas 

erradas de investimento pelos agentes econômicos.  

Ainda, a falta de limites claros para a intervenção, possibilita severas distorções como 

no caso brasileiro. Não parece que os setores já citados anteriormente, que receberam a grande 

maioria dos recursos do povo brasileiro, seriam importantes do ponto de vista de um Estado 

desenvolvimentista que busca a transformação industrial e o ganho de competitividade em 

setores mais dinâmicos. 

 

Gráfico 1 – Evolução dos empréstimos concedidos pelo BNDES por porte de empresa

 

  Fonte: elaboração própria com base em dados do BNDES1 

                                                
1 https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/centraldedownloads 
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O trecho da entrevista concedida, em 06/09/2017, ao Jornal O Globo pelo Professor José 

Júlio Senna do IBRE-FGV ajuda a esclarecer o debate:  

 

Para quem acompanha a trajetória da política econômica há várias décadas, o 

histórico dos subsídios é muito ruim. Nunca consegui constatar ganhos 
expressivos para a sociedade como um todo com essa política de um banco 

concedendo subsídios direcionados, privilegiando grandes empresas. 

 

O exemplo do BNDES, no período de governo tratado neste texto, é emblemático. 

Afirma Roque (2016): 

 

Originalmente, os recursos do BNDES eram oriundos do FAT (Fundo de 

Amparo ao Trabalhador — fundo destinado a custear o seguro-desemprego e 
o abono salarial).  Só que, dado que os recursos do FAT advêm das 

arrecadações do PIS e do PASEP, na prática os recursos do BNDES eram 

originados dos encargos sociais que incidem sobre a folha de pagamento das 
empresas.  Esse dinheiro era então direcionado para as grandes empresas a 

juros subsidiados. Este arranjo, por si só, já denotava um grande privilégio.  

[...] 
O problema é que essa matriz, já ruim, foi alterada para pior a partir de 

2009.  As leis nº 11.948/09, nº 12.397/11, nº 12.453/11, nº 12.872/13, 

nº 12.979/14 e nº 13.000/14 autorizaram a União a conceder empréstimos ao 

BNDES, com um "módico" limite de R$ 378 bilhões. 
Ou seja, se antes o BNDES se financiava exclusivamente via impostos, a partir 

de 2009 ele passou a se financiar também via repasses diretos do Tesouro, na 

forma de empréstimos. 

 

A capacidade do BNDES, a partir de 2009, aumentou com a possibilidade de receber 

repasses diretos do Tesouro. Entretanto, como não havia mais dinheiro disponível no orçamento 

da União para que o governo realizasse empréstimos aos “campeões escolhidos” – JBS/Friboi, 

Oi, BRF e outros – coube ao Tesouro emitir títulos da dívida pública (gerando endividamento) 

para transferir mais recursos ao BNDES.  

O acentuado aumento de operações de empréstimo do Tesouro Nacional ao BNDES 

impressiona e confirma a crescente intervenção do governo federal na economia: parte de 

“zero” em 2006 para 235 bilhões de reais em 2010, conforme afirma Almeida (2011, p.82). 

  

Essa política de fortalecimento do BNDES se deu por meio de empréstimos 

porque, neste caso, não há o impacto fiscal imediato dessas operações como 
ocorreria com uma capitalização pura e simples feita pelo Tesouro Nacional 

no BNDES. Nessas operações de empréstimos há a criação de um crédito e 

um débito que se compensam, mas como são corrigidos a taxas diferentes - o 
custo do débito (Selic) para o Tesouro Nacional muito maior que a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11948.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12397.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12453.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/L12872.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12979.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13000.htm
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remuneração do crédito (TJLP) paga pelo BNDES -, ao longo do tempo, a 

Dívida Liquida do Setor Público (DLSP) aumenta (Almeida, 2011, p. 82).   

 

O economista Roque (2016) afirma que as quatro consequências nefastas de um banco 

de desenvolvimento agigantado como o BNDES são: a) a geração de inflação monetária, b) a 

deterioração da situação fiscal, c) aumento dos juros e mercado de crédito apenas para os 

grandes, e d) a ineficácia da política monetária.  

Vale à pena conferir a explicação de Roque (2016) para as duas últimas consequências. 

Quanto à consequência “c”, o economista afirma: 

 

Porém, talvez a mais nefasta consequência da existência do BNDES é 

exatamente aquela que é menos comentada: o BNDES é o responsável direto 

pelos juros serem tão altos no Brasil. 
De um lado, ao conceder empréstimos subsidiados para as grandes empresas 

— o Programa de Sustentação do Investimento, que ficou conhecido como 

"Bolsa Empresário", cobrava taxas de juros de apenas 2,5% ao ano, quando a 
inflação estava acima de 6% ao ano —, o BNDES anula completamente os 

efeitos da SELIC.  

A taxa básica de juros estipulada pelo Banco Central tem efeito nulo sobre os 

empréstimos do BNDES.  No entanto, ela afeta diretamente os custos do 
Tesouro para financiar o BNDES.  Na prática, o Tesouro (ou seja, o povo 

brasileiro) paga a taxa SELIC para financiar o BNDES, e o BNDES cobra 

2,5% para financiar as grandes empresas. Ou seja, em termos líquidos, o povo 

brasileiro paga para financiar as grandes empresas favoritas do governo. 

