
Antonio Barros de Castro foi, acima 

de tudo, um grande Mestre. Foi Professor 

Emérito do Instituto de Economia da 

UFRJ, deu aulas na UNICAMP, no Instituto 

do Rio Branco e em diversas outras 

Universidades do Brasil. Foi ainda 

professor visitante nas Universidades 

do Chile (Escolatina), Cambridge, 

Princeton, Munich, Berkeley e Oxford. 

Por isso, em todos os seus artigos e 

discursos reunidos neste belo livro, a 

veia professoral está sempre presente. 

Não se pode negar a própria natureza, 

como ele dizia. 

Castro, porém, não se ateve à 

vida acadêmica. Tinha um olhar por 

demasiado aguçado para a realidade. 

Mais importante, revelava um enorme 

entusiasmo em superar os diferentes 

obstáculos que, ao longo do tempo, 

se impunham à economia brasileira. 

Assim, ocupou diversos cargos públicos, 

embora nunca tenha deixado de ser um 

pensador em busca de ideias, na sua 

forma perfeita. 

Como homem público, foi Presidente, 

Diretor e Assessor do BNDES, deu 

consultoria a vários governos, do 

Nordeste ao Sul do país, trabalhou para 

diversas instituições, como o IPEA, a 

Finep, entre tantas outras. Tinha grande 

capacidade de ver as florestas, mas 

queria conhecer cada uma das árvores. 

Os textos aqui reunidos são fruto de um 

trabalho exaustivo, que, frequentemente, 

chegavam a possuir mais de 15 

versões e que só foram entregues para 

publicação pela força e perseverança de 

seu organizador e amigo, Ministro Reis 

Velloso.  

Foi com esse espírito de professor, 

pensador, homem público, entusiasta do 

Brasil, que Castro participou de todos 

os Fóruns Nacionais, desde 1988, quase 

sempre formulando questões para em 

seguida fornecer respostas inusitadas. 

Certas vezes enunciava diretrizes, 

noutras simplesmente exigia respostas 

para os novos desafios de nossa 

economia. 

Em seu formato acolhedor, no Fórum 

reúnem-se Cavalheiros e Damas da 

Távola Redonda que, como Castro, 

se dedicam a entender e contribuir 

para um Brasil melhor.  Assim, é com 

orgulho e enorme prazer que vejo aqui 

reunidos seus artigos e falas – tendo-

as presenciado desde o primeiro ano 

em que ingressei na graduação de 

economia. Desejo-lhes uma boa leitura.     

Lavinia Barros de Castro
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Introdução
Um sopro de modernidade
João Paulo dos Reis Velloso

Com data de 8.1.1986, nas “Páginas Amarelas” da revista “VEJA”, foi 
publicada entrevista com Antonio Barros de Castro, sob o título “Um 
sopro de Renovação: Graças à Política de Investimentos do Governo 
Geisel, o Brasil saiu da Recessão* mais forte do que entrou (grifo nosso)”.

Até então, eu só conhecia o Castro através da leitura dos “Sete ensaios 
sobre a Economia Brasileira” (2 volumes), excelente em todos os sete 
ensaios.

Após ler a entrevista, telefonei para o “herói”. Desse telefonema re-
sultaram duas coisas: uma grande amizade, alimentada por almoços fre-
quentes e amizades circundantes com as “meninas” da família. E uma 
parceria que foi reforçada a partir da criação do FÓRUM NACIONAL, 
em 1988, e de que o Castro foi um dos fundadores e principais partici-
pantes.

Nesta Introdução ao livro que constitui a terceira homenagem do
FÓRUM ao grande economista e grande homem, gostaria de fazer refe-
rência a três momentos do conjunto de ensaios aqui reunidos.

O Primeiro Momento está representado pela sua Visão do Governo 
Geisel, consubstanciada na entrevista à “Veja” e no livro “Economia bra-
sileira em Marcha forçada”**.

O ponto central é que, com a opção feita pelo Governo Geisel, atra-
vés de seu Programa de Investimentos, o País se tornara “mais indus-

* Recessão Mundial, resultante da Primeira Crise do Petróleo (Outubro/73).
** Escrito em parceria com Francisco Eduardo Pires de Souza.
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trializado que a Inglaterra”. E, com isso, passara a gerar “Superávits Co-
merciais extraordinários” – “exclusivamente por meio da Expansão das 
Exportações e da Substituição de Importações”. Extraordinário ganho de 
autonomia” fora adquirido.

O Segundo Momento corresponde à “Reestruturação Industrial brasi-
leira nos anos 1990”.

Nele, o ponto central está em duas etapas: de 1989 a 1994, a fase de 
“Cirurgia e Reorganização” – “redimensionamento de quadros, enxu-
gamento do catálogo de vendas e o fechamento de instalações, como 
também, destacadamente, a adoção de novas práticas gerenciais tipica-
mente associadas à gerência de Qualidade Total (TQM) e ao Just-in-Time 
(JIT)”. Em suma, preparação da empresa para a maior competição, já que 
tinha havido a Abertura às Importações e ao IDE (Investimento Direto 
Externo).

Na continuação, até o final da década, a fase de “Catching-up Pro-
dutivo”, ou seja, a busca de Padrões Internacionais de Competitividade 
(sem preocupação maior com o esforço próprio de Inovação). Era a as-
similação do Novo Paradigma Industrial – Tecnológico (Superação do 
Paradigma Fordista, de Produção em Massa de Produtos Homogêneos).

No Terceiro Momento, Castro fala da “Semi-estagnação ao Cresci-
mento, num Mercado Sinocêntrico”.

O ponto central parte da constatação, pelas empresas, de não ser 
suficiente o “Catching-up” (emparelhamento). “Tornava-se, pois, neces-
sário adquirir agilidade e flexibilidade face aos concorrentes, passando 
um número crescente de empresas a esforçar-se por redefinir, ou, até 
mesmo, literalmente, criar novos produtos, Mercados e Modelos de Ne-
gócios”. Em suma, passar a Estratégias mais ofensivas.

O ponto central se completa, nesse momento, ao fazer-se sentir mais dire-
tamente a emergência da China – “avassaladoramente Competitiva e voraz”.

Nesse novo Cenário (mundo, talvez), há atividades que recebem o 
efeito China positivo. “Mas há também atividades e empresas cujos pró-
ximos passos requerem transformações. E não se trata, aqui, de racio-
nalizar e atualizar a Dimensão Operacional das empresas – tarefa pre-
dominante por ocasião da abertura dos anos 1990.  Entre as questões a 
serem agora enfrentadas, destaca-se a redefinição da própria Estratégia 
individual das empresas”.

Castro vai adiante: ... “A evolução da Indústria (e até mesmo um es-
tilo ou Modelo de Crescimento) foi interceptada ou truncada. O reposi-
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cionamento diante deste fato maior” ... “requer muitas vezes um nível 
de colaboração entre empresas, e destas com os Poderes Públicos, sem 
paralelo na luta pela sobrevivência que caracterizou o longo período de 
Semi-estagnação”.

O “Resumo da Ópera em português” parece ser que, para haver ade-
quado Desenvolvimento, é necessário existir o domínio do Paradigma 
Industrial – Tecnológico da Época. E um Estado (e Empresas, claro) capaz 
de conceber Visões Estratégicas e definir mecanismos de ação com elas 
compatíveis.

E assim voltamos ao depoimento dado quando Castro se foi (não há 
mais o amigo, nem o Economista, nem o Brasileiro – uma tragédia):

“O Brasil ficou menor” (à la John Donne)
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*Entrevista concedida à revista Veja (repórter: Rubeny Goulart), por Antonio Barros 
de Castro (8/1/1986).

Em maio de 1983, num restaurante em Paris, o economista Antonio 
Barros de Castro, 47 anos, trocou ideias com seu amigo Celso Furtado 
sobre a conveniência ou não de uma moratória como fórmula para resol-
ver o problema da dívida externa brasileira. A conversa animou Castro, 
doutor em Economia pela Unicamp e professor titular da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, a escrever um livro sobre o assunto. O projeto 
afinal se consumou na semana passada, com a chegada de A economia 
brasileira em marcha forçada, volume escrito em parceria com o eco-
nomista Francisco Eduardo Pires de Souza, às livrarias do país. No livro, 
Castro desenvolve uma tese que vem provocando acesas polêmicas desde 
que pela primeira vez foi formulada, logo após a conversa no restaurante 
de Paris. A tese defende a “racionalidade econômica” do governo Geisel 
(1974-1979), e foi duramente atacada pela esquerda acadêmica como 
uma espécie de tentativa de resgate do período autoritário. 

Segundo Castro, a era de Geisel caracterizou-se por um formidável 
ciclo de substituição de importações, graças ao qual o Brasil pôde, nos 

Um sopro de renovação: graças à 
política de investimentos do
governo Geisel, o Brasil saiu da
recessão mais forte do que entrou* 
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últimos anos, contabilizar largos saldos em sua balança comercial. Cas-
tro entende que tal ciclo, ao reduzir drasticamente a dependência exter-
na, permitiria hoje ao país sobreviver sem traumas insuperáveis a uma 
eventual decretação de moratória. A esse ganho em autonomia ele con-
cede um peso maior que ao outro lado da política econômica adotada 
por Ernesto Geisel, traduzido num aumento espetacular da dívida exter-
na brasileira. “Hoje somos mais industrializados do que a Inglaterra”, 
diz. Membro durante nove anos da equipe de economistas das Nações 
Unidas e professor de pós-graduação em economia da Universidade do 
Chile no governo do presidente Salvador Allende, Castro, casado, três 
filhos, recebeu Veja na semana passada no Rio de Janeiro para discorrer 
sobre suas ideias.

A retomada da economia se deve a Geisel

Veja — O que o leva a sustentar que o Brasil possui todas as condi-
ções para ingressar num novo período de crescimento econômico pro-
longado, apesar de problemas notórios ainda não resolvidos, como o do 
déficit público e o do descontrole da inflação?

Castro — O país está colhendo os frutos da política de grandes inves-
timentos industriais implantada em 1974 pelo então presidente Ernesto 
Geisel. Trata-se de uma opção muito criticada, mas pouco compreen-
dida. Compreendê-la é condição para que se entenda aquele momento 
histórico e as perspectivas de crescimento que se abrem hoje para o 
país. O Brasil, no período Geisel, deu um passo que nenhum outro país 
subdesenvolvido ousou dar. Manteve-se a política de endividamento ex-
terno, mas reorientou-se os investimentos industriais para projetos que 
substituíssem importações. Resultado: as importações continuam a cair 
em meio à forte retomada da economia em curso no país.

Veja — Isso não é pura teoria?
Castro — Não. Nós temos hoje uma estrutura industrial que tem per-

mitido a obtenção de superávits extraordinários na balança comercial 
exclusivamente por meio da expansão das exportações e da substituição 
de importações. Graças aos projetos engendrados depois de 1974 nas 
áreas de petróleo, metais não ferrosos, produtos químicos, fertilizantes e 
assim por diante, o país já pôde faturar, em 1984, uma receita de expor-
tações de cerca de 7,5 bilhões de dólares. Atualmente, ninguém deixa 
de importar porque o país não tem dólares ou porque o governo não 
permite — e, sim, porque existe uma produção nacional, em variados 
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setores, em condições de atender à procura doméstica. Em vez de per-
der, a sociedade ganha em renda e em emprego, na medida em que nós 
montamos uma estrutura industrial compatível com o crescimento a um 
bom ritmo dos salários.

Veja — Nessa linha de raciocínio, o arrocho salarial no governo 
Figueiredo era desnecessário?

Castro — Absolutamente, não aceito a tese de que primeiro é neces-
sário produzir a miséria para depois haver o progresso. É viável combi-
nar o avanço dos salários com o das forças produtivas. Isso já ocorreu 
em vários episódios na história do capitalismo e poderá se dar no Bra-
sil daqui para a frente. Não ocorrerá, contudo, em países que pratica-
ram o receituário conservador após os choques do petróleo, em 1973 e 
em 1979, seguido do choque dos juros e a quebradeira internacional em 
1982, provocando uma recessão para segurar as importações e produzir 
exportações com as quais se fariam os dólares para pagar a dívida exter-
na. São os casos do México e da Argentina, países que se desestrutura-
ram economicamente, para não falar do Chile, que já é considerado um 
fósforo queimado.

A opção de 1974 livrou o país do FMI

Veja — Mas o Brasil também quebrou em 1982 e se viu obrigado a 
pedir socorro ao Fundo Monetário Internacional...

Castro — Infelizmente, difundiu-se neste país a ideia de que a eco-
nomia brasileira estava quebrada. Tancredo Neves também convenceu-se 
de que herdaria ruínas ao assumir o governo. Ele herdaria, isto sim, um 
sistema político destroçado pelo regime autoritário. Do ponto de vis-
ta econômico, porém, ele herdaria uma economia fortalecida, com o 
parque industrial consolidado, e emergindo revigorada da crise recente. 
O problema é que a miséria flagrante da população, agravada pela re-
cessão provocada pelo ministro Antônio Delfim Netto entre os anos de 
1981 e 1983, ocultou esta nova estrutura econômica.

Veja — A economia ia bem, segundo o senhor, enquanto o povo ia 
mal?

Castro — No ano passado, a economia cresceu 7,5%, os salários 
subiram 15% em média acima da inflação, o balanço de pagamentos 
não estourou. Foi o primeiro ano em quê se revelou o alcance da política 
de industrialização cunhada no governo Geisel. Em 1985, a sorte do 
Brasil distanciou-se da de outros países altamente endividados junto aos 
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bancos internacionais, mas que não procuraram um caminho alternativo 
para viabilizar o crescimento. É por isso que, quando o presidente da 
Argentina, Raúl Alfonsín, aumentou os salários logo depois de tomar 
posse, surgiram os efeitos negativos — como o aumento das importações 
e da inflação. Isso não ocorreu no Brasil. Eu desafio qualquer um a 
provar que a inflação tenha subido no Brasil, agora no final do ano, em 
consequência do aumento dos salários.

Veja — O senhor sustenta, portanto, que os superávits da balança 
comercial, que por dois anos ficaram acima de 12 bilhões de dólares, só 
têm feito bem ao país?

Castro — Se não fosse a transformação da economia germinada a 
partir de1974, que permitiu os grandes saldos comerciais, o país estaria 
hoje ainda amarrado ao FMI e girando a bolsinha nas grandes praças fi-
nanceiras do mundo. O país tem hoje um bom cacife para negociar com 
os credores da dívida externa, a começar pelo fato de que tem pago em 
dia a totalidade da conta de juros. Isso interessa ao povo. Se o Brasil se 
visse obrigado a aceitar as prescrições do FMI, não pense que os sindi-
catos teriam tido êxito nas reivindicações salariais, assim como a própria 
democracia estaria em questão.

Veja — O Brasil pode viver sem precisar pedir novos empréstimos 
externos?

Castro — Essas propostas sobre a necessidade do chamado “dinheiro 
novo” são descabidas. Elas partem de quem não percebeu a extensão 
e a profundidade das transformações da economia brasileira nos últi-
mos dez anos. É por isso que essas pessoas vêm sendo surpreendidas 
pelo desempenho da economia, que tem crescido muito acima de suas 
previsões.

Veja — E onde está a causa desta inflação, cada vez mais feroz?
Castro — O país está passando por um choque de preços, resultante 

da conjugação dos fatores seca com especulação. Essas foram as causas 
fundamentais da aceleração inflacionária a partir de novembro. Hoje, é 
inegável que o país entrou num novo patamar de inflação, saindo de ta-
xas mensais da ordem de 9% a 10% ao mês para alguma coisa ao redor 
de 14%. Não tenho dúvidas de que o governo já perdeu essa batalha.

Veja — Esse estouro da inflação não pode comprometer o crescimento 
a médio prazo?

Castro — Se o Brasil funcionou perfeitamente, crescendo e se ex-
pandindo com uma inflação anual de 200%, pode também crescer e se 
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expandir com 300% de inflação. Em última análise, é a mesma coisa — 
a diferença é cabalística. O fato é que estamos vivendo um regime de 
inflação alta. De tempos em tempos o patamar muda, mas um dia ela 
terá de sofrer um grande tombo. Uma queda ponto por ponto é comple-
tamente impossível.

Veja — Qual a política anti-inflacionária que o senhor recomendaria 
para o Brasil?

Castro — Não há fórmula mágica nem um caminho único, mas a 
História demonstra que sempre é mais fácil liquidar uma inflação alta 
do que uma baixa. A inflação baixa é combatida, costumeiramente, com 
recessão, o que acaba sempre se revelando um processo penoso. Já a 
inflação alta é como se as pessoas participassem de uma ciranda na qual 
todos pulam e ninguém sai do lugar. Levada ao limite, essa situação aca-
ba por deteriorar completamente a moeda, seja como reserva de valor, 
seja como meio de pagamento, criando assim as condições para uma 
reforma monetária. A própria sociedade vai rejeitando a moeda enferma, 
um fenômeno já incurável nesse estágio. Alguns países, como Israel, op-
taram pelo dólar. No Brasil, tende-se para as ORTN.

A inflação ainda não cansou as pessoas

Veja — O governo já teria condições de promover uma reforma mo-
netária que acabasse com o cruzeiro?

Castro — Elas surgem quando se torna muito grande o cansaço com 
a inflação. No Brasil, este cansaço está custando para vir, como veio na 
Argentina e permitiu que Alfonsín lançasse em junho passado o Plano 
Austral, porque somos um país onde todo mundo já percebeu que, por 
causa da correção monetária, a inflação não destrói a economia nem 
impede o crescimento. Nós temos uma longa história de convivência de 
inflação com crescimento econômico.

Veja — Fala-se hoje em congelamento de preços e salários...
Castro — Essa conversa não me agrada. Eu defendo um aumento real 

do poder aquisitivo dos salários de acordo com o crescimento da produ-
tividade da economia. Na Argentina, onde houve o congelamento com 
base no Plano Austral, os salários caíram 20% e a recessão aprofundou-
se. É importante ressaltar que o Plano Austral jamais levou em conta o 
crescimento, mas apenas a queda da inflação. Um plano anti-inflacio-
nário no Brasil, ao contrário, terá de partir da premissa de que é preciso 
manter a expansão da economia. Seria criminoso deter um crescimento 
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que só em 1985 gerou 1,5 milhão de empregos. Não podemos desperdi-
çar o principal para obter o acessório.

Veja — Estamos condenados a caminhar então para uma hiperinflação?
Castro — Francamente, eu não sei se isto não seria até positivo, na 

medida em que forçaria uma tomada de decisão para valer. Não tenho 
medo de uma inflação alta. Hoje, o governo deveria preocupar-se em 
limitar a aceleração dos preços, induzindo a imediata aterrissagem da 
inflação no novo patamar. Não estou preocupado com a taxa de infla-
ção neste novo patamar, pois sei que um dia teremos de pôr fim a essa 
ciranda.

Falta credibilidade para desindexar

Veja — A desindexação da economia, através da qual se acabaria 
com a correção monetária, conseguiria deter a escalada da inflação?

Castro — O momento é de absorção do novo choque inflacionário, 
resultante da estiagem, e não para se promover a desindexação. Não há, 
hoje, condições políticas para tal iniciativa. Basta ver a carga avassala-
dora de críticas recebida pelo governo ao decidir tomar como medida 
oficial da inflação o índice calculando pelo IBGE, abandonando o da 
Fundação Getulio Vargas. Falta credibilidade ao governo para executar 
mudanças de tal magnitude, ao contrário de Alfonsín, que implantou o 
Plano Austral com maciço apoio popular.

Veja — O senhor não leva em consideração o gigantesco déficit pú-
blico do governo como um fator que pode desestabilizar o bem desem-
penho da economia?

Castro — O déficit público foi transformado num dragão por pessoas 
que queriam, a priori, liquidar com a presença do Estado na economia. 
Entregaram assim ao pelourinho as estatais, como se elas pudessem gerar 
por conta própria o déficit público. Numa recessão, os gastos crescem e 
as receitas diminuem desproporcionalmente. Consegue-se sair dessa si-
tuação com a retomada da economia, o que já permitiu o equilíbrio das 
contas da Previdência Social — e não com cortes aleatórios de despesas.

Veja — Hoje, como em 1974, após o primeiro choque do petróleo, a 
solução é o crescimento?

Castro — É preciso entender que em 1974 a economia se tornara 
inviável, pois só funcionava com importações de petróleo, matérias-
primas e bens de capital que o país não podia pagar. Diante deste 
problema, gerado pela contração da capacidade de importar do país, 
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uma corrente mais conservadora passou a pregar a recessão. Geisel fez o 
oposto: resolveu dar um salto adiante, ainda que à custa do aumento da 
dívida externa, para atingir uma nova estrutura industrial a partir da qual 
fosse possível pagar o petróleo importado e os juros do endividamento. 
Essa opção se revelou correta conforme está a demonstrar a performance 
da economia nos dois últimos anos.

Veja — Mas o ex-ministro Delfim Netto atribui à sua administração, 
no governo Figueiredo, o relançamento da economia.

Castro — Ele deveria ter segurado a economia já em 1979, quando o 
país foi abalroado por um novo choque do petróleo e logo depois pela 
alta dos juros internacionais. Mas Delfim chegou como um Messias, pro-
metendo crescer sem sacrifícios, sem racionamento. Foi aplaudido por 
todos. A festa logo acabou. O Delfim via com muita antipatia o proje-
to de consolidação da indústria pesada, mas não conseguiu deter esse 
processo, apesar da recessão que patrocinou entre1981 e 1983. Ele foi 
levado pela torrente da história. Hoje, estão plenamente amadurecidos 
os investimentos do período de Geisel e os resultados estão aí. O Brasil 
tornou-se exportador de metais não ferrosos, de celulose, de produtos 
químicos, de máquinas e equipamentos e vem reduzindo as importações 
de petróleo. É um novo Brasil...

Veja — O governo do presidente José Sarney tem algum mérito na 
atual retomada da economia?

Castro — Geisel aproveitou-se do regime autoritário para concentrar 
todas as forças produtivas do país no desenvolvimento de alguns setores 
estratégicos para a economia. Cabe agora à democracia abrir os fru-
tos desse progresso. É uma oportunidade histórica. Em muitos casos, no 
mundo, a democracia ressurgiu recebendo como herança uma econo-
mia em mau estado. No Brasil, a herança foi uma economia às vésperas 
de um grande ciclo de expansão.

Veja — Sarney tem reiterado que seu governo se destacará pelos pro-
gramas sociais... 

Castro — ...que vão ao encontro do que querem os brasileiros, pois 
não basta apenas a cidadania política. A tarefa do novo governo não é 
construir o aparelho econômico, no sentido que Tancredo acreditava. 
Importante, isto sim, abrir a economia horizontalmente, estendendo a 
todos os frutos do desenvolvimento econômico. A indústria que nós te-
mos não tem nenhuma originalidade. Ela é, por exemplo, igual à que a 
Itália e a França possuem. A única originalidade é que, no Brasil, o povo 
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não teve ainda acesso aos lucros desse processo. Trata-se de uma origi-
nalidade perversa.

Veja — O senhor contempla a hipótese de o país ser forçado, a médio 
prazo, a voltar a fazer uma recessão?

Castro — Há indícios claros de que estamos passando por uma fase 
de transição, que irá necessitar de novos investimentos para assegurar a 
continuidade do crescimento. Aqui cabe uma outra questão: é possível 
delegar apenas ao setor privado a iniciativa dos novos investimentos, 
como está expresso no Plano Nacional de Desenvolvimento do governo 
Sarney? Eu estou seriamente preocupado com isso.

A estratégia do PND é paupérrima

Veja — O senhor, preconiza o aumento da presença do Estado na 
economia?

Castro — Eu não acredito que o setor privado, por mais que tenha 
evoluído a sua competitividade, tenha a capacidade de bancar, sozinho, 
os investimentos necessários para superar os pontos de estrangulamento 
na economia — como os que já aparecem na área energética, nas tele-
comunicações e nos sistemas de transportes de massa. O Estado, tradi-
cionalmente, é o grande supridor de capitais para essas iniciativas, que 
viabilizam, aí sim, a criação de novas fábricas pelos particulares. Assim 
tem sido nos cinquenta anos de industrialização brasileira.

Veja — Então, o que há pela frente são anos de vacas gordas?
Castro — Sim, embora esteja convencido de que a bonança não sur-

girá automaticamente. O governo, antes de mais nada, precisa traçar 
uma política econômica de longo prazo. Nós ainda não a temos. A es-
tratégia que o PND propõe nesse sentido é paupérrima.
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Ajustamento versus transformação: a 
economia brasileira de 1974 a 1984*

*Este texto, de autoria de Antonio Barros de Castro, foi originalmente publicado no 
livro A Economia em Marcha Forçada. Antonio Barros de Castro e Francisco Eduardo 
Pires de Souza, Rio de Janeiro-São Paulo: Paz e Terra, 1985, pp. 5-82. O organizador 
deste livro agradece à Paz e Terra a cessão dos direitos de edição.

Balança Comercial
Balanço Transações Correntes*

Dívida Líquida
Reservas Internacionais Líquidas

1982
780

-14.755
79.211
-2.880

1983
6.470
-6.142
87.069
-3.296

Tabela 1

*Exclusive lucros reinvestidos.
Fonte: Banco Central do Brasil, Programa Econômico, vários números.

1984
13.068

654
87.887
4.243

Em US$ milhões

Introdução

As relações da economia brasileira com o exterior sofreram, no curto 
período de dois anos — 1983 e 1984 — uma drástica mudança. Suma-
riamente, e como se pode observar na Tabela 1, estes câmbios poderiam 
ser assim caracterizados:

a) o déficit de transações correntes, que havia se tornado imenso e 
virtualmente insustentável, foi drasticamente eliminado;

b) o galopante crescimento da dívida foi praticamente detido;
c) as reservas, que haviam se esvaído em 1982 (e se tornaram negati-

vas em 1983) foram parcialmente reconstituídas.
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A obtenção destes resultados se deve, de forma imediata, ao fato de 
que o comércio de mercadorias passa, no período, de um relativo equi-
líbrio a uma situação na qual o valor das exportações constitui quase o 
dobro do valor das importações.

Muito se discutirá, daqui por diante, acerca do significado e dos de-
terminantes destas mudanças. O presente trabalho pretende questionar 
a interpretação amplamente difundida (entre defensores e críticos das 
prescrições do FMI) de que elas são o resultado da política de “ajusta-
mento” ensaiada em 1981, e posta efetivamente em prática desde fins 
de 1982. Acredito, pelo contrário, que as referidas mudanças não re-
sultam das políticas (monetária, fiscal, de salários e câmbio) a que foi 
recentemente submetida a economia. Sua explicação deve ser buscada 
em outro período, e em outra acepção da política econômica — no que 
toca a objetivos e instrumentos. Creio, em suma, que as mudanças an-
teriormente assinaladas têm por base a opção feita em 1974, no sentido 
de não deter e sim, vigorosamente, redirecionar a expansão em curso 
na economia. Esta opção, daqui por diante referida como “estratégia de 
1974”, possibilitou a continuidade do crescimento — com novos rumos 
e menor velocidade — por mais seis anos. Ao terminar, abruptamente, 
em 1981, o longo e intenso período de crescimento, datado de meados 
de 1967, a economia brasileira, com escalas e estruturas profundamen-
te alteradas — e colhendo os frutos da safra de projetos integrantes da 
estratégia de 1974 —, encontrava-se em plena mutação. Emergia, em 
síntese, uma nova estrutura, cujas relações com o exterior diferem enor-
memente do anteriormente estabelecido — e explicam, no fundamental, 
as mudanças apontadas.

Tendo em seu cerne a proposição que acabamos de sumariar, o texto 
que se segue trata de examinar o ocorrido na economia brasileira, no 
crítico período que se estende de 1974 a 1984. É fácil ver que as dis-
cussões que aí se travam não são de interesse meramente acadêmico. 
Concretamente, se forem corretas as ideias aqui defendidas, o país tem 
hoje, diante de si, um horizonte de possibilidades muito mais amplo do 
que comumente se supõe. Assim, no que se refere à dívida externa, o pa-
gamento integral dos juros não seria tão problemático como usualmente 
se presume, enquanto — saltando para a outra ponta do arco de possibi-
lidades — a moratória seria uma opção patentemente viável. No tocante 
à retomada do crescimento, por outro lado, a estrutura econômica que 
emerge das recentes transformações permitiria a definição de caminhos 
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1Íntegra do Documento “Programação do Setor Externo para 1983”, Folha de S. 
Paulo, 26/10/82.

até aqui não trilhados, seja no que se refere à inserção do país na eco-
nomia internacional, seja no que toca à extensão aos trabalhadores dos 
frutos da industrialização.

1. Sumária discussão da política de ajustamento

Para os que sustentam que a rápida mudança das contas externas ob-
servada no biênio 1983-84 resulta da política econômica levada a efeito 
no período, a guinada que o governo anuncia à nação em 25 de outubro 
de 1982 constitui um marco. O texto então aprovado pelo Conselho Mo-
netário Nacional afirma ser imprescindível abandonar a “estratégia de 
ajuste gradual” do Balanço de Pagamentos, em benefício de um processo 
mais rápido de combate ao déficit1. Mais precisamente o texto oficial 
faz saber que o objetivo fundamental da política econômica passa a ser 
“reduzir drasticamente o déficit em conta corrente do Balanço de Paga-
mentos”. Esta mudança teria se tornado um imperativo, em decorrência 
da decisão, por parte dos bancos internacionais, de restringir a oferta de 
fundos ao Brasil, bem como a numerosos outros tomadores. Em última 
análise, o ajustamento cobrado ao país permitiria aos bancos interna-
cionais reduzir “a participação relativa dos empréstimos ao Brasil, nos 
(seus) portfolios...”.

A consecução do objetivo mais imediato — drástica redução do 
déficit de transações correntes — ficava a cargo da Balança Comercial, 
que através de violenta inflexão, saltaria de uma posição de relativo 
equilíbrio, para um superávit de US$ 6 bilhões, já no ano entrante. 
Através deste caminho, o déficit de transações correntes haveria de cair 
dos US$ 14 bilhões, previstos para 1982, para US$ 6,9 bilhões em 1983 
e US$ 5 bilhões em 1984. Seria assim compatibilizada a necessidade 
de obtenção de “dinheiro novo”, com a disponibilidade de recursos 
financeiros no mercado internacional.

Apontado o caminho para a imediata redução das necessidades de 
“dinheiro novo”, o documento reconhece que não há muito o que es-
perar das exportações, “cuja expansão está em grande parte condicio-
nada à evolução da conjuntura internacional”. Assim sendo, “o supe-
rávit comercial em 1983 será assegurado muito mais pela contenção 
das importações (limitadas ao máximo de US$ 17 bilhões) do que pelo 
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comportamento esperado das exportações”... Quanto aos mecanismos 
pelos quais as importações serão reduzidas, nada é dito, sendo apenas 
assinalado em que proporção os setores público e privado terão redu-
zidas as suas compras no exterior. O documento é ainda mais parcimo-
nioso no que se refere às demais políticas. Acrescenta apenas, a esse 
respeito, que “a exemplo do que vem ocorrendo nos últimos dois anos, 
dar-se-á continuidade ao conjunto de políticas fiscal e monetária, que 
deverão contribuir para a sensível desaceleração do processo inflacio-
nário, tendo impacto adicional positivo, ainda que de forma indireta, 
sobre as contas externas, através da redução do excesso de demanda 
agregada”. “Por outro lado” — acrescenta o documento — “será man-
tido o realismo nas políticas de taxa de juros, correção monetária e, 
especialmente, na política cambial”. Quanto ao mais, evita-se falar no 
que ocorreria com o nível geral de atividades. Pouco após, no entanto, 
o documento do staff do FMI — nitidamente afinado com as diretrizes 
do CMN — iria acenar com “um retorno ao crescimento econômico 
em 1984”2.

Os objetivos anunciados pela programação para 1983, recebidos à 
época com a mais completa incredulidade, foram alcançados e até mes-
mo ultrapassados — como se pode observar na Tabela 1. Além disto, 
o retorno do crescimento em 1984 completa um quadro de resultados 
positivos no front “real” (ao qual se contrapõem as severas derrotas co-
lhidas no combate à inflação) que o Ministro Delfim Netto iria celebrar 
em diferentes ocasiões3.

2FMI — “Relatório do staff para a consulta do Art. IV”, 10 de fevereiro de 1983, pu-
blicado em anexo à Exposição do Ministro de Estado da Fazenda no Senado Federal 
em 23/3/83. Cabe talvez lembrar, a este propósito, que no dia seguinte à resolução 
do CMN, o Ministro da Fazenda declarou à imprensa: “não vai haver recessão nos 
próximos dois anos, e não poderia ser de outra forma, porque as metas agora fixadas 
pelo governo para o setor externo serão boas para o país”, ao que acrescentava: “O 
que é bom para o Brasil é bom para os trabalhadores” (Jornal do Brasil, 26/6/83). Este 
tipo de declaração, abundante à época, e que mais parece revelar sobre a pessoa do 
Ministro, que sobre a opção tomada pelo governo, será sistematicamente descon-
siderado ao longo deste trabalho, o qual se interessa apenas pelas decisões que — 
erradas ou certas — pareçam afetar significativamente o curso dos acontecimentos.
3Vide, p. ex., “Mudanças Estruturais da Economia no Governo Figueiredo”, palestra 
do Ministro ha Escola Superior de Guerra, 13 de julho de 1984, e “O Reencontro da 
Nação com o Crescimento”. A. Delfim Netto, Folha de S. Paulo, 20/10/84.
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4“Mudanças Estruturais na Economia do Governo Figueiredo”, op. cit., pp. 23 e 47.
5“Transigir: Aprendizado na Convivência”, SEPLAN, dezembro de 1983, e “Mudan-
ças Estruturais na Economia do Governo Figueiredo”, op. cit., p. 49.

Segundo ele, o ajustamento externo praticado no Brasil, em resposta 
às sucessivas “trombadas” recebidas pelo país, não teria, porém, qual-
quer originalidade. Assim, referindo-se ao resto da América Latina, diria 
enfático que “o processo de ajuste foi exatamente o mesmo em todos 
os outros países”. Ao que acrescenta, dirigindo-se aos que pretendam 
ressaltar o papel desempenhado pela contração das importações, que 
“no caso brasileiro, em particular, a queda das importações foi menor 
do que a dos nossos companheiros mais próximos — companheiros de 
sacrifícios, de sofrimento”4. A moral da história salta aos olhos. O Brasil, 
como muitos outros países — com ou sem petróleo, alguns mesmo da 
órbita socialista —, para assimilar a sucessão de choques externos que 
culminou com a ruptura financeira de setembro de 1982, teve de adotar 
um programa convencional de ajustamento. Posto em prática o progra-
ma de estabilização, desenhado pelas autoridades brasileiras e consagra-
do no acordo com o FMI, a economia, pelo menos no que se refere ao 
Balanço de Pagamentos, respondeu extraordinariamente bem. O êxito 
assim alcançado, não obstante os juros externos médios continuarem 
excepcionalmente elevados, os capitais de risco não terem voltado a in-
gressar no ritmo desejado, e o mercado financeiro internacional não ter 
se recuperado, permitiria, em breve, o retorno do crescimento.

O último ponto merece destaque. Já em dezembro de 1983 o ministro 
havia declarado que o país voltava a dispor de um “espaço para crescer, 
não só porque nós temos capital e mão de obra desempregada, como 
porque nós temos uma possibilidade de ampliar as importações do setor 
privado em 15%”. Posteriormente, congratulando-se com a retomada 
em curso no ano de 1984, frisaria que o reinicio do crescimento “sob 
liderança das exportações se dava na direção correta, que não colide 
com o equilíbrio externo”5.

*

Acredito haver suficientemente sublinhado os resultados alcançados 
pela economia brasileira, que podem levar a crer que a política de ajus-
tamento posta em prática em 1983 e 1984 foi um sucesso. Para que as 
mudanças observadas sejam justificadamente atribuídas à política ado-
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tada é preciso, no entanto, ir mais além. Há que indagar que medidas e 
instrumentos foram efetivamente responsáveis pela promoção do ajusta-
mento, e verificar se a forma em que o ajuste veio a ocorrer corresponde 
ao esperado como resultado da ação destas medidas e instrumentos. Isto 
porque podemos estar diante (em maior ou menor grau) de uma mera 
coincidência entre políticas e resultados. Em tais casos — diversas vezes 
registrados em economia — a verdadeira explicação reside em outra 
parte, e a política supostamente responsável pelo ocorrido apenas cor-
robora — ou até mesmo prejudica — a ação de outros determinantes.

Tendo presente a advertência anterior, tratemos de especificar no que 
segue as grandes linhas de política de contenção, para, a seguir, confron-
tá-las com as mudanças que compõem a reviravolta ocorrida nas contas 
externas do país. Estaremos assim, ainda que sumariamente, testando a 
suposta responsabilidade das políticas de 1983 e 1984, na obtenção de 
ajustamento externo.

Comecemos pela especificação das políticas que integram o pro-
grama de ajustamento, valendo-nos para tanto de um recente texto de 
Adroaldo Moura e Silva6, para quem os “principais elementos de instru-
mentalização” da política de ajuste podem ser assim resumidos.

No que toca ao controle e redução do dispêndio interno:
a) o déficit público foi combatido, mediante redução dos gastos de 

custeio, investimento e transferência, e, por outro lado, aumento da car-
ga tributária;

b) o crédito bancário interno foi violentamente restringido e procu-
rou-se reduzir o estoque real da moeda primária. Residem aqui alguns 
dos principais determinantes da brutal elevação da taxa de juros interna, 
responsável, por sua vez, pela retração na compra de duráveis (inclusive 
habitação) e nos investimentos;

c) a mudança da política salarial, combinada ao desemprego, de-
terminou grande contração na folha real de salários urbano-industriais, 
restringindo, em consequência, a demanda de bens de consumo.

No que se refere à reorientação do gasto, mediante alteração dos 
preços relativos:

d) a taxa de câmbio (real) sofreu forte elevação, o que combinado com 
a compressão salarial, resultou em violenta alta da relação câmbio-salário;

6Do autor, “Ajuste e Desequilíbrio: Exercício Prospectivo sobre a Economia Brasilei-
ra (80/84)”. Mimeo., novembro, 1984.
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e) o preço (real) de alguns derivados de petróleo sofreu significativa 
elevação, havendo também alguma alta (real) no preço da energia elétrica.

Encerrada a listagem das frentes de atuação da política de ajuste, 
Adroaldo não se detém em especificar como elas teriam provocado os 
resultados obtidos. Há no seu texto, a esse respeito, tão-somente:

a) uma aposta, segundo a qual a mudança câmbio-salário é a mais 
“importante medida de política econômica em resposta à crise externa”7;

b) e a conclusão, de acordo com a qual “a estrutura industrial brasi-
leira demonstrou extraordinária capacidade de adaptação aos estímulos 
de política econômica”8.

Ficam faltando os nexos. A menos que se aceite, com o autor, que ao 
caminhar “na direção de substituir mecanismos tradicionais de reserva de 
mercado por mecanismos mais propícios à competição através do câmbio 
real e tarifas aduaneiras”, e ao “substituir a generalizada inclinação do 
passado de proteger a acumulação do capital através de crédito subsidia-
do e expedientes fiscais, por mecanismos mais impessoais e menos carto-
rializados”... se esteja promovendo a obtenção dos resultados alcançados. 
Isto, porém, não parece ser mais do que uma tortuosa profissão de fé na 
“mágica” do mercado. E continuamos sem saber como a política de ajus-
tamento explica o ajustamento externo realmente verificado...9

Se pretendermos avançar na compreensão de como se deram as 
transformações que culminaram no ajustamento externo aqui ocorrido, 
há que perceber, antes de tudo, que o processo brasileiro de ajustamento 
difere profundamente não apenas do previsto pelas autoridades, como 
do ocorrido em outros países.

7Idem, op. cit., p. 14. Delfim Netto, de sua parte, afirma que “Os resultados conse-
guidos no comércio exterior foram consequência da alteração deliberada da taxa 
cambial” (“Mudanças”..., op. cit., p. 17). Para ele, no entanto, até mesmo a maxides-
valorização de dezembro de 1979 foi eficaz. É porém consensual entre os observa-
dores do período, que a inflação e a política cambial de 1980 anularam os possíveis 
efeitos positivos da máxi de 1979.
8Ib., op. cit., p. 16. A conclusão remete à sua Tabela 4. Mas o que lá encontramos é 
tão somente um registro de dados confirmando o fato de que em 1983 a queda das 
importações prevalece sobre o aumento das exportações, enquanto o inverso se verifica 
em 1984. Há também informações a respeito da espetacular expansão do coeficiente 
de autoabastecimento de petróleo. A eles Adroaldo se referirá, realçando “o dramático 
processo de substituição de importações que estes números encerram” (p. 18). Será que 
o autor o atribuiria às medidas da política que integram o programa de ajustamento?
9Voltaremos ao tema, ao comentar trabalhos de E. Bacha e M. C. Tavares.
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O Gráfico 1 mostra, em linhas tracejadas, a evolução das importações 
e das exportações previstas pela Programação para 1983, e, em linhas 
contínuas, a evolução efetivamente verificada. Vê-se ali que, enquanto as 
exportações tiveram um comportamento próximo ao previsto, as importa-
ções comportaram-se de forma absolutamente insuspeitada. Vejamos esta 
questão mais de perto.

Gráfico 1

Ao ter início, em 1982, a drástica mudança observada nas contas 
externas, as importações brasileiras não pareciam oferecer espaço para 
novos cortes. Isto pode ser inferido de duas constatações. A primeira, 
de natureza genérica, está espelhada na Tabela 2, a qual nos indica 
que — ao contrário do ocorrido nos demais países ali assinalados — o 
coeficiente de importações do Brasil reduziu-se significativamente, entre 
1974 e 1982. A segunda, mais específica, informa-nos que nada menos 

de 78% das importações       brasileiras em 1982 eram constituídos de 

Combustíveis e Lubrificantes e Matérias-primas10. Numa palavra, as im-
portações brasileiras encontravam-se “no osso”, sendo tolice ou má fé 
comparar a redução das importações aqui verificada com o ocorrido 
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na Argentina e no Chile, ao término do delírio consumista patrocinado 
pelas respectivas ditaduras militares. Assim também, a galopante ele-
vação das importações ocorrida no México e na Venezuela nos anos 
que precedem o colapso financeiro internacional de 1982 criou uma 
margem de compressão, inexistente no Brasil. Não obstante tudo isto, 
as importações brasileiras em dólares de 1982 caíram nada menos de 
33% entre 1982 e 1984. E, como para frisar ainda mais a diferença do 
aqui ocorrido, a expansão industrial de quase 7% registrada em 1984 se 
fez acompanhar de uma nova queda das importações... No México, por 
contraste, uma retomada muito mais modesta seria acompanhada de um 
salto de 29,6% das importações.

O paradoxo contido na violenta queda das importações brasileiras 
— caracterizadas por manifesta “incompressibilidade” — pode no en-
tanto ser esclarecido, a partir da subdivisão das importações em dois 
grupos.

Num grupo se encontram os produtos cujas importações, a partir de 
um certo ponto, situado de preferência entre 1981 e 1984 — e antes ou 
depois da maxidesvalorização de fevereiro de 1983 — caem em flecha. 
Para alguns dos produtos integrantes deste grupo, a súbita queda das 
importações é mesmo seguida do início das exportações.

Num segundo grupo de produtos, contrariamente, as importações 
acompanham o movimento de agregados tais como: o nível geral de ativi-
dades (Y), o volume de investimentos (I), ou o montante de exportações (X).

Sem prolongar desnecessariamente estas considerações, identifiquemos 
de pronto os dois grupos. No primeiro se encontram produtos que foram 

10Banco Central do Brasil, Boletim Mensal, Separata, agosto de 1984.

Tabela 2 

Fonte: Fabio Giambiagi, “Ajustamento Energético, Substituição de Importações e 
Endividamento Externo”, mimeo., FEA/UFRJ, janeiro de 1985.

Brasil
EUA
Japão
RFA
Itália

1973
100
100
100
100
100

1982
160
114
140
113
113

1979
150
115
124
110
110

1976
126
102
108
100
100

1973
100
100
100
100
100

1982
143
159
168
136
142

1979
177
182
185
182
169

1976
156
139
135
130
123
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objeto de grandes programas apoiados pelo II PND. Destacadamente, aí 
se encontram os metais não ferrosos, os produtos químicos, o papel e a 
celulose, os fertilizantes e os produtos siderúrgicos: as importações totais 
deste conjunto de bens caíram 60% entre 1980 e 1983. No segundo gru-
po, por outro lado, situam-se aqueles produtos que não foram objeto de 
grandes programas. Integra este grupo, por exemplo, o carvão metalúr-
gico, cujas importações caem de 3,1% entre 1980 e 1982, para disparar 
em 1983 (31% de aumento), com o surto de exportações siderúrgicas11.

Voltemo-nos agora para as exportações.
No ano de 1984, como é bem sabido, o aumento das exportações 

contribuiu mais que a retração das importações para a formação do 
colossal superávit comercial de US$ 13 bilhões. Colaboraram para 
este avanço a excepcional expansão do mercado norte-americano, o 
início da recuperação latino-americana e africana (após o colapso de 
1982), a entrada em carga de alguns grandes projetos oriundos de 
meados dos anos 1970 e, claro, os estímulos derivados da política 
cambial. A ordem dos fatores aqui apontados não pretende negar que 
a mudança da relação salário-câmbio tenha contribuído para o avan-
ço das exportações. O efeito-preço pode mesmo haver predominado 
na explicação do crescimento das exportações de certos produtos, 
no ano de 1984. O que sim pretendo frisar é que qualquer afirmativa 
neste terreno deve ter em conta a complexidade da função exporta-
ção. Além disto, convém ter presente que a forte redução dos subsí-
dios creditícios às exportações ao longo de 1984, aliada à progressiva 
eliminação do crédito-prêmio (até abril de 1985), e à valorização do 
dólar frente às demais moedas, operaram como fatores adversos ao ex-
portador brasileiro. Tidos em conta estes fatores, percebe-se, aliás, que 
a mudança da referida relação foi em parte compensada pela perda de 
outras vantagens.

Por último, mas nem por isto menos importante, há que advertir que 
1982 não deve ser tomado como base para a avaliação do comportamento 
das exportações. Naquele ano verificou-se, por motivos excepcionais e 

11Uma análise mais fina dos dados permitiria, creio, destacar do 2o grupo um outro 
conjunto de produtos onde teria ocorrido intensa substituição de importações em res-
posta ao rígido controle das importações estabelecido em fins de 1982. Mesmo aqui, 
porém, a substituição guiou-se, antes pela segurança oferecida pelo suprimento inter-
no, que pela mudança de preços relativos em decorrência da desvalorização cambial.
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bem conhecidos, á única retração registrada nas exportações brasileiras 
nos últimos 18 anos12. Face a esta anomalia, o crescimento registrado 
em 1983 e 1984 contém um elemento “corretivo”, de recuperação da 
tendência de longo prazo13.

As considerações acima conduzem-nos a resultados que podem ser 
assim resumidos. Enquanto as exportações encontram-se em 1984 (e sob 
a influência de múltiplos fatores) de volta à sua linha de tendência, as 
compras externas de alguns dos produtos de menor peso na nossa pau-
ta de importações sofreram, recentemente, uma drástica mudança de 
rota. Esta guinada, em grande medida responsável pelo surgimento de 
enormes saldos comerciais e pela superação do déficit em transações 
correntes, não pode ser explicada pela política de ajustamento levada a 
efeito em 1983 e 1984. Longe disto, para entendê-la temos de remontar 
à traumática experiência em que se viu o país metido, no ano de 1974, 
e à resposta a ela dada pelo governo brasileiro.

2. A estratégia de 1974

A sabedoria convencional e suas alternativas

O transtorno das contas externas verificado no ano de 1974 surgiu 
como resultado do crescimento explosivo do valor das importações. 
Em decorrência deste último fenômeno — e não obstante a vigorosa 
expansão das exportações — o país incorreu naquele ano em desco-
munal déficit comercial, que em dólares de 1984 atingiu a cifra de US$ 
9,9 bilhões.

O vultoso déficit de mercadorias registrado em 1974 encerrava, sem 
dúvida, um componente especulativo, responsável, em grande medida, 
por um acréscimo do dispêndio com matérias-primas superior à eleva-
ção do gasto com petróleo (Tabela 3). Mesmo descontado este compo-
nente, era no entanto flagrante o surgimento de um desarranjo de grande 
magnitude nas contas externas.

12Referindo-se ao fato, diria A. Delfim Netto, em novembro de 1982: “Qualquer que 
seja o nosso esforço, qualquer que seja a nossa taxa de câmbio, podemos até ter 
olhos azuis, que a Argentina não compra”. Veja-se “Brasil, 82: A Grande Luta para 
Manter o Espaço para Crescer”, Palestra na Escola de Guerra Naval, 15/9/82, p. 24.
13Quanto aos fatores explicativos desta tendência, vide José Tavares de Araújo Jr., 
Tecnologia, Concorrência e Mudança Estrutural: A Experiência Brasileira Recente, 
IPEA, 1985, pp. 49 a 52.
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Frente a este problema, que poderia fazer o governo brasileiro? A 
sabedoria econômica convencional tem em conta duas possíveis respos-
tas: financiamento ou ajustamento14.

A escolha do financiamento significa que as autoridades preferem 
evitar as dificuldades e sacrifícios que há de enfrentar-se, para que a 
economia se adapte às novas circunstâncias. Evidentemente, a condição 
necessária para que se verifique o “financiamento” é a disponibilidade 
de recursos no mercado internacional. A opção pelo ajustamento, ao 
contrário, implica o engajamento da política econômica num processo 
de adaptação da economia ao novo quadro.

Caso o financiamento seja a solução escolhida, fica implícito que a 
crise é tomada como algo passageiro, não requerendo uma realocação 
de recursos no interior da economia. A brecha entre oferta e demanda 
de divisas é, pois, neste caso, concebida como “temporal e não repetiti-
va”15, não havendo porque enfrentar os custos do ajuste.

Se o ajustamento for o caminho escolhido, as políticas fiscal e mone-
tária serão utilizadas, para desaquecer a economia e, com isto, reforçar a 
reação automática do mercado. Além disto, a variação dos preços relati-
vos (e, em particular, a alteração da taxa de câmbio) poderá ser utilizada, 
para intensificar os sinais de mercado e, com isto, incitar o reajustamen-
to da economia, através da mudança na composição do gasto.

Em 1974 e 1975, uma quantidade de países lançou-se ao reajus-
tamento de suas economias, mediante políticas de desaquecimento, 
acompanhadas da elevação gradual — ou, mesmo “desregulação” — 

14Benjamim Cohen, La Organización del Dinero en el Mundo. México, Fondo de 
Cultura Económica, 1984, pp. 36 e seguintes.
15Idem, p. 49.

Tabela 3 — Importações (em US$ milhões)

Fonte: Banco Central do Brasil, Boletim Mensal, separata de agosto de 1984.

Importação de:
Bens de Consumo
Matérias-primas

Combustíveis e Lubrificantes
Bens de Capital

Importações Totais
Exportações Totais

1974
973

5.588
2.962
3.119
12.641
7.951

1973
720

2.560
769

2.142
6.192
6.199

1972
463

1.565
469

1.734
4.232
3.991

O desenvolvimento brasileiro.indd   32 11/8/11   4:53 PM



 33

dos preços dos derivados de petróleo. Entre eles, com destaque, os EUA, 
a Holanda, a Alemanha e — com menor firmeza — alguns países subde-
senvolvidos como o México.

O governo brasileiro, porém (segundo interpretação amplamente di-
fundida), recusou o caminho do ajustamento, e reiterou sua opção, da-
tada de meados dos anos 1960, pelo crescimento-com-endividamento. 
De acordo com Langoni, “Estava implícita, na estratégia de financiar 
o desequilíbrio, a hipótese acerca do caráter transitório do choque do 
petróleo”16. A escolha era sem dúvida atraente. Não apenas por evitar 
sacrifícios (ou pelo menos adiá-los), como porque os bancos privados 
internacionais, que passaram a reciclar (e multiplicar) os vultosos fundos 
procedentes da OPEP, brigavam por emprestar a países de razoável grau 
de desenvolvimento, e bom desempenho recente — encomendando a 
posteriori, segundo Langoni, os estudos econômicos destinados a “justi-
ficar o que já havia sido feito em matéria de empréstimos”17.

O desfecho da estória — ainda segundo a visão dominante — é por 
demais conhecido. Tendo se recusado à autocontenção de 1974 a 1978 
e, uma derradeira vez, da segunda metade de 1979 a fins de 1980, o 
país teria de pagar, nos mais recentes anos, o preço de um ajuste tardio e 
desnecessariamente penoso. E teria de ouvir um certo moralista bissexto 
falar de cigarras e formigas...

*

O fato de que o governo brasileiro negou-se a frear o crescimento 
da economia é indubitável. Também é verdade que para cobrir a dife-
rença entre o dispêndio interno (consumo + investimento) e a produção 
nacional, na conjuntura imediatamente pós-choque, o país foi levado 
a tomar vultosos empréstimos. Finalmente, é ainda verdadeiro que, na 
percepção de algumas autoridades, a política de “captação de poupança 
externa”, visando a sustentação do crescimento acelerado, característica 
do período anterior (1968-73), havia sido confirmada (e supostamente 
aperfeiçoada) pelo governo empossado em 197418. Em tal caso, o novo 

16C. G. Langoni, A Crise do Desenvolvimento. Uma Estratégia para o Futuro. Rio de 
Janeiro, José Olympio, 1985, pp. 15 e 119.
17Idem, p. 10.
18Veja-se, a propósito, o “O Banco Central e o Sistema Financeiro Nacional”, pales-
tra proferida na Escola Superior de Guerra, em 1/9/77, por Paulo Pereira Lira.
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governo teria endossado a opção anterior pelo crescimento com endi-
vidamento, acreditando que, mantidas certas precauções, a dívida não 
comprometeria o crescimento, sendo o ajustamento dispensável19.

A opção realizada em 1974 foi, porém, outra. Compreendê-la é con-
dição para que se entenda, não apenas aquele momento histórico, como 
o que hoje se passa na economia — e as perspectivas de crescimento 
que se abrem para o país. É o que tentaremos mostrar daqui por diante.

As opções de 1974

O governo empossado em 1974 anunciou, através de seu Plano Nacio-
nal de Desenvolvimento (II PND), que “o Brasil se empenhará” (...) em “co-
brir a área de fronteira entre o subdesenvolvimento e o desenvolvimento”20.

Este primeiro e grande objetivo englobaria ações nos “seguintes prin-
cipais campos de atuação”:

— “Consolidação de uma economia moderna, mediante a implanta-
ção de novos setores, a criação e adaptação de tecnologias”;

— “Ajustamento às novas realidades da economia mundial”;
— “Nova etapa no esforço de Integração Nacional”;
— “Estratégia de Desenvolvimento Social, orientado no sentido de: 

1) garantir a todas as classes e, em particular, às classes média e tra-
balhadora, substanciais aumentos de renda real; 2) eliminar, no menor 
prazo, os focos de pobreza absoluta”... (idem, pp. 26 e 27).

O plano deixa claro que a consecução destas mudanças requer a 
ativa presença do Estado. Na esfera econômica, stricto sensu, porque, 
“para construir uma economia moderna e competitiva, se torna ne-
cessário recorrer a instrumentos poderosos de grande eficácia”... (ib., 
p. 39). No que toca à problemática social, porque “o governo não 
aceita a colocação de esperar que o crescimento econômico, por si, 
resolva o problema da distribuição de renda”... (ib., p. 61). Quanto ao 
que denomina “Ajustamento às novas realidades da economia mun-
dial”, declara o II PND que “A principal preocupação é adaptar-se, do 
ponto de vista da estrutura econômica” (...) mediante “a mudança da 
ênfase relativa entre os setores econômicos”... (ib., p. 19).

19Uma discussão da política de endividamento, e do papel da poupança externa, 
antes e depois de 1974, é feita por Francisco Eduardo Pires de Souza, no livro A 
Economia em Marcha Forçada, cit.
20Projeto do II Plano Nacional de Desenvolvimento, 1975-79, Brasília, setembro de 
1974, p. 7.
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O programa de 1974 concebe o Brasil como um país em processo de 
desenvolvimento. A crise mundial e, em particular, “a crise de energia 
(que) afeta os fundamentos da sociedade industrial moderna” (ib., p. 18, 
parêntesis acrescentado), o teria atingido em meio a este processo, e “no 
esforço de maior sintonia com a economia mundial”... (ib., p. 16). Face 
às novas circunstâncias, que surgem como condicionantes do processo 
de desenvolvimento, impõe-se uma correção de rota. Na crise, afirma o 
plano, “quem mais se arrisca a perder são os países subdesenvolvidos 
importadores de petróleo” (ib., p. 18). Há, pois, que combater a vulnera-
bilidade recentemente manifestada, mediante ações que se estendem da 
busca do autoabastecimento, ao desenvolvimento de “novas vantagens 
comparativas” (ib., p. 28). É importante frisar, no entanto, que a mudan-
ça de rota é concebida como algo que não altera o objetivo último: a 
construção de uma moderna economia industrial. Este objetivo maior 
empresta ao programa um sentido de continuidade — que pode também 
ser percebido no fato de que algumas das deficiências a serem agora 
combatidas já haviam sido anteriormente detectadas. Mais precisamen-
te, segundo Velloso, a crise do petróleo apenas tornou o programa de 
1974 imperioso e inadiável21.

O anterior deixa claro que a resposta brasileira ao brutal desequilí-
brio externo que se manifesta em 1974 surge, na perspectiva dos novos 
governantes, como aquilo que se deverá fazer frente às novas condições 
imperantes na economia mundial, para assegurar a transição ao estágio 
superior do desenvolvimento. As responsabilidades da política econômi-
ca e, em particular, do planejamento, seriam enormes. Tanto mais que, 
relegada às reações do mercado, a economia não parecia tender a reagir 
à crise com novos avanços. Esta importante questão (mais adiante reto-
mada), chegou a ser explicitada por Velloso, para quem: “se você quiser 

21João Paulo dos Reis Velloso, Brasil: A Solução Positiva, Abril-TEC, 1977, p. 117. 
Observe-se a propósito que a necessidade de um programa específico de rápida 
expansão da capacidade produtiva de insumos básicos havia efetivamente sido 
realçada por Velloso em julho de 1973 (antes, pois, do primeiro choque do petró-
leo). O próprio M. H. Simonsen, visivelmente menos identificado, de início, pelo 
menos, com a nova estratégia (veja-se a respeito sua entrevista na revista Visão, 
intitulada “Por que Não Haverá Mudanças” em 25/2/74), viria a declarar: “Ainda 
que não tivesse ocorrido a crise do petróleo, a partir de 1974 teríamos que mudar 
as prioridades do desenvolvimento econômico, dando maior ênfase à pesquisa de 
recursos naturais, à agricultura e à indústria de base”. In “Aspectos Atuais da Con-
juntura Brasileira”, Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica, 24/9/1976.
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atuar inteiramente através do sistema de mercado, nas condições atuais 
da economia brasileira” (...) “não vai ter o setor privado atuando em 
siderurgia, em fertilizantes, em petroquímica, em metais não ferrosos, 
etc.” Ao que acrescenta, “a maneira de fazer com que o setor privado 
opere nesses setores é através do governo. É tendo incentivo fiscal ou 
financeiro, ou os dois”. Em seu cerne, a questão reside, pois, em como 
fazer que os recursos existentes sejam “aplicados nos setores que hoje 
são vitais para o desenvolvimento econômico do Brasil e para resolver 
o déficit da balança de comércio”. E a resposta apresentada pelo gover-
no é inequívoca: “Para fazer funcionar setores pesados de rentabilidade 
direta baixa e de prazo de maturação longo, você precisa de incentivos 
governamentais”22.

A solução proposta pelo novo governo era, sem dúvida, extremamen-
te ousada. E isto por diversas razões.

Primeiramente, porque o crescimento da economia brasileira vinha 
sendo liderado, desde os anos 1950 e, particularmente, ao longo do últi-
mo surto de crescimento (1967-1973), pelos duráveis de consumo. Ago-
ra, porém, declara o novo governo, pela voz de seu Ministro da Indústria 
e do Comércio, que “algumas atividades industriais, como a indústria 
automobilística, por exemplo, deixarão de merecer atenção prioritária. 
(...) Não é hora de estimular o crescimento de uma grande faixa de in-
dústrias produtoras de bens de consumo duráveis”23. Em tais condições, 
e dada a proeminência atribuída à expansão de ramos intermediários, 
percebe-se que a nova política propunha, de fato, a reorientação do pro-
cesso de crescimento.

Além disto, porque a desejada mudança de rota, que não poderia 
ocorrer sem um grande esforço de investimento, teria início em meio a 
um mundo em recessão e, mais que isto, com a economia interna ten-
dendo, presumivelmente, à reversão cíclica.

Some-se ao que precede uma questão bastante concreta e não me-
nos delicada: a metalurgia e a petroquímica, merecedoras de grande 
destaque no bloco de setores privilegiados pelo II PND, são atividades 
particularmente energético-intensivas. Em outras palavras, a despeito da 
(reconhecida) gravidade do problema energético, as opções feitas em 

22Entrevista do Ministro do Planejamento à revista Visão, em 19 de abril de 1976.
23Entrevista à revista Exame, out./74, citado em Carlos Lessa, “A Estratégia de Desen-
volvimento 1974-1976. Sonho e Fracasso”, Tese apresentada à Faculdade de Econo-
mia e Administração da UFRJ, Rio, 1978, p. 190.

O desenvolvimento brasileiro.indd   36 11/8/11   4:53 PM



 37

1974 implicavam a intensificação do consumo de energia. Desta forma, 
não obstante visasse equacionar os problemas energéticos de longo pra-
zo, o plano trazia embutido o seu agravamento a curto e médio prazos24.

Finalmente, a nova política escolhia superar a atrofia dos setores pro-
dutores de insumos básicos e de bens de capital. Ocorre, porém, que o 
atraso relativo destes setores constitui o próprio estigma, no plano in-
dustrial, do subdesenvolvimento25. Neste sentido, reiteramos, o II PND 
se propunha superar, conjuntamente, a crise e o subdesenvolvimento...

*

Tendo presente o até aqui apresentado, estamos em condições de 
comentar alguns aspectos bastante controvertidos da nova política.

Inicialmente, indaguemo-nos sobre a natureza da opção brasileira: 
financiamento ou ajustamento? Segundo muitos, ao evitar o 
“ajustamento” e recorrer a empréstimos externos, o país teria escolhido 
o financiamento e, com ele, adiado a solução de seus problemas. Parece-me, 
no entanto, que longe de evitar problemas, a opção brasileira foi no 
sentido de atacá-los pela raiz. Tratava-se, como assinala mais uma vez 
Velloso, de buscar uma “solução duradoura, e não apenas transitória, 
para a crise do petróleo”26. Em suma, face à autêntica reconversão da 
base energética e à reestruturação do aparelho produtivo, promovidos 
a partir de 1974 pelo governo brasileiro, torna-se verdadeiramente 
incompreensível a afirmação de Langoni de que “Estava implícita na 
estratégia” (...) o “caráter transitório do choque de petróleo”27.

24O II PND admite que, no tocante a “prover internamente suas fontes de energia”, 
os resultados levarão “pelo menos uma década”, ficando ainda na dependência do 
que se venha efetivamente a descobrir, mediante investimentos em exploração de 
petróleo. II PND, p. 74.
25Fernando Fajnzylber, La Industrialización Trunca de America Latina. México, Edito-
rial Nueva Imagen, 1983, Capítulo III.
26J. P. R. Velloso, “Balanço Preliminar do II PND”, Exposição perante o Conselho 
de Desenvolvimento Econômico, 20 de dezembro de 1978. A convicção de que o 
mundo se encontrava imerso numa crise ampla e duradoura, era particularmente 
presente nas posições do Ministro Severo Gomes. Veja-se, a respeito, sua Conferên-
cia, “Política Nacional de Comércio e Indústria”, proferida na Escola Superior de 
Guerra, a 21 de agosto de 1974.
27Segundo o autor, “Era comum àquela época a visão de que seria impossível sustentar, 
por um período longo de tempo, o novo nível de preços do petróleo em termos reais”. 
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A resposta brasileira, acredito, não pode ser reduzida a qualquer dos 
termos da dicotomia convencional. Optou-se aqui por uma autêntica 
transformação: da economia e do seu relacionamento com o exterior. 
Frente a esta opção, o “financiamento”, propriamente dito, nada mais se-
ria que a escolha da passividade, enquanto o ajustamento convencional 
equivaleria à mera climatização da economia.

Acrescente-se, por fim, que enquanto o ajustamento convencional re-
corre em maior ou menor medida às políticas do manejo do gasto interno 
(nível e composição), a solução aqui adotada agia direta e preferencial-
mente sobre a formação de capital. Quanto às políticas fiscal, creditícia 
e de comércio exterior, atuando ad hoc e no mais das vezes em regime 
de exceção, tratavam de fomentar, desimpedir ou provocar decisões rele-
vantes para a reorientação do processo de crescimento, ou para o reequi-
líbrio do Balanço de Pagamentos. A própria política inflacionária, recor-
rendo de preferência ao controle de preços — e só excepcionalmente às 
restrições monetárias globais28, procurava manter sob controle o nível de 
preços, sem prejudicar o andamento das transformações.

A estratégia de 1974 e sua racionalidade econômica

Até este ponto a escolha feita pelo governo brasileiro em 1974 foi 
referida, unicamente, ao seu fundamento ostensivo: a determinação por 
parte dos governantes de levar adiante — em meio à crise — o processo 
de desenvolvimento. O prosseguimento da expansão surge, assim, como 
uma “necessidade” enraizada na vontade política e que chega à esfera das 
decisões econômicas como um imperativo. Se assim é, trata-se, como já 
foi dito, de uma cega opção pelo “crescimento-a-qualquer-custo”.

Tentarei mostrar, no que se segue, que, longe disto, a escolha feita 
em 1974 contém uma alta dose de racionalidade econômica. Não pre-
tendo, porém, colocar a racionalidade econômica no lugar da vontade 
política, como fundamento da opção. Isto seria equivocado e mistifica-
dor. É evidente, numa palavra, o primado da vontade política nas deci-
sões tomadas a partir de 1974. O que pretendo mostrar, ao contrário, é 

Esta afirmativa parece revelar uma completa incompreensão por parte de Langoni, da 
estratégia de 74. (Consulte-se, a propósito, o II PND, pp. 17 a 20.) É um fato, no en-
tanto, que M. Friedman (entre outros) anunciou para breve — em junho de 1974 — o 
retorno do preço do petróleo para um valor próximo do nível pré-outubro 1973. Milton 
Friedman, There’s no Such Thing as a Free Lunch. Chicago, 1975, pp. 307-308.
28Mario Henrique Simonsen, revista Visão, 19/4/76.
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que ao evitar uma crise conjuntural, possivelmente de enorme gravida-
de, e, sobretudo, ao entreabrir novas e amplas possibilidades futuras, as 
escolhas de 1974 conformavam uma estratégia econômica oportuna e 
promissora.

*

Encontrava-se em curso, em 1974 — recém-iniciados, a meio cami-
nho, ou em fase de conclusão — um volume sem precedentes de investi-
mentos, decididos a partir do galopante crescimento do mercado interno, 
ocorrido nos anos anteriores. Este conjunto de investimentos — doravante 
referido como “safra do milagre” — definido na suposição de que o cres-
cimento acelerado haveria de prosseguir, e na ignorância do choque do 
petróleo e suas consequências, achava-se, no primeiro semestre de 1974, 
em maior ou menor medida (ninguém poderia saber ao certo), posto em 
xeque. O mercado e a própria política econômica deveriam daí por diante 
mostrar em que medida aquela safra de investimentos corresponderia — 
ou frustraria — às expectativas que lhes deram origem.

Assinalado o anterior, vejamos a situação por um outro ângulo.
A drástica deterioração dos termos de intercâmbio ocorrida em 1974 

deixava a economia em situação verdadeiramente crítica. Aquilo que a 
economia tinha a oferecer ao mundo não mais seria capaz de comprar 
o indispensável ao seu funcionamento, e, claro, ao seu crescimento. Era 
como se, enquanto exportadora, a economia permanecesse no mesmo 
ponto, mas suas necessidades tivessem se trasladado para um patamar 
muito mais elevado. E o Balanço de Pagamentos ali estava a registrar as 
dimensões do desastre. Em última análise, estavam sendo questionados 
a estrutura produtiva, a inserção no comércio internacional e o próprio 
estilo de crescimento da economia.

Diante de problemas desta natureza e magnitude, de nada serviria 
travar a economia e/ou reorientar o gasto interno. Mais precisamente, 
o mero desaquecimento da economia, e/ou a ativação de certos ramos 
e a retração de outros, deixaria intacta uma estrutura econômica des-
balanceada e comprovadamente vulnerável, face a um mundo cuja 
instabilidade não poderia mais ser ignorada. Além do mais, as decisões 
necessárias à correção das insuficiências reconhecidamente existentes na 
estrutura produtiva exigiam a preservação de uma conjuntura razoavel-
mente estimulante — o que contraindicava, em princípio, soluções que 
implicassem recessão.
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Vejamos agora como podem se ligar os dois argumentos.
Caso se permitisse que a “safra do milagre” sofresse grandes baixas, 

seria detonado um movimento de reversão conjuntural que não seria fácil 
conter. Em tal caso, estaria também irremediavelmente comprometido o 
estado de ânimo dos capitalistas, tornando-se praticamente impossível 
obter a sua adesão ao lançamento de uma nova safra de investimentos. Em 
outras palavras, a sorte da safra do milagre determinaria a possibilidade de 
uma resposta “positiva”29 à crítica situação a que fora levada a economia.

Contrariamente, se antes de ser detonada a reversão conjuntural, ti-
vesse início o lançamento de um novo bloco de investimentos — a “safra 
de 1974” — seria factível evitar o desencadeamento de um processo 
cumulativo de retração e, possivelmente, o esfriamento do estado de âni-
mo dos capitalistas. Além do mais, preservado um ritmo de expansão da 
renda, digamos, razoável — como resultado da progressiva entrada em 
cena dos novos investimentos —, a ampliação da capacidade produtiva 
(resultante da safra do milagre) poderia, com maior ou menor dificulda-
de, ser assimilada.

Tendo presente as considerações anteriores, percebe-se que o blo-
co de investimentos anunciado pelo II PND, destinado a “substituir im-
portações e, se possível, abrir novas frentes de exportação”30, teria em 
princípio por efeito: sustentar a conjuntura impedindo uma descontinui-
dade de consequências imprevisíveis; assegurar o espaço necessário à 
absorção do surto anterior de investimentos; e, claro, modificar, a longo 
prazo, a estrutura produtiva.

Ao que precede cabe acrescentar umas poucas considerações, para 
que possamos encerrar esta reflexão sobre o II PND.

O governo empenhou-se a fundo em obter o concurso dos capitais 
privados. Segundo Velloso, “para que o empresário, principalmente na-
cional, se engajasse em grandes projetos de investimento em áreas pesa-
das” (...) a “solução foi orientar todo o sistema de incentivos do Governo 
para esses setores, considerados da mais alta prioridade, jogar toda a 
constelação de instrumentos do BNDE nesse esforço, e, até utilizar me-
canismos excepcionais”...31

29A expressão é de Velloso, que antecipa alguns dos pontos aqui levantados no ca-
pítulo “A Opção Econômica”, in Brasil: a Solução Positiva, op. cit.
30II PND, p. 8.
31J. P. R. Velloso, Brasil: A Solução Positiva, op. cit., p. 124.
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Isto, porém, não era o bastante. Em diversos casos, além do acúmulo 
de estímulos e favores, as empresas tinham que ser diretamente pres-
sionadas. Assim, por exemplo, na área dos aços não planos, “quando 
o Consider levou ao C.D.E. a lista de projetos, vimos que essa lista era 
incapaz de dar autossuficiência ao Brasil. Então, até por proposta minha, 
o Consider teve de voltar às empresas para perguntar por que elas não 
executavam projetos maiores”. Também no caso do alumínio, “estamos 
voltando a conversar com o Ermírio, com a Alcoa, com a Alcan para ver 
se elas não vão além das expansões já programadas. E assim, em muitos 
setores, nós estamos tendo que convocar (sic) as empresas para viabilizar 
alguns projetos. É o caso do papel e celulose”32.

O governo contava, além disto, para o cumprimento de algumas de 
suas principais metas, com as empresas de sua propriedade. A este res-
peito, aliás, há um vasto silêncio no II PND (bem como, em regra, nos 
demais documentos oficiais). No entanto, e como assinalou Lessa, “Ainda 
que o II PND não o diga”, a nova política “colocava no centro do palco 
da industrialização brasileira, a grande empresa estatal”33. Os gigantescos 
investimentos, a cargo do sistema Eletrobrás, da Petrobrás, da Siderbrás, 
da Embratel e de outras empresas públicas eram, a rigor, o sustentáculo do 
programa. E isto num duplo sentido: por sua função estratégica e pelo fato 
de que, de suas encomendas, derivavam numerosos projetos levados a 
efeito pelo setor privado. Além disto, alguns dos projetos a cargo das esta-
tais, pelo seu período excepcionalmente longo de maturação, fariam com 
que a influência da estratégia de 1974 perdurasse muito além do declínio 
dos investimentos privados a ela associados — cujo arrefecimento parece 
datar de 197634. E isto (como veremos mais adiante), não obstante o explí-
cito repúdio da estratégia de 1974, pela política econômica que começa 
a se implantar em fins de 1979. É que a estas alturas (1979/80) a econo-
mia já se encontrava manifestamente grávida das mudanças perseguidas 
desde 1974: seria um disparate impedir a conclusão das transformações.

*

Dificilmente se poderia evitar, nos primeiros anos de aplicação do II 
PND, que a superposição de ondas de investimento determinasse um 

32J. P. R. Velloso, entrevista a Visão, 19/4/76.
33Carlos Lessa, “A Estratégia de Desenvolvimento 1974-1976. Sonho e Fracasso”, 
op. cit., p. 96.
34Os investimentos aprovados pelo CDI tiveram um pico em 1976, associado a ma-
ciças aplicações na área metalúrgica e daí por diante declinaram rapidamente. Os 
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ritmo de expansão da renda, superior ao desejável, ou mesmo tolerável, 
tendo em vista a evolução do déficit de Transações Correntes. Este tipo 
de transgressão verificou-se nitidamente em 1976, provocando decidida 
reação das autoridades, e imediata queda do ritmo de crescimento in-
dustrial. Muitos acreditaram estar diante da esperada reversão cíclica da 
economia. A firme sustentação das opções de 1974 pelo governo assegu-
raria, contudo, o prosseguimento do crescimento — cada vez mais fun-
dado nos grandes programas setoriais que davam corpo à nova política.

O que acaba de ser dito sugere que não seria fácil prever ou controlar 
a taxa de crescimento da economia, ano a ano. Neste sentido algumas 
previsões contidas no II PND não têm verdadeiramente base. Procurando 
justificar as (exageradas) taxas ali mencionadas, o Ministro do Planejamen-
to apresentaria dois tipos de explicação. Uma delas — de que se trata de 
um “Plano sem metas quantitativas” — não parece ir além de uma tentativa 
de evasão35. A outra, contudo, deve ser seriamente considerada. Segundo 
esta última, “Se, em agosto de 1974, se tivesse estabelecido para 1975 uma 
meta de expansão do PIB de, digamos, 4 a 6%, o desânimo teria sido total. 
E essa taxa de crescimento mais baixa teria ocorrido, não em 1975, mas já 
em 1974”36. Transparece aqui o temor — fundado, no meu entender — de 
que a crise que muitos pressentiam poderia ser deflagrada por um simples 
indício de que as expectativas do período anterior não se cumpririam37.

Fechando estes comentários, assinalemos que o II PND, em decorrên-
cia da própria missão a que se propõe, é concebido como um programa 
de médio e longo prazos. Certos resultados são (no mais das vezes, equi-
vocadamente) esperados para os próximos 2 a 3 anos, mas, no que se 
refere a desenvolver internamente “fontes básicas de energia”, admite-se 
corajosamente que “uma estratégia nesse sentido levará pelo menos uma 
década”... (II PND, pp. 19 e 74).

desembolsos do BNDE, porém, sustentaram um elevado patamar de 1975 a 1979, 
indicando que na sua esfera de aplicações, pelo menos, não se verificou retração 
na tomada de recursos para investimentos. Domingos de Gouveia Rodrigues, “Em-
presas Não Financeiras no Brasil: Evolução e Desempenho no Período 1975-82”, 
IBMEC, Rio de Janeiro, 1984, mimeo., quadro 3.
35J. P. R. Velloso, Atualidade do II PND, op. cit.
36Idem.
37No próprio II PND a “preservação do crescimento acelerado” é aliás defendida, sob 
a alegação de que “um recuo pode significar violento traumatismo”... II PND, p. 21.
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É de destacar-se, a este propósito, que a interminável sucessão de 
atritos que caracterizou o relacionamento do Estado com a iniciativa 
privada no período 1974/78 não impediu que o programa definido em 
1974 fosse preservado e, em certas áreas, até mesmo reforçado. Entre 
os fatores de resistência destacam-se, claro, os interesses diretamente 
beneficiados pelos projetos. Mas isto seguramente não é tudo, e entre as 
razões da sustentação da rota inicialmente traçada não parece haver fal-
tado a firme determinação das autoridades governamentais. Assim, por 
exemplo, em meados de 1976, sob uma tempestade de críticas, as prin-
cipais opções foram confirmadas, e o governo publicou um documento, 
cuja sentença-chave diz: “O governo pensa e vai fazer o que está no II 
PND, aprovado pelo Congresso Nacional”38.

Não obstante preservados, os programas integrantes do II PND sofreram 
atrasos que postergaram o atingimento de diversas metas. Já em 1978 se 
admitia que alguns objetivos estavam sendo alcançados (por ex. em siderurgia 
e celulose), mas, para o conjunto dos insumos básicos, a autossuficiência só 
seria atingida em 1981/1982. Com mais razão na área da energia, onde as 
mudanças de estrutura são caracteristicamente lentas (sendo ainda, no caso 
do petróleo, notoriamente sujeitas a azares), os maiores resultados passavam 
a ser esperados para a primeira metade dos anos 1980.

De fato, enquanto reforma da estrutura produtiva, e mudança da inser-
ção do país no mercado mundial, o programa só seria realizado nos pri-
meiros anos da atual década — quando, aliás, se revelaria mais necessário 
que nunca. É o que trataremos de mostrar mais adiante. Antes, porém, 
caberia deter-se sobre algumas das críticas feitas às opções de 1974.

A propósito de críticas

Não me referirei aqui às críticas procedentes daqueles que creem que 
a política de 1974 consistia no adiamento de problemas, ou, como já se 
disse, numa “evasão ao ajustamento”39. Os que assim pensam estão de 
acordo com o Ministro Delfim Netto, para quem teria sido possível pro-
mover o ajustamento (vale dizer, o ajustamento convencional) em 1974. 
“Mas — indaga o ministro — em 1974 alguém imaginava o que iria 

38“Ação Para a Empresa Privada Nacional, o Governo e a Economia de Mercado”, 
Presidência da República, 23/6/76.
39Paulo Rabello de Castro, “Macroeconomia Madrasta, Microeconomia Mirrada”, 
em FMI x Brasil, A Armadilha da Recessão, Fórum Gazeta Mercantil, 1983.
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acontecer em 1979?”40 Como se viu ao longo das páginas precedentes, 
a política de 1974 não consistia em postergar problemas: as soluções é 
que ficavam adiadas, dado o prazo tecnicamente requerido pela matu-
ração dos grandes investimentos. Além do mais, a estratégia de 1974 
supunha, justamente, que o mundo ingressava numa fase de turbulência, 
sendo necessário enfrentá-la com uma redução da “dependência exter-
na”41. A onda de distúrbios que tem início em 1979 viria pois validar o 
diagnóstico feito em 1974.

Um outro gênero de críticas vê no II PND — essencialmente — um 
passo adiante no processo de estatização da economia. A “onda estati-
zante”, declara o jornal O Estado de S. Paulo, numa série de reportagens 
intitulada “Os Caminhos da Estatização”42, estaria agora “se estendendo 
a setores que pertenciam ao setor privado” (op. cit., p. 71). Os setores 
apontados são o siderúrgico (produtos não planos), fertilizantes, explo-
ração mineral, polpa de celulose, petroquímica, indústria de base — 
até aqui, destaques do II PND —, a comercialização de certos produtos 
agrícolas, as áreas creditícia e financeira. Trata-se, alerta o jornal, de um 
“processo sutil que um dia poderá obrigar-nos a reconhecer que a eco-
nomia brasileira é uma economia socialista” (idem, op. cit., pp. 71 e 78).

De acordo com a revista Visão, engajada na mesma campanha, o fe-
nômeno em foco seria “o grande paradoxo do movimento revolucioná-
rio de 1964: a estatização da economia tem sido processada por gover-
nos convictamente privatistas”43. Diante deste problema, declara Henry 
Maksoud, “precisamos dar ao debate político um conteúdo ideológico e 
econômico muito forte”. “É preciso despertar o governo para essa reali-
dade. É preciso conclamar nossas Forças Armadas, os homens de negó-
cio, todos os que se interessam pelo futuro da nação”... (idem, p. 152).

40Entrevista à Gazeta Mercantil, 28 de fevereiro de 1985.
41O conceito da dependência externa, recorrentemente empregado pelos formu-
ladores da política de 74, é passível de crítica, ao omitir a dimensão financeira do 
fenômeno. Assim, para M. H. Simonsen: ...“a verdadeira medida da dependência 
externa de um país está no volume de importações essenciais ao funcionamento 
da atividade econômica e à sustentação de um nível adequado de investimento”. 
Gazeta Mercantil, 9-11/7/1977.
42Série de 11 reportagens publicadas por O Estado de S. Paulo, de fevereiro a março 
de 1975. Os trechos aqui citados foram selecionados por Charles Freitas Pessanha 
em sua Tese de Mestrado, “O Estado e Economia no Brasil: A Campanha Contra a 
Estatização 1974-76”, IUPERJ, 1981, pp. 70 a 117.
43Visão, 19/4/76, p. 27.
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Nesta primeira fase da campanha (aquela propriamente referida ao 
II PND) prevalece um tom de denúncia, sendo, inclusive, bastante fre-
quente apontar como responsáveis pelo avanço da estatização aqueles 
“ideologicamente engajados na tese marxista-leninista”, que longe de 
terem desaparecido lograram êxito em “infiltrar-se no chamado segundo 
escalão do aparelho estatal”44.

Não discutirei aqui estas alegações, — que seriam reeditadas, com mais 
sutileza, nos anos subsequentes. Pretendo apenas sublinhar que o avanço 
da ação reguladora do Estado, mediante políticas de estímulo e orienta-
ção das decisões privadas, bem como a ocupação de novos espaços pelas 
empresas públicas, era algo inerente à decisão maior de levar adiante o 
desenvolvimento em meio à crise e responder ao estrangulamento exter-
no através da reestruturação do aparelho produtivo. Em suma, diante da 
crítica situação com que se defrontava a economia em 1974, o governo 
que acabava de ser empossado negou-se a delegar ao mercado a con-
dução das decisões econômicas. Isto posto, havia que lançar em campo 
todas as forças e instrumentos direta ou indiretamente comandados pelo 
Estado. Havia, em particular, que reforçar a capacidade dos poderes públi-
cos de direcionar recursos. Assim, por exemplo, a transferência de fundos 
como o PIS e o PASEP para o controle do BNDE visava assegurar que eles 
viessem a financiar investimentos (e não o consumo de duráveis) e, mais, 
que as áreas de aplicação fossem aquelas “vitais para o desenvolvimento 
econômico do Brasil e para resolver o déficit do balanço de comércio”45.

Não é fácil imaginar o que teria ocorrido com a economia brasileira, 
caso a acomodação à crise houvesse sido entregue às reações do mer-
cado. A resposta encontrada pelos países desenvolvidos, para pagar a 
conta do petróleo, foi uma grande expansão das vendas de máquinas, 
equipamentos e armas, para os países do Terceiro Mundo e, era par-
ticular, para a OPEP46. Estes foram de fato os únicos mercados (fora o 
do petróleo) que se revelaram capazes de engendrar vultosos recursos 
adicionais no período pós-1974. Inútil acrescentar, tal tipo de resposta 

44Editorial de O Estado de S. Paulo, 5/3/75, de acordo com Charles Freitas Pessanha, 
op. cit., p. 90. No mesmo tom, veja-se “O Gigantismo das Empresas do Estado”, de 
Eugênio Gudin, o qual alerta para as ações sub-reptícias dos “melancias”, in Pessa-
nha, op. cit., p. 115.
45J. P. R. Velloso, entrevista a Visão, 19/4/76.
46Consulte-se, a esse respeito, Fernando Fajnzylber, La Industrialización Trunca de 
America Latina, op. cit., pp. 57 a 64.
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requer o desenvolvimento prévio das referidas indústrias e isto, por sua 
vez, supõe um elevado grau de capacitação tecnológica — estando pois, 
à época, fora do alcance da economia brasileira. Não creio, em suma, 
que existisse, para o Brasil, solução capaz de evitar o endividamento 
externo e o redirecionamento forçado dos investimentos.

Resta no entanto indagar se foram corretamente escolhidas as priori-
dades e, concretamente, se não teria sido melhor confiar no tirocínio dos 
empresários privados. Pelo que conheço das pressões e sugestões feitas 
à época por interesses privados, creio que não. A título de curiosidade, 
seguem abaixo, sob a forma de escalas de prioridade, as recomendações 
feitas ao governo por um grupo de empresários e alguns ministros de 
Estado em outubro de 197647.

Como se vê, nas respostas dos empresários, a Prospecção de Petróleo 
surge como quarta prioridade, abaixo mesmo da Ferrovia do Aço (!), à 
qual é conferida a segunda prioridade, só superada por Itaipu. Quanto 
ao Programa Nuclear, surge logo após a Prospecção de Petróleo, e acima 
dos Transportes Urbanos...48. As respostas dos ministros, como seria de 
se esperar, conferem com as opções do governo, que seriam, aliás, logo 
a seguir reafirmadas.

47Revista Exame, 13/10/76. Foram consultados 12 empresários, dirigentes das empresas: 
Bergamo, Brown Boveri, C.B.P.Q., Cobrasma, Confab, Conforja, Construtora Alcindo Viei-
ra, Ecisa, Heleno & Fonseca, Santa Matilde e Ultra, e três ministros, cf. Carlos Lessa, “A 
Estratégia de Desenvolvimento 1974-1976. Sonho e Fracasso”, op. cit., pp. 163 e 164.
48A Ferrovia do Aço e, em especial, o Acordo Nuclear, já eram então objeto de cer-
rada crítica por parte de técnicos e cientistas.
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Os despropósitos contidos na listagem anterior dispensam comen-
tários. Igualmente disparatadas seriam, por exemplo, certas propostas 
e atitudes de representantes das montadoras no pós-1974. Dentre elas 
destaquemos: introdução do motor a diesel para carros de passeio; resis-
tência em cessar a produção de veículos de seis cilindros; resistência ao 
motor a álcool; previsões, como a do Sr. Sanchez da GM do Brasil, de 
um mercado interno de dois milhões de veículos em 1985, etc.49

*

Volto-me agora para um outro gênero de crítica, representado pela já 
referida tese de Carlos Lessa.

Lessa não crê que o II PND pretenda dar uma resposta à crise exter-
na. Para ele “o II PND faz da ‘crise do petróleo’ (à qual o autor sempre 
se refere entre aspas) a justificativa para a proclamação serena e não 
traumática do projeto de potência nascida no interior do aparelho do 
Estado” (op. cit., p. 115, parêntesis acrescentados). O próprio “equilíbrio 
das contas externas seria um objetivo tático” (idem, p. 115). Para Lessa, 
enfim, “o diagnóstico explícito (vale dizer, a crise do petróleo, etc.) é 
apenas a ponta do iceberg”... (ib., p. 53, parêntesis acrescentado), ha-
vendo que partir em busca do não dito: só assim poderemos entender 
este documento que “anuncia à Sociedade o destino, os encargos e as 
benesses dos anos vindouros que o Estado-Príncipe consultando suas 
razões houve por bem proclamar” (ib., p. 2).

O nosso autor vê, em suma, no episódio II PND, um caso extremo 
de descolamento do Estado de suas bases de sustentação. “O próprio 
fortalecimento do capital nacional, repetidamente enfatizado no II PND, 
seria apenas o primeiro momento de uma Estratégia que aponta a Na-
ção-Potência” (ib., p. 23). Mas, como “a mera vontade do Príncipe, não 
importa quão poderosa seja, não se sustenta em si mesma” (ib., p. 208), 
“a nosso juízo, em algum momento, ao longo de 1976, a Estratégia foi 
submersa”... e “o II PND transformou-se em letra morta”, ainda que, “ao 
nível apologético das declarações oficiais continue vigente” (ib., p. 83).