 

 Essa política intervencionista defendida pelos desenvolvimentistas altera o sistema de 

preços e causa graves danos às decisões sobre investimento e custo, e, consequentemente, à 

eficiência e ao bem-estar. Por isso, são fraquezas do modelo desenvolvimentista tanto a falta de 

limites claros para a intervenção estatal quanto a ausência de uma comprovação mínima de que 

os benefícios gerados pela intervenção superem o dinheiro público gasto para que essas quase 

arbitrárias ações intervencionistas sejam levadas a cabo. 

Quanto à consequência “d”, Roque (2016) continua: 

 

Se há uma máquina cujo funcionamento exige uma criação volumosa de 

dinheiro, e se tal dinheiro é emprestado a juros exíguos e imunes à SELIC, 
então é óbvio que tal máquina cria uma grave distorção na política monetária. 

Como dito acima, de meados de 2009 até hoje, o BNDES sozinho foi o 

responsável por jogar R$ 450 bilhões de reais na economia, cobrando juros 
baixos e indiferentes a alterações na SELIC.  Consequentemente, e por uma 

questão de lógica, apenas para contrabalançar os efeitos inflacionários do 

BNDES, a SELIC tem de estar constantemente em um nível muito acima 

daquele em que poderia estar caso não houvesse o BNDES criando essa 
distorção no mercado.  

 

http://www.bndes.gov.br/apoio/psi
http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2012/pdf/res_4170_v12_L.pdf
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O grande crescimento da intervenção do Estado na economia, por meio do BNDES, não 

surtiu o efeito econômico positivo (crescimento econômico) que os especialistas do governo 

desenvolvimentista almejavam. A afirmação pode ser evidenciada comparando o Gráfico 1, 

apresentado anteriormente, com o Gráfico 2 a seguir. O PIB inicia sua trajetória decrescente 

em 2011 (apesar do PIB negativo em 2009) até chegar a valores negativos em 2015 e 2016.  

 

       Gráfico 2: Evolução do PIB brasileiro 

 

                      Fonte: elaboração própria com base em dados do IBGE2 

 

O grande valor de empréstimos concedidos pelo BNDES, no período de 2002 a 2016, 

não geraram uma transformação industrial, com aumento de competitividade, que garantisse 

um crescimento econômico sustentável, ficando evidente que essa política de intervenção na 

economia fracassou. Ainda, segundo dados da Confederação Nacional da Indústria (2018), de 

2007 a 2017, a produtividade efetiva do trabalho dos brasileiros, que mede a aproximação ou 

distanciamento com relação à produtividade de seus parceiros comerciais, acumulou uma queda 

de 1,8%. 

Os empréstimos subsidiados são mais um exemplo da fraqueza de políticas 

intervencionistas do modelo desenvolvimentista. Ao não definir limites claros para a atuação 

estatal, a teoria desenvolvimentista aceita o enorme risco de deixar a cargo de cada País e 

governante a decisão discricionária sobre quando, quanto e como intervir. Ou seja, os resultados 

da implementação de um Estado desenvolvimentista são totalmente imprevisíveis. 

 

3. INTERVENÇÃO, POLÍTICAS EXPANSIONISTAS E IRRESPONSABILIDADE 

FISCAL 

 

                                                
2 https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/.../7531a821326941965f1483c85caca11f.xls 
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Esse capítulo aborda o efeito deletério de políticas expansionistas e intervencionistas 

preconizadas pelo desenvolvimentismo nas contas públicas. As intervenções na economia são 

valiosos ativos políticos pois garantem legitimidade aos governantes no curto e até no médio 

prazo, apesar de deixarem um rastro de destruição e de instabilidade no longo prazo. Mesmo 

posições ideológicas não liberais concordam que deve haver controle dos gastos públicos (e do 

impulso expansionista) para evitar situações de incapacidade total do Estado. 

Atentos a essa problemática, os povos, por meio de leis e normativos, criaram limitações 

à atuação estatal que gerasse desequilíbrio insustentável. Entretanto, mesmo as restrições legais 

podem não ser suficientes para conter o apetite voraz por recursos públicos de um Estado 

desenvolvimentista. O desajuste fiscal ou o desequilíbrio das contas públicas é uma 

consequência drástica da atuação do Estado desenvolvimentista. Sem limites claros para a 

intervenção estatal na economia, os governantes têm enorme incentivo para desconsiderar o 

equilíbrio das contas nacionais, e as leis que o salvaguardariam, e para garantir legitimidade no 

curto prazo.  

O caso do Brasil é emblemático e será tratado a seguir como uma evidência clara dos 

perversos incentivos gerados pela ausência de limites do modelo desenvolvimentista. Mas 

antes, é interessante apresentar um diagnóstico objetivo e fulminante do País traçado pelo 

Professor Mangabeira (2018): 

 

A estratégia dominante foi a cooptação. Cada parte do País foi cooptada. Os 

pobres receberam o dinheiro das transferências sociais, os grandes 
empresários, o crédito subsidiado do BNDES e os favores tributários e os juros 

astronômicos providenciados pelo Banco Central foram para os rentistas. 

Cada parte do Brasil foi acomodada ao custo de um projeto produtivista.  