49Os atritos de representantes da indústria automobilística com a nova administração 
começaram cedo e se agravaram rapidamente. Segundo a revista Visão de 23/9/74 
(p. 66) o Sr. Wolfgang Sauer, presidente da Volkswagen, teria confidenciado “ou sou 
um bobo ou está tudo errado entre nós e o governo”. Cf. Carlos Lessa, “A Estratégia 
de Desenvolvimento 1974-1976. Sonho e Fracasso”, op. cit., pp. 188 a 197.
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Meu entendimento do II PND é, como vimos, diferente. Trata-se de 
um plano cujas propostas centrais encontram-se profundamente marca-
das pela consciência de que o mundo se encontrava mergulhado em gra-
ve crise, que tornou patente a vulnerabilidade da economia brasileira.50 
Mas o plano encontra-se também impregnado da decisão de levar a ter-
mo o processo de desenvolvimento econômico. E é sob este prisma que 
a tese de Lessa — despida de exageros — tem sua dose de razão. Há, no 
plano, uma manifesta vontade política, e um grande desencontro com 
os “interesses”. O projeto de industrialização nacional, que teve como 
primeiro grande marco a batalha pela moderna siderurgia, é ali osten-
sivamente assumido. Tal projeto, ora adotado, ora deixado de lado, por 
sucessivas administrações, tem profundas raízes em segmentos da bu-
rocracia civil e das Forças Armadas, conta com o apoio intermitente de 
parcela da burguesia nativa e chegou, mesmo, no episódio da luta pelo 
petróleo, a desfrutar de apoio popular. Jamais deixou, porém, de trazer 
em si a marca de uma determinação política que busca sobrepor-se ao 
chamado jogo das forças de mercado. Por isto mesmo, cabe advertir, a 
caracterização feita por Lessa, segundo a qual a estratégia de 1974 colo-
ca “o Estado como sujeito e a sociedade como objeto”,51 é enganosa. Há 
aqui um deslize através do qual a sociedade vem a ser identificada com 
o mercado. O Estado surge na estratégia de 1974, inegavelmente como 
sujeito — mas o objeto é, antes que nada, a economia, ou se se quiser, 
o mercado. O equívoco seguramente provém de que naquele momento o 
Estado também era — ostensivamente — o sujeito no plano político. E, 
aqui sim, o objeto era a sociedade. Mas, o II PND, enquanto estratégia 
de superação da crise e consolidação dos interesses de longo prazo da 
economia brasileira, que rejeita e redireciona os impulsos procedentes 
do mercado, poderia haver sido adotado através dos mais límpidos pro-
cessos democráticos. Em outras palavras, a perversão política reside nos 
métodos através dos quais o II PND foi definido e implementado. Isto 
posto, admita-se que as democracias europeias, frente à reconstrução 
do pós-guerra, tomaram também decisões que pouco ou nada tinham 

50Esta constatação, já anteriormente assinalada, encontra-se fortemente presente 
no pronunciamento que se segue à primeira reunião ministerial em 19 de março 
de 1974. Ainda mais enfático, declararia Severo Gomes meses após: “Na verdade, 
parece extinguir-se um período na vida da humanidade, iniciado no pós-guerra”... 
Conferência na ESG, 21/8/74.
51Carlos Lessa, “A Estratégia do Desenvolvimento 1974-1976. Sonho e Fracasso”, 
op. cit., p. 15.
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a ver com os interesses capitalistas de curto prazo — e exigiam grande 
presença e intensa atuação do Estado sobre a economia. Por outro lado, 
convém não esquecer, o regime seria autoritário, com ou sem II PND... 
Aliás, na América Latina, as ditaduras têm revelado maior afinidade com 
o liberalismo econômico e as atividades primário-exportadoras, que 
com o planejamento e a industrialização.52

Finalizando, discordo de que o II PND tenha, na prática, morrido em 
1976, sobrevivendo apenas na retórica oficial. A estratégia de 74 abortou 
a reversão cíclica que se anunciava quando da posse do novo governo 
e permitiu a sustentação de uma elevada taxa de crescimento até o final 
da década dos 1970. Além disto, por haver deslanchado transformações 
que se revelaram irreversíveis, sua influência projetou-se sobre o gover-
no instalado em março de 1979.

*

Espero haver deixado claro que, segundo penso, o que há de conde-
nável no período em foco não decorre das diretrizes econômicas esta-
belecidas em 1974, e sim do regime político vigente. É claro, no entan-
to, que as taras do regime contaminaram, em maior ou menor medida, 
tudo o que ocorreu no período. No que se refere ao plano propria-
mente dito, o II PND cumpriu toda a sua conturbada trajetória, como 
um produto de gabinete, incapaz de obter o apoio (e muito menos a 
mobilização) de uma sociedade, que não participou de sua elaboração 
e não tinha como controlar a sua execução. Esta falta de respaldo po-
lítico e participação social deve ter custado muito. E isto não apenas 
pela razão trivial de que qualquer plano ou política ganha em vigor 
quando discutido e aceito pela sociedade, mas, concretamente, pela 
carência de apoio frente a interesses menores ou mesmo escusos que 
ameaçavam mutilar a estratégia. Acrescente-se a isto o fato de que a 
corrupção e a impunidade, tão características do ambiente fechado das 
ditaduras, impuseram severos estragos à consecução de diversas metas. 
Nada disto, porém,  impediu que — a um custo seguramente superior 
ao necessário — a transformação da estrutura produtiva almejada pelo 

52Veja-se a propósito as críticas — no nosso entender procedentes — de José Serra a 
Guilhermo O’Donnell em “Três Teses Equivocadas Relativas à Ligação entre Indus-
trialização e Regimes Autoritários”, in David Collier (org.), O Novo Autoritarismo na 
América Latina, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1982.
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II PND tenha, em grande medida, se realizado.53 O que fracassou foi 
a chamada “estratégia social”, de acordo com a qual seria necessário 
“realizar políticas redistributivas enquanto o bolo cresce”.54

3. Vicissitudes do II Delfinato

Introdução

No ano de 1977, como reflexo do rígido controle das importações 
(parte integrante da estratégia adotada), da queda do ritmo de cresci-
mento da economia e da evolução excepcionalmente favorável dos ter-
mos de intercâmbio — que saltam de um índice 76 em 1975, para 100 
em 1977 —, foi momentaneamente atingida uma situação de equilíbrio 
das transações comerciais. No ano seguinte, com os principais progra-
mas e projetos oriundos do II PND ainda em pleno andamento, o país 
foi alcançado pelo segundo choque do petróleo. À nova alta, que faria 
o valor das importações de combustíveis líquidos saltar do patamar de 
US$ 4 bilhões, para valores próximos a US$ 10 bilhões entre 1980 e 
1982, se seguiriam a explosão dos juros — principal fator determinante 
do salto da conta de juros líquidos pagos ao exterior, de US$ 2,7 bilhões 
em 1978, para US$ 9,2 bilhões já em 1981 — e, a ela associada, a der-
rocada dos preços de importantes produtos primários exportados pelo 
país. Outras adversidades, como é bem sabido, viriam a se somar: a 
longa recessão dos países industrializados e o colapso do sistema inter-
nacional de crédito privado.

A brutal queda da capacidade de importar — que de um índice 236 
alcançado em 1978 cai, já em 1979, para o valor 16155 — requeria, mais 
uma vez, uma resposta por parte do país. A escolha coerente com o II 
PND deveria combinar, no nosso entender, uma revisão, face às novas 
circunstâncias, dos programas e projetos definidos em 1974, acrescida 
de medidas extraordinárias do tipo: racionamento do consumo de com-
bustíveis; controle das importações, por empresas (medida que veio a 
ser adotada em 1980, após a queima das reservas do país); programa de 
emergência de substituição de importações; e, claro, fomento redobrado 

53Veja-se, adiante, seção “O Ganho de Divisas Decorrente dos Grandes Programas 
Setoriais”, pp. 57 a 61.
54II PND, p. 61.
55Índice com base 100, em 1970, calculado a partir de dados do Banco Central.
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às exportações. A esta correção e intensificação do processo de ajuste 
deveria ainda ser acrescentada uma política industrial e tecnológica im-
pondo normas e especificando limites para o consumo de energia em 
setores tais como: veículos automotores, eletrodomésticos, construção 
civil, etc. Teria com isto (praticamente) início uma política mais “fina” de 
adaptação à era da energia cara, atuando-se agora, ainda que tardiamen-
te, sobre processos e produtos.

Mais que uma estratégia alternativa, esta política representaria um 
derradeiro esforço (e sacrifício) visando abreviar o caminho em direção 
às transformações visadas pelo II PND. Afinal, as novas dificuldades — aí 
incluída a recessão mundial de 1980 e 1982, e o colapso do mercado 
financeiro internacional — vinham comprovar a validade do empenho 
assumido no sentido da internalização das fontes de energia, dos insu-
mos estratégicos, e dos bens de capital.

É fundamental ressaltar ainda que desta feita — em 1979 — uma po-
lítica de contenção do crescimento teria resultados penosos, mas, sem 
dúvida, nem sequer comparáveis às desastrosas consequências que era 
de se esperar de uma freada em 1974. Neste último ano, insistimos, 
travar uma economia que havia no ano anterior crescido à espantosa 
taxa de 14%, que havia recentemente deflagrado um grande surto de 
investimentos (em maior ou menor medida colocado em questão pela 
quadruplicação do preço do petróleo), e num momento em que era cru-
cial preservar o estado de ânimo dos empresários, para poder engajá-los 
no programa de reestruturação do aparelho de oferta, equivaleria a pro-
mover o desmoronamento do presente e o comprometimento — talvez 
irremediável — do futuro. Em 1979, por contraste: a velocidade da eco-
nomia era muito inferior; os investimentos oriundos do milagre (dada 
a sustentação do crescimento nos anos anteriores) já haviam sido em 
maior ou menor medida digeridos; a safra de investimentos de 1974 já se 
encontrava em adiantado estágio de maturação; e, o que também é im-
portante, não se pretendia deslanchar uma nova onda de investimentos. 
Em resumo, os efeitos negativos do desaquecimento não se abateriam 
sobre uma conjuntura volátil — e nem tampouco se pretendia obter, 
como em 1974, a adesão dos capitais privados a um novo salto adiante 
da economia. Por fim, o amplo comprometimento direto e indireto dos 
poderes públicos em projetos associados ao II PND facilitaria a sustenta-
ção — durante o desaquecimento — dos empreendimentos integrantes 
da safra de 1974. Aliás, ameaçados talvez no curto prazo, eles haviam 
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se tornado ainda mais válidos numa perspectiva de longo prazo. Este 
último ponto parece-me crucial. Significa que a economia não mais se 
encontrava ameaçada — como em 1974 — por uma crise de ajustamen-
to do estoque de capital.

O aprofundamento da opção de 1974, aliado — na medida do indis-
pensável — ao esfriamento da economia, era, pois, no meu entender, uma 
possibilidade a ser seriamente considerada em 1979. A esta posição talvez 
tenha tendido o Ministro Simonsen, ao defender, em julho de 1979, a im-
plantação de uma “economia de guerra”56. Após sua queda, vozes isoladas 
continuaram, vez por outra, a propor este tipo de solução. Como é bem 
sabido, este não seria, porém, o caminho adotado. Muito pelo contrário.

Confronto de opções

Já foi diversas vezes dito que a política econômica, mais uma vez sob 
o comando de Delfim Netto, a partir de agosto de 1979, caracterizou-se 
pela inconsistência. Que Delfim disse e desdisse, apontou numa direção 
e logo a seguir noutra, até mesmo contrária, não cabe dúvida. Acredito, 
porém, que sob este ziguezague há opções básicas que vão adquirindo 
crescente consistência. Mais adiante trataremos de identificá-las. Antes, 
porém, convém fazer uma breve referência à fase inicial da nova polí-
tica, por muitos impropriamente apontada como um desastrado ensaio 
de heterodoxia.

Passados os eufóricos pronunciamentos que acompanharam a apoteó-
tica posse do novo Ministro do Planejamento, sua política veio a tomar 
corpo com o chamado “pacote” de dezembro. A alguns observadores 
não passou despercebido o fato de que, se por um lado o novo ministro 
se negava a admitir a recessão — donde a suposta heterodoxia —, por 
outro começava a definir uma estratégia visando levar o país “de volta à 
economia de mercado”57. Mais precisamente, diversas medidas tomadas 
por Delfim estavam afinadas com o receituário ortodoxo. Dentre elas 

56Diretrizes para a Comissão Nacional de Energia, Jornal do Brasil, 9/7/79.
57Consulte-se, a propósito, o suplemento da Gazeta Mercantil de 10/12/79, dedica-
do ao pacote. Veja-se, em particular, os artigos intitulados “Os Novos Rumos para 
Crescer”, “Uma Parte da Receita do FMI”, “No Exterior Reação Imediata Deverá 
ser Favorável ao Pacote”, e “Para os Banqueiros, Magnífico”. Como muitos poderão 
lembrar, o “pacote de dezembro” recebeu o apoio de correntes bastante diversas. 
Destoando do clima predominante, José Serra faria dura crítica às novas medidas, 
em “Remédio para Piorar Doente”, Folha de S. Paulo, 12/12/79.
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destaquemos: o fim do subsídio às exportações; a extinção do depósi-
to prévio; o relaxamento dos critérios de similaridade; o início do des-
mantelamento do mecanismo dos juros subsidiados e a desvalorização 
cambial.

É bem verdade que algumas destas medidas haviam sido concebidas 
(em regra no biênio 1974/75) como “de exceção”, já existindo com-
promissos no sentido da sua gradual extinção. Ocorre, porém, que a 
situação havia se tornado, mais uma vez, “de emergência”. E o sinal de 
alerta havia partido do próprio Ministro Simonsen que — insuspeito no 
seu afinco em debelar as pressões inflacionárias — havia declarado: “a 
inflação é péssima, mas o impasse externo mortal”58. Delfim ignorou o 
alerta, desfez-se dos instrumentos heterodoxos de controle do comér-
cio exterior, desvalorizou... e voltou atrás, restabelecendo — e até mes-
mo intensificando — certos controles pouco depois. Permaneceram, no 
entanto, o “choque inflacionário”, e outras consequências negativas da 
maxidesvalorização.59 Restou também uma situação externa profunda-
mente agravada pela dilapidação das reservas e o crescimento explosivo 
da dívida de curto prazo.60

Findo o episódio, na segunda metade de 1980, os contrastes entre a 
nova concepção e a estratégia de 1974 irão se tornar patentes. A grandes 
rasgos, o confronto pode ser estabelecido como segue.

A interpretação do desequilíbrio observado nas transações externas bra-
sileiras sofre, com Delfim, uma profunda alteração. Ao observador menos 
atento isto pode passar despercebido, seja porque Delfim evita explicitar 
a mudança de diagnóstico, seja porque ele responsabiliza enfaticamente 
o exterior pelo ressurgimento do desequilíbrio externo. Esta visão dos fatos 
— o país teria levado uma nova “trombada” — não apenas se assemelha 
à de 1974, como discrepa, inegavelmente, da visão do FMI. Cessam aí, 
porém, os elementos de continuidade. Quanto à mudança em curso na 
percepção dos problemas enfrentados pela economia brasileira, revela-se, 
antes que nada, no realce atribuído à magnitude do gasto (global) interno. 
Para Delfim, os países produtores de petróleo haviam colocado em 1973 
um imposto sobre “a economia nacional”. E acrescenta: “isto implicaria 

58Diretrizes para a Comissão Nacional de Energia, Jornal do Brasil, 9/7/79.
59Como já foi assinalado, a política de prefixação das desvalorizações se encarregou 
de reconstituir, em poucos meses, a paridade cambial anterior à maxidesvalorização.
60Paulo Nogueira Batista Jr., Mito e Realidade na Dívida Externa Brasileira, Rio de 
Janeiro, Paz e Terra, 1983, pp. 22 e 23.
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uma redução ou a nível de consumo, ou a nível de investimento. Como 
não fizemos isto, entramos no caminho de ampliar o endividamento ex-
terno”.61 Não é preciso realçar a discrepância entre esta visão — tão ca-
racterística da comunidade financeira internacional — e a percepção do 
problema que impregna o II PND. Neste último caso, não se perde jamais 
de vista que a economia enfrenta uma situação de estrangulamento exter-
no. A curto prazo, a situação podia ser contornada mediante uma combi-
nação de freios e estímulos aplicados, respectivamente, a importações e 
exportações, e captação de empréstimos externos. Mas o eixo da política 
econômica residiria nos meios e medidas destinados a recondicionar o 
aparelho produtivo. Para Delfim, no entanto, “um tratamento de choque, 
em 1973, certamente teria produzido resultados”.62 Ao invés disto o gover-
no optou por “um programa que estava muito acima de nossa capacidade 
de poupança.”... “nós investimos muito mais do que a Sociedade está dis-
posta a poupar”63. Além disto, acrescenta Delfim, em outra parte, o pró-
prio consumo foi mantido acima das possibilidades do país: “Se tomarmos 
um país europeu, o Estado brasileiro já desempenha o papel do Estado em 
1980, e a economia brasileira está em 1950... Produzimos como se esti-
véssemos em 1950 e distribuímos, realmente, em 1980”64.

O anterior assinala, sem dúvida, uma profunda mudança na percepção 
das dificuldades enfrentadas pela economia. Ao invés do estrangulamento 
externo, o vilão da história passa a ser a deficiência de poupança, tendo 
por coadjuvante o excesso de consumo. O colapso da capacidade de im-
portar que constitui, no caso, a verdadeira questão — e não apenas a “ori-
gem” das dificuldades — dilui-se como problema. Numa palavra, o de-
sequilíbrio passa a ser concebido como interno. No diagnóstico de 1974 
também se reconhecia a existência de um problema interno — mas ele 
era de natureza setorial, envolvendo base energética e estrutura produtiva.

Quanto ao déficit de transações correntes — idêntico por definição 
à poupança externa — é entendido por Delfim como a medida da 

61A. Delfim Netto, “Manter o Desenvolvimento e Reduzir a Dependência Externa”, 
palestra na ESG, maio de 1980, p. 6. Veja-se também, no mesmo sentido, A. Delfim 
Netto: “Abertura Política não Combina com a Recessão”. Entrevista ao Panorama 
Econômico de O Globo, 30/5/80.
62Palestra na ESG, maio de 1980, p. 19.
63A. Delfim Netto, “Mudanças Estruturais na Economia do Governo Figueiredo”, op. 
cit., p. 75.
64Panorama Econômico, O Globo, 30/5/80.
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“contribuição dos outros países para o nosso desenvolvimento”65. A 
adoção desta perspectiva contradiz obviamente a tese de que o país ha-
via sido vítima de uma “trombada”. Além do mais — e ao contrário do 
ocorrido nos anos 1970 — estava-se justamente ingressando numa fase 
em que a carga explosivamente crescente de juros passava a explicar 
uma elevada proporção do déficit de transações correntes — tornando 
entre errôneo e ridículo afirmar que o referido déficit mede a “contri-
buição” externa para o desenvolvimento.

Mais que um mero deslocamento da problemática, a versão agora 
adotada pelo governo subestimava ou mesmo ignorava o esforço de mu-
dança em que se encontrava engajada a economia brasileira. Omitido 
aquilo que havia de específico, Delfim descobrirá (não se cansando des-
de então de proclamar) que a situação brasileira era idêntica à de qual-
quer outro devedor, e que o processo de ajuste trará consigo os mesmos 
resultados.

O anterior nos conduz à mais importante consequência prática da 
mudança de diagnóstico: a aceitação da terapia convencional. A partir 
desta perspectiva, Delfim anuncia como um caso exemplar de “ajuste” 
o ocorrido no Brasil em 1981. Assim, referindo-se à experiência daquele 
ano, afirma: “Era preciso, portanto, fazer esse enorme ajustamento. Ele 
foi feito. E com bastante sucesso. Reivindico isso”. Ao que acrescenta, no 
mesmo tom: “Tão logo tínhamos promovido o ajuste, pusemos de novo 
em marcha o sistema produtivo e rapidamente o índice de desemprego 
voltou para os níveis anteriores, mostrando que realmente a economia 
responde aos comandos”66.

Cerca de um ano mais tarde, o governo iria ainda mais longe, na acei-
tação do receituário ortodoxo. Além de “aumentar significativamente a 
poupança interna” há que “tornar a economia mais eficiente”. Este novo 
objetivo “será alcançado através de alinhamento nos preços relativos entre 
os vários setores, eliminação de subsídios e redução da intervenção direta 
e indireta do governo na economia”67. Mais uma vez, não é preciso frisar 
a completa mudança de perspectiva, face às propostas que caracterizam a 

65A. Delfim Netto, “Manter o Desenvolvimento...”, ESG, 80, p. 26, e A. Delfim Netto, 
“Mudanças”, ESG, 84, p. 18.
66A. Delfim Netto, “Brasil 82: A Grande Luta para Manter o Espaço para Crescer”. 
Escola de Guerra Naval, 15/9/82, pp. 6 e 10.
67Carta ao Sr. Jacques de Larosière, de 6 de janeiro de 1983, assinada por Ernane 
Galvêas e C. Geraldo Langoni.
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política de 1974. Ali também se perseguia a maior eficiência, mas ela seria 
obtida através da correção dos flagrantes desbalanceamentos do aparelho 
produtivo, e do alcance de um outro “patamar tecnológico”68.

Retornando aos contrastes, focalizemos, por um momento, as empre-
sas públicas.

As estatais, que haviam assumido posições hegemônicas nas trans-
formações desencadeadas pelo II PND, passam a ser vistas como “um 
dos problemas mais complicados da economia brasileira”69. O contraste 
das visões pode talvez ser evidenciado da seguinte maneira. Na política 
de 1974, bem como na nova política dos anos 1980, sobre elas recai “o 
maior peso do esforço de ajustamento”70. Só que no primeiro caso isto 
significa assumir e exercer a liderança no recondicionamento da econo-
mia, enquanto no segundo isto quer dizer que a elas cabem os maiores 
sacrifícios. Sua função é, numa palavra, regressiva: cabe-lhes “ceder es-
paço” à empresa privada. Quanto aos grandes projetos, direta ou indi-
retamente sob sua responsabilidade, serão referidos como contrapartida 
da dívida71, o que, além de falso72, equivale a apontá-los à execração 
públicNo que se refere às grandes opções, assinalemos que a partir de 
1979/80 diferentes fontes governamentais começam a denunciar a “in-
dustrialização a qualquer custo” praticada neste país. Volta-se também a 
falar em vantagens comparativas “legítimas”, que estariam situadas nos 
setores agrícola e mineral73. Para Delfim, “o desemprego que está em 
São Paulo ninguém vai resolver aqui em SP”74. A retomada haveria de 

68A expressão é de Marcos Vianna, citado em Charles Freitas Pessanha, “O Estado 
e Economia no Brasil: a Campanha Contra a Estatização 1974-76”, op. cit., p. 127.
69A. Delfim Netto, “Brasil 82: a Grande Luta para Manter o Espaço para Crescer”, 
op. cit.
70“A Crise Mundial e a Estratégia Brasileira do Ajustamento do Balanço de Pagamen-
tos”, Exposição do Ministro Ernane Galvêas no Senado Federal, em 23/3/83, p. 66.
71A. Delfim Netto, “Manter o Desenvolvimento e Reduzir a Dependência Externa”, 
Palestra na ESG, maio de 80, p. 27.
72“A dívida foi feita para pagar a conta do petróleo e os juros. Os projetos que esta-
vam sendo executados eram apenas um bom argumento para conseguir o dinheiro”. 
A. Delfim Netto, entrevista a Exame, 1/5/85. Este tema é examinado em A Economia 
Brasileira em Marcha Forçada, pp. 126-8.
73Carlos Geraldo Langoni, “A Estratégia de Ajustamento do Setor Externo”, Jornal do 
Brasil, Caderno Especial, 27/9/81.
74A. Delfim Netto, “Emprego na Indústria Começa no Campo”, Programa “Crítica e 
Autocrítica”, 10/9/81, SEPLAN.
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vir através da expansão agrícola, e a maior capacidade de importar, em 
decorrência do crescimento das exportações primárias (previsão feita em 
dezembro de 1983)75.

A maior prioridade nacional era, para Delfim, o Projeto Carajás. A 
ele caberia equacionar o problema da dívida externa: “Quando tivermos 
Carajás a plena carga, ele representará uma exportação da ordem de 9 a 
10 bilhões de dólares por ano. É um acréscimo sobre as exportações nor-
mais. Isto significa que a curva de exportações vai se deslocar para cima 
e vai construir um espaço entre as importações, que constitui o saldo da 
balança comercial. É com esse saldo que nós vamos diminuir o nosso défi-
cit em contas correntes; e é desta forma que vamos diminuir a importância 
relativa da dívida externa”76.

Não comentarei a qualidade das novas opções, ou o acerto das pre-
visões a elas associadas. Direi apenas que o giro de 180° que a equipe 
capitaneada por Delfim tentou imprimir à economia — em consonância 
com o saber econômico convencional, seus apóstolos, e os interesses 
que os respaldam — não conseguiu efetivar-se. Um importante foco de 
resistência era constituído pelos cronogramas de obras e dispêndios dos 
grandes projetos (ainda) em andamento. Como reconhece Delfim, “te-
mos que terminar os projetos porque falta pouca coisa em cada proje-
to”77. Não havia como provocar o aborto, no oitavo mês de gravidez... A 
ortodoxia tinha que conviver com a heterodoxia. A solução do embate 
permanecia adiada — e o país começava a chegar ao término da longa 
jornada que teve início em 1974. Com efeito, nos anos de 1983 e 1984 
viriam à tona, em massa, e provocando verdadeiros saltos de oferta, efei-
tos da estratégia de 1974.

O ganho de divisas decorrente dos grandes programas setoriais

A expansão da capacidade produtiva resultante dos grandes programas 
setoriais, que começa a tomar corpo em fins dos anos 1970, e prossegue 
nos primeiros anos desta década, viria a culminar em 1983 e 1984. O 
momento não poderia ser mais oportuno. O colapso da capacidade de 

75A. Delfim Netto, “Transigir: Aprendizado da Convivência”, op. cit., pp. 22 e 23.
76A. Delfim Netto, “Rumo ao Norte: A Abertura de uma Nova Etapa do Desenvol-
vimento”, Entrevista a jornalistas do Grupo Liberal, Belém do Pará, dezembro de 
1982, pp. 4 e 18, SEPLAN.
77A. Delfim Netto, “Mudanças Estruturais na Economia do Governo Figueiredo”, op. 
cit., p. 34.
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importar ocorrido de 1979 a 1982 foi ainda maior que o verificado em 
1973 e 1974. E o barril de petróleo substituído, digamos, em 1983, cus-
tava, em dólares constantes, 36% a mais do que em 1974. Assim sendo, 
o estrangulamento externo que os grandes programas setoriais viriam, por 
fim, aliviar, era ainda mais agudo do que aquele que inspirou a estratégia 
de 1974.

Por outro lado, as vantagens comparativas adquiridas a partir de 
1974 (e confirmadas pelo segundo choque) mediante, entre outros me-
canismos, o barateamento relativo da eletricidade de origem hídrica, 
e o desbravamento de áreas e recursos até então marginalizados, co-
meçam, recentemente, a se traduzir na conquista de novos espaços 
no mercado externo. A celulose e os não ferrosos são aqui exemplos 
notórios. Em tais casos, cabe frisar, a substituição de importações foi 
desde o início concebida como um mero primeiro estágio, a ela se 
seguindo o ingresso no mercado internacional. Reflexo deste fato, a 
metodologia (a seguir indicada) de avaliação dos ganhos de divisas pa-
trocinados pelos grandes programas agrega, setor por setor, os dólares 
poupados mediante substituição de importações, e os adquiridos via 
exportações adicionais. Sumariamente, o método de avaliação pode 
ser assim descrito.

O primeiro passo consiste em comparar ano a ano, o consumo inter-
no de cada produto, ou grupo de produtos, associado a um determinado 
programa (petróleo, metais não ferrosos, produtos químicos, papel e ce-
lulose e produtos siderúrgicos), com o nível médio de sua produção em 
1979/80. A diferença entre estas duas magnitudes (o consumido no ano 
de referência e o produzido no ano-base 1979/80) fornece uma estimati-
va do volume de importações virtuais, que teria sido necessário realizar, 
caso não entrasse em operação a capacidade produtiva adicional, oriun-
da de investimentos passados, incluídos nos programas setoriais. Há três 
suposições neste raciocínio:

a) em 1979/80, limiar da entrada em operação dos grandes progra-
mas, a capacidade instalada encontra-se plenamente utilizada. Obser-
ve-se que, no referente aos setores aqui considerados, isto não é uma 
decorrência da conjuntura (geral) da economia, e sim do próprio recru-
descimento da asfixia externa;

 b) todo acréscimo de capacidade, posterior a 1980, provém dos pro-
gramas setoriais. Em outras palavras, os investimentos em curso, nos se-
tores aqui focalizados, são parte integrante da safra de 1974;
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 c) caso não fosse atendido a partir da capacidade interna existente 
(desde 1979/80, ou, por acréscimo, a partir dos grandes programas), o 
suprimento teria de ser feito por importações.

Tratando-se dos produtos em questão — petróleo, metais não ferro-
sos, produtos químicos, papel e celulose e produtos siderúrgicos — estas 
suposições nos parecem plenamente válidas.

Do volume virtual de importações líquidas (vale dizer importações 
menos exportações)78, passa-se ao respectivo valor, multiplicando-se 
esta quantidade pelos preços vigentes no mercado internacional. Final-
mente, a diferença entre o valor das importações (líquidas) virtuais, e o 
valor das importações (líquidas) efetivas fornece o ganho de divisas por 
produto (ou grupo de produtos).

Apresentamos a seguir os grandes resultados obtidos a partir desta 
metodologia.

No tocante à área de bens de capital, um dos programas de maior 
destaque na estratégia de 1974, a substituição de importações verificada 
entre 1979/80 e 1984 foi também considerável. Ocorre, porém, que não 
seria lícito, neste caso, supor a capacidade de produção plenamente 
ocupada, no ano (médio) base de 1979/80. Por outro lado, o avanço neste 
setor só raramente se faz por adição de grandes blocos de capacidade 
— surgindo mesmo, frequentemente, como resultado de pequenas mu-
danças introduzidas nas linhas de produção existentes. Finalmente, não 
seria fácil distinguir, neste terreno, entre a substituição de importações 
patrocinada pelas políticas de 74, e a substituição em resposta à retomada 

78As importações virtuais, bem como as efetivas, serão sempre consideradas em 
termos líquidos, isto é, importações-exportações.

Tabela 4 — Ganhos de divisas derivados dos programas setoriais

Fonte: Vide A Economia Brasileira em Marcha Forçada, cit., Parte I, Apêndice II.

Ano

1981
1982
1983
1984

Produtos

1.029
1.210
1.308
1.307

354
218
308
325

Produtos

149
79
363
636

Celulose

90
170
188
378

22
139
366
353

Petróleo

1.052
1.903
2.351
4.404

Total

2.696
3.719
4.884
7.403

Metais 
não 

ferrosos
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do estrangulamento externo, a partir de 1981. Por todas estas razões, deci-
dimos tratar, à parte, a substituição de importações ocorrida neste campo. 
Exercício sumário realizado sugere ganhos consideráveis neste campo: da 
ordem de US$ 1,7 bilhão em 1983, e US$ 2,2 bilhões em 198479.

Por fim, sendo o nosso intuito avaliar, unicamente, os ganhos de divisas 
atribuíveis aos grandes projetos setoriais deslanchados em 1974/75, 
deixamos de considerar aqui a substituição de importações realizada no 
varejo por empresas nacionais e estrangeiras. Não cabe dúvida, porém, que 
a reação das empresas à asfixia externa (especialmente de fins de 1982 a 
fins de 1984) foi altamente criativa. De acordo com informações colhidas na 
CACEX, a produção local de peças e componentes permitiu uma redução, 
do valor das importações não inferior a US$ 1,5 bilhão, no ano de 1984.

Retornemos aos ganhos de divisas promovidos por grandes progra-
mas setoriais.

A Tabela 4 permite tecer as seguintes considerações sobre o ajuste 
externo procedido nos anos de 1983 e 1984. Para conseguir o (mesmo) 
saldo comercial obtido nestes anos, mas sem contar com os ganhos ad-
vindos dos programas setoriais, seria necessário comprimir, adicional-
mente, o gasto líquido de divisas, de US$ 4,9 bilhões e US$ 7,4 bilhões, 
respectivamente, em 1983 e 1984.

Isto significa que mediante políticas de compressão (adicional) do 
gasto interno, desvalorização cambial, ou através de expedientes hetero-
doxos (intensificação do controle às importações, aumento dos subsídios 
às exportações, etc.), as importações totais teriam que ser reduzidas e/ou as 
exportações ampliadas, no correspondente àqueles valores. Caso os instru-
mentos heterodoxos se encontrassem banidos, por pressão da comunidade 
financeira internacional, restariam apenas a compressão do gasto interno 

79É bem sabido que toda estimativa de substituição de importações contém alguma 
dose de arbítrio. No exercício aqui realizado, por exemplo, pareceu-nos plausível 
ignorar o efeito preço — que no entanto teria certamente contribuído para a con-
tenção do consumo de certos derivados do petróleo, após 1980. Por outro lado, 
teríamos que ter descontado as importações destinadas à operação da capacidade 
acrescida de produção. Como será dito mais adiante, no que toca aos primeiros 
estágios da produção (como por exemplo, no campo mineral), isto não constitui 
problema. Na química orgânica, porém, haveria sem dúvida que subtrair o corres-
pondente ao valor da matéria-prima. Em alguns setores (como siderurgia e celulose), 
em compensação, a substituição de importações havia começado antes de 1979, o 
que sugere a ocorrência de uma subestimação do valor total substituído. Ver A Eco-
nomia Brasileira em Marcha Forçada, cit., Parte I, Apêndice II, Tabela X.
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e a desvalorização cambial. Além disto, se as importações se mostrassem 
inelásticas, e o mercado internacional permanecesse estagnado, dificultan-
do seriamente a ampliação das exportações (quadro próximo à realidade 
enfrentada em 1983), o grosso do ajuste teria que ser obtido por retração 
(adicional) das importações. Dado, no entanto, a rigidez do coeficiente de 
importações, isto requereria significativa queda (sempre adicional) da ren-
da interna. Sem prolongar o raciocínio, lembremos apenas que a retração 
efetivamente ocorrida em 1983 parece haver levado um grande número de 
empresas à beira da falência. Em tais circunstâncias é lícito supor que uma 
retração significativamente maior desencadearia a tão temida — e ampla-
mente cogitada — quebra em cadeia de empresas e bancos. Em outras 
palavras, o ganho de divisas engendrado pelos programas setoriais pode 
haver sido decisivo para evitar o colapso da economia — que chegou a 
parecer eminente, na segunda metade de 1983.

Vejamos a questão por um outro ângulo.
Em 1984 a economia brasileira se revelou capaz de obter um sal-

do comercial de US$ 13 bilhões, gerando um volume global de renda 
aproximadamente igual à média do biênio 1979/80 — quando o saldo 
comercial foi negativo e da ordem de US$ 2,8 bilhões. Deste salto para 
melhor do superávit comercial — a uma renda global aproximadamen-
te constante — US$ 7,4 bilhões seriam devidos aos ganhos de divisas 
provenientes dos grandes programas setoriais. O restante se deve a fa-
tores tais como: substituição de importações em outras áreas (aí incluí-
dos bens de capital); aquisição de capacidade competitiva por parte das 
exportações brasileiras (por desvalorização cambial, bem como por ou-
tros mecanismos); contenção da economia80; e crescimento (explosivo) 
das importações norte-americanas. É através do exame da contribuição 
destes fatores que poderia ser realisticamente avaliado em que medida 
concorreu a política econômica, levada a efeito no período, para a mu-
dança verificada na balança comercial. Quanto aos grandes programas 
setoriais — e seu impacto — são devidos a decisões muito anteriores...

Algumas reflexões adicionais sobre o ajuste à brasileira

No processo de ajustamento recentemente ocorrido teve grande 
destaque, como vimos, a substituição de importações. A esse respeito 

80Mantida a renda global constante, é evidente que a entrada em operação da capaci-
dade produtiva recém-criada implica a retração compensatória de outras atividades.
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convém fazer breve recapitulação, visando contrastar a fase clássica da 
substituição de importações, situada entre o imediato pós-guerra e o iní-
cio dos anos 1960, com a atual experiência.

No grande surto de substituição de importações dos anos 1950, me-
receu grande destaque no Brasil e nos demais países da América Latina a 
implantação de atividades produtoras de duráveis de consumo. Tratava-
se, como já foi tantas vezes assinalado, de um processo de diversificação 
do aparelho produtivo nacional, situado — predominantemente — nos 
últimos estágios da produção. A substituição se referia, a rigor, a uma 
parcela, maior ou menor, do valor correspondente ao bem final. Vale di-
zer, feita a “substituição”, a produção internalizada requeria a aquisição 
no exterior de determinadas matérias-primas, peças e componentes.

Seja porque o consumo dos bens a serem “substituídos” se encontras-
se em plena fase de difusão, seja porque a sua demanda houvesse sido 
refreada antes da “substituição”, o mercado destes bens tendia a crescer 
aceleradamente após o início da produção nacional. Em tais condições, 
os vazamentos (correspondentes às importações) faziam, não raro, au-
mentar — ao invés de diminuir — o gasto em divisas. Na medida em 
que isto ocorresse, a própria substituição de importações se encarrega-
ria de repor — e talvez, mesmo, agravar — o estrangulamento externo, 
renovando-se com isto o impulso à substituição. É neste sentido que a 
substituição foi concebida como um “processo” que, dentro de certos 
limites, se realimenta a si mesmo.81

*

A maciça substituição de importações recentemente verificada no 
Brasil apresenta características muito diversas. Antes de mais nada, ela 
se verifica, predominantemente, no campo dos insumos básicos e, em 
menor medida, no setor de bens de capital. No que se refere aos insu-
mos básicos, os produtos substituídos, encontrando-se nos primeiros 
estágios da produção, praticamente só têm encadeamento a jusante. 
Como, tipicamente, as plantas de processamento já se encontram em 
operação no país, não surgem importantes vazamentos (importações), 
e nem tampouco é estimulada a internalização de outros elos ou estágios 
produtivos. Some-se a isto o fato de que o programa de desenvolvimento 

81Maria da Conceição Tavares, Da Substituição de Importações ao Capitalismo Fi-
nanceiro, Rio de Janeiro, Zahar, 1972, pp. 41 a 58.
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da indústria de bens de capital previa, simultaneamente, progressiva im-
plantação da produção local das máquinas e equipamentos envolvidos 
nos programas de insumos básicos. Uma boa ilustração é fornecida pelo 
ramo papel e celulose. Nele, além da importação de insumos de qualquer 
tipo ser insignificante, 90% do valor dos bens de capital passaria a ser 
de origem nacional. Duas exceções de relevo a esta tendência geral são 
fornecidas pela petroquímica e pelo programa nuclear. No primeiro caso, 
porque a sua matéria-prima básica (nafta) é um derivado do petróleo cujo 
coeficiente importado (rapidamente declinante) ainda é de aproximada-
mente 45%. No caso do programa nuclear, porque se tratava da implan-
tação de todo um ciclo de atividades, envolvendo diversos equipamentos 
fora do alcance do país. Aliás, o esforço feito no sentido de internalizar a 
produção de equipamentos destinados a este setor tendeu a agravar o des-
perdício de recursos e divisas, tornado regra nesta malfadada experiência.

Se a todas as observações que acabamos de fazer adicionarmos o fato 
de que não há por que esperar uma aceleração da demanda dos produtos 
recentemente substituídos (havendo, inclusive, no caso do petróleo e das 
novas fontes energéticas, programas visando economizar o seu uso), somos 
levados a concluir que não ocorre, desta feita, a deflagração de um “pro-
cesso”, em que o estrangulamento se repõe, como resultado do próprio 
avanço. Muito pelo contrário, a substituição de importações — e o ganho 
de divisas que dela deriva — se faz de “uma vez por todas”. Assim sendo, 
a substituição de importações que acabamos de caracterizar simplesmente 
permite à economia que — com uma mesma capacidade de importar — 
opere a um maior nível de atividades82. Vista a questão por outro ângulo, o 
ganho de divisas derivado de um programa de substituição de importações 
desta natureza pode ser entendido como o resultado de um maior grau de 
interseção entre a economia e a base de recursos naturais.

A experiência que viemos de sumariar, em tudo e por tudo diversa 
do surto de substituição de importações característica da América Latina 
dos anos 1950, tem alguma similitude com o programa arquitetado pelo 
industrial W. Rathenau, visando assegurar o funcionamento da economia 

82Em caráter preliminar, as ideias acima foram originariamente apresentadas, por 
este autor, em “Ajustamento x Adaptação Estrutural: A Experiência Brasileira”. Texto 
para Discussão nº 49, Instituto de Economia Industrial, junho de 1984.
83Cf. Address of Walther Rathenau on Germany’s Provision for Raw Materials, repro-
duzido em Economic History of Europe: Twentieth Century, de S. Clough, T. Moodie 
e C. Moodie. New York, Harper Torchbook, 1968, pp. 31 a 40.
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alemã, durante a I Grande Guerra83. A possibilidade (e conveniência) de 
um grande avanço na direção preconizada pelo II PND vinha também 
sendo considerada pela CEPAL. Assim, num texto daquele organismo 
internacional, dedicado ao reexame do papel (e espaço) da substitui-
ção de importações, era dito que: “a industrialização substitutiva deveria 
ser uma das políticas fundamentais que permitirá assegurar o logrado 
em matéria de desenvolvimento econômico e levá-lo mais adiante. Seu 
papel pode não ser da mesma magnitude em termos quantitativos que 
no passado, mas tem, indubitavelmente, importância transcendental em 
termos qualitativos e em setores decisivos. Isto se percebe claramente se 
se observa que precisamente os setores mais atrasados no processo de 
substituição são aqueles que produzem bens tão criticamente importan-
tes para o desenvolvimento como os bens de capital (particularmente os 
específicos), e alguns bens intermediários básicos”84.

Se a substituição de importações aqui caracterizada contrasta com o 
processo clássico, por gerar de fato um substancial saldo comercial, sua 
discrepância com as experiências recentes de obtenção de saldo via corte 
abrupto das importações — verificadas, entre outros países, no México, 
Venezuela e Argentina — é total. Isto porque, grande parte do saldo co-
mercial recentemente apresentado pelo Brasil constitui o reflexo de ca-
racterísticas adquiridas pela economia. O saldo obtido por mera queda 
do nível de atividades e/ou contenção das importações, por contraste, é 
por natureza volátil. Um bom indício disto é fornecido pelo ocorrido em 
1984 no México e no Brasil. Naquele país, uma ligeira recuperação, com 
crescimento da ordem de 2,5% do PIB, foi acompanhada de uma expan-
são de 29,6% do valor total das importações. Enquanto isto, no caso do 
Brasil, uma recuperação muito mais vigorosa (4,5% do crescimento do PIB 
e 7% de expansão da indústria) foi acompanhada de uma retração das 
importações de 7%85.

*

Feitas estas considerações, apresentamos a seguir um gráfico que bus-
ca retratar as mudanças ocorridas desde 1973. 

84Juan Ayza, Gérard Fichet e Norberto González, America Latina: Integración Econó-
mica y Substitución de Importaciones, Fondo de Cultura Económica, México, 1975, 
pp. 48 e 49.
85Dados sobre importações procedentes de “Balance Preliminar de la Economía La-
tinoamericana durante 1984”, CEPAL, 20 de dezembro de 1984.

O desenvolvimento brasileiro.indd   64 11/8/11   4:53 PM



 65

Gráfico 2

A curva relativa a 1973 nos diz que naquele ano, com a indústria 
funcionando a 90% de sua capacidade, incorria-se num pequeno déficit 
de transações reais86. Tratava-se de uma situação confortável, na medida 
em que o modesto hiato de recursos — incorrido a um nível máximo de 
atividades — mostrava-se plenamente financiável. O ano seguinte trouxe 
porém uma situação de grave desequilíbrio, patenteado pela curva re-
lativa a 1974. A opção feita pelas autoridades brasileiras foi no sentido 
de manter a economia operando a uma alta taxa de utilização de ca-
pacidade, ainda que isto implicasse pesados déficits. No Gráfico 2 isto 
equivale a deslocar-se para o ponto B. A solução via corte de dispêndio 
global em contraposição equivaleria a um deslocamento em direção a C. 

86Com uma utilização de capacidade superior a 90%, o coeficiente marginal de 
importações se eleva com grande rapidez, reflexo da rigidização da oferta face 
a uma demanda ainda em expansão. Por esta razão o saldo mergulha na região 
situada à direita da plena utilização da capacidade. Por outro lado, a retração da 
demanda interna, ao se acentuar, provoca a busca desenfreada do mercado externo. 
A rápida expansão das exportações (repelidas pelo mercado interno) explica assim a su-
bida em pique do saldo comercial, à medida que nos distanciamos, para a esquerda, 
da plena utilização da capacidade.
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Por razões detidamente examinadas neste texto, acredito que, enquanto 
a partir do B seria de fato possível construir o caminho de retorno a uma 
posição sustentável, o recuo em direção a C daria início a uma retração 
de consequências imprevisíveis.

O retorno a uma posição sustentável requereria o alcance de uma 
situação, na qual um substancial saldo de transações reais fosse obtido, 
mesmo com a economia operando a um elevado nível de atividade. O 
referido saldo se prestaria (como objetivo mínimo) ao pagamento de um 
montante de juros capaz de deter o crescimento da dívida.

Parte da correção desejada foi obtida, de 1975 a 1978, através de 
uma combinação de rígidas restrições às importações e generoso fo-
mento às exportações87. No gráfico anterior, isto equivaleria a pequenos 
deslocamentos da curva 1973, em direção à curva 198488. Caberia no 
entanto aos grandes projetos provocar uma autêntica mudança de nível, 
na curva de saldos.

A situação atingida em 1984 (e representada pela curva respectiva) 
indica que, operando a um nível médio de 78%, foi possível atingir um 
S.T.R. de US$ 13.345 milhões. Trata-se de uma situação simétrica à de 
1974. Se naquele crítico momento, uma elevada utilização de capaci-
dade implicava enormes déficits, presentemente a economia mostra-se 
capaz de gerar substanciais superávits, mesmo com a eliminação da ca-
pacidade ociosa existente89.

Outras avaliações do processo de ajustamento externo

No que resta deste trabalho cuidarei, primeiramente, de examinar os 
argumentos daqueles que, discrepando em maior ou menor medida do 
receituário ortodoxo, atribuem no entanto o ajustamento externo às po-

87Maria de Fátima Serro Pombal Dib, Importações Brasileiras: Políticas de Controle 
e Determinação da Demanda, BNDES, 1985, pp. 48 a 53.
88Esta tática, cujos resultados em termos de correção de Balanço Comercial se re-
velaram excelentes, permitiu, em última análise, evitar o recurso a uma maxides-
valorização. Não tenho dúvidas de que o choque inflacionário produzido por uma 
maxidesvalorização, combinado aos demais choques de preços característicos do 
período, teria provocado um surto inflacionário capaz de colocar em risco a estra-
tégia maior de resposta à crise.
89Como sugere o gráfico, o retorno à utilização máxima (90%) da capacidade impo-
ria uma perda (por acréscimo de importações e redução de exportações) equivalente 
a mn no saldo de transações reais.
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líticas implementadas de 1981 a 1984. Posteriormente, retomaremos a 
avaliação da estratégia de 1974, não mais no estreito marco em que ela 
foi até aqui apreciada, e sim numa perspectiva histórica — única capaz 
de apreciar o seu verdadeiro significado.

*

E. Bacha, no trabalho a seguir comentado90, procura estabelecer os fa-
tores determinantes da evolução observada nas contas correntes do Brasil, 
desde meados da década de 1970. Estes fatores, ou razões explicativas do 
comportamento do saldo de transações correntes “são divididos em três gru-
pos: choques externos, ônus da dívida externa e políticas internas” (idem, p. 
584). A ação destes três grupos de fatores deverá explicar a variação obser-
vada no déficit de transações correntes, a cada ano — e face ao ano tomado 
como base. O exercício é particularmente estimulante para nós, já que se 
trata de uma avaliação do efeito das diversas políticas adotadas nos últimos 
dez anos, visando superar o desajuste externo da economia.

Há duas ordens de conclusões no trabalho de Bacha. Uma se refere 
propriamente ao seu objeto de análise. A esse respeito conclui o autor 
que, contrariamente ao presumido pela ortodoxia, as razões efetivas da 
acumulação da dívida externa brasileira pouco têm “a ver com excessos 
reais de despesa doméstica. A dívida externa acumulou-se ao longo do 
período principalmente por causa da deterioração das relações de troca, 
dos choques de juros e da recessão mundial” (ib., p. 613). Estamos, a 
este propósito, de pleno acordo. Mas Bacha discorre também, longa-
mente, acerca da resposta brasileira ao chamado desajuste externo. A 
esse respeito, os resultados por ele encontrados são — e que isto seja 
dito de partida — desconcertadamente diferentes, quando não mesmo 
opostos aos aqui apresentados. No que segue, sucintamente, e tratando 
de sublinhar contrastes, busco apontá-los.

— Os anos 1974 e 1975 representam para Bacha um período de “tu-
multo e indecisão”, do ponto de vista da política interna.

— De 1976 a 1978, o ajuste “à brasileira é colocado em prática. As 
importações são reprimidas e mantêm-se taxas relativamente altas de 
crescimento do PIB” (ib., p. 586). Nestes anos, “o grosso do ajuste deu-se 

90Edmar Bacha, “Choques Externos e Perspectivas de Crescimento: O Caso do Brasil 
— 1973/89”, in Pesquisa e Planejamento Econômico, dezembro de 1984.
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através da substituição de importações”, movimento que teria tido início 
em 1975 (ib., p. 590).

— Em 1979 e 1980 “o Brasil considera uma desaceleração com Si-
monsen, mas um curso expansionista é favorecido sob Delfim Netto” 
(ib., p. 586).

— De 1981 a 1983, por fim, e “uma vez forçados à ação por uma 
posição de reservas internacionais em rápida deterioração, os responsá-
veis pela política econômica do governo demonstraram uma capacidade 
considerável de deter a economia e ainda mais de expandir a sua com-
petitividade externa”. “A reação doméstica foi, eventualmente, muito 
forte, mas infelizmente veio muito tarde”... (ib., p. 593).

Em suma, de 1974 a 1978, estamos diante de “uma economia em 
desenvolvimento que decidiu não provocar uma recessão como meio 
de lidar com a adversidade externa”. Naquela fase, “os esforços para 
substituir energia importada... foram muito menores do que o requerido 
pelas circunstâncias. Em consequência, a dívida externa acumulou-se e 
os problemas foram essencialmente adiados para o futuro” (ib., p. 593). 
Mais adiante (e acrescentando a este período os anos 1979 e 1980) dirá 
Bacha que “a relutância em ajustar-se deve ser avaliada no contexto da 
severidade dos choques externos” (ib., p. 594). Seja, porém, como for, 
é para ele um fato que, “colocado ante circunstâncias externas adversas 
(o país) optou por financiamento ao invés de ajustamento” (ib., p. 613).

Meu entendimento do que caracteriza (e como evoluiu) a resposta dada 
pelo governo brasileiro à crise foi exposto ao longo deste trabalho, e não 
pretendo estabelecer aqui um confronto, ponto a ponto, com o esquema 
apresentado por Bacha. O que sim pretendo mostrar a seguir é que os 
mais característicos resultados por ele encontrados estão condicionados 
por premissas inadequadas, no meu entender, ao estudo do aqui ocorrido. 
Mais precisamente, sua conclusão — que sintetiza todas as discordâncias 
— de que “os esforços de ajuste do Brasil foram demasiadamente tardios”, 
porém, de uma eficácia “impressionante” (ib., p. 594)91, não é senão uma 
consequência da aceitação, pelo autor, de uma determinada suposição 
que trato, no que segue, de apontar e discutir.

Bacha pretende analisar os fatores que concorrem para explicar a 
variação, a cada ano, do déficit de transações correntes. Dentre estes 

91O termo “impressionante” refere-se mais precisamente à “penetração das exporta-
ções e à substituição de importações no período 1981/83” (p. 593).
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fatores destacam-se, como vimos, as chamadas “políticas internas” — 
cujo desempenho será avaliado pela colaboração supostamente presta-
da à variação registrada no déficit de transações correntes. Semelhante 
procedimento pode ser correto. Exemplifico.

A apreciação do resultado alcançado por uma política de contenção 
da despesa interna pode ser feita mediante o exame de sua contribuição 
para a variação observada no referido déficit. Assim também, a substi-
tuição de importações que tenha por base o aproveitamento de desem-
pregados, ou o desvio (realocação) de recursos, das atividades que pro-
duzem bens e serviços de uso doméstico, para atividades produtoras de 
artigos até então importados, pode ter a sua contribuição para a variação 
do saldo, direta e imediatamente mensurada. Neste último caso, pode-se 
inclusive afirmar que o avanço da produção interna reflete melhoria da 
“competitividade externa” (ib., p. 589).

É fundamental perceber, no entanto, que em ambos os casos acima 
mencionados, as condições de produção de que dispõe a economia 
constituem um dado. Assim sendo, as mudanças (reações) observadas 
nada mais significam que variação do grau de aproveitamento dos re-
cursos disponíveis, e/ou realocação dos mesmos. Admitamos, porém, 
que a substituição de importações exija a construção de novas plantas 
industriais e talvez mesmo a implantação de novos setores. Em tais con-
dições, ao se avaliar o impacto da política econômica, há evidentemen-
te que abandonar o suposto — que permeia a análise de Bacha — da 
contemporaneidade dos esforços e dos resultados. Como vimos, o lan-
çamento de programas desta natureza contribui, numa primeira etapa 
(via elevação do nível de atividades), para o agravamento — ao invés 
do alívio — do déficit.

Além disto, alterados gradativamente os parâmetros da economia, mo-
dificadas, em certos ramos, as escalas de operação, e geradas novas econo-
mias (e deseconomias) externas, irão se definindo as áreas em que a eco-
nomia efetivamente adquire (ou perde) “competitividade externa”. Nada 
disto, evidentemente, ocorre de imediato. Mas, justamente, a defasagem 
entre esforços e resultados é um traço marcante da experiência brasileira 
de “ajuste” externo. Frente a esta realidade, a metodologia empregada por 
Bacha fica irreparavelmente prejudicada. Basta assinalar que os resultados 
(finalmente) obtidos pelo colossal programa de trabalho que culmina na 
ligação do sistema definitivo da Bacia de Campos, serão por ele atribuído 
— não há melhor registro em seu método — à política econômica “forte”, 
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ainda que “tardia”, iniciada em 1981. O equívoco dispensa comentários. 
Vale ainda frisar, no entanto, que quando o autor afirma que “os esforços 
de ajuste do Brasil foram demasiadamente tardios” (ib., p. 596), ou que 
“os problemas foram essencialmente adiados para o futuro” (ib., p. 5.91), 
está inferindo do fato verdadeiro de que os resultados tardaram a surgir um 
juízo negativo — e impróprio — sobre os esforços realizados. Seja qual for 
a opinião que se tenha sobre a estratégia de 1974, é necessário reconhecer 
que a resposta começou cedo no Brasil: as soluções é que ficaram adiadas, 
em decorrência, basicamente, da natureza dos investimentos integrantes 
da safra de 1974.

Finalizando, há uma conclusão no trabalho de Bacha, que, por sur-
preendente, e destoante das ideias aqui apresentadas, merece um co-
mentário. Trata-se da afirmativa de que o “grosso do ajuste” de 1975 
a 1978 deu-se mediante substituição de importações (ib., p. 590). O 
problema é, ainda aqui, do período de análise. No auge cíclico de 1973, 
o coeficiente de importações encontrava-se (ciclicamente) inflado. Ora, 
sendo a substituição de importações medida por Bacha através da redu-
ção observada no coeficiente de importações, os anos que se seguem à 
euforia de 1973 não poderiam senão acusar um movimento de “substi-
tuição de importações” — ainda quando o seu significado econômico 
fosse algo entre nulo e trivial92.

*

O texto daqui por diante focalizado, de M. C. Tavares93, discute, entre 
outras questões, o que denomina de “falso problema” da substituição de 
importações. Para a autora, a substituição de importações “propriamente 
dita” teria sido um fenômeno restrito aos anos 1950, sendo “falso” supor 
a sua ocorrência na experiência recente. Vejamos por quê.

M. C. Tavares insiste na ideia de que as importações se aceleram no 
auge e caem mais que proporcionalmente na recessão, vale dizer, que 

92Na tradição cepalina, corretamente, a redução das compras externas, não acom-
panhada de um correspondente aumento da produção interna dos mesmos bens ou 
similares, não é considerada substituição de importações. Cf. Juan Ayza et al., Ame-
rica Latina: Integración Económica y Substitución de Importaciones, op. cit., p. 28.
93“O Debate sobre a Retomada do Crescimento Industrial: Algumas Falácias e Várias 
Interrogações”, mimeo., janeiro de 1985. Este trabalho contém parte do relatório 
apresentado por M. C. Tavares e Carlos Lessa, sob o título “O Desenvolvimento e a 
Política Industrial da Década de 70 — Impasses e Alternativas”, mimeo., IEI, 1984.
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o coeficiente de importação tem um comportamento “pró-cíclico”. O 
argumento é sem dúvida pertinente, e foi, aliás, aqui empregado, nos 
comentários feitos ao trabalho de Bacha. Dele se depreende que só faz 
sentido comparar coeficientes de importações em fases correspondentes 
(homólogas) do ciclo econômico.

Estabelecido o anterior, prossegue M. C. Tavares, advertindo que “se 
tomarmos o período inteiro do recente ciclo industrial brasileiro, notamos 
que o coeficiente global de importações da indústria no fim do período é 
exatamente igual ao do início” (op. cit., p. 8). Contrariamente, nos anos 
1950, “ocorreu uma baixa acentuada e tendencial dos coeficientes glo-
bais de importações que são completamente distintos no início e no fim 
do ciclo de expansão” (ib., p. 9).

O que M. C. Tavares está aqui afirmando parece ser que: corretamen-
te escolhidos os pontos de comparação, a ocorrência de substituição 
de importações no “último ciclo industrial”, correspondente ao período 
1967/80, simplesmente desaparece (ib., p. 9)94. Ocorre, porém, que sen-
do 1967 o último ano de uma severa e longa recessão, não é comparável 
(por razões salientadas pela própria autora) com 1980, sétimo ano de 
um período de crescimento e reestruturação, iniciado em 1974. Se se 
pretendesse fazer esse tipo de comparação, haveria de ser de 1967 com 
1983. Neste caso, porém, o coeficiente de importações de manufatura-
dos cairia aproximadamente à metade. E estaria comprovada a ocorrên-
cia de substituição de importações, pelo critério defendido pela autora, e 
em escala comparável à verificada nos anos 1950: em ambos os períodos, 
o coeficiente de importações baixou cerca de 50%, como indica a tabela 
abaixo.

94Observe-se, a este propósito, que tomar o período 1967-80 como um “ciclo” é 
algo bastante discutível. A própria autora afirma, em outra parte, que os anos 1970 
compreendem dois períodos que “correspondem a padrões de crescimento distin-
tos”. Veja-se “O Desenvolvimento e a Política Industrial da Década de 70 — Impas-
ses e Alternativas”, M. C. Tavares e C. Lessa, op. cit., p. 6.

Tabela 5 — Coeficiente de importações de manufaturados, na oferta
total de manufaturados

*Estimativa nossa.
Fonte: Política Industrial e Exportação de Manufaturados do Brasil, FGV/Banco Mundial, 
1983, p. 23, tabela 18.

1949
13,9

1984
3,5*

1979
6,8

1974
11,9

1970
8,0

1967
7,1

1964
6,1
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Negada a ocorrência da substituição de importações, M. C. Tavares 
chega à surpreendente conclusão de que se deu nos anos 1980, o mes-
mo que em 1955 e 1963/65. A diferença seria apenas de grau: “A grande 
diferença para a atual situação recessiva é a intensidade do ciclo e da 
restrição do balanço de pagamentos”... 95 Em tais circunstâncias, conclui 
a autora que “os superávits crescentes do balanço comercial a partir de 
1981 representam assim um ajustamento forçado, por parte dos empre-
sários, à situação recessiva” (idem, p. 3).

Estamos pois de volta à ideia de que o remédio ortodoxo (a recessão 
imposta à economia) foi amargo mas curou. Ou, se se quer, textualmen-
te: “a quase ruptura do sistema de crédito bancário internacional em 
1982 e a prolongada recessão americana e mundial não nos deixavam 
outra alternativa senão o ajuste recessivo. As críticas a este são corretas, 
porém, em relação ao caos da política econômica e financeira que se 
instaurou a partir do irrealismo das decisões tomadas a partir de 1979 e 
do ‘excessivo realismo’ demonstrado a partir de 1982”96.

Ninguém ignora que as “políticas recessivas” contribuíram para a 
contenção do déficit de transações correntes ao longo dos anos 198097. 
O grave é não perceber que os resultados alcançados nos mais recentes 
anos dependem primordialmente da substituição de importações e, se-
cundariamente, da contribuição dos grandes programas setoriais, para 
o aumento das exportações. Sem isto o “excessivo realismo” pós-1982 
teria se revelado de longe impotente — vale dizer, irrealista.

A convicção de que o ocorrido no Brasil constitui um “ajuste reces-
sivo” leva naturalmente à conclusão de que os recentes saldos comer-
ciais desaparecerão com a retomada. O equívoco acerca do ocorrido no 
passado começa assim a prejudicar a compreensão das perspectivas da 
economia, no período que se abre...

95“O Debate sobre a Retomada do Crescimento Industrial: Algumas Falácias e Várias 
Interrogações”, op. cit., p. 7.
96“O Desenvolvimento e a Política Industrial da Década de 70 — Impasses e Alter-
nativas”, op. cit., p. 7, nota 4.
97Creio, no entanto, que estas políticas poderiam ter sido em grande medida evita-
das, se já em 1979 houvesse sido intensificado o uso dos chamados instrumentos 
heterodoxos. Vide antes, pp. 48 a 50.
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4. A economia em mutação: reflexões

Nos países de desenvolvimento tardio, a industrialização é um pro-
cesso marcado pela ocorrência de autênticas mutações. Estas mutações 
se processam através da implantação de grandes setores, ou blocos de 
atividades que, em decorrência de características que lhes são peculia-
res, alteram o próprio funcionamento da economia.

Exatamente por alterar o funcionamento da economia, e, em particular, 
os mecanismos e a direção do crescimento, a implantação destas ativida-
des não pode ter o seu significado avaliado a partir do quadro vigente na 
economia, antes de ocorrida a mudança. Mais precisamente, os projetos 
através dos quais a mudança será promovida, tomados singularmente, e 
referidos ao estado presente da economia, serão considerados inadequa-
dos, sobredimensionados, ou mesmo extravagantes. A sua implementação 
poderá no entanto desencadear reações, de início predominantemente 
adaptativas, a seguir verdadeiramente criativas (exploração de novas opor-
tunidades), capazes de promover a efetiva assimilação de mudança98. O 
sucesso da operação — caso se verifique — trará consigo a transformação 
de anteriores extravagâncias, em características constitutivas de uma nova 
realidade. Conclui-se pois que a investida transformadora inicial justifica-se 
— ou não — pelo que virá a ser a economia, decorrido o tempo suficiente 
para que amadureçam as principais decorrências da mudança.

Uma primeira conclusão pode ser extraída do anterior. O êxito deste 
tipo de empreendimento requer empenho e continuidade. De um lado 
ficam as experiências que, mal concebidas ou insuficientemente levadas 
a efeito, tornam-se historicamente abortadas; do outro estão aquelas efe-
tivamente implementadas e assimiladas.

Percebe-se também que o tipo de mudança de que estou tratando não 
atende e nem pretende atender aos interesses econômicos imediatos. Re-
quer, pelo contrário, um relativo descondicionamento face à situação pre-
sente. Este descondicionamento pode ser facilitado pela erupção de crises 
capazes de pôr a nu a vulnerabilidade do status quo. Não menos impor-
tante é, porém, a vontade política de superar a crise, via transformação99.

98Não me refiro portanto à criação ou superposição de uma outra economia, cuja 
demanda, intermediária e final, justifique a própria oferta. Neste caso (idealizado 
por Rosenstein-Rodan), aliás, o problema fundamental da “assimilação” encontra-se 
a priori solucionado.
99As proposições acima inspiram-se no estudo dos latecomers, em Schumpeter 
e Hirschman. Lembro, também, que o estudo das descontinuidades e mudanças 
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Dadas as características próprias das mutações aqui referidas, não 
deve surpreender a sua relativa raridade na história. Poucos países, em 
momentos históricos excepcionais, mostraram-se capazes de retesar 
suas forças e promover transformações desta natureza.

O Japão oferece, talvez, o exemplo mais notório de um país apto a 
promovê-las. E isto não apenas ao tempo da restauração Meiji, mas tam-
bém recentemente, no período que se segue à II Grande Guerra. Uma boa 
ilustração pode ser encontrada no episódio da implantação da moderna si-
derurgia, a partir de 1950. Vale a pena, ainda que sumariamente, evocá-lo.

A economia japonesa emergiu da guerra literalmente desprovida de 
moderna siderurgia. As empresas privadas, de sua parte, tendiam a bus-
car a sua (re)afirmação em ramos tradicionais como tecidos, vestuário, 
cerâmica e artefatos de metal. Esta tendência — que correspondia, em 
princípio, às vantagens comparativas de um país com mão de obra barata 
e escassez de capital — era bem vista por analistas econômicos ociden-
tais, bem como pelo próprio Banco do Japão. Um grupo de burocratas 
escudado na Agência de Planejamento Econômico e no poderoso Mi-
nistério da Indústria e Comércio Internacional (MITI) insurgiu-se porém 
contra esta orientação, argumentando que o Japão deveria construir um 
moderno sistema industrial e que, para tanto, certas indústrias — ainda 
quando capital-intensivas — eram fundamentais. O aço em particular — 
ao qual o Banco do Japão logrou impedir a concessão de empréstimos 
em 1951 — deveria ser considerado uma prioridade absoluta. Preva-
leceu, como se sabe, a opção defendida pelos burocratas, técnicos e 
administradores públicos — e a proposta conservadora, passado apenas 
um decênio, se tornaria quase incompreensível100.

Na experiência brasileira de industrialização, acredito que a cons-
trução de Volta Redonda tenha promovido uma mutação do gênero 
acima referido. Mais tarde, a indústria automobilística viria a introduzir 
uma nova mutação. Neste caso, ainda que a natureza política do pro-
jeto fosse, nos seus primórdios, transparente, não cabe dúvida que os 

qualitativas do porte aqui focalizado adquiriram grande relevância e atualidade 
a partir das investigações acerca de possíveis mudanças de base energética (do 
petróleo para nuclear, etc.). Veja-se, a propósito, Mario Amendola, “Productive 
Transformations and Economic Theory”, Banco Nacional del Lavoro, Quaterly Re-
view, dezembro de 1984.
100G. Allen, “Industrial Policy and Innovation in Japan”, in Industrial Policy and In-
novation, organizado por C. Carter, pp. 68 e seguintes, Londres, Heinemann, 1981.
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promotores da mudança souberam valer-se do interesse de montadoras 
europeias, que tentavam responder ao desafio americano, penetrando no 
“quintal” latino-americano. Mais relevante, no entanto, para efeitos desta 
análise, é uma outra característica desta experiência. No Brasil, por razões 
que não cabe aqui discutir, a indústria consolidou-se. No Chile, no Peru, 
na Colômbia e na Venezuela, contrariamente, a implantação da indústria 
automobilística não parece haver sido muito mais que uma encenação, 
destinada a contornar barreiras e obter favores. Assim, de acordo com 
Sundelson, as indústrias instaladas nestes países “fazem apenas o neces-
sário para permanecer dentro dos limites do que têm de fazer, para con-
seguir licenças de importação”101. O episódio parece ilustrar a afirmativa, 
anteriormente feita, de que as mutações têm de ser levadas às últimas con-
sequências, para vingar. Em outras palavras, a fachada industrial montada 
em diversos países, com o intuito de obter favores fiscais e cambiais, ficou 
possivelmente longe do necessário para detonar a reação em cadeia que 
rompe com o passado, e libera as energias de um autêntico surto indus-
trial. Lamentavelmente, não se havendo atingido a referida massa crítica, 
fica em aberto a possibilidade de uma regressão industrial...

Uma nova mutação seria promovida no Brasil pela estratégia de 1974. 
A dimensão histórica desta mudança só pode ser percebida, se tivermos 
presentes certas características do crescimento econômico brasileiro, na 
fase que a precede.

No quarto de século que vai de 1948 a 1973, o crescimento da indús-
tria no Brasil foi em média bastante rápido. Este crescimento não parecia 
contudo destinado a reproduzir aqui uma estrutura industrial completa e 
moderna. Concretamente, setores tais como as indústrias de base (espe-
cialmente química) e de bens de capital revelaram-se incapazes de as-
sumir o peso e funções que lhes correspondem nas estruturas industriais 
avançadas. Em particular, a manifesta atrofia do setor produtor de bens 
de capital significava que o crescimento, ainda quando veloz, era tecno-
logicamente passivo. E a aceleração do crescimento na fase do milagre 
(1968/73), longe de negar, tornou ainda mais nítidas estas limitações.

101J. Wilner Sundelson, “U.S. Automotive Investments Abroad”, in The International 
Corporation, A Symposium, coletânea organizada por Charles Kindleberger, M.I.T. 
Press, 1970, p. 248. Sobre o caso verdadeiramente caricatural da “indústria” auto-
mobilística de Arica, veja-se Leland Johnson, “Problems of Import Substitution: The 
Chilean Automobile Industry”, in Latin America. Problems of Economic Development, 
coletânea organizada por C. T. Nisbet, New York, The Free Press, 1969, pp. 267 a 287.
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O anterior pode ser visto por um outro ângulo.
Os setores em que a indústria se revelava deficiente combinavam, em 

diferentes dosagens, características tais como: longo prazo de matura-
ção, baixo retorno, elevado risco e alta densidade tecnológica. Conse-
quentemente, não obstante todo o crescimento industrial pregresso, não 
se havia de fato superado aquilo que a CEPAL denominou de etapa “di-
fícil” do processo de industrialização. Em suma, o crescimento industrial 
havia sido enorme, mas, ao topar com a barreira das indústrias “difíceis”, 
ladeara o obstáculo, prosseguindo sob a forma de uma expansão pre-
dominantemente horizontal — e crescentemente aberta para o exterior.

É importante frisar, a propósito do que acaba de ser dito, que este 
movimento refletia o interesse imediato das empresas. Com efeito — e 
como já havia sido observado em outras experiências, especialmente a 
argentina — o capital nativo, bem como as empresas estrangeiras, ale-
gando razões de preços, qualidade e garantia de suprimento, tende a se 
opor à internalização da produção de insumos básicos e, sobretudo, de 
máquinas e equipamentos.

O crescimento veloz, horizontal, e tecnologicamente passivo dos 
anos 1968/73 teve abrupto fim em 1974. Dali por diante, em marcha 
forçada, a economia subiria a rampa das indústrias capital-intensivas e 
tecnológico-intensivas. A nova arremetida e em particular os investimen-
tos integrantes da safra de 1974 garantiram cinco anos de crescimento 
a uma taxa média elevada — pouco inferior, de fato, à taxa alcançada 
quando da implantação da indústria automobilística. A malfadada ex-
periência que marca o retorno de Delfim Netto ao poder (setembro de 
1979 e fins de 1980) garantiu-lhe mais um ano de rápido crescimento. 
Tomados em conjunto estes anos, verifica-se que de 1974 a 1980 a in-
dústria de transformação cresceu 7,1% ao ano, enquanto a indústria de 
bens de capital cresceu 8,5% ao ano.

A seguir, como sabemos, mergulha a economia na longa e penosa re-
tração que se estende de 1981 a 1983. É fundamental perceber, no entan-
to, que a marcha forçada não cessa com a reversão da política econômica, 
em fins de 1980. A recessão torna negativo o crescimento, mas não detém 
o avanço. O significado desta proposição talvez possa ser apreendido atra-
vés de um indicador que poderíamos denominar Índice de Avanço. Este 
índice, partindo da ideia de que o investimento cria as bases materiais da 
expansão e o crescimento mede a sua efetivação, seria obtido por uma 
combinação das taxas de investimento e de crescimento. Visto por esta 
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ótica, 1981 e 1982 surgem como anos em que a economia se retrai, mas 
o “avanço” prossegue, sustentado pelo elevado nível de acumulação.102

Amadurecidos os principais resultados da marcha forçada empreen-
dida a partir de 1974, emerge, a meados dos anos 1980, uma outra 
economia. Esta mutação já revelou de corpo inteiro as suas possibilida-
des, no que toca às transações comerciais com o exterior. Internamente, 
contudo, a mutação contém, no meu entender, um potencial inexplora-
do de (novas) mudanças. Para entendê-lo convém, uma derradeira vez, 
relembrar aspectos da fase que se esgota em 1974.

O crescimento da economia brasileira foi, até 1973/74, liderado pela 
indústria de bens duráveis de consumo. Estes bens tinham por destino, 
majoritariamente (e em primeira mão), as camadas de poder aquisitivo 
médio e alto, cuja capacidade de consumo, lastreada em rendimentos 
(inclusive salários) rapidamente crescentes, e potenciada pelo crédito ao 
consumidor, crescia explosivamente. Símbolo da expansão em curso, 
a indústria automobilística ingressava, à época do milagre, numa nova 
etapa, marcada pelo lançamento de veículos de maior porte, a multi-
plicação dos modelos, e o mercado do segundo carro por família103. 
Inspirada nestes fenômenos, ganharia corpo naqueles anos a ideia de 
que o crescimento econômico brasileiro se caracterizava por uma pecu-
liar correspondência entre a estrutura de oferta e o perfil da demanda. 
Através dela, a produção de bens “de luxo” encontrava vazão no poder 
aquisitivo, rapidamente crescente, de indivíduos situados entre os — diga-
mos — 20% de maior poder aquisitivo. Esta correspondência, base de um 

102A relativa sustentação dos investimentos nos primeiros anos da década deve-se, an-
tes de mais nada, à necessidade de completar os grandes projetos. Além disto, a firme 
elevação dos preços relativos da gasolina e do óleo combustível ocorrida em 1980, ao 
beneficiar o sistema Petrobras, colaborou também para a preservação do nível global 
de investimentos.
103“A Dinâmica do Crescimento da Indústria de Automóveis no Brasil: 1957/78”, Eduardo 
Augusto Guimarães, in Pesquisa e Planejamento Econômico, dezembro de 1980.

Tabela 6 — Crescimento e formação bruta do capital

Crescimento
Formação Bruta
de Capital Fixo

1980
7,2

22,5

1981
-1,6

21,2

1982
0,9

21,2

1983
-3,2

16,9

1984
4,5

16,4

1979
6,4

22,1
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crescimento excepcionalmente veloz, chegou a ser estilizada em modelos 
de grande influência. Havia sido, enfim, detectada e descorticada a lógica 
perversa da industrialização em meio ao subdesenvolvimento.

O anterior significa que a mutação trazida pela indústria automo-
bilística era portadora de graves consequências. Na medida em que a 
economia enveredasse pelo caminho da sua integral realização, as de-
sigualdades sociais tenderiam a se aprofundar104. As próprias políticas 
públicas voltadas para a assimilação da nova onda (notadamente os vul-
tosos investimentos destinados a viabilizar o transporte individual) ratifi-
cavam a tendência concentradora. Assim sendo, após a escalada em que 
consistia a montagem do novo bloco industrial, surgia um estreito vale.

Tendo isto presente, retornemos à estratégia de 1974.
Como resultado do conjunto de programas integrantes da opção de 

1974, a capacidade de produção de petróleo e eletricidade, de insumos 
básicos, e de bens de capital foi, como sabemos, drasticamente ampliada. 
Os dois primeiros conjuntos de setores produzem bens ditos básicos, ca-
racterizados pela utilização, direta ou indireta, em todas as atividades. No 
terceiro conjunto (bens de capital), os produtos em si não são de uso uni-
versal, mas as respectivas plantas produtivas são flexíveis (bens de capital 
sob encomenda) ou, pelo menos, dotadas de certo grau de versatilidade.

Agregue-se ao anterior o fato de que a indústria de duráveis de con-
sumo parece haver atingido — após longo período de intenso e prati-
camente ininterrupto crescimento105 — plenas condições de acesso ao 
mercado internacional. Exemplifico: os veículos de procedência brasilei-
ra vêm sendo apontados na imprensa internacional como a arma de que 
dispõem as montadoras norte-americanas para disputar, palmo a palmo 
com os japoneses, o prestigioso mercado escandinavo.

Combinando-se as duas ordens de considerações, vemos que a eco-
nomia dispõe presentemente de um avantajado núcleo (energia, meta-
lurgia, química e bens de capital) que, por sua versatilidade, pode, em 
princípio, ser posto a serviço de diferentes estratégias, e de um setor de 

104Advirta-se, no entanto, que como resultado do aumento do emprego, do baratea-
mento relativo de certas manufaturas, e da extensão do crédito pessoal a camadas 
menos favorecidas, o consumo popular de bens industrializados encontrava-se tam-
bém em rápida expansão.
105Como já foi anteriormente sugerido, a contribuição do II PND para o êxito aqui 
obtido (além dos estímulos concedidos às exportações) consistiu em preservar, por 
diversos anos, condições relativamente favoráveis no mercado interno de duráveis.

O desenvolvimento brasileiro.indd   78 11/8/11   4:53 PM



 79

bens “de luxo” com crescente acesso ao mercado externo. Ambas as 
mudanças apontam numa direção: a evolução registrada no último de-
cênio tendeu a descondicionar o dinamismo da economia, do perfil da 
demanda interna. Evidentemente, o surgimento de uma constelação de 
institutos de pesquisa, empresas de engenharia, de consultoria, etc., em 
maior ou menor medida capacitados a recondicionar e recriar processos 
técnicos e produtos, ao elevar a capacidade de modelagem da própria 
oferta, não fez senão reforçar a proposição anterior.

Os argumentos anteriores sugerem que, finda a custosa marcha força-
da iniciada em 1974 — tornada muito mais penosa pela política macro-
econômica inaugurada a fins de 1980 — o país conta, presentemente, 
com uma nova base — e um amplo campo de possibilidades. A partir 
desta nova base, crescimento e concentração não mais se conjugam, e 
a síndrome de Belíndia106 (recentemente agravada) não mais pode ser 
atribuída à lógica perversa da economia.

*

Uma grande e heterogênea frente, englobando cepalinos arrependi-
dos, dependentistas, adeptos de tecnologias alternativas e — destacada-
mente — apóstolos da ortodoxia econômica, produziu nos últimos 20 
anos uma abundante literatura que tem por traço comum a denúncia dos 
resultados obtidos pela industrialização na América Latina. O caso do 
Brasil aí figura com grande destaque. Serve para demonstrar que mesmo 
ali onde a estagnação (a que no início dos anos 1960 pareciam fadadas 
as economias latino-americanas) transmutou-se em milagre, e a diver-
sificação manufatureira mais avançou, não foram superados os limites, 
digamos, qualitativos da industrialização ao estilo latino-americano. O 
teste histórico teria levado décadas. Mas o resultado — alega-se — é 
inteiramente frustrante: o crescimento industrial em nenhum caso teria 
levado ao surgimento de uma indústria comparável à dos países desen-
volvidos.

Admitido o fracasso, assistiu-se ao recrudescimento da ortodoxia. A 
industrialização latino-americana, criada à sombra de favores e privilé-
gios governamentais, não poderia mesmo vingar. Segundo um trabalho 

106Combinação de Bélgica e Índia, modelizada por Lance Taylor e Edmar Bacha, em 
“The Inequilizing Spiral: a First Growth Model for Belindia”, in Quaterly Journal of 
Economics, vol. 90, nº 2.
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recentemente publicado, “boa parte do setor manufatureiro recebeu al-
gum grau de proteção, cujo principal efeito foi elevar os preços domés-
ticos das manufaturas. Além disto, quando os fazedores de política dis-
criminavam em favor de uma indústria ou setor, eles necessariamente 
discriminavam contra alguma outra atividade”107. Em suma, os favores 
governamentais acarretaram o uso ineficiente dos recursos. E isto não 
apenas a curto prazo. As deficiências da indústria latino-americana te-
riam se revelado persistentes e até mesmo suscetíveis de agravamento. 
O que implica dizer que os argumentos em favor da “indústria infantil” 
tampouco teriam se justificado na América Latina.

A conclusão a que se chega por esta via é evidente. Haveria que eli-
minar favores, liberalizar a economia, e, claro, caminhar no sentido da 
redescoberta das vantagens comparativas — donde, aliás, segundo esta 
corrente, nunca deveriam ter se apartado as nações latino-americanas108.

Não me estenderei em comentários e críticas acerca do que acabo 
de sumariar. Direi apenas que o parque industrial brasileiro é uma 
negação ao vivo de muitas teses e, particularmente, do receituário 
neoliberal. A indústria deste país, além de apresentar sinais ostensivos 
de competitividade internacional, teve as suas deficiências estruturais 
literalmente superadas109. Estes resultados não foram certamente ob-
tidos mediante “liberalização”. A economia brasileira vem, aliás, de 

107Robert Ballance, Javed Ansari e Hans Singer, The International Economy and In-
dustrial Development, Estados Unidos, Allanheld, Osmum & Co., 1982, pp. 42 e 
43. Os argumentos procedem do influente Industry and Trade in Some Developing 
Countries, de I. Little, T. Scitovsky e M. Scott, Oxford University Press, 1970.
108Eugênio Gudin brandindo essencialmente os mesmos argumentos que os neo-
liberais contemporâneos, havia denunciado a indústria automobilística brasileira, 
“essa fantasmagoria mecânica (que) em vez de enriquecer vem empobrecendo o 
brasileiro, obrigado a pagar duas ou três vezes (como no caso dos automóveis de 
passageiros) o preço pago em outros países”. Do autor, “Industrialização — Pa-
naceia”, 18/5/61, incluído em Análise dos Problemas Brasileiros, 1958-64, Rio de 
Janeiro, Agir, 1965, p. 202.
109As falhas remanescentes, como, por exemplo, no domínio da química fina, ten-
dem, ao que parece, a ser superadas sem maiores dificuldades. Advirta-se, a este 
propósito, que através da comparação de matrizes insumo-produto vem sendo de há 
muito constatado que as estruturas industriais modernas são profundamente seme-
lhantes — o que frontalmente questiona a crença na alocação de recursos segundo 
preços relativos. Veja-se D. Simpson e J. Tsukui, “The Fundamental Structure of In-
put-Output Tables: An International Comparison”, in The Review of Economics and 
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atravessar um longo período, no qual a interferência governamental 
atingiu — como é de praxe assinalar — níveis jamais alcançados110.

Tampouco caberia aqui discutir, como a indústria recém-montada 
neste país enfrentará a onda tecnológica centrada na microeletrônica. 
Esta é uma questão que ameaça — e estimula — quaisquer das estruturas 
industriais fundadas na eletromecânica. O que sim convém frisar, é que 
o parque manufatureiro aqui existente não mais cabe — sequer como 
caso-limite — dentro do perímetro do subdesenvolvimento.

Statistics, novembro de 1965. A conclusão mais geral a que se chega neste trabalho 
é, segundo Eleutério Prado, de que “existe uma estrutura de produção fundamental 
comum aos sistemas econômicos modernos”. Do autor, “Estrutura Tecnológica e 
Desenvolvimento Regional”, in Ensaios Econômicos, IPE, USP, 1981, p. 146. Os 
resultados preliminares obtidos pela equipe do Instituto de Economia industrial da 
FEA/UFRJ, liderada por José Tavares de Araújo Jr., parecem confirmar esta conclusão, 
no que toca a moderna indústria brasileira.
110Um contraexemplo notável a esse respeito é fornecido pela Argentina. Ali, diante 
de uma patente ameaça de regressão industrial, o governo militar recentemente fin-
do negou-se terminantemente a interferir em defesa dos setores ameaçados. Ques-
tionado se até mesmo a siderurgia seria entregue à sua sorte, o Ministro do Comér-
cio declarou: “Queremos um modelo de país moderno, um modelo de sociedade 
ocidental de igualdade de oportunidades: se produz caramelos ou se se dedica à 
siderurgia, isto irá sendo dito pela economia”. El Clarín, Buenos Aires, 10 de maio 
de 1980. Como é bem sabido, a regressão prosseguiu, e, em diversos setores, verda-
deiramente consumou-se.
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A reestruturação industrial brasileira 
nos anos 1990: uma interpretação*

Hibernação

Do início dos anos 1980 ao lançamento do Plano Real, a elevação 
(irregularmente) galopante dos preços e os brutais solavancos da política 
econômica impunham às indústrias sediadas neste país políticas agres-
sivas de preços e uma gestão financeira flexível e superatuante. Em tais 
condições (e, sobretudo, enquanto a economia se manteve fechada) as 
atenções das empresas não estavam, senão secundariamente, voltadas 
para a produção e a eficiência operacional. As empresas estrangeiras, 
em particular, imobilizadas diante de um contexto a tal ponto idiossin-
crático, “hibernaram” (na expressão de um concorrente nacional) do 
ponto de vista produtivo.

Não tentarei recapitular o que faziam as empresas para conviver (e 
sobreviver) no ambiente da alta inflação. Lembro apenas que, como 
alguns autores já sublinharam, a diversificação produtiva e a das apli-
cações patrimoniais (atirar em várias direções) funcionavam como im-
portantes mecanismos de proteção frente à instabilidade acentuada e 
crônica.1 E isto significa que a adaptação a um tal ambiente implicava 

*Publicado na Revista de Economia Política, v. 21, n. 3 (83), jul.set. de 2008, 
p. 2-26. O organizador deste livro agradece à REP a gentileza da permissão da 
publicação deste artigo.
1Veja-se a propósito a Dissertação de Mestrado de Ricardo de Machado Ruiz, “Es-
tratégia Empresarial e Reestruturação Industrial (1980-1992). Um Estudo de Grupos 
Econômicos Selecionados”. Instituto de Economia da Unicamp, 1994.
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ineficiências, associadas, por exemplo, ao aumento dos custos requeri-
dos para a preparação de linhas e máquinas, bem como à ampliação dos 
overheads administrativos. Isto sem falar nas ineficiências relacionadas 
com a precificação em condições de alta inflação: de acordo com o 
depoimento de uma empresa pesquisada à época, 30% dos seus gastos 
administrativos decorriam das necessidades de “administrar a inflação”, 
com destaque para a revisão de tabelas de preços a cada mês2 (e por que 
não quinzenalmente?).

Tudo indica que, neste contexto, tanto a ampliação (excessiva, dian-
te de condições menos excepcionais) do leque de negócios, quanto a 
necessidade de antecipar-se à próxima rodada de alta de preços (para 
evitar descapitalização) levavam à existência de “folgas” (slacks) intima-
mente associadas às características do contexto.3 Vista a questão por este 
prisma, a proteção concedida à produção doméstica (constante, por hi-
pótese, a taxa de câmbio), apenas compensava ou viabilizava, em maior 
ou menor medida, a manutenção do peculiar arranjo de instituições e 
práticas imperante no Brasil.

É importante acrescentar que o problema que acaba de ser apontado 
se agravou ao longo dos anos 1980. Enquanto no mundo desenvolvido 
a renovação dos métodos de organização e gerenciamento, bem como 
novas técnicas produtivas, ganhava vigor, aqui — e muito particular-
mente na segunda metade dos anos 1980 — virtualmente cessavam as 
mudanças do lado real da economia. Com razão, pois, a segunda meta 
de dos anos 1980 já foi referida como “o quinquênio perdido da década 
perdida”.4

2Proença, Adriano, “Projeto Modernização Industrial e Desenvolvimento de Recur-
sos Humanos: Um Estudo de Prospecção na Indústria Brasileira: Relatório 1”, mi-
meo, BNDES, junho 1994.
3Diferentes autores já advertiram sobre a necessidade de se distinguir entre preços 
altos determinados pelo poder de mercado (exercido em condições de limitada ca-
pacidade de contestação), e preços altos determinados por ineficiência (slack). No 
caso em foco, seguramente, ambos os mecanismos estavam em ação. Willianson, 
Olivier F., “Strategizing, Economizing, and Economic Organization”, em Rumelt, 
Richard, Schendel, Dan e Teece, David. Fundamental Issues in Strategy. Harvard 
Business School Press. 1995.
4Chami Batista, Jorge e Fritsch, Winston, “Dinâmica Recente das Exportações Bra-
sileiras” em Reis Velloso, João Paulo e Fritsch, Winston (orgs.). A Nova Inserção 
Internacional do Brasil. José Olympio, 1994.
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Uma ideia da revitalização — e multiplicação das oportunidades — 
em curso à época no mercado internacional pode ser dada pelos seguin-
tes fatos. As exportações mundiais de manufaturas, que de 1980 a 1985 
haviam crescido 1,0% ao ano, passaram a se expandir a 12,5% ao ano 
de 1985 a 1990.5 A economia brasileira, por contraste, perdia market 
share nos mercados mundiais, enquanto as suas empresas industriais, 
em regra, apenas sobreviviam, permanecendo à margem da onda de 
renovação e mudança que varria as regiões industrializadas. Cabe re-
gistrar, no entanto, que algumas empresas domésticas iniciaram, antes 
de 1990 (pelo menos), a adoção dos novos métodos organizacionais e 
gerenciais então referidos como japoneses. Entre elas podem ser desta-
cadas a Freios Varga, a Marco Polo e a Cofap.6

Cirurgia e reorganização (1990-1994)

Ainda a excepcionalidade do contexto

O quadro que acaba de ser evocado sugere que a abertura anuncia-
da em 1990 apanharia a indústria aqui instalada numa situação bas-
tante difícil. Para entendê-lo basta reafirmar o que já foi sugerido: se 
por um lado as barreiras protecionistas permitiam preços (em dólares) 
bastante superiores aos vigentes no mercado internacional, por outro, 
parte pelo menos destas diferenças havia se tornado efetivamente ne-
cessária, dadas as ineficiências engendradas pela evolução recente da 

5A informação encontra-se em Lal, Sanjaya, “Políticas de Ciencia, Tecnología e In-
novación en el Suleste Asiático: lecciones para Argentina después de la crisis”. Em 
Seminario Internacional: Políticas para Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología y Innovación. Secretaria de Ciencia, Tecnologia y Innovación Productiva, 
2000. Ali se vê como os países do leste asiático (dotados de uma macroeconomia 
bem-comportada) praticavam políticas industriais e tecnológicas superativas (e dras-
ticamente reduziam a distância que os separava dos países desenvolvidos) enquanto 
a Argentina e o Brasil febrilmente se debatiam, reféns da alta inflação.
6Por outro lado, convém advertir que no caótico quadro do início dos anos 1990 
facilmente poderiam ser identificadas tendências contraditórias. Assim por exemplo, 
segundo certas fontes, a brutalidade do Plano Collor, ao deixar clara a vulnerabi-
lidade da riqueza financeira, no que parecia ser o limiar da hiperinflação, acabou 
tendo efeitos inesperados e em certa medida salutares para o chamado lado real da 
economia. Se por um lado avolumava-se a retirada de liquidez do país, por outro, 
recursos financeiros passavam a migrar para aplicações físicas (Exame, 28/4/93).