 

 Evidentemente, essa ação estatal brasileira de cooptação geral dependeu de uma ampla 

liberdade do Estado para atuar na economia, conforme preconizado pelo modelo teórico 

desenvolvimentista, e, logicamente, de grandes quantias de recursos públicos.  

Alguns conceitos de finanças públicas precisam ser apresentados antes de continuar a 

discussão. São eles os resultados primário e nominal. O primeiro é a diferença entre as receitas 

e despesas não financeiras, ou seja, esse resultado inclui as receitas e despesas ordinárias para 

manutenção da Administração Pública, sem levar em conta receitas ou despesas com juros e 

encargos da dívida. O resultado nominal é conceito fiscal mais amplo e representa a diferença 

entre o fluxo agregado de receitas totais (inclusive de aplicações financeiras) e de despesas 
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totais (inclusive despesas com juros e encargos da dívida), em determinado período. Essa 

diferença corresponde à Necessidade de Financiamento do Setor Público (NFSP). 

Um resultado primário positivo indica ao mercado uma situação fiscal favorável porque 

apresenta a possibilidade de pagamento dos juros e encargos da dívida e consequente redução 

do estoque da dívida  

Os resultados primários do governo federal (uma amostra de Estado 

desenvolvimentista), de 2002 a 2013, foram positivos (uma variável importante foi o 

crescimento do PIB no período) conforme Gráfico 3 a seguir. Apesar disso, o governo federal 

continuou não conseguindo estabilizar ou reduzir o estoque da dívida - a concessão de diversos 

empréstimos e incentivos às empresas “escolhidas” (empréstimos a juros subsidiados) 

impactaram diretamente o referido estoque - como apontam os resultados nominais negativos 

no Gráfico 3. Não houve redução do passivo acumulado, na verdade houve seu crescimento. 

Assim, nesse período, houve sempre uma maior necessidade de financiamento do setor público 

(crescente endividamento) mesmo em período de 10 anos de crescimento econômico.  

Os resultados nominais negativos foram se acumulando como dívida consolidada 

piorando a situação fiscal brasileira. Em uma analogia simplista, ter resultados primários 

positivos e nominais negativos, é como ter uma pessoa ganhando um salário anual de 20 mil 

reais e pagando despesas de 10 mil reais obtendo um resultado primário positivo de 10 mil 

reais. Mas, imaginando que adquiriu sua casa por meio de financiamento, precisa pagar os juros 

e encargos de financiamento de seu imóvel, por exemplo, de 15 mil reais, obtendo, assim, um 

resultado nominal negativo de 5 mil reais (resultado primário positivo somado ao resultado 

financeiro negativo). Se isso acontece ano após ano, o estoque da dívida vai aumentando. Não 

seria razoável afirmar que alguém que tenha seu estoque de dívida aumentando anualmente por 

uma década está tendo uma atitude diligente com sua situação financeira.  

O modelo desenvolvimentista além de abrir margem para um severo endividamento, 

visto que não estabelece qualquer limitação para a atuação estatal, também incentiva essa ação 

tendo em vista que preconiza, como pilar de seu modelo, a concepção de um Estado interventor 

e “indutor” do desenvolvimento.  

 

       Gráfico 3: Resultado Nominal x Resultado Primário 
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        Fonte: elaboração própria com base em dados do Tesouro Nacional3.  

 

O efeito mais perverso de um modelo de sociedade que proporcione ao Estado grande 

liberdade para intervir no mercado ocorre em momentos de crise econômica, em que há grande 

dificuldade de manter políticas expansionistas e intervencionistas. 

Lembrando que os políticos sempre têm grandes incentivos para utilizarem políticas 

expansionistas desmedidas (sem consideração com a responsabilidade da gestão fiscal) e, 

muitas vezes, populistas para manter sua legitimidade, até por meio de grandes esquemas de 

corrupção, um modelo desenvolvimentista de sociedade peca ao não criar barreiras para reduzir 

o atrativo retorno imediato advindo da interferência estatal na economia. 

 Há duas alternativas para um Estado desenvolvimentista que deseja impulsionar o 

desenvolvimento, ou garantir sua legitimidade no curto e no médio prazo quando não há 

reservas orçamentárias (caso da grande maioria dos países): ou se emite títulos públicos a juros 

cada vez mais altos (piorando ainda mais a situação fiscal) ou se cria moeda e se eleva 

drasticamente a inflação. 

Mesmo as políticas anticíclicas, de aumento dos gastos governamentais em momentos 

de crise, defendidas por Keynes4, tornam-se caóticas em Estados que tem como política 

ordinária o constante aumento de seu estoque de dívida.  

O crescimento do endividamento – em estados que já vêm aumentando o estoque de sua 

dívida (como fez o Brasil por mais de uma década) – em períodos de grave crise tem como 

consequência um desequilíbrio das contas públicas. O exemplo brasileiro fica evidente quando 

                                                
3 http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt_PT/resultado-do-tesouro-nacional 
4 A economia é instável e esse é um fato dado, uma realidade não contestável. Maynard Keynes defende a 

intervenção do estado no mercado em situações de crise para aumentar a demanda e evitar a retração ainda maior 

de uma economia em crise.  
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se analisa os drásticos deficits nominais em 2014, 2015 e 2016 e que persistiram em 2017 e 

2018, sem previsão de equalização no curto ou médio prazo.  