O desenvolvimento brasileiro.indd   85 11/8/11   4:53 PM



86   

economia.7 O argumento, evidentemente, nada tem a ver com a ideia 
de “indústria infantil”: a estas alturas históricas, a ineficiência microe-
conômica denotava, essencialmente, a metabolização de um contexto 
altamente adverso.

Mas é também importante se dar conta de que a própria excepcio-
nalidade do contexto, enquanto durasse, impunha freios ou limites às 
mudanças detonadas pela abertura anunciada. E isto pode ser percebido 
de três maneiras.

Primeiramente, as empresas transnacionais aqui instaladas, que mais 
rápida e profundamente poderiam reagir ao novo quadro, bastando 
para isto, resumidamente, alterar o status da filial local, permaneciam 
de mãos amarradas. De fato, dotadas de autonomia bastante limitada, 
continuavam enfrentando grandes dificuldades para explicar às matrizes 
os padrões locais de conduta.8 Por isto mesmo viam-se quase impossibi-
litadas (enquanto durasse a alta inflação) de pleitear recursos para novas 
iniciativas, junto à matrizes. E aqui residia um tipo muito especial de 
“proteção” às empresas locais.

Além disto, enquanto se continuasse à beira do precipício hiperin-
flacionário (e desde que mantido o princípio da indexação), continuava 
extremamente perigoso o endividamento. Isto obviamente continha o 
apetite das empresas no tocante à introdução de substanciais avanços 
— mas obviamente não as impedia de promover cortes e introduzir mu-
danças organizacionais.

Finalmente, é preciso atentar para o fato de que os próprios consumi-
dores, aturdidos pela alta desenfreada de preços — e praticamente inca-
pacitados de comparar preços —, não se encontravam em condições de 

7As exceções residiriam (sobretudo) em certas commodities, em relação às quais 
as ineficiências próprias ao contexto de alta-inflação não se revelaram capazes de 
anular as vantagens do país em termos de escala, tecnologia e dotação de recursos 
naturais. Quanto às vantagens competitivas com que o país continuava a contar vide 
Coutinho, Luciano e Ferraz, João Carlos. Estudo da Competitividade da Indústria 
Brasileira. IE/Unicamp, Papirus, 1994.
8O avanço em direção aos “mercados emergentes” passou a ser recomendado 
pelo governo dos Estados Unidos no início dos anos 1990 — mas isto, no caso 
do Brasil e pelas razões acima apontadas, não parece ter surtido sensíveis efeitos 
até a segunda metade da década. Garten, E. Jeffrey (Under Secretary of Commerce 
for International Trade). Competing to Win in the Global Marketplace. Council of 
Foreign Relation. New York, jan. 1993.
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efetivamente usufruir do aumento da competição decorrente (em princí-
pio) da abertura. A bem dizer, para os consumidores (mais do que para 
a demanda intermediária procedente das empresas), o aumento da com-
petição só podia se materializar com a chegada da estabilização. Ora, 
pretender intensificar a competição sem a presença ativa dos consumi-
dores equivalia a representar Hamlet sem o Príncipe.

Vista a questão contra este pano de fundo, entende-se por que a se-
vera recessão do início dos anos 1990, que, combinada com a abertura, 
poderia ter graves consequências para a indústria, tenha tido efeitos re-
lativamente limitados. Ao que parece, embora tenham visto suas receitas 
se reduzirem com a retração das vendas trazida pela recessão, as em-
presas industriais conseguiram, ressalvadas exceções, proteger as suas 
margens de lucro e preservar os respectivos market shares.9 Tudo indica, 
em suma, que, durante a fase aqui focalizada, a abertura funcionou, 
essencialmente, como uma ameaça10 — o que é aliás corroborado pelo 
fato de que as importações só dispararam na segunda metade de 1994.

Nestas circunstâncias e frente à nova e grande ameaça, qual foi a 
resposta predominante?

Cirurgia e reorganização

Existe um relativo consenso entre os analistas quanto ao fato de que, 
na superação das ineficiências herdadas do ambiente dos anos 1980, se 
encontram não só processos cirúrgicos de redefinição do alcance e per-
fil dos negócios, como também importantes esforços de reorganização 
produtiva.11 De fato, os processos de reestruturação perseguidos pelas 

9“Uma Análise dos Anos 90 e uma Agenda de Política de Desenvolvimento In-
dustrial para a Nova Década”. IEDI, Indústria e Desenvolvimento, vol.: Política 
Industrial, Empresa Nacional e Mercado Interno, p. 22, nov. 2000.
10Símbolo das mudanças esperadas, a importação de automóveis ocupava apenas 
3,5% do mercado doméstico em 1991. Entre os carros recém-importados havia con-
tudo uma alta proporção de procedência japonesa — o que ajudava a difundir o 
temor de que estaria por se repetir no Brasil, possivelmente em maior escala, o 
fenômeno ocorrido nos Estados Unidos, onde 25% do mercado havia sido tomado 
pelos japoneses nos anos 1980.
11O pioneiro na identificação das tendências, no que toca aos primórdios da reestrutu-
ração, parece haver sido Bielschowsky, Ricardo. Vide, por exemplo, Adjusting for Sur-
vival: Domestic and Foreign Firms in Brazil in the early 1990s, ECLA/UNCTAD, 1993; 
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empresas entre 1989 e 1994 incluíram não apenas o redimensionamen-
to de quadros, o enxugamento do catálogo de vendas e o fechamento de 
instalações, como também, destacadamente, a adoção de novas práticas 
gerenciais tipicamente associadas à Gerência da Qualidade Total (TQM) 
e ao Just in Time (JIT).12

Multiplicam-se, em suma, as experiências com minifábricas e “célu-
las de produção”, bem como soluções de tipo kanban, visando “puxar” 
a produção de acordo com a demanda (todas associadas a sistemas JIT). 
Destacam-se também as políticas do tipo TQM, como a difusão de prá-
ticas de identificação e o uso intensivo de indicadores operacionais para 
gestão. Há ainda a busca de certificação nas normas ISO, e considerá-
veis esforços visando o treinamento de pessoal.

Diversas pesquisas confirmam a propagação das novas práticas. 
Proença, por exemplo, encontrou em 1993-1994, em 15 empresas lí-
deres de diversos setores de produção discreta (calçados, automobilís-
tico, máquinas e equipamentos, produtos elétricos, entre outros), estra-
tégias de produção associadas à adoção de políticas de JIT e TQM.13 Já 
Abranches, Fleury e Amadeo (apud Fleury),14 em pesquisa sobre 508 
matérias publicadas na revista Exame, registraram que 59% das em-
presas analisadas adotaram uma estratégia de modernização, contra 
os restantes 41%, que simplesmente se encolhiam, com demissões e 

Veja-se também: Miranda, José Carlos, em “Reestructuración Industrial en un 
Contexto de Inestabilidad Macroeconómica. El de Caso de Brasil”. Estabilización 
Macroeconómica, Reforma Estructural y Comportamiento Industrial. Katz, Jorge 
M. (org.). CEPAL/IDRC, Alianza Editorial, 1996, p. 163, e Fleury, Paulo e Arkader, 
Rebecca. “Ameaças, Oportunidades e Mudanças. Trajetórias de Modernização Indus-
trial no Brasil”, em Castro, Antonio Barros de, Possas, Mario Luiz e Proença, Adriano, 
(orgs), Estratégias Empresariais na Indústria Brasileira. Forense Universitária, 1996.
12Convém advertir que o realce (a seguir) da reorganização não deve ser entendido 
como desconsideração da importância dos profundos cortes realizados no período. 
Referindo-se à severidade destes cortes afirma com razão o Estudo da Competitivi-
dade da Indústria Brasileira (ECIB, op. cit.) que em muitos casos: “a sobrevivência 
implicou a rápida implementação de ajustes — vários deles cirúrgicos, abruptos e 
emergenciais...”.
13Proença, Adriano, “Projeto Modernização Industrial e Desenvolvimento de Re-
cursos Humanos: Um Estudo de Prospecção na Indústria Brasileira: Relatório 1”, 
mimeo., BNDES, Jun. 1994. 
14Fleury, Paulo, “Ambiente Econômico e Resposta Empresarial: O Ajuste da Indústria 
Brasileira nos Anos 90”, lides, FFE, Policy Paper, nº 19, 1996.
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fechamento das instalações. O fato deste universo de “casos” estar as-
sociado ao interesse gerado pela notícia pode, sem dúvida, introduzir 
algum viés, levando a destacar experiências de impacto ou exitosas. 
Ainda assim, cabe observar a alta incidência do objetivo de redução 
de custos e, por último, mas de grande significado na caracterização 
do período analisado (1990-1994), o fato de que, em 94% dos casos, 
a escolha da trajetória de modernização se deu primordialmente atra-
vés de procedimentos gerenciais — e não sob a forma de aquisição de 
máquinas e equipamentos.

No tocante à (já referida) necessidade de focalização das atividades 
e seleção dos produtos, que rompe com a diversificação voltada para a 
redução de riscos (imperante durante a alta inflação) e prepara as em-
presas para a maior competição, uma interessante ilustração pode ser 
encontrada no ocorrido com a empresa Alpargatas. Entre 1991 e 1992, 
a empresa enfrentou um grave período de sua história, amargando um 
prejuízo de US$ 121 milhões. Partiu então para um amplo processo de 
reestruturação, fechando 11 de suas fábricas, e reduzindo seus quadros 
de 32.000 para 17.000 funcionários. Das 17 marcas de confecções que 
fabricava, passou a fabricar cinco. Das 40 de calçados, permaneceram 
17. Mais enxuta e produtiva, veio a ser premiada pela explosão de de-
manda do real, que não apenas expandiu as suas vendas, como eviden-
ciou a maior lucratividade alcançada em cada dólar vendido. Por trás 
do melhor desempenho e do ressurgimento dos lucros encontravam-se 
a duplicação do faturamento por empregado (entre 1990 e 1995) e 
grandes economias de custos fixos.15

Sumariando, as diversas cirurgias atingiram não só o “lastro” de pro-
dutos, pessoal, máquinas e espaço, como também um conjunto de práticas 
de gestão tornadas pouco competitivas. Isto permitia sem dúvida me-
lhorar o posicionamento em termos competitivos — mas pouco trazia 
como solução para um dos maiores problemas enfrentados pelas em-
presas. Refiro-me à descoberta, por parte de numerosas indústrias (des-
de pequenas e médias até, por exemplo, uma Ford ou uma GM), de que 
não tinham produtos para o mercado renovado. Este tipo de questão 
só passaria ao primeiro plano na fase subsequente da reestruturação.

Sumária reflexão sobre a fase “Cirurgia e reorganização”

15Exame, 5 de julho de 1995.
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Tento no que segue refletir ou acrescentar especificações relativas a 
algumas das características maiores do movimento até aqui examinado.

A economia brasileira viveu, neste primeiro período, o equivalente de 
uma “abertura travada”.16 E não me refiro aqui ao (relativamente pruden-
te) programa de rebaixamento tarifário anunciado em 1990, e sim, mais 
uma vez, à excepcionalidade do contexto. A este propósito parece-me 
correto afirmar que a abertura andou à frente da contestabilidade. Vale 
dizer, a proximidade do caos hiperinflacionário reduzia a capacidade dos 
agentes econômicos de exercer a contestação — via não aquisição de 
mercadorias que pudessem (talvez) ser adquiridas em melhores condi-
ções. Aliás, enquanto perdurassem os distúrbios maiores, era inclusive 
difícil financiar importações: todos, inclusive potenciais financiadores de 
importações, mantinham o pé pousado sobre o freio.

Complementando o argumento anterior, cabe acrescentar uma carac-
terística estrutural da economia brasileira. Trata-se do alto grau de enca-
deamento vertical observado em diversos setores da indústria, uma he-
rança do intenso e duradouro processo de substituição de importações. 
Admitida a característica, acrescente-se que as demandas intermediárias 
apresentam relações de maior inércia do que as do consumidor final com 
o varejo. E isto não só pelo maior grau de conhecimento recíproco, como 
porque as trocas de fornecedor (de insumos) requerem, frequentemente, 
outras mudanças e adaptações.

Tomemos a questão por outro ângulo. Entender o corte/eliminação de 
postos de trabalho, linhas de produto e equipamentos como uma simples 
reação à ameaça de uma maior pressão competitiva é, em certa medida, 
enganoso. Há, frequentemente, algo mais sério e profundo nestas doloro-
sas cirurgias: o que está sendo muitas vezes eliminado são possíveis traje-
tórias futuras, que passaram a ser percebidas como, digamos, não férteis. 
Vista sob este prisma, a radicalidade dos cortes contém, possivelmente, 
um ingrediente estratégico. Afinal, estão sendo preservados aqueles re-
cursos e desenvolvidas aquelas capacitações percebidos como dotados 
de potencial. Consequentemente, a (re)sintonização com o contexto está 
sendo feita a partir de um exame crítico das próprias premissas das em-
presas. Não se trata, apenas, de aproveitar melhor os recursos, mas de um 

16Esta é uma aplicação singular da noção mais geral de uma economia (em vários 
sentidos) “travada”, em decorrência da alta inflação crônica. Castro, Antonio Barros 
de, “O Paradoxo do Desajuste na Estabilidade”, em João Paulo dos Reis Velloso 
(org.), O Real e o Futuro da Economia, José Olympio, 1995.
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reposicionamento que define as trajetórias de possível interesse daí por 
diante. E isto mexe com a própria identidade das empresas.

O que acaba de ser dito fornece elementos para a distinção entre ex-
periências nacionais em que a indústria passou exitosamente pelo teste 
da abertura, e outras em que isto não ocorreu. Refiro-me, no caso, muito 
particularmente, à orientação dada aos cortes: seletivos, de maneira a 
preservar possíveis futuros, ou, no polo oposto, a tal ponto indiscrimina-
dos e profundos, que o resultado sejam indústrias meramente de facha-
da (fenômeno por vezes referido como hollow-out). Este último tipo de 
mudança, característico de outras experiências de abertura comercial na 
América Latina, certamente não veio a predominar no Brasil.

Convém, por fim, acrescentar uma consideração de natureza profun-
damente diferente. Refiro-me à importância da tomada de consciência, 
no início dos anos 1990, de que o excepcionalismo brasileiro estava 
com os seus dias contados. Difunde-se nesse contexto a convicção de 
que, no tocante às empresas nacionais, genericamente, havia que mudar 
para permanecer. Este clima iria contagiar e induzir a reestruturação, in-
clusive, de atividades não expostas à competição de produtos importados. 
Uma boa ilustração deste último fato pode ser observada no âmbito do 
comércio de varejo. Assim, por exemplo, a “palavra de ordem” na ca-
deia de varejo Pão de Açúcar passaria a ser: “corte, concentre, simplifi-
que”.17 De igual maneira, no Nordeste, a cadeia Paes Mendonça entraria 
em reestruturação em resposta (antecipada) à presumível migração para 
o Nordeste de cadeias do Centro-Sul.

Já no caso das multinacionais, estaria chegando o momento de re-
definição do status das filiais aqui sediadas.18 Em outras palavras, não 
se tratava apenas de que as multinacionais estariam prestes a deixar seu 
imobilismo. O importante é que o repertório de modernização (aí in-
cluídos novos produtos) e racionalização a ser por elas eventualmente 
adotado era enorme — e podia ser facilmente visualizado. Restava saber, 
no entanto, no tocante à reinserção das filiais nas estratégias (globais) 
das matrizes, entre outras questões, como ficaria a relativa autonomia 
decisória ensaiada durante a fase da substituição de importações — e 
confirmada durante a alta inflação. Seria o novo do mix de produtos sim-

17Exame, 12 de abril de 1995. Ver também 24 de fevereiro de 1999, p. 68.
18Sobre o (mutável) status das filiais, vide Ferdows, Kasra, “Making the Most of Foreign 
Factories”. Harvard Business Review, março e abril de 1997.
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plesmente definido a um nível mais alto?19 Há que lembrar que alguns 
dos produtos, agora evidentemente obsoletos, haviam sido desenvolvi-
dos com participação da engenharia local. Funções como a (modesta) 
engenharia de produtos seriam ou não retidas pelo país?

A propósito da ameaça de transformação acarretada pela reativação 
e chegada de novas multinacionais, convém evocar um caso que nos 
parece emblemático.

Na avaliação do seu fundador e principal executivo, o crescimento 
espetacular da empresa de perfumaria e cosméticos O Boticário — com-
partilhado por outras empresas nacionais do ramo (como a Natura) — só 
foi possível pela proteção oferecida pela “economia fechada”, e pela 
“hibernação” da líder do mercado, a norte-americana Avon. Em outras 
palavras, a gigante Avon encontrava-se, no país, flagrantemente abaixo 
de suas possibilidades.

Por outro lado, desde meados dos anos 1980 a indústria mundial 
de perfumaria vinha atravessando enormes mudanças — com grandes 
investimentos em tecnologia, fusões e aquisições. Não era pois difícil 
prever que nos anos 1990, além do redespertar das multinacionais já 
aqui sediadas, o Brasil atrairia a atenção dos grandes fabricantes inter-
nacionais.

A percepção das ameaças se agravaria com o advento do real — e 
a súbita explicitação do imenso potencial do mercado brasileiro. Con-
sequentemente, e não obstante os excelentes resultados obtidos pela 
empresa em 1994 e 1995, a direção de O Boticário decide redesenhar 
completamente suas operações, avançando inclusive no sentido de su-
perar a cultura paternalista original da empresa.20 Não prosseguirei na 
caracterização deste interessante caso, que fica aqui apenas como um 
testemunho do represamento de possíveis mudanças no período que 
precede a abertura e se prolonga até a estabilização da economia.21

19Fleury, Afonso. “The Changing Pattern of Operation Management in Developing 
Countries. The Case of Brazil”. International Journal of Operation and Production 
Management, vol. 19, nº 5, 1999.
20Exame, 1 de julho de 1998; Exame, 11 de janeiro de 1999.
21Sobre o potencial de (rápida) convergência (catch up) vide “Catching Up, Forging 
Ahead, and Falling Behind”, de Abramovitz, Moses. Journal of Economic History, 
junho de 1986.
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Um catch up produtivo

“A festa da estabilização”22

“... o quadro que acabo de sumariar sugere a existência de diver-
sas molas comprimidas — prestes a saltar com a estabilização. 
É fundamental dar-se conta, no entanto, que após anos a fio de 
contenção, terá naturalmente ocorrido um elevado grau de adap-
tação à perda sistemática de oportunidades. O aparelho de oferta, 
em particular, terá, em boa medida, se ajustado à demanda croni-
camente contida. O desequilíbrio latente entre oferta e demanda 
terá, pois, se materializado e, neste momento, o país padece de 
um descompasso entre sua demanda (eventualmente) desreprimi-
da e os estoques de capital fixo e financeiro de que dispõe.” (...) 
“Fique claro, no entanto, que os problemas daí advindos não se 
manifestam enquanto a economia se mantém sob o império da 
alta inflação e da estagnação a ela associada. A inflação crônica 
tem, neste, como em outros sentidos, o seu equilíbrio interno. Pa-
radoxalmente, é com a estabilidade que aflora o desajuste”23.

Do anterior se infere que a transição para a estabilidade a partir de 
situações de inflação alta e crônica tende a trazer consigo uma situação 
de relativa euforia — especialmente se a experiência não for acompa-
nhada, por exemplo, de políticas de contenção da expansão creditícia. 
Se o súbito término de uma alta inflação crônica, em si, já seria motivo 
para a “festa da estabilidade”, com mais razão haveria de verificar-se 
uma situação eufórica, numa situação de superabundância de liquidez 
internacional, acompanhada (pelo menos até a crise do México) da ree-
dição da crença de que se podia impunemente delegar aos fluxos inter-
nacionais de capitais o financiamento do déficit de transações correntes.

22A súbita derrota da inflação alta e crônica mediante um plano como o Real deveria 
levar, no meu entender, a uma situação eufórica, referida no texto apresentado ao VI 
Fórum Nacional (abril de 1994) como “festa da estabilização”. Castro, Antonio Bar-
ros de, “Estabilização, Crescimento e Política Industrial”, em Velloso, João Paulo dos 
Reis (org.), Estabilidade e Crescimento, os Desafios do Real. José Olympio, 1994.
23O texto acima, é parte integrante da estilização de uma economia longamente 
submetida a uma inflação alta e instável presente em Castro, Antonio Barros de, 
“Estabilizar para Crescer: O Paradoxo do Desajuste na Estabilidade”, op. cit., p. 
69. (O artigo citado está publicado neste livro, ver p. 287).
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Voltando ao exuberante quadro com que se defrontariam as empresas 
a partir do lançamento do real, convém relembrar alguns dados reunidos 
pela empresa Austin Assis, a partir de uma amostra englobando 330 em-
presas de 21 setores. Segundo a pesquisa, no terceiro e quarto trimestres de 
1994 (em relação aos mesmos períodos de 1993) as vendas teriam saltado 
39,8% e 63,9%, respectivamente.24 As cifras — e sua aceleração, à medida 
que os efeitos do plano vão sendo sentidos — dispensam comentários.

É bem verdade que, já em 1995, se verificou uma grande frustração 
de expectativas, trazendo consigo severas dificuldades para muitas em-
presas. Em meados de 1996, contudo, a economia estava de volta ao 
crescimento, liderada pela indústria, e com expectativas em relação ao 
futuro majoritariamente otimistas. A rigor, nos 12 meses findos em junho 
de 1997, a indústria cresceu 7,5%. Lamentavelmente, entretanto, logo 
a seguir teria início a crise asiática — e a economia brasileira voltaria a 
ser longamente travada por políticas monetárias brutalmente severas. A 
estas alturas, contudo, já estava aparentemente incorporada à percepção 
de muitos a enorme potencialidade de diversos mercados brasileiros — 
especialmente na esfera dos duráveis e de numerosos bens-salário.

Finalizando esta brevíssima caracterização da revitalização do mer-
cado doméstico após a estabilização, caberia realçar o fato de que o 
crescimento das vendas parcialmente se explicava pelo rebaixamento 
dos preços relativos dos tradables vis-à-vis os salários. E aqui, evidente-
mente, a sobrevalorização do câmbio teve, direta ou indiretamente, uma 
decisiva influência. Sua contribuição para a desrepressão do consumo 
se dava através do chamado “excedente do consumidor” — que, oriun-
do da redução de preços, voltava ao mercado sob a forma de poder de 
compra adicional. Não é preciso sublinhar que a situação assim criada 
favorecia o redespertar das multinacionais (anteriormente referido), as-
sim como estimulava a recuperação do tempo perdido por parte das 
empresas de propriedade nacional.

O catch up produtivo

Esquematizarei, a seguir, o que me parece ser, a grandes traços, o 
comportamento típico, frente ao novo quadro, de um grande número de 
empresas industriais. Lembremos que, no que toca às oportunidades e 
desafios com que elas se defrontam, devem ser destacados, por um lado, 

24Exame, 5 de julho 1995.
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a brutal expansão dos mercados e, por outro, a abertura e a valorização 
do câmbio, com seu duplo e contraditório papel: de barateamento tanto 
das importações de produtos concorrentes, quanto de insumos e bens de 
capital capazes de propiciar a modernização produtiva e a diversifica-
ção da linha de produtos.25

As respostas massivamente dadas ao novo quadro podem ser distri-
buídas em três grandes planos:

a) prosseguimento da reestruturação, visando a adoção de métodos 
modernos de gestão e a busca de padrões e gabaritos contemporâneos 
de eficiência;

b) modernização/diversificação das linhas de produtos, visando acom-
panhar a renovação em curso no mercado doméstico. Este tipo de mu-
dança traz consigo o aumento das importações de insumos e equipamen-
tos, com o intuito de baratear e acelerar a absorção da tecnologia contida 
nos novos processos e produtos;

c) deslocamento de fábricas para áreas com boa infraestrutura e fácil 
acesso a grandes mercados, com mão de obra ou matérias-primas bara-
tas, e/ou massivos benefícios fiscais.

O primeiro pode ser encarado como mero prosseguimento da cirurgia 
e modernização características da etapa anterior. Mas é preciso destacar 
que a estabilização acarreta o surgimento de um quadro muito mais 
transparente, onde se torna mais fácil responsabilizar divisões, produtos 
etc., pelos êxitos e fracassos da empresa. Evidentemente, isto corre para-
lelo com o maior poder conferido aos consumidores e, num outro plano, 
contribui para revigorar o ânimo reformador das empresas.

Por outro lado, ali onde a distância para com os padrões e práticas 
internacionais se revela muito ampla, a situação pode ser interpreta-
da como dificilmente remediável, predispondo à busca de sócios, ou 
mesmo à venda do patrimônio. Não tratarei aqui do tema da venda de 
empresas, fenômeno que reconhecidamente adquiriu crescente impor-
tância ao longo da década de 1990. Registrarei apenas que, de acordo 
com um amplo levantamento — são 308 transações para as quais se 
dispõem de informações —, “157 foram de aquisições de empresas 

25Um caso à parte é o das indústrias capital intensivas e processadoras de produtos 
primários (tipo petroquímica), até então dotadas de vantagens competitivas vis-à-vis 
o mercado doméstico, que não tinham por que ampliar a importação de insumos 
ou equipamentos, e que pela primeira vez passavam a enfrentar a concorrência de 
produtos importados. Vide, adiante, algumas considerações sobre setores singulares.
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brasileiras e de filiais de empresas estrangeiras por empresas estrangei-
ras, correspondendo a um investimento de US$ 23.215 milhões; 126 
foram aquisições por empresas brasileiras (de outras brasileiras filiais), 
equivalentes a US$ 22.842 milhões; e 19 por consórcios mistos, cujo 
montante foi de US$ 13.723 milhões”.26 Convém acrescentar que “... 
segundo os setores, a compra de empresas privadas brasileiras por es-
trangeiras concentrou-se nas indústrias farmacêutica, higiene e limpeza 
(97,1% do valor total das aquisições), eletroeletrônica (96,3%), quími-
ca (88,6%), alimentar (82,4%), autopeças (74%), e comércio varejista 
(73,5%). Já as aquisições por empresas privadas brasileiras (de outras 
brasileiras e estrangeiras) teve a seguinte distribuição: têxtil, vestuário e 
calçados (100%), mecânica (77,2), papel e celulose (76,1%), petroquí-
mica (74,1 %), construção civil (72,8%) e comércio atacadista (65%).”

No que toca à renovação de produtos e processos, a primeira observa-
ção a ser feita se refere ao contraste com o período anterior. Enquanto na 
fase denominada “cirurgia e reorganização” o eixo das mudanças residia 
no corte e na reorganização, nesta segunda etapa o uso de novos insumos 
e a aquisição de equipamentos de última geração assumem uma impor-
tância decisiva. Isto implicava uma sensível reativação dos investimentos.27

Cabe ainda ressaltar que, nesta etapa, a abertura e o câmbio tornam-se 
(uma vez assumida a opção pela renovação) funcionais às mudanças 
pretendidas pelas empresas. A bem dizer, o baixo preço e as facilidades 
de pagamento para a aquisição de equipamentos importados28 atraíam 

26Os levantamentos foram feitos pela Securities Date e pela KPMG e a citação pro-
vém do texto do IEDI “Indústria e Desenvolvimento”..., já anteriormente citado. Para 
um balanço das fusões e aquisições ocorridas na década e, em particular, das mu-
danças no controle societário das 100 maiores empresas, vide Siffert Filho, Nelson 
e Souza e Silva, Carla: “Grandes Empresas nos Anos 90: Respostas Estratégicas a um 
Cenário de Mudanças”, em Giambiagi, Fábio e Moreira, Maurício Mesquita (orgs.), 
A Economia Brasileira nos Anos 90, BNDES, 1999.
27CNI/CEPAL, Investimentos na Indústria Brasileira 1995// 999. Rio de Janeiro, 1997. 
Veja-se também Castro, Antonio Barros de, “Limitações e Potencialidades da Nova 
Safra de Investimentos” em Mineiro, Adhemar dos Santos, Elias, Luiz Antonio e Ben-
jamin, César, (orgs.) Visões da Crise, Contraponto, 1998.
28Quanto ao preços dos equipamentos veja-se Souza, Francisco Eduardo Pires, “O 
Investimento Antes e Depois do Plano Real”, em O Real o Crescimento e as Re-
formas, de Velloso, João Paulo dos Reis (org.), José Olympio, 1996. Vide também 
Relatório McKinsey, Productivity — The Key to an Accelerate Development Path for 
Brazil, McKinsey Global Institute, 1998, Sumário Executivo.
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empresas a tentar autênticos saltos de desempenho. E isto se verificou, 
inclusive, no caso de pequenas e médias unidades29. Tratava-se, em 
suma, de “comprar capacitação”, tanto na esfera fabril quanto na infor-
matização dos procedimentos de gestão. No tocante a este último ponto, 
a onda teria seu ápice nas vésperas do bug do milênio, mas o movimento 
vinha ganhando importância desde meados da década de 1990.

Quanto à terceira reação típica acima apontada, lembremos, inicial-
mente, que em determinados casos o deslocamento de fábricas reflete 
a busca de fatores produtivos mais baratos, em resposta à maior pressão 
competitiva trazida pela abertura. Este é o caso do traslado para o Nor-
deste da produção de calçados originariamente sediada no Rio Grande 
do Sul. Não se verifica, no caso, a adoção de novas tecnologias — e 
as novas facilidades produtivas parecem ser, inclusive, mais simples e 
despojadas que os seus congêneres gaúchos. Ou seja, não fosse a in-
fluência nada desprezível dos estímulos fiscais acionados pelos estados 
para onde vão as fábricas, estaríamos diante de um caso, de livro-texto, 
de realocação de recursos comandada pelos preços relativos dos fatores.

Já no caso de deslocamentos para fora e longe dos grandes centros 
urbanos, os menores custos do espaço e da mão de obra contam, mas 
há fortes indícios de que se trata de algo bem mais complexo que uma 
mera reassignação de recursos orientada por sinais de preços. De fato, 
o que frequentemente parece ocorrer (disponho apenas de ilustrações a 
esse respeito) é que a migração é pensada e levada a efeito como parte 
integrante do esforço de convergência (catch up) — aí incluídas mudan-
ças de processo, linhas de produto etc.

Por fim, no importante caso da descentralização verificado no setor 
automotivo, encontramo-nos diante de uma atividade de densidade tec-
nológica alta (média, em contextos mais avançados), onde os menores 
custos da mão de obra contam, mas seguramente não decidem. Ou seja, 
neste caso, os benefícios fiscais foram indiscutivelmente fundamentais. 
Além disso, há indícios de que foi se tornando cada vez mais importante 
a possibilidade de experimentar nas plantas descentralizadas novos mé-
todos de trabalho, de relacionamento com os fornecedores, de logística 
etc. Numa palavra, algumas das novas unidades regionais da Volkswagen 

29Proença, Adriano e Caulliraux, Heitor, “Estratégias de Produção na Indústria Brasi-
leira: Evolução Recente”, em Velloso, João Paulo dos Reis, org., Brasil, Desafios de 
um País em Transformação, José Olympio, 1997.
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(Resende, no Rio de Janeiro, bem como São José dos Pinhais, no Paraná), 
da GM e da Ford, são experiências na exploração de novos padrões orga-
nizacionais e sistemas de produção, em relação aos quais as fábricas do 
ABC representam o passado.30

Em suma, mesmo no terceiro tipo de reação aqui apontado, em que 
certamente contou o custo relativo dos fatores (chegando possivelmen-
te a predominar no caso da migração de calçados para o Nordeste), 
as decisões empresariais devem ser entendidas como parte integrante 
do catch up produtivo. Nele contam, decisivamente, as estratégias para 
recuperação do atraso por parte das empresas, bem como numerosas 
iniciativas no campo das políticas de atração de investimentos levadas 
a efeito pelos estados e municípios. Em resumo, não se tratava, para 
as indústrias, meramente de não ter preços para fazer frente ao novo 
ambiente competitivo. O problema era estar fora da (nova) fronteira de 
produção. Estamos portanto falando, não de distorções provocadas por 
preços “fora do lugar”, e sim da adoção de formas de organização, téc-
nicas e produtos “superiores” — capazes de poupar, simultaneamente, 
trabalho e capital.31

Não caberia aqui tentar sumariar as características do complexo mo-
vimento de descentralização da produção industrial em curso no Brasil. 
Assinalo apenas que o mapa regional da indústria está efetivamente mu-
dando.32 Um dos mais patentes exemplos de mudança reside no caso da 
Bahia, cujo panorama industrial continuava até muito recentemente do-
minado por grandes plantas produtoras de bens intermediários — e a aber-
tura pouco havia trazido, além do endurecimento da competição. Nos 
últimos anos, contudo, além de avanços significativos na verticalização da 

30Uma das mais interessantes consequências do atual processo de descentralização 
de investimentos é o surgimento de possíveis “inversões”, em que as plantas mais 
avançadas de uma determinada empresa são localizadas em regiões pouco desen-
volvidas. Exemplificando: plantas têxteis ou de processamento de alimentos mais 
avançadas no Nordeste e em Goiás do que, suponhamos, em Santa Catarina.
31Para uma visão alternativa, pela qual se crê que “os impactos da abertura foram, 
de maneira geral, na direção esperada e desejada”, ou seja, “em linha com a dispo-
nibilidade de recursos no país”, enquanto a proteção anterior “favoreceu particular-
mente setores que demandavam recursos escassos no país”, vide Moreira, op. cit., 
pp. 294 e 329.
32Sabóia, João. “Desconcentração Industrial no Brasil. Um Enfoque Regional”. Pes-
quisa e Planejamento Econômico, abril de 2000.
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cadeia petroquímica, deu-se a chegada de empresas produtoras de bens 
de consumo, que culmina com a instalação de um complexo (“sistemis-
tas” — montadora) sob o comando da Ford.33

Algumas observações sobre setores e estrutura e produtividade

Indústrias tradicionais do tipo têxtil, confecções e calçados custaram 
a reagir à altura do desafio com que se deparavam. Já certas indústrias de 
maior conteúdo tecnológico, em muitos casos, não conseguiram jamais 
se reposicionar. Encaremos, pois, sumariamente, estes contrastes.

No caso das tradicionais cabe lembrar que, acossadas por importa-
ções procedentes, em regra, da Ásia, foram levadas a uma séria crise 
que prometia repetir no Brasil a devastação verificada, por exemplo, na 
Argentina. Na realidade, contudo, ocorreu apenas uma dolorosa depu-
ração, ao término da qual as empresas sobreviventes mostravam-se — 
antes mesmo da desvalorização — fortalecidas e aptas para a retomada 
do crescimento. Advirta-se, porém, que neste vasto campo numerosas 
empresas (sobretudo pequenas) desapareceram, absorvidas por outras 
— em regra, também de nacionalidade brasileira. Em simultâneo, uma 
intensa compra de equipamentos permitiu um início de reafirmação.

Mais adiante, com a forte depreciação do câmbio (1999), as indús-
trias tradicionais entraram em franca reafirmação — situação em que se 
encontram neste momento.34 A Tabela 1 (a seguir) sintetiza dados relati-
vos ao ocorrido no polo têxtil de região de Americana (SP). No caso da 
indústria de calçados, algo semelhante poderia ser dito — sendo que 
neste último setor a reafirmação foi beneficiada, no caso brasileiro, pela 

33Vide Uderman, Simone, “Perspectivas Industriais, em Tendências da Economia 
Baiana”. Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecnologia, 2000. É interessante 
acrescentar, a propósito da Ford, que esta empresa parece ser um caso limite, no 
passado recente, no tocante à perda de espaços, à desatualização de produtos, e 
outros desacertos. Grandes avanços verificaram-se também em estados como o Pa-
raná e o Rio Grande do Sul. Quanto a este último caso, vide “O Mapa dos Novos 
Investimentos do Rio Grande do Sul”, Secretaria de Estado da Coordenação e Pla-
nejamento, 1998.
34Vide Katz, Jorge, Reformas Reestruturales Productividad y Conduta Tecnológica 
en América Latina, CEPAL — Fondo de Cultura Econômica, México, 2000. O autor 
supõe no texto que o ocorrido em outras economias latino-americanos também se 
verificaria no Brasil — mas as evidências contrárias vêm se acumulando de forma 
inequívoca.
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concentração geográfica da produção (facilitando captar externalida-
des), pelo ativismo das associações e pelo apoio governamental.35

Já no caso das empresas de maior conteúdo tecnológico, o escasso 
domínio das técnicas, dificuldades de natureza financeira e, em diversos 
casos, insuficiência de escala, levaram ao desaparecimento de muitas 
firmas — e, genericamente, à forte redução das atividades de pesquisa. 
Aqui, reconhecidamente, haviam ocorrido exageros no tocante à subs-
tituição de importações — e o setor se encontrava excessivamente frag-
mentado.36 É preciso lembrar no entanto que a Embraer se destaca neste 
conjunto como um caso excepcionalmente exitoso — cujo entendimen-
to vem sendo buscado por diferentes pesquisadores.37

No polo oposto, ou mais precisamente no campo da mecânica de 
baixa sofisticação tecnológica (por exemplo, na área dos bens de capital 
orientados para empresas de modestas exigências tecnológicas), as fortes 
relações com os clientes (inclusive por conta dos serviços pós-venda), 
garantiam uma certa “imunidade-frente à abertura”.38

Quanto às indústrias mecânicas de nível tecnológico médio — 
como, notoriamente, a automobilística — o caso brasileiro se destaca 
pela vigorosa reafirmação em termos de capacidade, modernização 
produtiva e densidade das cadeias. Veremos nos próximos anos em que 
medida esta reafirmação permitirá a constituição de autênticas vantagens 

Nº de Empresas
Emprego
Produção

1990
1.486
31.000

100

1975
778

17.750
50

1998
665

13.300
130

Tabela 1 — Evolução do Polo Têxtil de Americana

35Bekerman, Marta, e Sirlin, Pablo, “Impactos Estáticos y Dinámicos del Mercosur. El 
Caso del Sector Calzado”. Revista CEPAL, n. 72, dec. 2000, pp. 185-202.
36Tadini, V. “Perspectivas do Setor de Bens de Capital sob Encomendas no Brasil”. 
Trabalho apresentado ao V Fórum Nacional, São Paulo, 1993.
37Bernardes, Roberto, Embraer elo entre Estado e Mercado. Ed. Hucitec, Fapesp. 
2000.
38Veja-se o interessante estudo de Lins, Hoyêdo Nunes, sobre 20 pequenas e médias 
empresas catarinenses. Do autor, “Pequenas e Médias Empresas Fabricantes de Bens 
de Capital Frente às Mudanças da Economia Brasileira”. Revista Análise Econômica, 
ano 18, nº 34.
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competitivas. Já na Argentina, após uma forte reativação na primeira 
metade dos anos 1990, verifica-se uma aparente regressão para a (mera) 
montagem.39 Aqui reside, aliás, uma das patentes especificidades do caso 
brasileiro. Com exceção da Coreia (onde as empresas são nacionais), as 
experiências recentes de industrialização têm revelado mais facilidade 
para saltar para os produtos de alta tecnologia (onde realizam apenas 
montagem), que para consolidar-se nos ramos de médio conteúdo 
tecnológico.40

Encerrando estas sumárias e assistemáticas observações sobre setores, 
acrescento que a súbita exuberância exibida pelo mercado doméstico, 
aliada à facilidade para importar, deu lugar, em certos ramos, à multipli-
cação de negócios em maior ou menor medida informais, mas capazes 
de disputar a franja inferior de certos mercados. É a proliferação dos “na-
nicos”, das “tubaínas” e do “mercado cinza”, que entre outros fatos dão 
testemunho da vigorosa luta por espaços, especialmente nos mercados 
correspondentes à base da pirâmide social.

No que concerne à evolução da estrutura industrial na década de 
1990, os dados presentes na Tabela 2 — que comparam o último censo 
disponível (1985) com a Pesquisa Industrial Anual (PIA) — apresentam 
interessantes resultados. Antes de mais nada, chama a atenção o diminu-
to recuo relativo da categoria Bens de Capital — ao contrário de temores 
amplamente difundidos. No que toca ao recuo de Intermediários é pre-
ciso advertir que o fenômeno está fortemente influenciado pela baixa do 
preço no item combustíveis ocorrida entre 1985 e 1997. É de destacar-se 
também o avanço da categoria Bens de Consumo Duráveis, filha dileta 
de uma certa etapa do processo de substituição de importações, e que, 
dado o baixo percentual exportado, dá testemunho do avanço da revo-
lução do consumo de massas.

No tocante à produtividade, os avanços que vinham sendo alcançados 
desde os primeiros anos da década de 1990, prosseguiram ao longo da dé-
cada. Não discutirei aqui a magnitude do aumento médio da produtividade: 
se mais próxima à informação procedente do PIM (IBGE) ou das Contas 

39Só recentemente ficou clara a divergência entre as experiências brasileira e argen-
tina. Para uma apreciação do quadro argentino antes de evidenciar-se o contraste 
aqui assinalado, veja-se Kossakof, B. Corporate Strategies under Structural Adjust-
ment in Argentina, Nova York, St. Martin’s Press, 2000.
40Lal, Sanjaya, Políticas de Ciencia, Tecnología y Innovación,  op. cit.
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Nacionais.41 O importante é que qualquer magnitude situada neste intervalo 
representa um ritmo excepcionalmente alto de evolução média — o que 
corrobora informações procedentes de fontes assistemáticas, bem como de 
entrevistas por ocasião de pesquisas de campo por nós realizadas.42

É importante, por outro lado, lembrar que a produtividade média no 
Brasil é fortemente puxada para baixo por amplos setores de escassa for-
malidade — como, por exemplo, a construção civil e o pequeno comér-
cio. A advertência foi reproduzida no conhecido Relatório McKinsey, o 
qual acrescenta, entretanto, que em determinados setores: “é importante 
notar que os players mais produtivos já estão próximos ao nível das me-
lhores práticas, provando que elas podem ser alcançadas no Brasil”.43

Ainda quanto aos índices alcançados de produtividade, é interessante 
registrar que recentemente têm surgido relatos sobre casos excepcionais, 
em que o desempenho (produtividade incluída) alcançado no Brasil por 
certas filiais se compara ou mesmo excede o alcançado nas matrizes. 
A General Motors do Brasil, por exemplo, tornou-se modelo para toda 
corporação — por ser uma empresa “eficiente, ágil e lucrativa”, nas pa-

Bens de capital
Bens Intermediários

Bens de Consumo não duráveis
Bens de Consumo duráveis

Indústria Geral

1985
12,5
59,9
22,2
5,4
100

1997
11,3
46,4
33,0
9,3

100,0

Tabela 2 — Estrutura Industrial por Categoria de Uso — Valor da 
Transformação Industrial (%)

Fonte: IBGE/DPE/Departamento de Indústria — PIA.

41Uma ampla discussão do tema é feita por Carvalho, Paulo Gonzaga Mibielli em 
“As Causas do Aumento da Produtividade da Indústria Brasileira nos Anos 90”. Tese 
de doutoramento, Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
2000.
42Minha referência é aqui exclusivamente à produtividade do trabalho. Não vejo por 
que ter em conta dados relativos à chamada produtividade total do trabalho, que 
além de requerer séries de dados “capazes de deixar qualquer purista louco” (So-
low), enfrentam imensas dificuldades no plano conceituai. Basta, aliás, observar o 
grau de discrepância nos resultados obtidos, para suspeitar da pouca validade deste 
tipo de informação. Ver Felipe, J., “Total Factor Productivity Growth in East Asia: a 
Critical Survey”. Journal of Development Studies, vol. 35, nº 4, 1999.
43Relatório McKinsey, op. cit., Synthesis and Implications, p. 5.
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lavras do executivo Jack Smith.44 O fato de que a operação de produção 
e vendas da GM no Brasil, mediante a adoção de técnicas da gestão de 
operações e de organização industrial típicas da reestruturação ocorrida 
no país, e pela migração bem-sucedida de sua linha de produtos para 
modelos mais modernos, transforme-se em referência para toda a corpo-
ração, isto parece ratificar a proficiência que o tecido produtivo vem se 
mostrando capaz de alcançar neste país.

Ainda o catch up produtivo: observações
adicionais e conjecturas

Como já vimos, há grandes diferenças entre a fase aqui denominada 
catch up produtivo e o período anterior de cirurgia e reorganização. De-
las, a mais relevante pode ser apreendida a partir do duplo papel exerci-
do pelo barateamento, renovação e intensificação das importações: co-
locar em cheque as opções das empresas (no que concerne à disjuntiva 
fazer versus comprar, e ao relacionamento com os fornecedores locais) 
e, simultaneamente, facilitar a rápida incorporação de avanços. Pode-
ríamos mesmo afirmar que, nesta segunda fase, o mercado “puxa” na 
direção da renovação, e as facilidades de financiamento/compra de pro-
dutos importados “empurram”: seja na mesma direção (da atualização/
reafirmação), seja rumo ao esvaziamento (das empresas e das cadeias). 
Tratava-se sem dúvida de um jogo perigoso,45 não sendo de surpreender 
que alguns analistas se mostrassem altamente pessimistas.46

Entre as características adicionais da postura aqui caracterizada como 
catch up produtivo, há que assinalar a recusa implícita ao esforço pró-
prio de inovação — o que chegou a ser percebido como pouca im-
portância conferida ao objetivo “inovatividade”.47 A tendência era, no 
entanto, altamente compreensível: a prioridade conferida à busca, tão 
rápida quanto possível, da renovação e da eficiência, e a percepção de 

44Exame, 09/09/98.
45A borda do precipício era visualizada por alguns — e parece ter sido (antecipada 
mente) explicitada por exemplo pela direção da Gradiente. Após três anos consecu-
tivos de prejuízos, fontes da empresa declaram que as importações estavam sendo 
fortemente incrementadas. Exame, 10/11/93, pp. 66-7.
46Coutinho, Luciano, “A Especialização Regressiva: um Balaço do Desempenho In-
dustrial Pós-Estabilização”. Em Brasil, Desafios de um País em Transformação, op. cit.
47Fleury, Paulo e Arkader, Rebecca, op. cit. e Proença e Caulliraux, 1997.
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que não se deveria mais contar com o apoio de instituições públicas,48 

tendia a minimizar os espaços reservados a iniciativas inovadoras (inclu-
sive programas de P&D). A percepção dominante parecia ser de que o 
segredo da sobrevivência estava em atingir um patamar de desempenho 
das operações semelhante ou idêntico ao alcançado nos países centrais. 
Uma frase emblemática deste mindset teria sido proferida por Margaret 
Thatcher: “Vocês brasileiros não têm que inventar nada. Olhem os me-
lhores exemplos e copiem”, tendo o empresário Jorge Gerdau declarado 
segui-la como o seu motto estratégico.49

Convém insistir em que a opção em favor da excelência manufatureira 
não deve ser confundida com uma opção estratégica voltada (unicamen-
te) para custos baixos. Trata-se de centrar as capacitações das empresas 
em produção — acrescida das logísticas de entrada e saída (tema mais 
adiante retomado). Mas as capacitações assim desenvolvidas, além de se 
prestar à redução de custos, podem também colaborar para a diferencia-
ção. E a diferenciação deve aqui ser entendida num sentido amplo, que 
inclui desde a migração para mercados demandantes de acabamento 
diferenciado, até aqueles que demandam produtos efetivamente mais 
sofisticados.50 Neste tipo de opção, as melhorias na produção tendem a 
ser acompanhadas de maiores gastos em marketing e publicidade.

Por outro lado, levar adiante a corrida em direção aos gabaritos in-
ternacionais de eficiência operacional não implica a ausência de preo-
cupação com a manutenção e o fortalecimento dos canais de comercia-
lização. De fato, a consolidação das posições competitivas desenhadas 

48Como bem se sabe, não foi desprezível ou raro o apoio de políticas públicas às 
empresas. Ocorre, porém, que, especialmente no que toca a iniciativas federais, elas 
tenderam a ocorrer em caráter excepcional e em meio a crises — o que certamente 
não condiz com políticas voltadas para a inovação, por natureza não emergenciais 
e de longo prazo.
49Exame, 4/10/00. O que está sendo dito pelo líder empresarial é que há que bus-
car os parâmetros de excelência consagrados lá fora, e aplicá-los com disciplina e 
determinação.
50Quanto ao último ponto, a importância da renovação da pauta de produtos, vie-
mos em boa medida a convergir com Carvalho e Bernardes, que a consideram “a 
mais importante” característica da conduta das empresas na amostra por eles estu-
dada. Carvalho, Ruy de Quadros e Bernardes, Roberto, em Cambiando con la Eco-
nomia: La Dinámica de Empresas Líderes en Brasil. Grandes Empresas y Grupos In-
dustriales Latinoamericanos. Siglo Veintuno editores/CEPAL, 1ª edição, 1998. Devo 
acrescentar que a compreensão deste fato alterou meu entendimento do ocorrido 
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pelas novas estratégias produtivas — isto é, de produto e produção — 
requeria, em regra, o reforço das cadeias de distribuição e vendas.

E, no tocante aos fins perseguidos pelas empresas, convém assinalar 
que o objetivo primordial neste contexto é o reposicionamento no mer-
cado em transformação. Nesse processo, as decisões das empresas são 
obviamente condicionadas pelos recursos produtivos de que dispõem e 
pelo desenvolvimento de suas capacitações. Mas não é deles (do inteli-
gente uso dos recursos e capacitações) que a empresa espera poder tirar 
bons lucros — e sim da ampliação/renovação em curso nos mercados. A 
hipótese talvez mereça algumas conjecturas.

Em condições normais, as empresas obtém “rendas de escassez”,51 

seja através do uso de barreiras por elas mesmo impostas aos mercados, 
seja através do uso de recursos diferenciados — aí incluídas, com desta-
que, as capacitações por ela mesma desenvolvidas. Isto equivale a dizer 
que rendas de escassez não podem, em princípio, derivar de produtos 
livremente compráveis em mercado. Elas surgem pelo contrário, na me-
dida em que se consiga escapar à vala comum do plenamente conheci-
do e amplamente disponível.

Já no caso aqui focalizado estamos diante de mercados longamente 
contidos — por proteção, por políticas macroeconômicas refreadoras 
do nível de atividades, e por comportamentos privados de atores que 
introjetaram a crônica fragilidade e os temores de um quadro intrinseca-
mente instável. Neste contexto, a mudança de expectativas trazida pela 
estabilização (acompanhada, no nosso caso, de notória intensificação 
da abertura) traz consigo a “festa” da demanda anteriormente assinalada 
— que compreende, mas não se resume, à explosão das importações. 
Numa palavra, a oferta revela-se então escassa para atender à demanda, 
aos preços a que os produtos (finais, insumos e equipamentos) podem 
ser adquiridos no mercado mundial. Consequentemente, tudo se passa 

com as empresas — e me levou a abandonar a metáfora do “entrincheiramento”, 
até então por mim empregada, e que me parece hoje demasiado estática. Castro, 
Antonio Barros de. “Indústria: o Crescimento Fácil e a Inflexão Possível”, em A Crise 
Mundial e a Nova Agenda de Crescimento, em Velloso, João Paulo dos Reis (org.), 
José Olympio, 1999.
51Veja-se Peteraf, Margaret, “The Cornerstones of Competitive Advantage: a Re-
sourse-Based Perspective” e Rumelt, Richard, “Towards a Strategic Theory of the 
Firm”, em Resources Firms and Strategies, de Foss, Nicolai, (ed.) Oxford University 
Press, 1997.
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como se as importações se tornassem portadoras de rendas. E é válido 
supor que normalização do quadro exija tempo. Durante esse período, 
os que conseguem suprir o mercado (ainda não normalizado) com pro-
dução doméstica podem utilizar as rendas embutidas nos ingredientes 
importados, como compensação para os seus custos (ainda) não sufi-
cientemente reduzidos.

Entretanto, uma situação em que uma ampla gama de produtos com-
práveis em mercado (basicamente importações) é capaz de gerar rendas 
de escassez, não pode ser senão excepcional. Ela tende a durar, no en-
tanto, enquanto a oferta estiver correndo atrás da demanda — subita-
mente excitada pelo efeito demonstração detonado pelo novo quadro.

Compreende-se também, a partir do que acaba de ser dito (e não ape-
nas pela apreciação cambial), os pífios resultados obtidos pelas exporta-
ções no período. A ninguém ocorre buscar novos mercados no exterior. 
Buscar mercado externo (ressalvados casos de vantagem comparativa 
consagrada) é disputar espaços saturados, de cuja saturação só se escapa 
com criatividade, inovação (própria), investimentos em marketing e em 
marcas — esforços que o mercado doméstico, por hora, em boa medida 
dispensa.

Paradoxalmente, portanto, as mudanças em curso estavam reforçando 
a posição do mercado doméstico como centro de gravidade da econo-
mia e para o qual se voltavam, justificadamente, as atenções, táticas e 
estratégias das empresas. Insinua-se evidentemente, aqui, uma notória 
contradição entre a movimentação microeconômica e as necessidades 
da economia como um todo.

O movimento de catch up produtivo avançou intensamente antes da 
desvalorização de janeiro de 1999. Um indicador indireto porém elo-
quente disto consiste no fato de que já em 1997 as empresas mostravam-
se bastante otimistas no que se refere às suas perspectivas individuais. 
Segundo pesquisa realizada pela Fundação Dom Cabral e o Instituto 
Vox Mercado (ouvindo 146 das 500 empresas tiradas de Melhores e 
Maiores da revista Exame), 55% das empresas declaravam-se totalmente 
fortalecidas pelas mudanças recentemente introduzidas, enquanto 40% 
assumiam que esse objetivo fora parcialmente atingido. E isto numa si-
tuação em que 90% dos entrevistados acreditavam que a estabilidade 
continuaria no futuro — o que implicava, de acordo com as crenças 
dominantes na época, que não haveria desvalorização cambial. Aliás, 
os preços relativos dos produtos para os quais as empresas estavam se 
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voltando deveriam inclusive cair como resultado da pressão niveladora 
exercida pelos preços vigentes no mercado internacional.52

O êxito do movimento pode também ser aferido por indicadores ge-
rais de desempenho da indústria, como os que integram a Tabela 3, a 
seguir. Nele merecem destaque, além do explosivo crescimento dos du-
ráveis, o desempenho modesto, porém longe de desastroso, do grupo 
dos setores difusores de progresso técnico. Neste último conjunto estão 
compreendidas as atividades de onde se originam — juntamente com as 
importações — o progresso técnico da economia.53

O catch up produtivo e a estrutura das empresas
Tratemos agora de analisar o significado do catch up produtivo do 

ponto de vista das atividades desempenhadas pelas empresas. Para tanto, 
iremos valer-nos do Gráfico 1, a seguir.

Nele está representado o valor adicionado por funcionário em diver-
sas funções corporativas de uma empresa moderna, madura e de bom 
porte. No eixo horizontal estariam discriminadas as referidas funções, 
começando, à esquerda, pelo conjunto upstream (planejamento estra-
tégico, pesquisa e desenvolvimento, design, engenharia de produtos e 

Commodities Industriais
Commodities Agrícolas

Tradicionais
Tradicionais Alimentícias

Duráveis
Difusores

Indústria Geral

123,3
102,1
111,5
133,0
184,7
111,1
124,5

Tabela 3 — Desempenho da Indústria (índice acumulado 1993-1997)

Fonte: IBGE/DPE/Departamento de Indústria/PIM-PF.

52Revista Exame, 29/07/98. Advirta-se, adicionalmente, que ao contrário do ocor-
rido entre 94 a 96, no ano acima considerado (1998), só encontramos registro na 
imprensa de uma empresa denunciando a insustentabilidade do câmbio — e isto 
parece estar associado ao fato de que esta empresa (Siemens) pretendia ampliar 
substancialmente suas exportações a partir da base brasileira, o que era inequivoca-
mente dificultado pelo câmbio vigente.
53Os dados foram elaborados por Carvalho, Paulo Gonzaga, a partir da metodologia 
desenvolvida em “Made in Brazil. Desafios Competitivos para a Indústria”, de Ferraz, 
João Carlos, Kupfer, David e Haguenauer, Lia, Campus, 1996.
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processos). A parte mais baixa da curva corresponde às tarefas levadas a 
efeito nas próprias plantas industriais: fabricação e montagem (inclusive 
acabamento). À direita, encontram-se atividades downstream (tais como 
distribuição, marketing, gerência de marcas etc.). O Gráfico 1 nos diz, 
em suma, que as funções de fabricação e montagem geram menor valor 
agregado, por funcionário empregado.54 Além disto é bom lembrar que 
aí residem os custos diretos de produção — enquanto nas demais fun-
ções residem os overheads.

 

*Inspirado na “Curva de Valor da Indústria” presente em Bartlett, 
Christopher A. e Ghostal, Sumantra, “Going Global: Lessons from 
Late Movers”. Harvard Business Review. Março/Abril de 2000.

A ideia de que se optou no Brasil por privilegiar as atividades de fa-
bricação e adjacências significa, à luz do Gráfico 1, que a escolha inci-
diu sobre funções frequentemente tidas, na atualidade, como, digamos, 

Valor
Agregado

P&D design engenharia
produtos e
processos

fabrica-
ção

montagem logística
distribuição

marketing gerência
de marcas

Gráfico 1
Valor agregado por função empresarial*

54É óbvio que o valor agregado por operador, na fabricação, pode variar, enorme-
mente, em função do grau de automação adotado pela empresa. Convém também 
advertir que determinadas empresas se notabilizaram por transformar a fábrica em la-
boratório. Neste tipo de empresa a fabricação inclui grande parte da inteligência nela 
exercida — e não caberia supor que o valor agregado por funcionário de fábrica fosse 
inferior. Um bom exemplo é a Chaparral. Ver Leonard-Barton, Dorothy, “The Factory 
as a Learning Laboratory”. Sloan Management Review. Fall 1992, pp. 23-38.
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menos nobres.55 Farei no que segue algumas observações adicionais so-
bre a escolha aqui realizada, e acrescentarei umas poucas ponderações 
sobre as dificuldades embutidas neste tipo de opção.

Inicialmente caberia lembrar que as filiais de empresas estrangeiras, 
caracteristicamente, tendem a privilegiar, especialmente nos países me-
nos desenvolvidos, o tipo de perfil (com hipertrofia seletiva das funções 
manufatureiras) aqui focalizado. Esta é, aliás, uma das propriedades res-
saltadas nos modelos de “ciclo de produto”. É bem verdade que, em 
casos relativamente bem-sucedidos de industrialização por substituição 
de importações, as filiais foram levadas a adaptar produtos e processos, 
em alguma medida, às peculiaridades dos mercados locais — o que 
por vezes se fazia acompanhar de um certo grau de autonomia admi-
nistrativa. O novo paradigma tecnológico, contudo, parece tendente a 
limitar ainda mais este tipo de arranjo, já tendo sido registrados casos 
de transferência de volta para as matrizes, de atividades aqui referidas 
como nobres.56

O que acaba de ser dito levanta uma questão aparentemente ainda 
em aberto. Primeiramente, porque têm ocorrido, na prática, deslocamen-
tos de centros de pesquisa (por exemplo, para a Índia) — e é plausível 
supor a existência aqui de um campo pouco explorado de negociações 
e políticas.57 Além disso, porque certos novos modelos de organização, 
na lógica de rede articulada em volta da empresa líder (formação de ca-
deias localizadas), oferecem amplas possibilidades de reconfiguração e 
adensamento do tecido industrial.

Voltemo-nos para as empresas domésticas.
É plausível pensar que a atrofia relativa das funções não manufatureiras 

seja, especialmente no caso do Brasil, uma herança da fase de substituição 
de importações. E isso por uma dupla razão. Primeiramente porque, com 
a fome de manufaturas de uma economia protegida (mas amplamente 
exposta ao efeito demonstração), era possível usufruir rendas de escassez 
mediante plantas-empresas produtoras de artigos (já então) maduros nos 

55Esta questão foi levantada por Furtado, João, em “La Transformation des Conditions 
d’Insertion des Économies à Industrialisation Tardive dans l’Économie Mondiale”. 
Tese de doutoramento, Paris XIII, 1997.
56A Philips do Brasil, por exemplo, decidiu, em 1997, acabar com o desenvolvimento 
local de produtos. Exame, 23/8/2000.
57Fleury, Afonso e Fleury, Maria Tereza, Estratégias Empresariais e Formação de Com-
petências, capítulo 5, Editora Atlas S.A., 1999.
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centros desenvolvidos. Além disso, porque os projetos originais de que se 
partia, para a obtenção de financiamento (frente ao BNDE, muito especial-
mente), deviam enquadrar-se nos critérios de uma tecnocracia imbuída 
da convicção de que esta era uma economia vocacionada para o cresci-
mento.58 A partir desta visão (especialmente nos anos 1970), as próprias 
entidades governamentais muitas vezes se encarregaram de aumentar as 
ambições dos candidatos a financiamento, no tocante a escalas de produ-
ção e atualização tecnológica.

O período subsequente, aqui referido como de hibernação, teria tam-
bém dado a sua contribuição, ao exacerbar a tendência à diversificação 
produtiva, como política de proteção dos lucros.

E quanto à recente fase de catch up produtivo, é bom lembrar que 
jogar preferencialmente nas atividades fabris era o caminho direto para 
a absorção de novas técnicas. Além disto, e como já foi dito, enquan-
to perdurasse a relativa escassez de produtos atualizados, podia-se daí 
derivar rendas de escassez — importantes para compensar deficiências 
sistêmicas de variada natureza. Por outro lado, conter as demais funções 
significava poupar overheads — e poder alcançar (cæteris paribus) bons 
retornos com menores margens.

Riscos e sequelas

Vejamos agora, sumariamente, por que a opção estratégica pela prio-
rização das funções operacionais é uma senda na qual se podem divisar 
diversos obstáculos.

No que toca ao momento presente, a sua contribuição para o medíocre 
desempenho das exportações já foi realçada — cabendo apenas lembrar 
que, numa economia que multiplicou as suas importações e tragou 
enormes quantidades de capitais, esta, seguramente, não é uma dificuldade 
menor. Deixando, porém, de lado a questão do balanço de pagamentos 
— já convertida num dos eixos do debate sobre a economia brasileira — 
focalizo no que segue outras questões que levam a crer que o rumo tomado 
pela evolução das empresas, fértil a curto prazo e microeconomicamente, 
pode revelar-se bastante vulnerável a médio prazo.

58Castro, Antonio Barros de, “Renegade Development: Rise and Demise of State Led 
Development in Brazil”, em Democracy, Markets, and Structural Reforms in Latin 
America. Smith, William, Acuña, Carlos e Gamarra, Eduardo (orgs.), Transaction 
Publishers, 1993.
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As fábricas estão se tornando mais “transportáveis” (footloose) e isso 
por si só torna mais vulneráveis os investimentos fundados em vantagens 
comparativas estáticas.59 Isto certamente contribui para o acirramento 
da competição e a eliminação dos lucros em investimentos montados 
sobre soluções “banalizadas”.60 Visto por esse ângulo, e em contraste 
com o passado, as vitórias no campo industrial são hoje mais perecíveis. 
Torna-se, assim, recomendável distribuir as fontes de competitividade 
por diversas funções corporativas, quando mais não seja, para aumentar 
a resiliência das empresas. E, sobretudo, adquire maior relevância a luta 
pela construção de escassezes e obtenção das respectivas rendas.

Ao mesmo tempo, está se ampliando e se radicalizando a experiên-
cia dos “fabricantes por contrato” — empresas sem rosto, capazes de 
rodar durante o dia a produção de uma empresa e durante a noite a 
de seu concorrente. Esse tipo de empresa pode apresentar sérias van-
tagens no que toca a escala, simplificação de atividades burocrático-
administrativas, utilização de capacidade e poder de barganha frente a 
fornecedores. Elas representam, a bem dizer, a especialização, levada 
ao limite, em fabricação. Por isto mesmo podem trazer séria pressão 
competitiva para empresas que escolheram enfatizar operações como 
saída frente a uma conjuntura crítica — e atalho no esforço de con-
vergência.

Verifica-se também, mundialmente, uma aceleração da produção de 
inovações, e tem se tornado mais rápido e barato imitar. Isto implica, 
por um lado, a redução da capacidade de reter vantagens (baixa 
apropriabilidade) e, por outro, a necessidade da compra recorrente de 
soluções tecnológicas e licenças para uso de produtos. Ainda quando 
isto possa, em certos casos, não constituir problema, a sorte do negócio 
permanece na dependência de um fator sobre o qual não há controle: a 
qualquer instante as fontes provedoras de novas soluções podem rever 
o seu posicionamento, com graves repercussões para o destino das 

59Fajnzylber, Fernando, “Progresso Técnico, Competitividade e Mudança Institucio-
nal”. Em Reis Velloso, João Paulo dos, A Nova Ordem Internacional e a Terceira 
Revolução Industrial. Fórum Nacional, Como Evitar uma Nova Década Perdida. José 
Olympio, 1992.
60Um porta-voz da empresa gaúcha Azaléia resumiu a vulnerabilidade da opção 
(predominantemente) produtivista com um contundente argumento: “eficiência 
operacional hoje é pressuposto” ... “é como visto para entrar nos Estados Unidos”. 
Exame, 24/8/97.
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empresas locais. A estrutura das empresas começa, por conseguinte, 
a pôr em risco a estratégia relativamente exitosa que tomou corpo na 
segunda metade dos anos 1990.

Em última análise, essas ponderações apenas advertem para o fato 
de que o catch up, como imitação que é, pode ser facilmente imitado. 
Se se pretende alcançar uma economia capaz de gerar bons lucros e 
pagar altos salários, o posicionamento típico atual das empresas indus-
triais tem que ser seriamente revisto.
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Da semiestagnação ao crescimento 
num mercado sinocêntrico*

A longa marcha para superar a estagnação

De 1947, quando tem início o registro sistemático das Contas Na-
cionais, até 1980, a economia brasileira cresceu ao ritmo médio anual 
de 7,5 %. O crescimento médio de um conjunto de economias então 
referidas como subdesenvolvidas foi, à época, de 5,7%1, enquanto o 
Japão, recordista inconteste do crescimento, logrou expandir-se 8%, em 
média, a. a.

No próprio ano de 1980, a economia brasileira ainda apresentou forte 
expansão — que já era no entanto amplamente percebida como insus-
tentável. Daí por diante, e até recentemente, o crescimento se manteve, 
ressalvados surtos expansivos de pequena duração, abaixo de 3% ao 
ano. Nesses 26 anos de crescimento modesto e instável, estão porém 
compreendidos dois subperíodos.

Numa primeira, longa e conturbada fase, que se estende de 1981 a 
1999, as razões pelas quais a economia se mostra incapaz de alcançar 
um crescimento robusto são nítidas e contundentes. Assim, de 1980 a 

*Publicado em inglês (From Stagnation to Growth in a Sino-centric Market) na Revista 
de Economia Política, v. 28, n. 1, jan.-mar. 2008, pp. 15-45. O organizador deste 
livro agradece à REP a permissão dada a esta publicação.
1Média ponderada do crescimento de 15 economias asiáticas e latino-americanas 
entre 1950 e 1980. Maddison, Angus La Economía Mundial en el Siglo XX, Fondo de 
Cultura Económica, (1992) México.
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1994, a combinação da chamada crise da dívida, com uma inflação alta 
e cada vez mais fora de controle, patentemente explicam a modéstia e a 
instabilidade do crescimento. Em 1994, contudo, o Plano Real derrota a 
inflação, eliminando, assim, a mais flagrante razão da incapacidade da 
economia brasileira de crescer sustentadamente. Ingressava-se, no entan-
to, num período de forte deterioração da Balança de Pagamentos, que 
levaria o déficit de transações correntes a atingir 4,0% do PIB em 1998. 
Nesse contexto, com o intuito de consolidar a vitória sobre a inflação, e 
assegurar o financiamento do déficit e a rolagem da dívida externa — em 
meio a sucessivas crises internacionais —, as autoridades monetárias man-
têm os juros primários em níveis elevadíssimos. Surge, assim, um fenôme-
no raramente encontrado na história: juros excepcionalmente altos, sus-
tentados durante anos a fio. Consequentemente, o endividamento público 
aumenta aceleradamente; as exportações, prejudicadas pela apreciação 
do câmbio, mantêm-se praticamente estagnadas; e o crédito (doméstico 
ou internacional) mantém-se severamente restringido. Ou seja, poderosos 
fatores se combinavam para, não obstante a superação da inflação crônica 
e alta, inviabilizar o crescimento firme e sustentado da economia.

De 1999 em diante, porém, com a exitosa transição para o regime de 
câmbio flutuante e o início da recuperação do quadro fiscal (o superávit 
primário salta de -0,88% do PIB em 1997 para 2,92% em 1999), um 
novo panorama começa a despontar. É bem verdade que no tocante às 
finanças públicas, a qualidade dos expedientes de que se lançou mão 
para melhorar a situação fiscal era mais que duvidosa. Referimo-nos a 
aumentos de arrecadação que acentuavam vícios da estrutura tributá-
ria2, bem como ao mais que duvidoso recurso da redução dos investi-
mentos públicos. Ainda assim, o mero enfrentamento quantitativo do 
déficit público, aliado a outras melhorias, como, por exemplo, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal3 restabeleciam a possibilidade, pelo menos, do 
crescimento firme.

Convém, por outro lado, assinalar que o final dos anos 1990 marca 

2A estrutura tributária brasileira, concebida em 1967, sofreu, ao longo do tempo e 
de sucessivas crises, numerosos modificações e remendos, passando a constituir, 
reconhecidamente, um conjunto inconsistente e repleto de distorções.
3Outros avanços seriam, porém, necessários. Ver Khair, Amir; Afonso, José Roberto 
e Oliveira, Weder, “Lei de Responsabilidade Fiscal: Os Avanços e Aperfeiçoamentos 
Necessários”, em Gasto Público Eficiente, org. Mendes, Marcos, Topbooks, 2006.
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também o término de um ciclo de reformas estruturais. A relação entre 
essas reformas e o crescimento — ressalvado o caso da abertura comer-
cial — é algo bastante controvertido. Sem ingressar neste tema, que foge 
ao escopo do trabalho, vale acrescentar que o Brasil foi um dos países da 
América Latina que mais realizaram reformas do tipo estrutural4.

As mudanças no plano das políticas públicas e as grandes reformas 
não surgiam, contudo, desacompanhadas: a estas alturas já era possível 
perceber que a grande e diversificada indústria herdada do período de 
crescimento acelerado, havia passado bem pelo teste da abertura comer-
cial da economia, levado a efeito nos anos 1990. Isso não implica dizer 
que não ocorreram perdas, especialmente no tocante a ramos industriais 
de alta densidade tecnológica, e sim que a indústria brasileira preservou, 
em boa medida, a diversidade herdada do período 1950-19805. Mais 
que isso, a metalomecânica, já referida como “fortaleza industrial brasi-
leira”6, saiu claramente revigorada do episódio da abertura. Acentuava-se, 
com isso, o contraste entre a economia brasileira e as demais economias 
latino-americanas, que haviam sido induzidas pela abertura a especiali-
zar-se, seja na extração/elaboração de produtos primários, seja em eta-
pas (trabalho-intensivas) de finalização dos processos industriais.

As respostas dadas ao desafio da abertura foram, em boa medida, 
espontaneamente decididas pelas empresas industriais. Privilegiou-se 
então: revisão das formas de gerenciamento, cortes de mão de obra, 
modernização e melhoria da qualidade dos produtos levados ao mer-

4Fraga, Armínio, em “Latin America Since the 90’s: Raising from the Sickbed” (Journal 
of Economic Perspective, volume 18, no 2. 2004, indaga-se sobre os efeitos das 
reformas e situa o Brasil como o segundo país que mais reformas fez entre as sete 
maiores economias da América Latina. Quanto aos indicadores utilizados pelo au-
tor para aferir as reformas, vide Lora, Eduardo: Estructural Reforms in Latin America: 
What has been reformed and how to measure it. Inter-American Development Bank, 
Washington D.C. 2001.
5Castro, Antonio Barros de, “A Reestruturação Industrial do Brasil nos anos 1990. Uma 
Interpretação”. Revista de Economia Política, Jul/Set 2001. Kupfer, Davi; Ferraz, João 
Carlos; Iootty, Mariana. “Made in Brazil: Industrial Competitiveness 10 Years after 
Economic Liberalization”. Revista da Cepal, Chile 2004.
6A expressão é de João Furtado no artigo “O Comportamento Inovador das Empresas 
Industriais”. Em Cinco Décadas de Questão Social e os Grandes desafios do cres-
cimento sustentável. Velloso, João Paulo dos Reis e Cavalcanti, Roberto; orgs, José 
Olympio, 2004. 
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cado e (alguma) troca de equipamento. A magnitude desta reestrutu-
ração, que teve um elevado custo em termos de emprego, pode ser 
avaliada pelo excepcional ritmo de crescimento da produtividade do 
trabalho estimado para a indústria de transformação durante os anos 
1990: algo situado entre um mínimo de 5%, auferido pelas Contas Na-
cionais e um máximo de 8% a.a., de acordo com a Pesquisa Industrial 
Mensal (PIM) do IBGE7. É evidente, contudo, que a reestruturação não 
se deu uniformemente, ao longo do aparelho industrial — até porque as 
empresas produtoras de insumos básicos, por exemplo, mantinham-se 
atualizadas.

Dadas as melhorias verificadas no plano macroeconômico, e a intensa 
modernização (mais adiante referida) das empresas produtoras de manu-
faturas, pode-se afirmar que, de 1999 em diante, a persistência do baixo 
crescimento deixa de ser facilmente explicável. Mais que isso, a expan-
são iniciada meses após a substancial desvalorização que acompanhou 
a transição para o regime de câmbio flutuante (janeiro de 1999) parecia 
indicar que a economia estava efetivamente recuperando a capacidade 
de crescer. Aliás, as expectativas empresariais referentes ao desempenho da 
economia mantiveram-se até março de 2001 (sexto trimestre consecutivo 
de expansão) bastante otimistas. Imediatamente a seguir, no entanto, uma 
excepcional conjunção de adversidades viria encerrar, abruptamente, o 
incipiente surto de crescimento.

O colapso da expansão combinava desta feita, problemas gerados 
no próprio país (como a incapacidade subitamente revelada de atender 
a demanda de energia elétrica) e outros procedentes do exterior, como 
o brutal mergulho da economia argentina: retração de 4,4% em 2001 e 
de 10,9% em 2002. Deixava claro, além disso, a persistente fragilidade 
da economia — o que teria um efeito devastador sobre o ânimo empre-
sarial. Mais precisamente, os dirigentes de empresas, especialmente no 
campo industrial, eram levados a constatar que o mercado doméstico 
continuava sujeito — como nas duas décadas que encerram o século 
XX — a traumáticas contrações.

A anulação do crescimento verificado em 2001, seguida de novas cri-
ses, tanto em 2002 como em 2003, mostrava enfim, que a economia não 
havia reencontrado o caminho da expansão. O quadro geral sofreria, aliás, 

7Gonzaga Mibielli, Paulo. As Causas do Aumento da Produtividade na Indústria Bra-
sileira nos Anos 90. Tese de doutoramento, Instituto de Economia, UFRJ, 2000.
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ameaçadora deterioração ao término do segundo governo Fernando Hen-
rique Cardoso, quando a inflação recrudesce, chegando a alcançar um 
ritmo médio anualizado de 29% no último trimestre de 2002.

A extrema piora das expectativas, além de prejudicar os investimen-
tos, tornava pouco tratável a questão das dívidas públicas. Já há algum 
tempo, os detentores de recursos demandavam juros extremamente ele-
vados (e prazos muito curtos) para a rolagem de um volume rapidamente 
crescente de dívidas. Na crise de 2002, além disso, a proporção dolari-
zada da dívida pública (inclusive swaps) atingiu 50% (em junho daquele 
ano), mantendo-se acima de 50% até fevereiro de 2003. A estas alturas, 
muitos já estavam pondo em dúvida a sustentabilidade dos avanços al-
cançados no plano macroeconômico, acreditando mesmo que a situa-
ção havia ultrapassado um suposto “ponto de não retorno”.

O novo governo, que toma posse em janeiro de 2003, enfrentou, no 
entanto, o incipiente surto inflacionário, com severidade e eficácia, lo-
grando rapidamente reassumir o controle da situação. Não é fácil, con-
tudo, avaliar o custo da vitória sobre a tão temida recaída inflacionária. 
É bem verdade que a confiança nos meios financeiros foi em boa medida 
conquistada. Ocorre, porém, que após dois anos de um crescimento 
extremamente modesto (a economia cresceu 1,3% em 2001 e 2,7% em 
2002), e de tantas esperanças levantadas, o primeiro ano do novo gover-
no apresentou como resultado 1,1% de crescimento. Mais que isso, o 
consumo das famílias foi reduzido em 0,7% no ano de 2003. Semelhan-
tes resultados indiscutivelmente contribuíram para arrefecer o entusias-
mo inicial com o novo governo, minando, em particular, o forte apoio 
inicial das empresas não financeiras.

Não obstante o que precede, cabe chamar a atenção para mudanças 
importantes e positivas, verificadas no desconcertante triênio 2001-03.

Primeiramente, assinalemos que a renovada frustração com o desem-
penho do mercado doméstico, combinada com a substancial alta da taxa 
de câmbio, empurrou as empresas industriais na direção de um amplo 
movimento de revisão de suas estratégias. O aspecto mais evidente deste 
reposicionamento consistiu no maior peso conferido ao mercado externo 
no planejamento das vendas. Mas não se tratava apenas de buscar espaços 
em mercados menos instáveis que o doméstico. Os dados relativos às ven-
das externas indicam pelo menos desde 2003 que, em diversos segmen-
tos, a indústria brasileira se descobria efetivamente capaz de conquistar e 
desenvolver novos mercados no exterior. Não cabe dúvida que o câmbio 
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flutuante, ao facilitar a desvalorização, contribuiu para o avanço das ex-
portações — mas é importante frisar que os aumentos de produtividade 
ocorridos na década anterior, bem como certos estímulos que começavam 
a ser concedidos pelos poderes públicos, estavam, também, por trás dos 
notáveis resultados alcançados.

Já se tornou claro para muitos que a abertura contribuiu, decisivamen-
te, para mudar a dinâmica competitiva no mercado brasileiro de produ-
tos manufaturados. Uma vez reduzida a distância para com os produto-
res sediados nos tradicionais centros industriais, contudo, as empresas 
constatavam que não podiam satisfazer-se com este avanço. Ou seja, o 
esforço feito para atualizar e adaptar produtos e processos, ainda quan-
do mais eficaz que a reestruturação passiva (limitada ao corte de custos 
e à dispensa de mão de obra), não era o bastante para sustentar posi-
ções de mercado. Numa palavra, a mera eliminação do atraso não trazia 
conforto, já que, em diversos segmentos, novos produtos continuavam 
a ser rapidamente lançados no mercado. Tornava-se, pois, necessário, 
adquirir agilidade e flexibilidade frente aos concorrentes, passando um 
número crescente de empresas a esforçar-se por redefinir ou, até mesmo, 
literalmente, criar novos produtos, mercados e modelos de negócios8.

No que toca ao reposicionamento frente ao mercado, contudo, é im-
portante frisar que, paradoxalmente, a herança de mais de 20 anos de 
semiestagnação parece haver beneficiado a adoção de novos padrões de 
conduta competitiva. Afinal, nos miniciclos de crescimento atravessados 
pelas empresas, novas oportunidades foram em muitos casos vislumbradas 
— mas não puderam ser devidamente exploradas. É de presumir-se, pois, 
que existiam hipóteses de inovações “na gaveta”, esperando a oportuni-
dade de serem exploradas9.

Com a rápida expansão das exportações e algum aumento dos inves-
timentos (inclusive em intangíveis) visando inovações, um novo quadro 
começava, pois, a delinear-se. Através dele, a economia brasileira, que 

8Um primeiro e amplo levantamento das estratégias competitivas da indústria no Bra-
sil, encontra-se em “Inovações, Padrões Tecnológicos e Desempenhos das Firmas In-
dustriais Brasileiras”, orgs: De Negri, João Alberto e Salerno, Mário Sérgio. IPEA 2005.
9Castro, Antonio Barros de, “A Hipótese do Crescimento Rápido e Sustentável”, em 
Cinco Décadas de Questão Social e os Grandes Desafios do Crescimento Sustentado. 
Velloso, João Paulo dos Reis e Albuquerque, Roberto Cavalcanti de, coords. Rio de 
Janeiro: José Olympio, 2005. (Este artigo está publicado neste livro, às pp. 171-188).
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já contava com um pujante agronegócio exportador10, mostrava-se cres-
centemente capaz de disputar espaços numa ampla faixa de mercados 
de manufaturas. Resumidamente: às condições macroeconômicas, ine-
gavelmente melhoradas (e que deveriam beneficiar-se do próprio cres-
cimento) caberia retirar de cena o espectro da acentuada instabilidade, 
com que o país convivia há mais de vinte anos, enquanto às exportações 
e, em menor medida, ao investimento, caberia descobrir e explorar no-
vas oportunidades e, desta forma, “puxar” o crescimento.

O Gráfico 1 mostra o extraordinário crescimento das exportações bra-
sileiras — mesmo quando comparado com o forte crescimento das ex-
portações mundiais. Acrescente-se que o investimento direto estrangeiro 
parecia também endossar a incipiente expansão da economia brasileira. 
Com efeito, no ano em que o Brasil mais perto chegou de um novo e 
vigoroso crescimento (2004), o investimento estrangeiro direto no Brasil, 
saltou de US$ 10,1 bilhões para US$ 18,2 bilhões.

Grafico 1

Mas o avanço das condições favoráveis à retomada do crescimento 
contava ainda com outros aspectos que convém destacar. Com este 
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Gráfico I

10O agronegócio não será aqui tratado, mas é importante sublinhar que a agrope-
cuária foi pioneira no crescimento à base de incorporação de progresso técnico. 
Barros, José R.; Rizzieri, Juarez e Pichetti, Paulo. “Effects of Agricultural Research” 
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intuito, comecemos por sublinhar que, ao duramente combater a in-
flação e, neste esforço, comprometer-se em manter a dívida pública 
(que baixou de 52,4% para 44,9% do PIB, entre dezembro de 2003 
e dezembro de 2006) sob controle, o novo governo mostrava que a 
estabilidade dos preços havia se tornado (ou estava se tornando) um 
objetivo permanente do país. Em outras palavras, tornava-se um bem 
público, passando, com isso, de tarefa de governo, a responsabilidade 
de Estado.11

A mudança que acaba de ser assinalada contribuiu para assegurar a 
tranquilidade com que se deu a difícil (em princípio) transição do go-
verno FHC para o governo Lula. Afinal, o novo governo levava ao poder 
novos atores, muitos deles oriundos da militância sindical ou de grupos 
de esquerda originalmente radicais, bem como um partido político alta-
mente crítico das instituições e políticas do país.12

Muitos veriam incoerência na preservação, pelo novo governo, do 
regime de políticas macroeconômicas, bem como na relevância atribu-
ída à estabilidade dos preços. O profundo comprometimento do novo 
governo com a inclusão social e a extensão da cidadania, porém, dei-
xava claro que a continuidade no plano macroeconômico estava sendo 
combinada com o aprofundamento de mudanças num sentido inegavel-
mente consistente com as expectativas em relação ao governo Lula.

Referimo-nos, em particular, ao fato de que a redução das desigual-
dades, iniciada no segundo governo FHC, foi assumida e intensificada 
pelo novo governo. Da profusão de dados que apontam nesta dire-
ção, selecionamos aqui dois indicadores. A desigualdade, medida pelo 
índice de Gini, baixou 4,6% de 2001 a 2005 (Gráfico 2, a seguir), 
enquanto a razão entre a renda dos 20% mais ricos e dos 20% mais 

em Barbosa, Mariza, Impacts of the Agricultural Sector Technological Change on 
the Brazilian Economy. EMBRAPA — SGE, 2002.
11Houve no passado, neste país, crescimento rápido com inflação. Mas é impor-
tante lembrar que o regime de instituições adotado em 1964-68 (às vésperas do 
período de mais rápido crescimento), permitia, até certo ponto, o cálculo econô-
mico e limitava a um resíduo (dada a extensa indexação) a expropriação associada 
à inflação.
12Semelhante combinação de descontinuidade no plano político, com continuida-
de nas opções maiores de política econômica só parece ter ocorrido na América 
Latina na transição chilena para a democracia em 1989.
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pobres declinou 21% no mesmo (breve) espaço de 4 anos13. Além dis-
so, e tomando a questão pelo ângulo deste trabalho, a inclusão em 
massa de pobres no consumo de bens manufaturados — comprovada 
por diversos indicadores — ao ampliar a base da pirâmide do mercado, 
estaria possivelmente preparando o terreno para um crescimento não 
apenas vigoroso como  de outra natureza. A imprensa brasileira tem, 
aliás, se referido ao “crescimento chinês”, presentemente em curso, do 
consumo das classes D e E.

Gráfico 2

Ainda a semiestagnação?

A safra de êxitos colhida em 2004, como já foi dito, parecia colocar 
a economia na embocadura de um novo ciclo de expansão. E não se 
tratava apenas de um crescimento mais rápido. O ano de 2004, quando 
o PIB cresceu respeitáveis 5,7%, trazia consigo traços de um novo estilo 
de expansão. Ilustrando: o volume de artigos manufaturados exportados 
cresceu 26,1%, enquanto os seus preços se elevavam de 5,9% — mos-
trando que as empresas exportadoras conseguiam expandir fortemente 
as vendas externas, não obstante a elevação do preço médio de seus 
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coeficiente de Gini - 1995-2005

13Informações procedentes de Paes de Barros, Ricardo; Foguel, Miguel e Ulyssea, 
Gabriel, org: Desigualdade de Renda no Brasil. Uma Análise da Queda Recente. 
IPEA, 2007
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produtos. Já a Formação Bruta de Capital elevou-se naquele ano 9,1%, 
indicando que a economia estava criando capacidade adicional a um 
ritmo muito superior ao do seu próprio (e substancial) crescimento. Em 
outras palavras, a expansão começava a transbordar para o futuro.

Além disso, em simultâneo com o salto das exportações de manufa-
turados cresciam também, a elevado ritmo (21%, em quantidades), as 
importações de produtos intermediários, indicando que as empresas se 
valiam intensamente da abertura da economia para nutrir sua ofensiva 
exportadora. Um dado poderia simbolizar os resultados que começavam 
a ser alcançados: no ano 2004 o Brasil forneceu 48,5% dos eletroeletrô-
nicos importados pela Argentina14.

Listamos na próxima página (Tabela 1) os segmentos da indústria que 
mais contribuíram para o crescimento industrial no ano de 2004.

A tabela coloca em evidência a presença, com papel de liderança, de 
setores da indústria relativamente sofisticados do ponto de vista tecno-
lógico. Observe-se, a propósito, que a contribuição para o crescimento 
dos três primeiros setores (veículos automotores, máquinas e equipa-
mentos, material eletrônico e equipamento de comunicação) é muito 
superior aos seus pesos na estrutura da indústria, o que deixa claro o seu 
importante papel na expansão verificada naquele ano. Chama ainda a 
atenção, por contraste, a modesta contribuição, para o crescimento da 
indústria, das atividades processadoras de recursos naturais. Isso equiva-
le a dizer que, em flagrante contraste com o ocorrido em diversas outras 
economias emergentes, as atividades dedicadas à transformação manu-
fatureira propriamente dita — com um crescimento de 8,5% em 2004 
— estavam, em mais de um sentido, comandando a expansão.

Como, por outro lado, a competência que vinha se acumulando no 
agronegócio e na mineração sugeria um forte potencial de crescimento 
por parte deste conjunto de atividades, não faltavam razões para supor 
que o país estava ingressando numa firme rota de expansão. E, neste 
caso, os bons resultados que a economia vinha apresentando pode-
riam ser encarados como síntese antecipatória do que vinha pela frente. 
Numa palavra, a questão passava a ser ajustar o ritmo de expansão da 
economia à musculatura de suas empresas.

14Os dados referentes a quantum provêm da FUNCEX, e as informações sobre ele-
troeletrônicos são do IES (Investigações Econômicas Setoriais), Valor, 27 de janeiro 
de 2007.
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Frente ao que precede, “destravar” decisões — particularmente na 
esfera dos investimentos — começava a ser percebido como tarefa maior 
das políticas públicas. Por contraste com a agenda até então imperante, 
centrada na política monetária e nas reformas estruturais, tratava-se de 
uma enorme mudança. Os mais óbvios (novos) focos de ação seriam a 
desoneração do investimento e a recuperação da capacidade de investir 
do Estado.