Não está se afirmando que todo Estado desenvolvimentista atuará da mesma forma. Pelo 

contrário, a crítica à teoria é exatamente a falta de contornos claros para o modelo. Sem limites 

claros para a atuação estatal, abre-se caminho para a absorção de grandes riscos para toda uma 

sociedade. Dentro de um Estado moderno e seus diversos mecanismos de “checks and balances” 

que objetivam a todo momento controlar seus governantes e conter a atuação arbitrária do 

Estado, não parece razoável a adoção de modelos que coloquem em risco a liberdade dos 

indivíduos ou do mercado. 

O Gráfico 2, apresentado anteriormente, evidencia que a queda do PIB se iniciou em 

2015 e reduziu a capacidade de o Estado obter receitas - sejam as advindas de seu poder de 

império (tributos), sejam as originadas por meio de operações de crédito – e de conseguir 

superávits primários. Sem capacidade para manter as altas despesas com as políticas 

expansionistas assumidas (como empréstimos a juros subsidiados e demais intervenções não 

justificáveis na economia), e com um estoque de dívidas que só aumentava conforme 

evidenciam os seguidos deficits nominais - o Estado desenvolvimentista brasileiro submerge 

em uma grave crise que abala todo o País. 

 

Gráfico 4 - Dívida Consolidada Líquida do Governo Federal 

 

Fonte: elaboração própria a partir do sítio eletrônico do Tesouro Transparente 

 

O que era apenas um problema econômico logo se tornou político e social e colocou o 

Brasil em uma das mais graves crises de sua história. Os movimentos nas ruas foram um 
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termômetro do grave problema que ocorria no Brasil. Em 13 de março de 2016, o jornal O 

Estado de São Paulo noticiou que milhões foram às ruas, “na maior manifestação da história do 

País”5, contra o governo da Presidente Dilma Rousseff.  

Com problemas de crescimento econômico e desajustes fiscais, o governo federal se 

endividou fortemente nos anos de 2014, 2015 e 2016, o que gerou um total de deficit nominal 

superior a R$ 1.250.000.000.000,00 (um trilhão e duzentos e cinquenta bilhões de reais) 

aumentando vertiginosamente a dívida pública consolidada. Importante salientar o quão 

problemático é um endividamento desse vulto para o Brasil. Se, por um milagre, o Brasil 

conseguisse reduzir sua dívida consolidada em 100 bilhões ao ano (sem considerar os juros), 

seriam necessários mais de 12 anos para que o País voltasse ao patamar de endividamento de 

início de 2014. Mais uma amostra de quão danosa pode ser a falta de contornos claros para a 

atuação do Estado.   

Essa grave crise veio acompanhada de diversos descumprimentos de leis e normas de 

finanças públicas fundamentais para uma gestão fiscal responsável, segundo o Tribunal de 

Contas da União. Ficou conhecida como “pedalada fiscal” a operação de exigir que os bancos 

estatais repassassem recursos a terceiros sem que os bancos recebessem qualquer transferência 

do Tesouro por esses pagamentos por determinado período. Esses atrasos escondiam a situação 

fiscal real visto que o passivo da União era subdimensionado. Ou seja, criava-se uma dívida 

uma verdadeira operação de crédito6 vedada pelo art. 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal7 - 

entre o Poder Executivo e as entidades estatais da Administração Indireta (bancos públicos). 

Muitas vezes, a espécie de operação de crédito, de acordo com o Parecer do TCU, 

possuía as mesmas características de uma ARO (operações de crédito por antecipação de receita 

                                                
5 http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,manifestacoes-em-todos-os-estados-superam-as-de-marco-do-ano-

passado,10000021047 
6 Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados: 

        I - captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda 

não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7o do art. 150 da Constituição; 

        II - recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, 

a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação; 

        III - assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, 

mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a 
empresas estatais dependentes; 

        IV - assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de 

bens e serviços. 

 
7 Art. 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da Federação que a 

controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. 

        Parágrafo único. O disposto no caput não proíbe instituição financeira controlada de adquirir, no mercado, 

títulos da dívida pública para atender investimento de seus clientes, ou títulos da dívida de emissão da União para 

aplicação de recursos próprios. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art150%C2%A77
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orçamentária) que servem para atender deficiência de caixa (disponibilidades financeiras para 

uso imediato). Essas operações de crédito especiais exigiam requisitos ainda mais rígidos a 

serem cumpridos. Isso, entretanto, não intimidou o governo federal a realizá-los em total 

desacordo com o fixado no art. 38 da LRF8. Além de serem ocultas e ilegais, não cumpriam 

qualquer dos requisitos exigidos pelo art. 32 da LRF9 para realização uma operação de crédito. 

                                                
8 Art. 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o 

exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no art. 32 e mais as seguintes: 

        I - realizar-se-á somente a partir do décimo dia do início do exercício; 

        II - deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de dezembro de cada ano; 

        III - não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, 
obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou à que vier a esta substituir; 

        IV - estará proibida: 

        a) enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada; 

        b) no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal. 

        § 1o As operações de que trata este artigo não serão computadas para efeito do que dispõe o inciso III do art. 

167 da Constituição, desde que liquidadas no prazo definido no inciso II do caput. 

        § 2o As operações de crédito por antecipação de receita realizadas por Estados ou Municípios serão efetuadas 

mediante abertura de crédito junto à instituição financeira vencedora em processo competitivo eletrônico 

promovido pelo Banco Central do Brasil. 

        § 3o O Banco Central do Brasil manterá sistema de acompanhamento e controle do saldo do crédito aberto e, 

no caso de inobservância dos limites, aplicará as sanções cabíveis à instituição credora. 
 
9 Art. 32. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de 

operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles controladas, direta ou 

indiretamente. 

        § 1o O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e 

jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o atendimento das 

seguintes condições: 

        I - existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei orçamentária, em créditos 

adicionais ou lei específica; 

        II - inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto no caso 

de operações por antecipação de receita; 

        III - observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal; 
        IV - autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito externo; 

        V - atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição; 

        VI - observância das demais restrições estabelecidas nesta Lei Complementar. 

        § 2o As operações relativas à dívida mobiliária federal autorizadas, no texto da lei orçamentária ou de créditos 

adicionais, serão objeto de processo simplificado que atenda às suas especificidades. 

        § 3o Para fins do disposto no inciso V do § 1o, considerar-se-á, em cada exercício financeiro, o total dos 

recursos de operações de crédito nele ingressados e o das despesas de capital executadas, observado o seguinte: 

        I - não serão computadas nas despesas de capital as realizadas sob a forma de empréstimo ou financiamento 

a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base tributo de competência do ente da 

Federação, se resultar a diminuição, direta ou indireta, do ônus deste; 

        II - se o empréstimo ou financiamento a que se refere o inciso I for concedido por instituição financeira 
controlada pelo ente da Federação, o valor da operação será deduzido das despesas de capital; 

        III - (VETADO) 

        § 4o Sem prejuízo das atribuições próprias do Senado Federal e do Banco Central do Brasil, o Ministério da 

Fazenda efetuará o registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa, garantido o 

acesso público às informações, que incluirão: 

        I - encargos e condições de contratação; 

        II - saldos atualizados e limites relativos às dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão 

de garantias. 

        § 5o Os contratos de operação de crédito externo não conterão cláusula que importe na compensação 

automática de débitos e créditos. 
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Além de todas essas ilegalidades, por serem operações de crédito mascaradas, não eram 

sequer contabilizadas nos demonstrativos contábeis da União. Isso quer dizer que os passivos 

(dívidas em geral) apresentados à sociedade não eram reais e eram inferiores ao endividamento 

real da União.  

Segundo Roque (2016), foram as seguintes as consequências das pedaladas fiscais: 

Quais foram, portanto, as consequências diretas das pedaladas? 

Aumento da quantidade de dinheiro na economia (inflação monetária), 

aumento não-contabilizado de gastos, e subsequente destruição do orçamento 
do governo causada por essa maquiagem contábil. 

Quais foram as consequências indiretas?  

Consolidação do déficit orçamentário em níveis recordes (nada menos que 9% 

do PIB) por causa do aumento de gastos possibilitado pelas pedaladas, perda 
do grau de investimento pelas três agências de classificação de 

risco, disparada da taxa de câmbio, aumento da inflação de preços a dois 

dígitos, queda da renda real dos trabalhadores (gráfico 14) e, 
inevitavelmente, aumento da pobreza. 

 

Diante do exposto e de diversas outras ilegalidades e irregularidades expostas nos dois 

Pareceres, de aproximadamente 900 páginas cada um, o Tribunal de Contas da União - TCU 

decidiu, por duas vezes consecutivas, em 201510 e 201611, posicionar-se pela rejeição das 

Contas de Governo do Presidente da República, fato histórico no País.  

Transcende a intenção deste texto a discussão jurídica ou política sobre o processo de 

“impeachment” do Presidente da República e o cometimento ou não de crime de 

responsabilidade. Entretanto, os fatos ocorridos são importantes para evidenciar os efeitos de 

um Estado com atuação quase ilimitada, mesmo que a intenção tenha sido a busca pelo 

desenvolvimento nacional. 

Um argumento que deve aqui ser refutado é o de que a gestão responsável dos recursos 

públicos não pode ser uma barreira ao atingimento do fim maior que é o bem-estar “imediato” 

da população. Na verdade, o efeito da flexibilização de uma gestão fiscal responsável é 

exatamente o inverso, ao não atentar para uma gestão fiscal equilibrada e responsável, ao não 

se preocupar com a estabilidade financeira futura de um país conforme apontado neste capítulo, 

ao intervir fortemente na economia como preconizado pelo modelo desenvolvimentista, e ao 

endividar sobremaneira a União na busca pelos objetivos supostamente perseguidos pelo 

                                                
         § 6o O prazo de validade da verificação dos limites e das condições de que trata este artigo e da análise 

realizada para a concessão de garantia pela União será de, no mínimo, 90 (noventa) dias e, no máximo, 270 

(duzentos e setenta) dias, a critério do Ministério da Fazenda. (Incluído pela Lei Complementar nº 159, de 2017) 
10 https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-do-governo-da-republica/contas-do-governo-exercicio-2015.htm 
11 http://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/contas-do-governo-da-republica-exercicio-de-2016.htm 

http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=2304
http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=2304
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/02/moodys-tira-grau-de-investimento-do-brasil.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/02/moodys-tira-grau-de-investimento-do-brasil.html
http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=2175
http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=2310
http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=2310
http://www.valor.com.br/brasil/4414292/renda-do-trabalhador-em-2015-tem-primeira-queda-desde-2004
http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=2220
http://www.redebrasilatual.com.br/economia/2015/07/boletim-do-ipea-lancado-hoje-destaca-aumento-da-pobreza-extrema-no-pais-5751.html
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desenvolvimentismo, o Estado pode acabar por se tornar o principal agente responsável por 

severas crises.  