Não obstante a ampliação do espectro de ações priorizadas por 
esta mudança, convém chamar a atenção para o fato de que a nova 
agenda não contemplava questões relativas ao rumo do crescimento 
— por parte das empresas, bem como da economia como um todo. 
Em outras palavras, a base produtiva parecia encontrar-se estruturada 
(ou, digamos, ponderada) de acordo com as oportunidades com que a 
economia se defrontava.

Mas o ímpeto expansivo surgido no segundo semestre de 2003 desa-
pareceu no final de 2004. Um novo tombo fora imposto ao crescimento 

Tabela 1 — Setores que contribuíram para a formação de 75% a 80% da 
Taxa de Crescimento da Indústria em 2004

Fonte: IBGE, PIM/PF.
*Pesos de 1999-2001, atualizados a cada ano pela variação da produção em volume.

Setor

Veículos automotores
Máquinas e equipamentos

Material eletrônico e
equipamentos de comunicações

Alimentos
Outros produtos químicos

Produtos metálicos — 
excl. máquinas

Máquinas para escritório e 
equipamentos de informática

Borracha e plásticos
Têxtil

Celulose e papel
Outros
Total

Pesos*

9,2
6,5

3,9
12,0
7,0

3,6

0,9
3,9
3,0
3,7

53,7

Contribuição
Acumulada

30,4
42,1

49,7
55,2
60,6

64,6

68,0
71,4
74,7
77,9
100,0

Contribuição

30,4
11,7

7,6
5,5
5,4

4,0

3,4
3,4
3,3
3,2
22,1
100,0
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— que murchou durante os dois anos subsequentes (2005 e 2006). Res-
tou, em seu lugar, como vestígio do esperado novo ciclo de crescimento, 
uma expansão modesta, ainda quando contínua (no sentido de positiva, 
trimestre após trimestre). Aparentemente, havíamos, pois, trocado um 
crescimento medíocre e brutalmente instável, por um crescimento ainda 
modesto, mas relativamente estável (conforme indicado pelo Gráfico 3).

Gráfico 3

O que acaba de ser dito não poderia senão decepcionar. Afinal, o 
baixo crescimento esteve associado, desde a década dos 1980, à restri-
ção externa e à turbulência inflacionária. Mas a economia estava agora 
exibindo superávits em suas Contas Correntes da ordem de 1,5% a.a., e 
eliminando os últimos vestígios da turbulência observada entre a segun-
da metade de 2002 e o início de 200315.

A frustração tornou-se, porém, muitíssimo maior à medida que in-
formações procedentes de outras economias da América Latina, bem 
como de outros continentes, mostravam que nelas, sim, o crescimento 
tornara-se vigoroso. Se de 1980 a 2000 o crescimento médio das eco-
nomias em desenvolvimento foi de 3,2% a.a., de 2000 a 2005 este 
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Índice da Produção Industrial com Ajuste Sazonal (Médias Móveis Semestrais) - 2002 = 100

15Sobre a relação entre instabilidade e (baixo) crescimento na América Latina, veja-se 
Zettelmeyer, Jeromin, Growth and Reforms in Latin America: a Survey of Facts and 
Arguments, IMF, 2006.
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ritmo saltou para 5% a.a, em média.16 Para o Brasil já não se trata-
va, portanto, de retomar um ritmo de crescimento compatível com as 
promessas de tantos governos, com as vitórias alcançadas em tantos 
planos e com os recursos e competências humanas acumulados na 
agropecuária, na “fortaleza industrial” e no sofisticado sistema finan-
ceiro de que o país dispõe17. Trata-se de que, à luz dos dados, o país 
estava patentemente ficando para trás. E isso num momento em que, 
além de apresentar condições macroeconômicas incomparavelmente 
superiores às do último quarto de século, a economia brasileira estava 
sendo considerada com uma séria candidata ao estabelecimento de 
plataformas de exportação de produtos de conteúdo tecnológico inter-
mediário ou, até mesmo, relativamente elevado. Que razões estariam, 
então, impedindo o “espetáculo do crescimento”, anunciado pelo pre-
sidente Lula?

Limites do Crescimento versus Crescimento Truncado

Um grande grupo de economistas está convencido de que em setem-
bro de 2004 a economia havia esbarrado na sua capacidade de produzir 
devendo, portanto, ser refreada. Tal entendimento omite questões de ex-
trema importância.

Naquele momento já tivera início o “terceiro choque do petróleo”, 
acompanhado de saltos nos preços de diversas outras commodities. 
Desta feita, no entanto, o choque de preços das commodities surgia 
combinado — e arrefecido — por possante contratendência, oriunda 
da influência chinesa sobre os preços das manufaturas. O mais imedia-
to resultado deste marcante e singular episódio veio a ser o moderado 
aumento da taxa de inflação, tanto nas economias avançadas como nos 
países em desenvolvimento. Veja-se Tabela 2 (a seguir).

Observe-se que o Brasil, ao reduzir significativamente a inflação, sur-
ge na tabela com um comportamento atípico. E isso foi provocado por 

16Global Economic Prospects. Managing the Next Wave of Globalization. Banco 
Mundial. 2006.
17Referimo-nos, aqui, ao potencial de crescimento avaliado, não pelo que a econo-
mia cresceu no passado (e/ou por uma função de produção), e sim pelos recursos 
e competências mobilizáveis para o crescimento — incluindo-se aí, com destaque, 
os saberes acumulados no âmbito das empresas, dos institutos de pesquisa e das 
equipes de governo.
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uma política monetária que buscava — em pleno choque — uma redu-
ção da inflação de 7,6% para um centro de 4,5% (com margem de 2 
pontos para cima e para baixo). Para consegui-lo, os juros básicos foram 
elevados de 16% para 19,75% a.a.

Além de colocar a economia na contramão dos fatos, não consta que 
os responsáveis pela política monetária tenham tido em conta que esta-
vam arriscando matar no nascedouro um estado de espírito excepcional-
mente favorável à efetiva retomada do crescimento.

A bem dizer, o novo tombo dado no crescimento pouco tinha a ver 
com as freadas do passado, quando, não raro, a economia era detida à 
borda do abismo e — justificadamente — poucos acreditavam na pos-
sibilidade de um novo ciclo de crescimento. Naquele contexto (que já 
havia sido superado em 2004/05) a forte elevação dos juros, causa ime-
diata dos tombos, costumava ser uma resposta à disparada do câmbio. 
Em 2004, porém, abundantes indícios apontavam (no país e no exterior) 
para o ingresso num período de folga nas Transações Correntes, acom-
panhado de apreciação cambial. Como já foi sugerido, estávamos pos-
sivelmente num ponto de inflexão — que poderia revelar-se o limiar de 
um novo ciclo expansivo. Mas as autoridades monetárias, mais uma vez 
se guiaram pelo retrovisor: desta vez em plena curva.

Ao que tudo indica, prevaleceram recomendações fundadas em 
metodologias de aferição do produto potencial de tipo convencional. 
A economia estava, porém, emergindo de três anos de virtual paralisia 
(2001 a 2003), aumentando vigorosamente os investimentos e exibindo 
uma capacidade de competir verdadeiramente insuspeitada. Refrear se-
veramente um movimento a tantos títulos consistente sugere, não apenas 
uma grande incapacidade de perceber e explorar oportunidades, como 

Tabela 2 — Evolução da Inflação (Preços ao Consumidor) 
2002-2006

Fontes: FMI, IBGE e Banco Central do Brasil.

Ano

2002
2003
2004
2005
2006p

Brasil

12,5
9,3
7,6
5,7
3,1

Países em
Desenvolvimento

3,3
4,2
4,4
5,6
5,5

Economias
Avançadas

1,5
1,8
2,0
2,3
2,6
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um descabido apreço por ferramentas de análise econômica incapazes 
de ter em conta estágios cíclicos e /ou a transformações históricas.

É difícil avaliar as consequências desta travada do crescimento. As-
sim, por exemplo, que implicações teve o fato de que, cessada a ex-
pansão, a economia deixava de aumentar firmemente suas importações 
direcionadas para o crescimento? E que influência teve isso na traumá-
tica apreciação cambial que se seguiu, quando as importações dispa-
raram, lideradas agora pela substituição de produtos intermediários e 
pelos duráveis de consumo — e não mais (como em 2004) pelo aumento 
das exportações e pelos requisitos do crescimento? Por último, mas de 
decisiva importância, há que advertir que o retorno dos resultados me-
díocres coincidiu com a explícita afirmação da liderança chinesa entre 
as economias emergentes — inclusive no que toca à disputa por inves-
timentos internacionais. E, convém lembrar, não se tratava apenas de 
investimentos em capacidade produtiva. No setor automotivo, por exem-
plo, a indústria brasileira estava sendo vista como uma séria candidata 
a sediar o desenvolvimento de novos modelos18. Há indícios de que a 
possibilidade não desapareceu — mas foi seguramente prejudicada pelo 
retorno ao baixo crescimento.

Em suma, os que atribuem a interrupção do crescimento a exageros 
da política monetária e suas implicações, têm uma boa dose de razão. 
Afinal, os juros praticados no país continuam a ser uma aberração e não 
é fácil retirar a “gordura” acumulada nos juros, na desastrada trava im-
posta à economia a fins de 2004.

Mas a conversão do vibrante crescimento observado em 2004 em 
modesta expansão nos dois anos subsequentes, não obstante a redução 
dos juros (a taxa básica baixou 33% entre setembro de 2005 e dezembro 
de 2006), e uma sucessão de medidas visando a desoneração tributária 
e ampliação do crédito, tem outras explicações. É disto que trataremos 
a seguir, começando por assinalar que o vigor industrial observado em 
2004, vide Gráfico 4 (a seguir), foi decididamente arrefecido. Mais que 
isso, contrariando uma das mais consistentes características da econo-
mia brasileira, a indústria passou a travar o crescimento.

18Consoni, Flávia Luciane. “Da Tropicalização ao Projeto de Veículos: Um Estudo 
das Competências em Desenvolvimento de Produtos nas Montadoras de Automó-
veis no Brasil.” Instituto de Geociências, Universidade Estadual de Campinas, agosto 
de 2004.
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Gráfico 4

Como primeiríssima avaliação das novas e imprevistas mudanças no 
comportamento da indústria, observemos a Tabela 3, abaixo, a ser com-
parada com a Tabela 1, anteriormente comentada.
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Indústria de Transformação
PIB

Tabela 3 — Setores que contribuíram para a formação de 75% a 80% 
da Taxa de Crescimento da Indústria em 2006

Fonte: IBGE, PIM/PF.
*Pesos de 1999-2001, atualizados a cada ano pela variação da produção em volume.

Setor

Máquinas para escritório e 
equipamentos de informática

Indústria extrativa
Máquinas, aparelhos e

materiais elétricos
Máq. e equip.

Alimentos
Bebidas

Metalurgia básica
Outros
Total

Pesos*

1,4
7,0

3,6
6,7
11,4
2,6
5,9

38,6

Contribuição
Acumulada

23,3
39,7

49,8
58,3
64,9
70,8
76,2
100,0

Contribuição

23,3
16,4

10,1
8,5
6,6
5,9
5,4
23,8
100,0
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O leitor perceberá que no espaço de apenas dois anos, alterou-se 
substancialmente o perfil do crescimento industrial. Primeiramente, no 
sentido de que os setores que explicam de 75% a 80% do crescimento 
da indústria foram reduzidos: de 10 para 7. Além disso, e, sobretudo, 
porque o processamento de recursos naturais adquiriu um peso mui-
to maior: a Indústria Extrativa torna-se o segundo segmento que mais 
contribui para a expansão da indústria em geral, enquanto a Metalurgia 
Básica assume o sétimo lugar. Estes segmentos simplesmente não se en-
contravam entre os 10 destaques no ano de 2004. Já o item Máquinas 
para Escritório e Equipamentos de Informática, que assume a liderança 
em termos de contribuição para o crescimento, reflete o êxito do progra-
ma governamental Computador para Todos. Trata-se de uma indústria de 
montagem, de valor agregado relativamente baixo. Observe-se, por con-
traste, que Veículos Automotivos e Máquinas e Equipamentos, destaques 
da “fortaleza industrial brasileira”, e que explicavam 42,1% do cresci-
mento industrial do país em 2004, (Tabela 1) tiveram a sua contribuição 
drasticamente reduzida em 200619.

Dada a concentração e redefinição dos segmentos industriais que 
contribuem para o crescimento em 2006, percebe-se que o surto ex-
pansivo flagrado em 2004 foi, não apenas interrompido, como, digamos 
truncado. Concretamente, enquanto a indústria de transformação ape-
nas patina (Gráfico 4), a indústria extrativa apresenta excelentes resul-
tados (16,3% de expansão acumulada no biênio 2005-2006), e o PIB 
cresce modestamente. A demanda doméstica (Consumo + Investimento), 
no entanto, cresceu 5,3% em 2006 — tanto quanto em 2004 (!). Fatos 
maiores haviam porém, repetimos, truncado a evolução da economia e, 
muito particularmente, da indústria brasileira.

Tendências da Economia Sinocêntrica

A economia mundial vem se defrontando com sérias limitações, no 
tocante à oferta ou disponibilidade de recursos naturais, pelo menos des-
de 2003. Não é a primeira vez que isso ocorre. Modernamente, um fe-
nômeno semelhante verificou-se no final dos anos 1960, e prosseguiu na 

19As mudanças acima referidas, foram detectadas e comentadas no Editorial da Si-
nopse do Investimento de agosto de 2006, sob o título “Especialização e Diversi-
dade da Indústria: O Desafio Contido nos Mais Recentes Dados”; Castro, Antonio 
Barros e Pires de Souza, Francisco Eduardo, BNDES, Área de Planejamento.
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primeira metade da década seguinte, precipitando o chamado primeiro 
choque do petróleo. O gráfico abaixo, como se pode observar, sugere 
que a nova escassez traduziu-se, a partir de 2003, em violenta alta dos 
metais e do petróleo.

Gráfico 5

A colisão com a barreira de recursos naturais (e/ou a capacidade de 
processá-los), por si só, é capaz de explicar importantes fenômenos ve-
rificados na atualidade. Assim, por exemplo, como na primeira metade 
dos anos 1970 do século passado, diversas economias bem dotadas de 
recursos naturais tiveram seu crescimento impulsionado pela evolução 
extraordinariamente positiva dos seus termos de troca (veja Tabela 4).
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Oil and Metals Prices Indices, 2003 = 100

Commodity Metals Price Inbdex

Crude Oil (petroleum), Price index. Simple
average of three spot prices.

Tabela 4 — América Latina e Caribe: Termos de Intercâmbio (2000 = 100)

Fonte: CEPAL, Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2006.

Países
Argentina

Brasil
Chile

Colômbia
México

Peru
Venezuela

América Central
América Latina e Caribe

2006
111,8
102,4
186,9
124,5
107,6
150,1
188,9
87,3
117,5

2003
107,2
97,0
102,8
95,2
98,8
102,2
98,7
92,6
98,6
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O novo episódio apresenta, porém, importantes diferenças, quando 
confrontado com o anterior.

A pressão sobre os recursos naturais desta feita provém, sobretudo, 
do consumo explosivamente crescente de metais e de energia por par-
te daquelas economias emergentes que se habilitaram a aproveitá-los na 
produção de manufaturas em geral. O mais importante aspecto do fenô-
meno em questão consiste em que estas economias abrigam imensos con-
tingentes populacionais — que vão sendo rapidamente convertidos em 
consumidores de produtos industrializados. Não é demais lembrar que a 
população do Vietnã (84 milhões de habitantes) supera a da Alemanha, 
o mais populoso país da Europa Ocidental. O fenômeno, que não tem 
precedente histórico, sugere algo como a “generalização do desenvolvi-
mento”, e sua consequência maior consiste na conversão da demografia 
em fator de definição do peso econômico e gravitação das nações.

O destaque maior nesta transformação histórica é certamente a Chi-
na, o que pode ser constatado a partir de vários ângulos. Limitamo-nos 
aqui a destacar um par de dados síntese: a economia chinesa, que con-
tribuiu com cerca de metade do crescimento da demanda de cobre e 
alumínio entre 2002 e 2005, foi também responsável, no período, por 
29% do crescimento da economia mundial.20

Uma outra marcante diferença, mais uma vez historicamente inédita, 
consiste no fato de que a China, epicentro da transformação em foco, 
disparou industrialmente (após 1978), a partir de um nível extremamen-
te baixo de renda21. Na realidade, a renda por habitante chinesa, após 
mais de 25 anos de crescimento acelerado, ainda se encontra (medida 
em PPP) no entorno de 6.600 dólares. Desta forma, se o catch up chi-
nês não for abortado (como o foi o brasileiro), há muito caminho pela 
frente: estima-se que o consumo de metais, por exemplo, só desacelere 
a partir de uma renda média situada entre 15.000 a 20.000 dólares. Isso 
implica dizer que a pressão sobre os recursos naturais deve prosseguir 
por muitos anos, proposição que se torna ainda mais evidente, ao se in-
cluir a Índia no quadro22. Em suma, há boas razões para se supor que os 

20World Economic Outlook, Fundo Monetário Internacional, set. 2006.
21A Coreia do Sul e Taiwan partiram também de níveis muito baixo de renda mé-
dia, mas eram pequenas economias (correspondiam, como já foi dito, a “meias 
nações”), não podendo adquirir grande força gravitacional.
22A referência quase exclusiva à China neste texto tem, entre outras justificativas, 
o fato de que enquanto este país emprega aproximadamente 100 milhões de 
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preços dos metais e, sobretudo, dos combustíveis líquidos, ainda quan-
do recuem significativamente dos picos atingidos em meados de 2006, 
deverão manter-se nos próximos anos em níveis historicamente bastante 
elevados. Ao que tudo indica, no tocante a ambos os tipos de commodi-
ties, não estamos, pois, diante de uma mera bolha23.

Como derradeira característica desta estilização, acrescente-se que a 
economia dos Estados Unidos — que a vários títulos contracena com 
a economia chinesa — decididamente ajudou a reforçar e mesmo definir 
alguns dos mais marcantes traços do novo contexto. O tema obviamente 
ultrapassa os objetivos deste trabalho. Lembremos, no entanto, que os 
gigantescos déficits de transações correntes norte-americanos vieram a 
ser, na prática, uma condição para que a ascensão chinesa se desse a um 
ritmo verdadeiramente avassalador. Com efeito, a exuberante demanda 
externa que traciona, presentemente, tantas economias emergentes tem, 
entre suas premissas, o intenso e peculiar jogo interativo Estados Unidos-
China. Aliás, concorre decisivamente para a criação do novo contexto, a 
notória fertilidade inovativa das empresas norte-americanas, amparadas 
por um possante e peculiar Sistema Nacional de Inovação e lubrificadas 
por um sistema financeiro de inegável agilidade e flexibilidade.

Destas características, podem ser derivadas diversas tendências. Den-
tre elas — e para efeito deste estudo — merecem ser relembradas e 
postas em destaque:

— a elevada pressão competitiva por toda parte imposta pelas recém-
surgidas — e altamente dinâmicas — economias de baixo custo. Nelas 
passa a concentrar-se o crescimento dos mercados de manufaturas tra-
dicionais, o que aumenta a sua capacidade de atrair investimentos em 
novas plantas industriais. Já as unidades de processamento de matérias-
primas continuarão sendo esparramadas pelo globo, em busca de áreas 
bem dotadas de recursos naturais e de energia. Com a importante exce-
ção norte-americana, as economias maduras já vêm crescendo pouco 
e dificilmente deixarão de ter um crescimento modesto nos próximos 
anos. Nada disso impedirá, contudo, que suas empresas continuem a de-
rivar substanciais aumentos de produtividade da revolução em curso nas 

trabalhadores na indústria, o segundo tem uma força de trabalho industrial de 7 
milhões de indivíduos.
23World Economic Outlook, “The Boom in Non-Fuel Commodity Prices: Can it Last?” 
Chapter 5, 2004.
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técnicas de processamento e comunicação de dados (TI)24, e a expandir 
a produção doméstica de artigos sofisticados obtidos com excelência 
operacional e algum estilo próprio. Este, aliás, é o tipo do produto cujos 
mercados continuarão em rápida expansão no mundo desenvolvido;

— a abundância de liquidez internacional e o firme crescimento do co-
mercio mundial. As pressões de demanda daí decorrentes tendem, porém 
— do ponto de vista preços —, a ser mitigadas: pela já referida produção 
manufatureira de baixo custo; pelo elevado ritmo a que surgem e são di-
fundidas inovações que aumentam a eficiência produtiva ou reduzem os 
custos de transação; e pela tendência à apreciação cambial frente ao dólar.

— a relativa facilidade com que vêm crescendo — e prosseguirão em 
expansão nos próximos anos — numerosas economias e regiões bem do-
tadas de recursos naturais. A pressão sobre os recursos naturais, obviamen-
te acentuou as vantagens comparativas deste grupo, tendendo a valorizar 
os seus ativos: moedas, terras e minas. Mais que isso, parece haver criado 
algo como um desequilíbrio duradouro nos mercados de diversas com-
modities. Se assim é, não estamos diante de um ciclo clássico que arras-
ta, por um período relativamente curto, as economias ditas periféricas ou 
reflexas25. Também por este ângulo, o quadro atual não tem precedentes.

— a possibilidade de contrair a chamada “doença holandesa” por 
parte de economias que, bem dotadas de recursos naturais de que o 
mundo se mostre carente, disponham, além disso, de uma diversificada 
economia doméstica. A enfermidade entra em ação através de substancial 
valorização cambial (e/ou elevação dos salários nominais), que reduz ou 

24Delong, J Bradford. Productivity Growth In The 2000s. Universidade da Califórnia, 
Berkley 2002.
25“Liquidez Internacional e Ciclo Reflexo: Algumas observações para a América La-
tina”. Resende, Marco Flávio da Cunha e Amado, Adriana, Revista de Economia 
Política, volume 27, janeiro-março/ 2007. Os problemas associados à dependência 
de recursos naturais (“maldição dos recursos”) estão na origem da defesa da indus-
trialização pela CEP AL. Furtado produziu, no final dos anos 1950, um relatório 
sombrio e premonitório sobre o caso da Venezuela. Deformações típicas, inclusive 
no plano político, associadas à maldição dos recursos foram recentemente aponta-
das por Stiglitz, Joseph, em Making Globalization Work, W W Norton & Company, 
2006, capítulo 5. Por muitos anos, o mainstream empenhou-se em negar as dificul-
dades a que tende uma economia emergente, centrada em recursos naturais. Vide, 
por exemplo, From Natural Resources to the Knowledge Economy, Banco Mundial, 
set. 2001. O pessimismo sobre a dependência de recursos naturais vem sendo, no 
entanto, em boa medida restaurado nos últimos anos.
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mesmo torna negativos os retornos procedentes da venda de produtos 
não beneficiados pela fome de recursos naturais. No presente episódio, 
como agravante, as manufaturas deixam de contar com a proteção 
implícita até recentemente conferida pelo poder de mercado (e os altos 
custos salariais) dos antigos centros industriais. Por conseguinte, são dois 
os movimentos: os recursos naturais têm suas cotações valorizadas pela 
voracidade chinesa; e as manufaturas são depreciadas pelos baixos custos 
característicos daquele país — fenômeno acentuado pela depreciação do 
renmimbi frente às demais moedas (exceto o dólar). E deve ainda ficar 
claro, que o problema não se resume à oferta de manufaturas procedentes 
da China: os preços de numerosos produtos estão sendo cada vez mais 
ditados pela mera alternativa do suprimento chinês.

— o surgimento ou decisivo reforço de uma pauta de questões tec-
nológicas, onde se destacam o desenvolvimento de alternativas para 
os combustíveis de origem fóssil e o uso mais eficiente dos recursos 
naturais. Esta pauta evidentemente converge com questões de natureza 
ambiental: a colisão com a barreira dos recursos naturais coincide, em 
outras palavras, com a crescente certeza que estamos também colidin-
do, com barreiras de natureza ambiental.

— o aumento do stress e da instabilidade no quadro político inter-
nacional, seja porque as vultosas rendas derivadas dos recursos naturais 
oferecem meios para que países e regiões busquem, à sua moda, afirmar-
se26, seja porque serão inevitavelmente ampliados os conflitos relativos 
à segurança do abastecimento. Esta última questão, além de alimentar 
conflitos, reforça o interesse das nações maduras em desenvolver solu-
ções tecnológicas radicais, capazes de libertá-las da dependência das 
importações de certas commodities.

Admitidas as tendências e propriedades que acabam de ser assinala-
das, há que insistir no fato de que, se a expansão e a crescente abertura 
chinesa27 já eram impactantes antes de 200328, seus efeitos vieram a 

26Faz ainda parte deste quadro, algo impensável nas duas últimas décadas do século 
passado: o rápido cancelamento de dívidas externas, inclusive mediante pré-paga-
mento, por parte de países até muito recentemente engolfados em severas crises no 
que toca a dívida externa.
27A tarifa média que onera as importações na China caiu de 42,9% em 1992, para 
12,3% em 2002.
28Dada a rapidez com que a China absorve novas tecnologias, a produtividade mé-
dia do trabalho no país cresce, em regra, mais que a média dos demais países. Sobre 
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ser magnificados pela substancial desvalorização do renmimbi frente a 
outras moedas que não o dólar, desde 2003. Presentemente, especialis-
tas consideram a moeda chinesa desvalorizada em 30% ou, até mesmo 
40%. E a prova contundente do desajuste, é o crescimento exponencial 
do Saldo de Transações Correntes da China, que dispara de 1,3% do PIB 
em 2001 para (inverossímeis) 7,2% do PIB em 2005.

A mais imediata consequência do desalinhamento da moeda chinesa 
é a elevação correspondente da competitividade internacional dos arti-
gos ali produzidos — e, por consequência, a ampliação do respectivo 
Saldo de Transações Correntes. Por outro lado, há que ter presente que 
o regime de câmbio fixo vis-à-vis o dólar (ainda quando dotado um mí-
nimo de flexibilidade), torna muito difícil às autoridades chinesas con-
trolar o excesso de liquidez doméstica, associado ao explosivo Superávit 
de Transações Correntes29. Fica assim desimpedida, a sucção, em escala 
planetária, de matérias-primas e energia em direção à China.

Sem discutir os graves problemas que acabam de ser sumariamen-
te referidos, digamos que o seu enfrentamento requereria uma difícil 
combinação entre flexibilização do câmbio e aceleração do consumo 
doméstico — que já vem se expandindo a (insuficientes!) 8%, a 9% ao 
ano. Dadas, enfim, as dificuldades sublinhadas — e a pouca vontade 
política até o presente revelada para enfrentar a questão do câmbio, tudo 
indica que é melhor preparar-se para conviver com o fenômeno chinês, 
turbinado pelo desalinhamento da moeda local.

Implicações no Caso Brasileiro

Certos resultados obtidos nos primeiros anos deste século, sugeriam 
que as mudanças detonadas pela abertura estavam (finalmente) se tradu-
zindo em substanciais êxitos no plano industrial. Vista a questão por este 
prisma, pode-se mesmo afirmar que a indústria manufatureira do Brasil 
ensaiava uma reedição modificada do modelo NIC30, experimentado — 

a elevação da produtividade na indústria chinesa, veja-se o artigo de Rodrik, Dani. 
”What is so Special About China’s Exports?” Janeiro de 2006, disponível no site do 
autor.
29Moris Goldstein e Nicholas Lardy, “China’s Exchange Rate Policy Dilemma”. American 
Economic Review, maio de 2006. 
30The Newly Industrialized Countries. Challenges and Opportunity for OECD Industries. 
OECD 1988.
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com reconhecido sucesso — da segunda metade da década dos1960 ao 
primeiro choque do petróleo (1973-4)31.

O problema, percebe-se hoje, é que a China vinha fazendo, em 
mais de um sentido, uma opção — ainda quando mais ambiciosa — 
semelhante à brasileira. Referimo-nos aqui, sobretudo, à cópia de pro-
dutos gerados nos grandes centros industriais32. Em tais condições, a 
evolução de parte da indústria brasileira veio a chocar-se duplamente 
com a trajetória manufatureira da China.

Primeiramente, porque a indústria daquele país, dotada de uma 
substancial (porém declinante) vantagem no tocante a custo de mão 
de obra, desenvolveu crescentes vantagens no que se refere a escalas de 
produção e a custos de infraestrutura — terreno onde a China investe 
cerca de 10,5% do PIB.

Além disso, porque, valendo-se da atração exercida pelo seu exten-
so e dinâmico mercado doméstico, o governo chinês condicionou a 
implantação de filiais das multinacionais à aceitação de sócios locais. 
Tal política, aliada à altíssima taxa de investimento característica do 
país (superior a 40% do PIB), contribuiu para a acelerada difusão de 
modernas tecnologias no país.

Já no caso brasileiro, a indústria continuou, até muito recentemente, 
sujeita aos espasmos típicos do mercado local — ao que se somavam 
elevados custos financeiros e crescentes custos tributários. Isso não 
impediu que, contrastando com o ocorrido por ocasião do primeiro 
ensaio da rota NIC de crescimento, comportamentos mais inovativos 
começassem a ser empregados como arma da competição.33 Só em 
casos muito excepcionais, contudo, isto levaria à definição de padrões 
próprios de produtos, e ao efetivo recorte de (novos) mercados.

Por fim, em qualquer comparação entre China e Brasil, há que ter 
em conta o problema cambial. O renmimbi, acompanhando (apro-

31”Industrialização da pauta de exportação (1964 e 1974)”, Batista, Jorge Chami e 
Almeida dos Santos, Revista Brasileira de Economia Política, abril/junho 2007.
32Liu, Xielin, “China’s Development Model: An Alternative for Technological Catch 
up”. Hitotsubashi University, liuxielin@hotmail.com, março de 2005. Kroeber, Arthur, 
“Inovação: Todo o Errado”. Carta da China, Edição Especial, abril 2007. Conselho 
Empresarial Brasil-China.
33Arbix, Glauco, Salerno, Mario Sérgio e De Negri, João Alberto, “A Nova Compe-
titividade da Indústria e o Novo Empresariado”. O Desafio da China e da Índia. A 
Resposta do Brasil. Velloso, João Paulo dos Reis (org), José Olympio, 2005.

O desenvolvimento brasileiro.indd   136 11/8/11   4:53 PM



 137

ximadamente) o dólar, sofreu substancial desvalorização a partir de 
2003. Este fato, conjugado com políticas pró-ativas por parte de pro-
víncias, cidades e outras entidades políticas chinesas, está ativamente 
fomentando o adensamento das cadeias industriais chinesas. O predo-
mínio da montagem sobre a fabricação (inclusive de peças e partes) vai 
com isto sendo superado naquele país34 e a China, paradoxalmente, 
está completando um sui generis processo de substituição de impor-
tações. Desta forma, e beneficiada, agora, também, por economias de 
encadeamento, espraia-se por novos segmentos a capacidade chinesa 
de competir internacionalmente.

No caso brasileiro, por sua vez, o quadro, em franca melhoria, passou 
a ser decididamente agravado por uma valorização, de intensidade inter-
nacionalmente excepcional, da moeda doméstica. Concretamente, entre 
a cotação média correspondente a 2004, e o valor médio alcançado em 
2006, os produtos chineses tornaram-se, em princípio, 29% mais baratos 
no Brasil (a taxa real de câmbio do renmimbi caiu 29% em relação à 
moeda brasileira).

Em tais circunstâncias, a economia brasileira começa a pagar um 
preço por haver desenvolvido e, em boa medida, consolidado (nos anos 
1990), um sistema industrial altamente diversificado. Num mercado 
cada dia mais aberto, e crescentemente sinocêntrico, a indústria brasi-
leira passava a demandar novos rumos. E a nova política industrial e tec-
nológica (divulgada em março de 2004), meritória a vários títulos, não 
poderia dar conta dos novos desafios. Seu horizonte era (ao ser formu-
lada) o fortalecimento de segmentos geradores e difusores de progresso 
técnico (semicondutores, software, bens de capital e, também, fárma-
cos), e o apoio genérico à inovação. Sua premissa maior (não percebida 
à época como tal) era que a liderança no campo industrial continuava a 
pertencer à tríade Estados Unidos-Europa-Japão. Isso, porém, deixou de 
ser verdade.

Por contraste com o caso brasileiro, a adaptação de numerosas eco-
nomias latino-americanas e africanas às enormes mudanças trazidas 
pelo século XXI revelou-se fácil. Tão mais fácil quanto mais dotadas de 
recursos naturais — e quanto mais tivessem, anteriormente (em simultâ-
neo com a abertura comercial), renunciado à indústria de transformação. 

34Is China Changing its Stripes? The Shifting Structure of China’s External Trade and 
its Implications. Cui, Li e Hussain Syed, Murtaza. Fundo Monetário Internacional, 
abril 2007. 
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Em tais casos, não havia escolha a ser feita. Vale dizer, na medida em 
que já tivessem aceito a função de provedoras de matérias-primas e de 
energia antes da eclosão da China, com mais razão deveriam, agora, 
prosseguir neste caminho.

No Brasil, porém, a questão apresenta-se de forma muito diversa. 
Após o reemparelhamento levado a efeito (com inegáveis perdas) nos 
anos 1990, é difícil imaginar, sequer, que a economia brasileira possa in-
gressar numa divisão internacional do trabalho de corte clássico. Assim 
como no agronegócio, também no âmbito industrial o país conta hoje 
com vantagens construídas, fruto de competências amadurecidas sob 
condições, não raro, bastante adversas.

Não obstante o que acaba de ser dito, é também evidente que a se-
gunda abertura da economia brasileira (vide Gráfico 5, a seguir) coloca 
sérios desafios. Pode-se mesmo tomar por garantido que, em determina-
das atividades, uma nova rodada de reestruturações faz-se necessária. 
Mas aqui deparamo-nos com uma importante questão. A forte mudança 
de preços relativos verificada nos últimos anos, que premia recursos na-
turais e pune manufaturados, requer, predominantemente, realocação de 
fatores ou desenvolvimento de aptidões? Os economistas, usualmente, 
só consideram o primeiro tipo de resposta: a realocação (ou reassigna-
ção) de recursos. Surgiram novos sinais de preços no mercado? Reações 
(espontâneas) se farão valer mediante transferências: capital e trabalho 
serão deslocados para outras atividades e áreas, em busca da constela-
ção de recursos mais atraente, dados os novos preços relativos. É como 
se a economia tivesse de ser “refundada” a cada mudança substancial 
de preços relativos. Completa esta perspectiva, a ideia de que há uma 
coleção de tecnologias na prateleira, prontas para serem usadas.

Partimos aqui de uma visão diferente, que tem por base a ideia de que 
as empresas apresentam “folgas” e “carências” no uso de seus recursos. Isto 
posto, o enfrentamento de desafios, aí incluído o crescimento, ganha um 
novo sentido, derivado do fato de que é possível extrair novos e diferentes 
“serviços”, dos recursos existentes no âmbito das empresas. E esta percep-
ção é naturalmente complementada por uma outra: tecnologias são solu-
ções em boa medida provisórias, a serem retrabalhadas e desenvolvidas35.

35Penrose, Edith, The Theory of the Growth of the Firm. Oxford University Press, 
1995. Coriat, Benjamin e Dosi, Giovanni, “The Nature and Accumulation of 
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Tais argumentos, de validade bastante ampla, tornam-se especial-
mente pertinentes no caso de uma economia como a brasileira na 
atualidade. Primeiro, por haver ela sido longamente sujeita a grandes 
tombos, fortes recuperações e súbitas mudanças do quadro institucio-
nal. É bastante plausível supor, em tais condições, o represamento, 
ao longo da semiestagnação, de oportunidades percebidas mas não 
devidamente exploradas36.

Mas há ainda uma razão adicional para que a visão, que acaba 
de ser evocada, adquira especial significado no caso brasileiro. É que 
o país vem acumulando capacitação tecnológica há décadas. Deste 
esforço já resultaram alguns vistosos resultados, como a conquista do 
cerrado, a exploração de petróleo em águas profundas e a forte posição 
construída no campo aeronáutico. Neste momento porém — muito 
mais do que no passado — rever, aprofundar e desenvolver antigas 
e novas soluções torna-se verdadeiramente crítico para que se possa 
fazer, das circunstâncias com que nos deparamos, a passagem para um 
novo estágio de desenvolvimento.
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Gráfico 6

Organizational Competences/Capabilities”. Revista Brasileira de Inovação, julho/
dezembro 2002.
36Sobre as “vantagens da semiestagnação” a que estamos nos referindo, veja-se Castro, 
Antonio Barros, “A Hipótese do Crescimento Rápido e Sustentado”, ob. cit.
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O PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) como
preâmbulo de uma nova agenda de políticas

Os dados disponíveis sobre o crescimento da economia brasileira 
continuavam apontando, até março de 2007, resultados típicos do lon-
go período de semiestagnação: crescimento do PIB de apenas 2,3% em 
2005, e de 2,9% em 2006. O constrangedor resultado de 2,3% (mais 
tarde corrigido para 2,9%), seguramente contribuiu para a transformação 
da cobrança por crescimento em clamor público. Este fato, combinado 
com a convicção de alguns membros do governo, de que havia um cres-
cimento por ocorrer, levou ao surgimento de um programa de “acelera-
ção” do crescimento.

O destaque atribuído no PAC a grandes projetos de infraestrutura já 
se encontrava presente em planos anteriormente anunciados, mas não 
implementados. Compreende-se: durante o período em que a econo-
mia brasileira permaneceu sob suspeita de iminente insolvência, com 
encurtamento geral do horizonte de decisões — e notório empenho em 
reduzir as atribuições do Estado — a infraestrutura do país, excetuado o 
caso das comunicações, não acompanhou o (modesto) crescimento do 
PIB. Isto, porém, não chegava a afligir demasiado: as atenções simples-
mente não estavam voltadas para o estado em que se encontrava a base 
produtiva do país. Além do mais, dado o lento crescimento médio do 
PIB, as pressões de demanda podiam ser absorvidas mediante desgaste 
de ativos — e correspondente deterioração dos serviços. Vale dizer, sem 
novos (grandes) investimentos.

No tocante a transportes houve mesmo, durante a semiestagnação, 
franca deterioração da herança deixada pela fase de crescimento rápido. 
Contribuía, no caso, para o agravamento das deficiências, o fato de que 
a semiestagnação jamais significou imobilismo: o mapa econômico do 
país foi profundamente alterado entre 1980 e o presente. Aliás, do ponto 
de vista econômico, o oeste da Bahia, e as regiões correspondentes aos 
atuais estados de Mato Grosso e de Tocantins, praticamente não existiam 
em 1980. Mais que isso, mesmo em estados economicamente maduros, 
verificou-se intensa transferência de atividades produtivas da área metro-
politana para o interior37 — e este fenômeno também acarretava deman-
das adicionais, não devidamente atendidas, sobre a infraestrutura do país.

37“Geração de Emprego Industrial nas Capitais e no Interior do Brasil”. Sabóia, João, 
SENAI, Brasília, 2005.
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Visto por muitos como mero empacotamento de projetos pré-existen-
tes, o PAC pode vir a ser um importante passo na superação de uma eta-
pa histórica em que a energia política do governo se dissipava no esforço 
para promover ajustes macroeconômicos e na pregação/realização de 
reformas (de estrutura, ou microeconômicas). Recorre o programa para 
tanto, intensamente, à capacidade de investir das empresas controladas 
pelos poderes públicos que, nas últimas décadas, não haviam sido en-
volvidas em políticas maiores de governo. A mudança gera resistências, 
especialmente naqueles que vêm as empresas controladas pelo Estado 
como habitantes de um limbo, do qual só sairão quando privatizadas. 
O país, porém, não pode prescindir da contribuição que estas empresas 
podem dar, aqui e agora, na busca de um crescimento mais robusto — 
independentemente do destino que elas venham a ter no futuro.

Além disto, ao lançar mão da prata da casa, o governo diretamen-
te se envolve na energização da economia, em busca do crescimento. 
Investimento volta assim a ser, na prática (e, muito concretamente, em 
reuniões de governo), um tema central, uma prioridade. Mais que isso, 
ao demandar programas e projetos dos órgãos públicos, bem como ao 
estabelecer metas e prazos, o PAC pressiona no sentido da reconstituição 
de aptidões que permaneceram ociosas ou mesmo se perderam, durante 
a semiestagnação. Aliás, como é bem sabido, investimentos de infraes-
trutura constituem um gênero de atividades que supõe e induz visão de 
longo prazo. Metas, por outro lado, induzem a convergência de decisões 
e, com isso, aumentam a racionalidade sistêmica.

Por outro lado, é crucial ter presente que cerca de 40% do total de 
R$ 504 bilhões de investimentos previstos no Programa deverão provir 
da esfera privada. Isto requer, além do aprimoramento de certos regimes 
de regulação, um amplo e incessante trabalho de articulação entre as 
decisões públicas e privadas. Em suma, o PAC pode contribuir para a 
formação de uma nova cultura de governo — o que se traduziria no 
surgimento de programas análogos para a agricultura, para a ciência e a 
tecnologia, e assim por diante.

Tomando a questão por um outro ângulo, assinalemos que a atenção 
e os estímulos que vêm sendo concedidos pelo governo a segmentos 
produtores de não comercializáveis (construção civil é um bom exem-
plo), têm um importante e pouco percebido resultado. Os produtos daí 
provenientes não são exportados, não substituem importações, mas ge-
ram compras no exterior — sobretudo via demanda por parte dos que 
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deles, direta ou indiretamente, auferem rendimentos. Ora, numa econo-
mia submetida a severa valorização cambial, isto constitui uma proprie-
dade muito bem-vinda — sobretudo quando comparada à mera liberali-
zação das importações. Estas, em meio ao avanço chinês e alavancadas 
pela valorização cambial, poderiam acarretar o sacrifício de empresas 
capazes de reafirmar-se, individualmente, ou mediante a reajustes pa-
trimoniais.

Além disso, num quadro em que não caberia mais insistir no uso de 
instrumentos de proteção social como a elevação do salário mínimo e o 
aumento dos programas de assistência, a prioridade concedida à habi-
tação popular, ao saneamento e ao transporte urbano de massas pode, 
com vantagens, vir a ser um traço marcante da política social do segun-
do período de governo. Enfim, vista em perspectiva, a melhoria da oferta 
de bens públicos — terreno em que a semiestagnação deixou clamoro-
sos déficits — poderia converter-se em importante ferramenta na (difícil) 
conciliação entre a retomada do dinamismo econômico e a redução das 
desigualdades sociais.

Como última observação, cabe sublinhar que o PAC, ao favorecer a 
recuperação de uma visão para a frente, por parte de atores públicos e 
privados — ainda que venha a ter uma implementação apenas parcial 
— estará contribuindo para a liquidação do passivo de natureza compor-
tamental deixado por 1/4de século de semiestagnação.

Mas o Programa encontra-se inegavelmente dominado pela preocu-
pação do governo de recuperar o investimento, público e privado, rea-
vivar o espírito empreendedor — e “destravar” (na linguagem oficial), 
o crescimento38. Acontece, porém, que praticamente coincidindo com 
o lançamento do PAC, tornou-se patente a emergência da avassalado-
ramente competitiva e voraz economia chinesa. No contexto que daí 
resulta, eliminar gargalos herdados da semiestagnação, bem como ou-
tros problemas — especialmente nos planos tributário e da regulação 
— continua a ser uma agenda necessária. Mas ela omite importantes 
questões, entre as quais, cabe preliminarmente destacar: o fato de que 
a base produtiva encontra-se “desponderada” (vis-à-vis as oportunida-
des de hoje) e a possibilidade, historicamente inédita, de que o país 
defina e desenvolva frentes próprias de desenvolvimento tecnológico. 
Além disto, ficam pendentes, as políticas de apoio à reestruturação e 

38Primeiro Balanço do PAC, janeiro a abril de 2007.
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refocalização de empresas e o mais que possa ativar (tendo em vista o 
novo contexto), o potencial que dorme nas empresas.

Para estruturas altamente especializadas como a economia chilena, 
ou para nações que estão apenas ingressando no jogo contemporâneo 
das trocas internacionais (este seria o caso de diversas nações africa-
nas), as reações à emergência do colosso chinês são simples, quase 
naturais. Para o mal e para o bem, este não é o caso em se tratando de 
um sistema econômico relativamente moderno e sobretudo complexo, 
como o brasileiro. O crescimento fácil, em tal caso, pode até existir 
como possibilidade, ou miragem, mas engajaria relativamente poucos, 
delapidaria um patrimônio de intangíveis (conhecimento tácito, solu-
ções próprias, etc.) e ficaria longe de explorar o verdadeiro potencial 
de crescimento desta economia.