Segundo Unger (2018), o governo da Presidente Dilma Rousseff tentou dar uma 

sobrevida à estratégia exaurida de desenvolvimento brasileiro utilizada nas últimas décadas12 

recorrendo a uma maior intervenção do Estado na economia por meio de incentivos tributários 

e crédito subsidiado distribuído de forma casuística. Segundo o referido Professor:  

Este recurso comprou mais alguns anos de vida para a estratégia de 
desenvolvimento econômico, mas acabou por desorganizar as finanças 

públicas e anular o poder estratégico do Estado. Obteve uma sobrevida breve 

a um custo intolerável que acabou tornando o desfecho pior com as famosas 
pedaladas fiscais que culminaram com o impedimento da Presidente Dilma 

Rousseff. 

 

 O Brasil é uma evidência clara das consequências práticas de um Estado 

desenvolvimentista que atua de forma casuística e ilimitada e se torna um predador de seu 

próprio povo. 

 

 

4. LAÇOS COM A ELITE EMPRESARIAL 

 

 

Os laços entre os líderes políticos e as elites empresariais são uma característica do 

modelo desenvolvimentista delineado pelos teóricos da abordagem institucional comparativa 

(EVANS, 2014).  

Conforme exposto anteriormente, o Estado desenvolvimentista objetiva ser 

“autônomo”, isto é, não cooptado por interesses privados. A abordagem institucional 

comparativa apresenta como característica compartilhada por três Estados desenvolvimentistas, 

Japão, Coréia do Sul e Taiwan, a existência de fortes tradições burocráticas (Evans, 2004). 

Afirma então que é uma característica fundamental do modelo desenvolvimentista. Claramente, 

utilizou-se o exemplo de países com alto grau de desenvolvimento para formular a teoria.  

Evans entende que uma forte tradição burocrática seria um aparato estatal formado 

pelos melhores profissionais selecionados por mérito, inclusive nos mais altos escalões 

                                                
12 De acordo com Unger (2018): “Nas últimas décadas, o Brasil conduziu uma estratégia de desenvolvimento que 

privilegiou a massificação do consumo ou a democratização da demanda financiada pela produção e exportação 

de “commodities” (produtos naturais pouco transformados). Agricultura, pecuária e a mineração pagaram a conta 

do consumo urbano. Esta foi a essência desse modelo de desenvolvimento. Uma espécie de nacional consumismo. 

Funcionou enquanto os preços das “commodities” estavam no alto, ruiu quando os preços caíram.” 
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governamentais. Essa variável funcionaria como uma proteção contra o desvio da finalidade 

pública.  

 

4.1. Crítica metodológica 

 

 

A fragilidade metodológica da afirmação sobre a forte tradição burocrática reside na 

suposição de que apenas essa variável seria suficiente para evitar que um Estado fosse 

dominado pela corrupção. Diversas outras variáveis como as culturais, sociais, ou relativas a 

nível de educação ou de desenvolvimento do Estado Democrático de Direito - como separação 

de poderes, independência de instituições de controle, “accountability” vertical e horizontal, e 

etc. - afetariam a independência da Administração Pública e sequer foram mencionadas na 

discussão do modelo.  

O modelo desenvolvido por Evans (2004) e demais pesquisadores da abordagem 

institucional comparativa carece de discussões mais aprofundadas sobre as diferentes relações 

entre diversas variáveis importantes, ausentes no debate desenvolvimentista, como as apontadas 

no parágrafo anterior. Ainda, estudos observacionais - em sentido oposto aos experimentos que 

são levados a cabo em pesquisas científicas que analisam relações de causa e efeito - não podem 

servir de base para afirmar conexões de causa e efeito. No máximo, poderiam indicar 

correlações possíveis.  

Ainda, outra fragilidade de um modelo (desenvolvimentista) que pretende ser geral é 

a utilização de países não selecionados aleatoriamente dentre aqueles que adotam o 

desenvolvimentismo. Ao escolher que países serviriam de base e de exemplo para o modelo, 

claramente optou-se por escolher os mais bem-sucedidos dentro da ideologia 

desenvolvimentista defendida. E países com o mesmo modelo estatal, como Índia e Brasil, não 

são levados em consideração como “desenvolvimentistas’. Sem dúvida são fortes contrapontos 

ao sucesso da teoria. Portanto, há enviesamento na escolha dos países que serviram de base para 

o debate atual sobre desenvolvimentismo, o que impede a generalização do modelo defendido 

por Evans (2004). 

Como, por meio da análise observacional de poucas variáveis, inferir causalidade entre 

elas (sequer é um experimento), sabendo que há centenas ou milhares de outras variáveis que 

influenciam os resultados em um sistema social e complexo como o de um país? 

 

4.2. Laços odiosos  
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O modelo não apresenta quais seriam os limites para as relações entre o governo e as elites. 

Claramente, margem para que o Estado seja cooptado pelos interesses de poucos em detrimento 

de muitos (rentseeking). 

Ainda, nesse ponto, o desenvolvimentismo parece utilizar uma posição um tanto 

quanto não democrática, qual seja, estabelecer que apenas um grupo social, as elites 

econômicas, teriam prevalência de aproximação (influência inerente) com o governo em 

detrimento de todos os demais grupos ou cidadãos.   

 

4.3. O Brasil desenvolvimentista, os laços odiosos e a corrupção 

 

 

 O Brasil é um exemplo marcante de como a intervenção sem limites claros bem 

definidos e os laços entre o governo e as elites podem ter correlação (lembrando que os 

argumentos são baseados em estudos observacionais e não em experimentos e por isso a única 

possibilidade é concluir pela existência ou não de relações entre as variáveis) com a destruição 

de projetos nacionais.  

No caso brasileiro, pode-se apontar que mesmo as intervenções realizadas para corrigir 

falhas de mercado podem ter relação com a maximização de vantagens individuais (visão 

utilitarista) de dirigentes estatais conforme previsão dos utilitaristas.  

A ausência de limites claros para a atuação do Estado desenvolvimentista brasileiro na 

economia, entre 2002 e 2016, por meio de grande centralização do planejamento econômico, 

junto ao estreitamento de laços do governo com as elites econômicas parece ter uma forte 

correlação com a captura do Estado pelos interesses privados, ou de forma resumida, 

rentseeking. O modelo desenvolvimentista assume grandes riscos. O que pode não ter dado 

errado no Japão, pode ter se tornado catastrófico no Brasil. 

O modelo desenvolvimentista, conforme já apresentado, pressupõe a não captura do 

aparato estatal pelos interesses privatistas. Evans (2004) afirma que países desenvolvimentistas 

como Japão, Coreia e Taiwan têm elites burocráticas escolhidas entre os mais talentosos 

egressos das mais prestigiosas universidades. Segundo o autor, os países desenvolvimentistas 

que alcançaram sucesso têm uma forte tradição em recrutar os melhores profissionais para fazer 

parte do governo. E isso seria uma barreira à apropriação privatista do Estado.  

No Brasil, a Constituição, em seu art. 37, inciso II, fixa que a regra para adentrar nos 

quadros da Administração Pública é a aprovação prévia em concurso público de provas ou de 
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provas e títulos, conforme a natureza e a complexidade do cargo e emprego. Interessante 

lembrar que o concurso público foi definido como regra de seleção de funcionários para o 

Estado desde a Constituição de 1934. Segundo Puccioni (2017), 80% dos agentes estatais 

brasileiros foram aprovados previamente em concursos públicos. Ainda, segundo relatório do 

Banco Mundial (2017), servidores públicos no Brasil ganham, na média, 67% a mais que um 

empregado do setor privado.  

Em ranking elaborado pelo pesquisador José Roberto Afonso, do Instituto Brasileiro de 

Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV), utilizando como base de dados o relatório 

intitulado “Grandes Números”, da Receita Federal, a partir de declarações de imposto de renda 

pessoa física de 2015, com valores de 2014, 6 (seis) das 10 (dez) carreiras mais bem pagas do 

País são públicas.   

Pelo exposto nos parágrafos anteriores, as evidências são fortes no sentido de que o 

Estado brasileiro tem uma forte tradição burocrática aos moldes de Japão, Taiwan e Coreia. 

Seguindo a lógica do desenvolvimentismo de Evans, a forte tradição burocrática 

brasileira garantiria a autonomia da burocracia frente a interesses privatistas evitando o perigoso 

rentseeking. Entretanto, grandes escândalos de corrupção, envolvendo a elite empresarial 

brasileira e políticos, foram desvendados e há anos ocupam diariamente os noticiários 

brasileiros. A amplitude dos esquemas de corrupção é impressionante como se pode constatar 

de operações como “Mensalão” e “Lava Jato”13.  

A corrupção endêmica, atingindo a União, Estados e Municípios evidencia a cooptação 

do Estado brasileiro pelos interesses privados. Há diversos Chefes do Poder Executivo, 

Ministros, Senadores, Deputados, Secretários, dirigentes de empresas estatais, servidores e 

grandes empresários condenados pela Justiça brasileira. O Estado desenvolvimentista atuava 

da forma prevista pelos utilitaristas, ou seja, os dirigentes e agentes estatais buscavam a 

maximização de benefícios pessoais em detrimento do interesse público.  

A tradição burocrática brasileira não conseguiu evitar a “parceria” nefasta, em geral, 

com as elites empresariais. O caso brasileiro desponta como um contraexemplo à teoria 

desenvolvimentista de Evans (2004). 

Os laços entre o Estado “predatório” brasileiro e sua elite empresarial podem ter ajudado 

a afastar o Estado brasileiro da transformação industrial almejada como um objetivo nacional 

compartilhado.  

                                                
13 https://www.jota.info/justica/os-4-anos-da-operacao-lava-jato-em-numeros-16032018 

https://www.jota.info/justica/os-4-anos-da-operacao-lava-jato-em-numeros-16032018
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Dirigentes buscavam maximizar seus ganhos a partir de seus postos no governo e para 

isso atendiam às demandas de alguns selecionados do mercado. Não uma seleção baseada em 

uma análise da importância de determinado setor ou empresa para o futuro econômico do País, 

mas sim uma análise sobre o potencial benefício que as relações promíscuas poderiam gerar 

aos dirigentes e agentes públicos. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

O conhecimento que cada indivíduo possui das circunstâncias específicas de tempo e 

lugar, mesmo não sendo um conhecimento científico, coloca-o em vantagem para a escolha da 

melhor alocação dos recursos que possui.  O Estado deve evitar sobrepor sua vontade à dos 

indivíduos sob a crença de que o conhecimento científico que seus especialistas possuem é 

superior ao dos indivíduos.  Somente com a valorização do conhecimento individual o sistema 

de preços não será afetado e as informações naturalmente chegarão a quem as procura de forma 

a subsidiar as decisões sobre a alocação de recursos escassos maximizando a eficiência (Hayek). 

Em sentido oposto ao defendido por Hayek, está o modelo de Estado desenvolvimentista 

preconizado por Evans e a crença em um Estado centralizador e indutor do desenvolvimento 

econômico. O maior problema da teoria desenvolvimentista reside na não delimitação dos 

contornos do modelo. Essa ilimitada margem de atuação estatal traz à tona a possibilidade de 

surgimento de modelos odiosos de Estado como os que desconsideram o conhecimento do 

indivíduo e sua liberdade.  

A ausência de limites definidos e claros para a intervenção do Estado na economia pode 

gerar consequências imprevisíveis e desastrosas conforme apresentado na pesquisa. Mais ainda, 

o incentivo do desenvolvimentismo à atuação ativa do Estado na economia pode gerar graves 

distorções no mercado, alterando o sistema de preços e atrapalhando a decisão dos agentes 

econômicos sobre investimentos. 

Tendo em vista que os governantes tem grande incentivo para aumentar o gasto público 

com o fim de garantir legitimidade nos curto e médio prazos, o desenvolvimentismo fracassa 

ao não tratar em sua teoria de controles e bloqueios à sede estatal por mais recursos públicos. 

Abre espaço para condutas de total irresponsabilidade fiscal que, em regra, garantem poder e 

legitimidade a um governo no curto prazo, mas geram graves crises, anos mais tarde, que podem 

durar décadas.    
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Ainda, os laços entre o Estado e suas elites industriais, outra característica basilar do 

Estado desenvolvimentista de Evans (2004), possibilitam o surgimento de grandes esquemas 

de corrupção que alteram por completo a busca pelos objetivos nacionais.   

O Estado desenvolvimentista brasileiro do início do atual século, aos moldes de Hayek, 

é um marcante exemplo das falhas do desenvolvimentismo (ou um contraexemplo ao alegado 

por Evans). Além de não ter alcançado seu objetivo de desenvolver social e economicamente o 

Brasil, foi o principal responsável pela crise histórica por que passa o País.  

A forte intervenção do governo brasileiro na economia enfraquecendo o mercado e a 

busca pela eficiência, os “estreitos” laços entre o Estado e as elites econômicas que 

possibilitaram o crescimento de uma corrupção endêmica, a busca por legitimidade de curto e 

médio prazos baseada em expansão do gasto público em contraponto à necessária gestão 

responsável dos recursos públicos escassos levaram o Brasil a uma das piores crises de sua 

história. Se por um lado não houve uma transformação industrial que fosse base para um 

desenvolvimento econômico sustentável, apesar das intervenções e de um planejamento 

acentuadamente centralizado, por outro houve um total desequilíbrio das finanças públicas 

brasileiras além de um fortalecimento da corrupção dentro do aparato estatal.  

A irresponsabilidade na gestão fiscal do Estado desenvolvimentista brasileiro culminou, 

além do aumento da dívida pública de 2003 a 2013 fruto de déficits nominais anuais, mesmo 

sendo o referido período de crescimento econômico, em uma dívida que somou, apenas 

contabilizando os déficits de 2014, 2015 e 2016, o impressionante valor de um trilhão, duzentos 

e cinquenta bilhões de reais (R$ 1.250.000.000.000,00).  

A consequência de tamanho endividamento foi um desajuste fiscal sem precedentes e 

que demandará um grande sacrifício de toda a população para conseguir superavits primários 

suficientes (ou com aumento de tributação ou redução de serviços à população) para, pelo 

menos estabilizar a dívida pública consolidada no longo prazo.   

A ausência de limites para a atuação estatal aliada ao incentivo para fortalecer laços com 

as elites industriais, conforme defendido por Evans (2004), abrem espaço para resultados 

incontroláveis. O caso brasileiro evidencia o tamanho e a generalidade que o rentseeking pode 

alcançar. A “Operação Lava Jato” apresentou resultados impressionantes a respeito da extensão 

da corrupção.  

Conclui-se no artigo que o modelo desenvolvimentista possui falhas estruturais 

perigosas que abrem enormes flancos para que o Estado se torne o predador de seu próprio 

povo.  
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