Há atividades que gozam de efeito-China positivo, para as quais, a 
curto prazo pelo menos, o desafio se resume em implantar/expandir ca-
pacidade. Mas há também atividades e empresas cujos próximos pas-
sos requerem transformações. E não se trata aqui, meramente, de racio-
nalizar e atualizar o operacional das empresas — tarefa predominante 
por ocasião da abertura dos anos 1990. Entre as questões a serem agora 
enfrentadas, destaca-se a redefinição da própria estratégia individual 
das empresas. E para tanto é preciso ter hipóteses convincentes, não 
apenas sobre o futuro do câmbio, como sobre o que estarão fazendo, 
em simultâneo, outras empresas. Este último ponto é decisivo. Como já 
foi dito, a evolução da indústria (e até mesmo um estilo ou modelo de 
crescimento) foi interceptado ou truncado. O reposicionamento diante 
deste fato maior transcende o horizonte habitual das empresas. E mais: 
requer muitas vezes um nível de colaboração entre empresas e destas 
como poderes públicos, sem paralelo na luta pela sobrevivência que 
caracterizou o longo período de semiestagnação.

O que acaba de ser dito poderia ser mais facilmente percebido, se 
não fosse a ocorrência, em simultâneo, de dois fenômenos. Primeira-
mente, a enorme expansão do crédito: cresceu 23%, em 2006, o saldo 
das operações de crédito do sistema financeiro. Além disso, a evolução 
altamente favorável — induzida por diversos programas de governo — 
dos rendimentos das famílias de baixa renda. Um fato sintetiza as impli-
cações do que está sendo aqui dito — a demanda doméstica cresceu, 
em 2006, substanciais 5,3%, ou seja, tanto quanto no festejado ano de 
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2004. Em tais condições, a brutal expansão das importações refreou o 
crescimento do PIB, mas não impediu a ampliação das vendas no mer-
cado doméstico.

Insistindo: o estilo de crescimento ensaiado nos primeiros anos do 
século encontra-se em cheque. Mas os segmentos crédito-intensivos e/
ou voltados para as camadas de baixa renda estão longe de enfrentar as 
agruras que seriam de se esperar, dado o desembarque em massa, no 
país, de manufaturas chinesas.

Pequena Digressão sobre Estratégia

Em condições normais, vale dizer no prosseguimento de trajetórias 
que bem ou mal seguem o seu curso, e para as quais já se encontram 
definidas as grandes instituições e decantados os comportamentos típi-
cos dos atores, faz pouco sentido falar em estratégia nacional. Estratégias 
deste tipo podem, no entanto, assumir importantes funções na assimila-
ção em massa de soluções superiores (catching up), em guerras, e outras 
formas menos dramáticas de ruptura histórica. Os EUA, por exemplo, es-
tão neste momento começando a implementar uma estratégia nacional 
visando, em última análise, reduzir a dependência do petróleo.

Estratégia significa grandes escolhas, ancoradas em recursos existentes 
(revelados), ou a serem desenvolvidos. Especialmente quando de nature-
za econômica, as estratégias devem conter, além do diagnóstico acerca 
do contexto que a justifica, uma visão dos resultados que se pretende al-
cançar. Isso ajuda a tomada de decisões, e promove, em alguma medida, 
a sua convergência. As estratégias a que nos referimos não são, contudo, 
determinísticas: apesar de se pretender duradouras e, portanto, capazes 
de orientar decisões de longo prazo de maturação (geradoras de ativos de 
extensa vida útil), as estratégias devem ser, por vezes, retrabalhadas.39

No presente caso, a estratégia deverá ajudar a responder a autênticas 
rupturas com que nos deparamos neste início de século. Isto compreende 
a superação do estilo de crescimento Neo-Nic, espontaneamente escolhi-
do pelas empresas e que estava, do ponto de vista competitivo (e com o 
auxílio da taxa de câmbio e de alguma inovação) dando certo. A tímida 
especialização nele compreendida, em particular, revelou-se uma falsa 

39Estas ponderações estão inspiradas em diversos autores, entre os quais Edith Pen-
rose, Henry Mintzberg e Carlos Matus Romo. Refiro-me, neste último caso, a Estra-
tegia y Plan, Editora Siglo Veinteuno, 1972.
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largada. Mais precisamente a exportação de cópias atualizadas, desta-
que daquele estilo de crescimento, perdeu sentido frente ao meteórico 
avanço da competitividade chinesa. A estratégia de que necessitamos tem 
por suposto o sucesso do PAC, mas, deve ser concebida olhando-se para 
o novo quadro e para a frente. Coerentemente com tudo que até aqui se 
disse, os efeitos-China — positivos e negativos — têm de estar no centro 
das conjecturas e propostas. No que segue faremos uma referência, ape-
nas introdutória, ao bloco de atividades imediatamente beneficiado pelo 
surgimento de um mercado mundial sinocêntrico.

O Bloco de Atividades com Efeitos-China Positivos

O primeiro bloco reúne atividades produtoras de commodities ine-
quivocamente beneficiadas no novo contexto. Aí figuram com destaque: 
energia, mineração e metalurgia. Outras atividades, especialmente no 
campo da agropecuária, são ainda favorecidas, seja em decorrência da 
vigorosa ampliação do mercado mundial — o desenvolvimento, no limi-
te, se generaliza — seja em decorrência de escassezes provocadas pela 
disputa de solo. No Estado de Iowa , por exemplo, a soja ocupou, por 
décadas, cerca de 50% da terra de uso agrícola. Recentemente, dado o 
avanço do milho, sua quota parte foi reduzida a não mais de 30%.40

No Brasil como na África, e em diversas nações latino americanas, os 
efeitos-China positivos estão na origem de uma geração recentemente 
surgida de grandes projetos de investimento. O avanço destas atividades 
vem contribuindo para um tipo de crescimento vigoroso, capital-inten-
sivo, regionalmente localizado e caracterizado pelas vultosas rendas 
apropriadas pelas empresas, públicas ou privadas, produtoras das com-
modities premiadas pela voracidade chinesa.

Em certos casos, as novas oportunidades não significam mais que um 
período de bonança — que pode no entanto se estender por um bom nú-
mero de anos. Este seria, possivelmente, o caso dos produtos siderúrgicos, 
que gozam hoje de conjuntura excepcionalmente favorável no tocante a 
preços — mas não enfrentam restrições quanto à manutenção ou aumento 
do atual nível de produção. Tais atividades vêm dando sua contribuição 
para o crescimento, e pressionando no sentido da ampliação das respecti-
vas infraestruturas — mas dificilmente virão a figurar como peça impor-
tante em eventuais estratégias de transformação.

40O Estado de São Paulo, 4 de março de 2007.
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Um subconjunto completamente diferente é o das fontes de energia e 
outras matérias-primas, cujo consumo, no horizonte dos conhecimentos 
atuais, não pode ser ampliado o suficiente para atender à demanda que 
emerge da generalização do desenvolvimento. Estamos assim, diante de 
um verdadeiro impasse — onde os combustíveis líquidos assumem uma 
importância crítica. A rigor, não obstante o esforço já realizado em favor 
dos biocombustíveis, 99% do consumo mundial de carburantes continua 
a ser suprido por fontes não renováveis. Seja por restrições da oferta de 
petróleo, por razões ambientais, ou mesmo por motivos políticos (do con-
sumo norte-americano de petróleo, 30% provém de países considerados 
“instáveis”), este quadro deverá ser alterado, e nesta transformação, de 
dimensões históricas, o etanol e o biodiesel terão lugar de destaque.

Como é bem sabido, as escassezes impostas pela incorporação da 
China e de diversas outras economias emergentes não se limitam, po-
rém, aos combustíveis líquidos. Há graves problemas no que toca à água 
e há também dificuldades no que se refere a não ferrosos e plásticos. 
Estamos, pois, diante de uma colossal crise de matérias-primas.

É bem verdade que crises por esgotamento de matérias-primas foram, 
desde o século XVII, anunciadas e, em maior ou menor medida, contor-
nadas. Desta feita, porém, a escala em que o problema se coloca é in-
comparavelmente maior. E nada indica que soluções a serem universal-
mente difundidas venham a ser alcançadas no curto ou médio prazo41. 
Neste quadro, o perfil energético e de matérias-primas em geral deverá 
tornar-se muito mais diversificado entre as (grandes) nações do que na 
chamada era do petróleo — enquanto a capacitação para pesquisa e 
desenvolvimento de soluções próprias deverá tornar-se também muito 
mais importante que na atualidade.

De qualquer forma, novas tecnologias, que permitam o uso econô-
mico e ambientalmente amigável de matérias-primas capazes de ser ob-
tidas em ampla escala, são indispensáveis. E esta é uma condição para 
que a alta de preços das commodities seja detida, antes que a expansão 
da economia mundial venha a ser inviabilizada — e disputas dramáticas 
se multipliquem em torno ao controle das fontes convencionais de su-
primento. É contra este pano de fundo que deve ser pensada a estratégia 
brasileira de transformação e desenvolvimento.

41World Energy Outlook, 2006. International Energy Agency.
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A “corrida” e o “jogo” como
metáforas do desenvolvimento*

Vamos direto ao tema. Na realidade, antes, vou gastar um minuto dizen-
do o seguinte: há duas metáforas importantes para efeitos do debate que 
estamos aqui tentando tratar. As metáforas são a da corrida e a do jogo. 

Várias pessoas falaram da “corrida”, da classificação do Brasil na cor-
rida, etc. Esta é a metáfora dos que privilegiam a ideia da competitivi-
dade como tema central. É preciso aumentar um pouquinho (ou muito) 
a competitividade para se posicionar melhor, para ganhar posições na 
corrida.

Há, porém, uma outra metáfora interessante: a do “jogo”. Minha ex-
posição é nela centrada, porque me parece que, nesse espetáculo mun-
dial, o jogo mudou. Não só o jogo mudou — mudaram os jogadores. 
Entrou outro time em campo, um time com características únicas, his-
toricamente, que veio para transformar o panorama, e de forma radical. 
Muito bem, vamos seguir adiante...

O Brasil já aceitou a China como uma referência central. Entretanto, 
ainda não aceitou que, ao pressionar mercados primários e baratear 
manufaturas de forma quase sistemática (fenômenos, aliás, amplamente 
reconhecidos), a China alterou enormemente o quadro internacional. Ela 
mudou as chances dos vários países no jogo — e exige reposicionamentos.  

*Apresentado no XXIII Fórum Nacional (Rio de Janeiro, maio de 2011). Transcrito 
por Sylvia Abrason e revisto por Lavinia Barros de Castro. O título deste artigo foi 
dado pelo organizador deste livro.
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Estes começaram há muito tempo no leste asiático, e estão sendo agora 
impostos à América Latina – somos latecomers nesses reposicionamentos. 

Há, porém, implicações da derrubada dos preços dos produtos indus-
triais e da explosão dos preços primários que merecem reflexão. É isso 
que vou tentar fazer aqui, porque acho que isso ajuda bastante o debate.

A mais imediata implicação desse leilão de recursos naturais que a 
China impôs ao mundo é o surgimento de alguns países com uma tra-
jetória absolutamente imprevista e meteórica. Eu poderia citar Angola 
e Peru, sem gastar um minuto com esses exemplos. Ambos disparam a 
partir de posições péssimas, estavam inteiramente à margem do jogo. E, 
subitamente, não chegam a ser propriamente milagres, mas, literalmen-
te, explodem.

Uma segunda implicação, bem menos óbvia, mas talvez muito mais 
importante, é que essa mudança drástica de preços relativos entre pro-
dutos industriais e produtos primários desvalorizou os ativos do mundo 
inteiro. Houve uma drástica mudança de valores de ativos. Isso tem, 
novamente, desdobramentos que não podem ser minimizados. 

Na realidade, todo processo de investimento, por toda parte, sempre 
tem em conta o valor do ativo que vai ser formado. Se este disparou, o 
investimento obviamente se polariza nessa direção. Se, ao contrário, foi 
derrubado, foge-se desse ativo — e se está incerto, recua-se para uma 
indeterminação enorme do ponto de vista das decisões de oferta e de 
construção de capacidade. O mundo está diante dessa questão. Os pre-
ços relativos básicos de primários versus secundários sofreram uma drás-
tica modificação. Isto orienta fortemente certo número de investimentos, 
mas desorienta também outro grande número de outros investimentos. 

Sempre explorando a mesma veia do barateamento de um conjunto 
de bens, a terceira implicação ressalta seus efeitos sobre a classe média. 
Isto porque, entre esses bens, estão alguns que caracterizavam aquilo 
que nós chamávamos de classe média, até pouco tempo atrás. Em algu-
mas classificações, aliás, ainda se usa esse conceito. A classe média é 
definida por certo pacote de bens. Pois bem, essa mudança drástica fez 
saltar a classe média por toda parte. Claro que no Brasil se fala enor-
memente disso, mas eu gostaria de lembrar que saiu recentemente uma 
notícia a respeito desse tema no continente africano: lá, a classe média 
já é 1/3 da população. Há, portanto, uma explosão generalizada da clas-
se média que, claro, no caso brasileiro, é muito mais forte, muito mais 
comentada e muito mais flagrante, chegando a 52% da população.
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Quarta propriedade. Até onde vão os chineses? Os chineses entram 
derrubando os preços de manufaturas. Isso começou com quinquilha-
rias e até hoje eles dominam certos integrantes dessa categoria (guarda-
chuva, isqueiro — 70% dos isqueiros no mundo se produzem em uma 
região da China —, roda de bicicleta, pequenos portáteis e uma série de 
outras coisas pequenas). Em eletroportáteis, inclusive, ela arrasou — e 
praticamente acabou a produção em outros lugares. Depois, a China 
evoluiu e foi para eletrodomésticos. Será que vai para automóveis? Esta é 
uma questão fundamental, que nós estamos estudando no Conselho Em-
presarial Brasil-China. Um dos temas de reflexão nosso é justamente se 
algo semelhante vai se refletir no plano automobilístico, ou não! Temos a 
impressão, eu, pelo menos, estou ficando com a impressão de que não, 
mas isso é objeto de debate. A pergunta é: até onde vai essa derrubada 
de preços de manufaturas? Porque isso muda o quadro de investimentos, 
as possibilidades de crescimento de todos os países.

Quinta questão. Pela primeira vez, o mundo agora tem um país líder, 
a China, que vem de baixo. Historicamente, país líder sempre estava em 
cima, sempre tinha sua produtividade, sua curva logística, já no ápice. 
Agora não! Ela, a China, está em plena expansão, então isso tem terríveis 
consequências, porque, entre outras coisas, inviabiliza o catching up. 
Se a sua produtividade está crescendo rápido e você tem esperança de 
diminuir o hiato para com os mais desenvolvidos, você está enganado. 
O mais desenvolvido corre mais do que você. Na realidade, você está 
avançando, mas não está conseguindo eliminar de maneira nenhuma a 
diferença. Não ter mais a alternativa de catching up como estratégia para 
o mundo atrasado é uma mutação espetacular.

A essa altura vocês estão pensando: “bom, então a posição é bas-
tante pessimista”. Não, não é pessimista! E por que motivos não é 
pessimista? Bom, primeiro porque enquanto Peru, Angola e muitos 
outros países literalmente passaram a ser “orbitados”, entraram em 
órbita chinesa, o Brasil tem uma posição complexa. Ele está sendo 
atraído para a órbita chinesa — os números são flagrantes e conhecidos 
por todos —, mas esse movimento está em questão. Mais do que isto, 
vai ser decisivo avaliar o que se segue desse movimento. O que se 
pode fazer com os primários que se exporta? Não tenho tempo para 
aprofundar esse ponto, perdão, vou atropelar. Mas a verdade é que 
o petróleo e alguns produtos agrícolas estão entre as matérias-primas 
mais industrializáveis que existem. Desta maneira, nós temos essa 
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grande chance e temos também outras grandes vantagens fundamen-
tais, derivadas do próprio atraso.

Sim, nós temos atrasos muito grandes. Temos por trás uma estagnação 
que deixou uma herança de grandes atrasos e, paradoxalmente, alguns 
deles estão aumentando, apesar da grande eficácia do BNDES, apesar 
dos grandes avanços que a constituição do PAC significa — embora eu 
não tenha tido tempo de explorar os resultados práticos da constituição 
dessa nova institucionalidade.

Na realidade, os desequilíbrios, os desalinhamentos estão aumentan-
do. Isso significa, porém, oportunidades de investimento extraordinárias. 
Elas estão aí e estão até se ampliando pelas próprias crises do desenvol-
vimento desequilibrado. O problema é que o Brasil não sabe crescer, 
ele desaprendeu completamente a crescer! Ao crescer, ele se desalinha 
muito mais.

Eu poderia ir mais longe, aprofundando essa questão. Mas não posso. 
Já fui advertido pelo tempo.

Então vou fazer só um final abrupto: eu vejo grandes oportunidades 
e vejo problemas bravos pela frente. Ultrassumariando, o Brasil nunca 
fez o que de agora em diante terá de fazer. O Brasil soube muito tempo 
cobrir espaços vazios. Nos anos heroicos, a industrialização tinha um 
buraco e a gente preenchia o vazio. Na segunda metade dos anos 1990 
e início dos anos 2000, o Brasil também soube crescer, aumentando sua 
competitividade. Agora, ele tem que ter um crescimento de outro tipo, 
que eu chamaria, sumariamente, de “abrir e explorar novas brechas e 
posições inéditas”. Isto, ele não sabe fazer, apesar de ter um aparelho de 
inovação nada desprezível, que, aliás, não tem tido bons resultados, em 
parte, a meu ver, por razões desse diagnóstico que aqui está.

Bom, mas o Brasil tem, sobretudo, uma coisa que a Espanha, por 
exemplo, não tem: o Brasil tem uma grande trégua pela frente. O que é 
a trégua? Está aflorando no Brasil uma capacidade exportadora enorme, 
cujo coroamento é o pré-sal. De agora em diante, temos, por vários 
anos, uma relativa folga assegurada, me parece, no balanço de paga-
mentos. Esta trégua nos daria talvez 10, 12, 15 anos — ninguém sabe 
precisar — para fazer mudanças profundas no aparelho produtivo.

Trata-se de mudanças que nós temos de fazer, pois a estrutura dos 
nossos investimentos está errada em relação aos preços relativos que 
hoje vivemos. Nós temos um aparelho produtivo que foi feito certo, mas 
que, diante da mudança radical de preços relativos impostos pela China, 
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se tornou errado em numerosos campos. A recuperação, a correção des-
ses erros é um processo penoso, lento, que a gente não sabe muito fazer, 
mas que o empresariado vai tateando. Em certos momentos, em certos 
casos, ele vai tendo vitórias, em outros não, mas o relevante é que o jogo 
mudou. Mudou a ponto de não ser reconhecido. Nós temos dificuldade 
de entendê-lo.

Termino citando um evento. O filho do Bernardinho, técnico de vôlei, 
foi assistir a um jogo antigo do pai. Olhou, olhou aquele filme e pergun-
tou: “pai, isso que vocês jogavam era vôlei mesmo?”. A metáfora é forte: 
o jogo mudou, a velocidade é outra, os atores são outros, etc.  São esses 
condicionantes estruturais que acredito devem preceder, ser o enuncia-
do, do debate que está florescendo no Brasil. 
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O BNDES e a inovação*

A história do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES) é profundamente relacionada com a história deste país. 
Há momentos em que propostas e iniciativas procedentes do BNDES 
dão partida a grandes mudanças, outros em que se limitam a apoiá-las e 
acelerá-las. Há também situações em que o banco se cinge-se a respon-
der a demandas da economia. De toda forma, o inter-relacionamento 
é sempre intenso — e muitas vezes fecundo. É nessa perspectiva que o 
tema da política do banco, no referente a inovações, será aqui sumaria-
mente considerado.

O BNDES na implantação e preservação de uma réplica
brasileira das estruturas industriais avançadas

Na evolução do banco é possível distinguir duas longas fases, já ultra-
passadas, e uma nova — que estaria apenas se esboçando.

Na primeira, que se estende da fundação (1952), ao final dos anos 
1970, o BNDES esteve primordialmente voltado para a superação de 
gargalos e o preenchimento de falhas ou “vazios” na estrutura indus-
trial que à época era implantada no país. A construção da nova estru-
tura se dava mediante o financiamento de projetos singulares, através 

*Apresentado no XVIII Fórum Nacional (Rio de Janeiro, maio de 2006). Publicado 
no livro Por Que o Brasil Não é um País de Alto Crescimento?, João Paulo dos Reis 
Velloso, coord., Rio de Janeiro: José Olympio, 2006, pp. 383-97.
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dos quais se alcançava uma visão organizada das novas (grandes) uni-
dades, de sua viabilidade e rentabilidade. Vista a questão pela ótica 
da economia doméstica, não cabem dúvidas de que o banco estava 
impulsionando autênticas inovações — que, no entanto, reproduziam, 
com as devidas adaptações, elementos característicos da infraestrutura 
das economias desenvolvidas, bem como plantas integrantes de sua 
estrutura industrial.

Já nesta fase, além disso, o banco começava a abrir seu leque de ati-
vidades. Assim, progressivamente, ampliava-se o conjunto de empresas 
atendidas pela instituição que começa a financiar a aquisição isolada de 
máquinas e equipamentos. Avança-se também no tocante às formas de 
apoio às empresas, e surge a figura da participação no seu capital.

Em todo este primeiro período tacitamente se aceita a noção de que 
existe, em cada atividade ou setor, um “custo padrão”, espécie de ga-
barito, ditado pelo estado das técnicas e qualificado pela escala de pro-
dução. Desta forma, não obstante a radical novidade que consistia na 
implantação de uma estrutura industrial tecnologicamente atualizada, 
num país onde ainda prevalecia a agricultura tradicional, a visão do-
minante entre os que protagonizam o movimento, na esfera pública 
como na privada, praticamente ignorava a inovação — entendida como 
iniciativa ou resposta que, apoiada ou não por órgãos públicos, explora 
novas possibilidades no que toca à redução de custos e à introdução de 
novos produtos. É como se naquela fase importasse apenas produzir — 
melhor dito, aprender a produzir — tão próximo quanto possível de um 
custo padrão, definido pelo setor de atividade. E isto implica dizer que 
as empresas pouco se valiam do seu próprio aprendizado, bem como do 
avanço geral do conhecimento, para tentar criar novas oportunidades. 
Em tais condições é ocioso acrescentar que elas tampouco recorriam ao 
incipiente sistema de ciência e tecnologia com que o país começava a 
contar. E isto, parece difícil negar, fazia bastante sentido — pelo menos 
enquanto a grande tarefa consistisse em replicar no país uma estrutu-
ra industrial moderna, voltada essencialmente para o mercado local e 
amplamente protegida. Vista a questão por esse prisma, percebe-se que 
mesmo aqueles que no final dos anos 1970 se esforçavam por introduzir 
no país atividades mundialmente de fronteira (informática, por exem-
plo) estavam buscando, no fundamental, cobrir os últimos espaços que 
nos separavam das economias desenvolvidas. Vale dizer, continuavam 
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preenchendo vazios, ou, melhor dito, “valorizando o igual” e “minimi-
zando (d)as diferenças”1.

Na segunda grande fase, que corresponde às duas últimas décadas do 
século XX, a economia ingressa e permanece, não obstante as profundas 
reformas e mudanças então levadas a efeito, numa trajetória caracteri-
zada por acentuada instabilidade e baixo crescimento. Neste contexto, 
além de assumir a liderança no processo de privatização, o BNDES viria, 
na prática e em mais de um sentido, mitigar ou mesmo contrabalançar 
aspectos negativos do inóspito ambiente em que se convertera a econo-
mia brasileira. Sua contribuição, neste sentido, fica particularmente clara 
na última década do século.

Assim, em meio aos distúrbios do período, os juros de curto prazo sal-
taram entre 1997 e 1999 nada menos que três vezes, de aproximadamen-
te 20% nominais para entre 40% e 45% ao ano. Esses saltos impunham 
a empreendimentos de toda natureza, difíceis e repetidos reposiciona-
mentos financeiros. Não, porém, para aqueles financiados pelo banco, 
cujas taxas pouco se alteravam, permanecendo a instituição como uma 
estaca ou porto seguro em meio à turbulência. Esta função, em última 
análise de natureza contracíclica, não obstante em boa medida passiva, 
se revelaria fundamental naquela década. Isto porque a abertura formal 
da economia — combinada com acentuada valorização cambial — im-
punha às empresas profundas adaptações e mudanças. Resumidamente, 
fazia-se necessário, para sobreviver às importações, além da adoção de 
novas formas de organização e métodos de trabalho, melhorar a qualida-
de e atualizar, rapidamente, os modelos ou gerações dos produtos levados 
a mercado. E a resposta por parte das empresas certamente não veio (e 
nem faria sentido que assim fosse), sob a forma de uma onda de autên-
ticas inovações. A situação emergencial, e as próprias características da 
incipiente infraestrutura de ciência e tecnologia existente no país — não 
apenas centrada como, em boa medida, voltada para a academia — não o 
permitiriam2. Em tais circunstâncias, imitar com ou mesmo sem alterações 
marginais apresentava-se como uma forma expedita e muitas vezes eficaz 

1Barreto, Antonio Sérgio e Arkader, Rebbeca, “Novos Paradigmas de Competitividade: 
Implicações para a Atuação do BNDES”. Em Monteiro Filha, Dulce; e Modenesi, Rui, 
“BNDES: um Banco de Ideias, 50 Anos Refletindo o Brasil”. Brasília: BNDES, 2002.
2Observe-se que no tocante à agropecuária, pelo contrário, as instituições integran-
tes do desarticulado, porém, eficaz, sistema de ciência e tecnologia desde muito 
antes haviam começado a apoiar, com considerável êxito, a evolução tecnológica e 
a introdução de inovações.
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de enfrentar os produtos que chegavam na onda de importações detonada 
pela abertura e a valorização do real.

Em muitos casos, para enfrentar as importações, ou mesmo valer-se 
da dilatação do mercado interno associado à estabilização verificada 
em meados dos anos 1990, era necessário tomar empréstimos de mé-
dio e longo prazos. Para esse propósito, e contrariamente ao ocorrido 
em outras economias latino-americanas, o Brasil contava, convém in-
sistir, com uma poderosa instituição capaz de financiar a custos módi-
cos e estáveis — em meio à incrível instabilidade dos anos 1990 — a 
reestruturação do parque industrial. Somos assim levados a concluir 
que: seja pela sua atuação de natureza anticíclica3, seja pelo fato de 
que os juros por ele cobrados nem de longe acompanharam os saltos 
observados nos juros (em regra, de curto prazo) procedentes de outras 
fontes, o banco assumia, implicitamente, a função de defensor da es-
trutura industrial preexistente.

A década deixaria uma herança de empresas bastante atualizadas do 
ponto de vista da fabricação, que, em seu conjunto (cadeias incluídas), 
formava um tecido industrial consideravelmente diversificado. Consoli-
dava-se desta forma — após fusões, terceirizações e desnacionalizações 
— uma estrutura que, no fundamental, procedia da primeira fase. A bem 
dizer tratava-se de um resultado insuspeitado, já que os apóstolos da 
abertura, tendo demonizado o período anterior e tudo o que o caracte-
rizava, acreditavam que a estrutura iria transformar-se completamente, 
enquanto seus oponentes achavam que a indústria iria se desfazer frente 
à avalanche de importações. Ao invés disso, a estrutura industrial do país 
se modernizou e aparentemente se consolidou — para o que contou, em 
mais de um sentido, com a presença do BNDES.

Inegáveis perdas ocorreram, parte em decorrência da própria aber-
tura (potenciada pela valorização do câmbio), parte como resultado da 
incrível turbulência do período. Mas também há que acrescentar que 
uma fração (desconhecida) dessas perdas seguramente correspondia 
a empreendimentos incapazes de sobreviver sob condições, digamos, 
normais, no ambiente capitalista contemporâneo — e isto não apenas 
em decorrência da globalização, como pelo fato de que o avanço das 
técnicas confere hoje às empresas, por toda parte, uma agilidade e uma 
versatilidade que não podem senão acirrar a competição.

3Especialmente no que toca aos movimentos de retração e/ou quase colapso.
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Esta última observação nos permite avançar em direção à nova fase 
da história do BNDES — que está apenas se esboçando, e que mais uma 
vez se entrelaça com uma possível nova fase da economia brasileira.

A inovação como importante objeto da política industrial

No ano de 2000, a indústria brasileira já havia sobrevivido à abertura 
e suas plantas apresentavam, em diversos setores, traços equivalentes ao 
estado das artes4. A desvalorização de 1999, por outro lado, havia sido 
suportada e superada de forma altamente exitosa, seja no tocante aos 
seus efeitos inflacionários, seja pela diminuta retração do PIB (alta da 
taxa Selic) que a acompanhou. Em tais condições e com o desequilíbrio 
fiscal começando a ser combatido, a economia brasileira estava, para 
muitos, finalmente, pronta para crescer. E o ano de 2000, conjugando 
um crescimento de 4,4% da economia, com a melhoria geral do quadro 
econômico (aí incluído, com destaque, o balanço de pagamentos), pare-
cia confirmar as expectativas mais otimistas.

Mas a que ritmo caberia esperar que a economia crescesse? A expan-
são da economia brasileira nos últimos 20 anos havia sido extremamente 
decepcionante. Além disso, como, e em que direções, se daria a expan-
são? No passado — especialmente de 1950 a 1980 — o crescimento 
fora acionado por investimentos que, setor a setor, implantavam no país 
uma réplica das estruturas avançadas. E agora? Tratava-se meramente de 
confiar no mercado e no faro das empresas?

É nesse contexto que começam a se colocar questões profundamente 
novas. Deveria o país contar com uma política industrial destinada a 
corrigir os supostos estragos impostos pela abertura e a implantar (e/ou 
consolidar) setores situados na fronteira das técnicas? Ou deveria o país 
centrar sua política industrial na promoção de inovações — e, mais pre-
cisamente, no desenvolvimento de sua capacidade de inovar — visando 
com isto adaptar suas empresas à dinâmica competitiva contemporâ-
nea?5 Em tal caso, elas estariam, a um só tempo: buscando disseminar 
condutas inovativas, cerne da disputa por mercados na atualidade; li-
mitando o desgastante e possivelmente infrutífero enfrentamento com 

4Castro, Antonio Barros de, “A Reestruturação Brasileira dos Anos 90. Uma Interpre-
tação”. Revista de Economia Política, julho-setembro de 2001.
5Veja, a propósito, Castro, Antonio Barros de, “A Rica Fauna da Política Industrial 
e sua Nova Fronteira”, na Revista Brasileira de Inovação, julho/dezembro de 2002.
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os supercompetitivos asiáticos (Japão, Coreia e Taiwan); e, por último 
mas não menos importante, optando por um gênero de política pouco 
comprometedora de recursos (ou “leve”), numa fase em que o quadro 
fiscal, segundo muitos, e apesar dos recentes esforços de contenção, 
continuava a se deteriorar.

Sem recapitular o complexo processo através do qual uma política 
industrial centrada na inovação vem sendo arduamente implantada no 
país6, digamos desde já que, para o BNDES, esta mudança colocava 
formidáveis desafios. Como manter, num mundo em que os processos 
e produtos mudam aceleradamente, em que os ativos intangíveis ga-
nham crescente importância7 e as empresas se afirmam ou naufragam 
na dependência da qualidade de suas estratégias, as mesmas formas de 
avaliação imperantes na era clássica da imitação de peças e partes das 
estruturas industriais desenvolvidas codificadas sob a forma de projetos? 
Seguramente, os métodos de análise e as próprias métricas deveriam mu-
dar — e não bastaria se alinhar com a Nova Política Industrial Tecnoló-
gica e de Comércio Exterior (PITCE), mediante a criação de novas linhas 
ou programas de financiamento (Profarma, Prosoft). Era preciso ir muito 
além disto. Afinal, e apenas ilustrando, num setor até bem pouco tempo 
tido como emblemático do bloco das indústrias ditas “tradicionais”, sur-
ge presentemente uma família de teares a cada dois anos — enquanto 
os produtos se renovam a cada estação do ano. Na realidade, acrescen-
tar ao portfólio de instrumentos de ação do banco, uma ou outra linha 
situada na fronteira das técnicas está a grande distância de um efetivo 
(re)posicionamento, que efetivamente reconheça o papel das inovações 
na dinâmica da competição contemporânea. No limite, a incorporação 
de linhas ou programas de crédito relativos a setores avançados, ainda 
quando em si mesmo meritória, mais parece um eco da ocupação de 
vazios, que um dia foi a função primordial do banco.

A questão, em suma, deveria começar a ser efetivamente enfrentada 
mediante esforços no sentido de disseminação da conduta inovadora. 
Ou seja, tratava-se de converter as inovações de recurso tópico das em-
presas para valer-se de alguma oportunidade casualmente percebida, em 

6Pacheco, Carlos Américo, “O Sistema de C&T e Inovação no Brasil: Marcos Insti-
tucionais, Mecanismos de Gestão e Tomada de Decisão”, Seminário Binacional de 
Inovação, Buenos Aires, 2006.
7Rath Fingerl, Eduardo, “Considerando os Intangíveis: Brasil e BNDES”, Dissertação 
de Mestrado, Coppe, Engenharia de Produção, 2004.

O desenvolvimento brasileiro.indd   160 11/8/11   4:53 PM



 161

“leito principal das estratégias competitivas”8. Isto posto, não era difícil 
perceber que, no longo caminho que poderá levar as empresas brasi-
leiras à condição de inovadoras, digamos, sistemáticas, o BNDES po-
deria ter importante papel. Isto, porém, exigia, entre outras mudanças e 
adaptações, que as Políticas Operacionais (POs) do banco concedessem 
clara e assumida prioridade a propostas julgadas sérias e convincentes 
de introdução de inovações9.

A inovação como prioridade no BNDES

O BNDES é um banco de propriedade da União, tendo por fim pre-
cípuo contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país. 
Como todo banco, aplica recursos de terceiros (fundamentalmente do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) que são remunerados à Taxa de 
Juros de Longo Prazo (TJLP). Além disto, como outras empresas públicas 
brasileiras, o BNDES paga impostos aos poderes públicos. Por fim, e 
para manter-se em linha com o crescimento da economia, deve o banco 
remunerar o seu próprio patrimônio em 5% a.a.

Compreende-se, à luz do que foi dito, que para se adequar a uma 
das características maiores da economia contemporânea (a centralida-
de da inovação) e respeitar a sua natureza de banco, o BNDES deve, a 
um só tempo, privilegiar as aplicações em inovações e limitar os recur-
sos destinados a este fim, cercando de especiais cuidados a avaliação 
de cada proposta de operação.

Foi isto que o banco tratou de deslanchar em decisões tomadas 
em dezembro de 2005 e janeiro de 2006. Na ocasião, condições bas-
tante favorecidas foram definidas para o financiamento a inovações. 
Essas condições, além de acatar orientações maiores, por parte das 
instâncias a que o banco está subordinado, deveriam, também, estar 
inseridas numa ampla revisão dos seus procedimentos, feitas à luz de 

8A expressão é de João Furtado em seu artigo, “O Estado da Inovação no Brasil: Evo-
lução Recente e Perspectiva”, apresentado no Seminário Globalization and Corpo-
rate Strategies for the XXIst Century. The Brazilian Innovation Challenge, novembro 
de 2005, BNDES.
9Exigia também que grandes avanços fossem realizados no que toca à caracteri-
zação dos tipos de comportamento competitivo predominantes entre as empresas 
industriais brasileiras. Considerável avanço nesta direção foi realizado, pioneira-
mente, em “Inovações, Padrões Competitivos e Desempenho das Firmas Industriais 
Brasileiras”. Veja-se De Negri, João Alberto e Salerno, Mario Sérgio, Ipea, 2005.
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transformações recentemente verificadas, ou em curso, na economia 
brasileira. Ocorre, porém, que o mais rápido exame daquilo em que 
consistia a Política Operacional do Banco até novembro de 2005 deixa 
claro, que não teria cabimento se limitar à sua mera revisão. Vejamos 
por quê.

De acordo com a PO vigente até o início do presente ano, a taxa co-
brada pelo banco em seus empréstimos diretos partia da Taxa de Juros de 
Longo Prazo (TJLP), à qual se acrescentava a margem padrão (ou spread 
básico do banco) e uma taxa de risco, igual para todos, de 1,5% a.a. 
A esta soma deviam ainda ser acrescentados os chamados “fatores de al-
teração”, que “refletem a prioridade da operação, segundo as seguintes 
variáveis: a) porte da empresa; b) finalidade do investimento e c) locali-
zação do investimento”.10

Concretamente, o porte ou tamanho das empresas era tido em con-
ta, subtraindo-se 1% a.a. no caso das pequenas empresas e acrescen-
tando-se 1%, no caso de grandes empreendimentos. A localização da 
operação também alterava as condições de empréstimo: se fosse em 
áreas incentivadas (Nordeste/Norte/Centro-Oeste e sul do Rio Grande 
do Sul), reduzia-se o spread de 1% a. a. Finalmente, era ainda contem-
plado o fator de alteração “setor ou finalidade”, que na tabela básica 
das antigas POs aparece referido como “prioridades do banco”. Quanto 
ao valor, esse componente do custo dos empréstimos subtrai 0,5% a.a., 
em se tratando de um setor ou finalidade prioritário. Consequentemen-
te, estar em Mato Grosso vale duas vezes ser “prioritário”. Ser peque-
no, de qualquer natureza, tecnológica ou setorial, também vale o do-
bro do que pertencer a um setor — ou corresponder a uma finalidade 
tida pelo banco como prioritária. Ou seja, o conceito de prioridades 
encontrava-se, nas antigas POs, reduzido a algo dificilmente capaz de 
alterar decisões e, em última análise, irrelevante. Decidiu-se, então — 
por essa e por outras razões — que a política de prioridades tinha de 
ser redesenhada11.

Nas novas POs, a partir de um trabalho coordenado pela área de 
planejamento e que contou com a intensa colaboração das áreas ope-
racionais do banco, as prioridades encontram-se nitidamente definidas 

10“Políticas Operacionais, Área de Planejamento”, BNDES, 9 de agosto de 2004, 
Anexo II.
11Em simultâneo foi também redefinida — e colocada em sintonia com diretrizes do 
governo — a política regional do banco.
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e diferenciadas. Em simultâneo, foi também reintroduzido um gradien-
te de risco, que restabelece na casa esse tipo de avaliação. A contrapo-
sição das escalas de prioridade e de risco deixa claro que o banco, fiel 
à sua natureza de banco de desenvolvimento, e não obstante volte a 
reconhecer a necessidade de distinguir riscos, não está inclinado a dei-
xar que esse último fenômeno prevaleça sobre as preferências ditadas 
pelas políticas do governo e do banco. Isto se infere ao fato de que a 
escala de riscos varia de 0,8% a 1,8% a.a., enquanto a de prioridades 
vai de 0% a 3% a.a. Além disso, surge uma grande novidade: a inova-
ção, à qual se confere spread zero, encontra-se agora colocada no topo 
das prioridades12.

Sumariamente caracterizadas, as formas de apoio à inovação pre-
vistas nas novas políticas operacionais são duas, e podem ser assim 
caracterizadas: Inovação-PDI, que se destina a financiar, sobretudo, in-
vestimentos intangíveis em pesquisa e desenvolvimento de inovação13; 
e Inovação-Produção, que complementa e reforça a linha anterior, com 
recursos destinados à operacionalização das inovações, aí incluídos os 
investimentos voltados para a constituição de novas capacidades de 
produção e comercialização.

Além de atribuir às inovações a mais alta prioridade (spread zero), 
decidiu-se criar, para seu exame e discussão, um órgão especial — o 
Grupo de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico e à Inovação (GA-
DTI). Trata-se de um fórum sem poderes deliberativos, que não substi-
tui qualquer órgão preexistente no banco, mas pode contribuir, decidi-
damente, para o surgimento na instituição de uma cultura no tocante à 
avaliação de propostas de inovação. Gradualmente, o GADTI deveria 
mesmo formar o equivalente de uma jurisprudência operacional no 
campo das operações com inovações, sem, contudo, deixar de reco-
nhecer as diferenças que existem nos estágios de desenvolvimento de 
empresas, regiões e setores. Poderá o GADTI, além disto, fertilizar as 
áreas operacionais, mediante a exibição de exemplos e trajetórias, bem 
ou malsucedidos, no complexo e incerto campo das inovações.

12A redução a zero do spread do banco equipara a inovação ao financiamento de 
modal ferroviário nas regiões Nordeste e Norte, à eliminação de gargalos ferroviá-
rios nas demais regiões, e aos investimentos sociais de empresas no âmbito de suas 
comunidades — aplicações, sem dúvida, de elevado mérito.
13No caso de Inovação — PDI, excepcionalmente, o apoio se dará taxa fixa de 
6% a.a.
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Implicações da presença sistemática do BNDES
no campo das inovações

Que significado para a economia poderá ter o ingresso do sistema 
BNDES, no campo da inovação?

A inovação consiste num fenômeno transversal, que deve perpassar 
a economia em sua totalidade. O BNDES possui a escala e os contatos, 
bem como os recursos e a confiança das empresas necessários para que 
se tente disseminar a conduta inovativa praticamente por toda parte. 
Cabe-lhe, para tanto, promover a integração da inovação aos projetos 
e às trajetórias de desenvolvimento das mais variadas empresas. Como 
foi anteriormente assinalado, boa parte da vasta clientela do BNDES 
atualizou, face à abertura dos anos 1990, as suas posições competiti-
vas. Algumas empresas brasileiras já se encontram, inclusive, em está-
gio avançado na transição para um novo patamar em que a inovação 
se torna rotina14. Cabe, obviamente apoiá-las, mas, também, deselitizar 
esse processo — e esta missão dificilmente poderia caber a outro agente 
que não ao BNDES.

O que precede pode ser entendido como uma primeiríssima aproxi-
mação à divisão do trabalho a que possivelmente tendemos, no âmbito 
do sistema nacional de inovação. Mas há diversas outras característi-
cas nessa possível divisão que deverão ser laboriosa e cooperativamente 
construídas. Este é, aliás, um dos desafios mais relevantes desse proces-
so. Ao lado dele, há também o desafio de adequar a visão e as práticas 
do banco ao tratamento da questão da inovação.

O banco terá, em primeiro lugar, de distinguir o que é inovação do 
que não é inovação: como os recursos para financiá-las são oferecidos 
em condições muito favorecidas, há uma tendência a buscar englobar 
dentro do tema inovação, um amplo leque de investimentos e dispên-
dios. Já temos diante de nós o exemplo eloquente de uma empresa, 
das mais respeitáveis do país, caracterizada pela competência e a se-
riedade, que apresentou um pedido de algumas dezenas de milhões de 
reais que, devidamente avaliado pela equipe de análise, concluiu-se 
que o esforço adicional de pesquisa, concepção e desenvolvimento de 
novas soluções, não chegaria a uma dezena de milhões de reais. Cabe 
lembrar que diversas empresas possuem seus centros de pesquisa e o 

14Pesquisas conduzidas pelo Ipea têm revelado, ademais, que essas empresas pagam 
maiores salários, exportam mais e, claro, crescem mais rapidamente.
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banco não deve, em princípio, financiar, sob condições excepcional-
mente atraentes, o esforço que a empresa já faria sem a sua presença. 
Caso contrário, poderia ser tragado por essas demandas, e/ou deixar 
de incentivar esforços adicionais àqueles que já vêm sendo feitos com 
recursos próprios das empresas, ou de outras fontes de financiamento. 
A clara consciência dessas questões ajudará a definir mais claramente 
a delicada questão das funções que cabe ao banco assumir no sistema 
nacional de inovação. O BNDES não pretende substituir outras fontes 
de financiamento, mas sim estender e dinamizar o apoio público à 
inovação.

Evidentemente, o apoio não tópico por parte do BNDES às inovações 
requer mudanças no funcionamento do banco. O tratamento das garan-
tias terá de ser repensado e, no tocante ao risco, os resultados esperados 
das inovações devem adquirir um grande peso no exame das operações. 
Numa palavra, as avaliações passam necessariamente a ser mais pros-
pectivas do que retrospectivas. Trata-se de mudanças muito mais profun-
das do que meros ajustes. O banco terá de abandonar, progressivamente, 
sua tradição de trabalhar basicamente com projetos e caminhar para 
compreender e avaliar as empresas e suas estratégias. Trata-se, sem dú-
vida, de um salto, muito exigente em termos de novos conhecimentos.

Essas exigências incluem também maiores graus de articulação e 
coordenação internos. Em particular, os instrumentos tradicionais do fi-
nanciamento deverão ser, especialmente no caso de pequenas e médias 
empresas, reforçados pelo uso dos instrumentos de renda variável e do 
mercado de capitais. Pioneiro nesta forma de apoio aos empreendimen-
tos de natureza tecnológica envolvendo grandes incertezas e riscos ele-
vados, o BNDES tem agora diante de si o desafio e a oportunidade de 
ampliar massivamente essa forma de apoio, articulando-a com outros 
instrumentos, seja de forma simultânea ou sequencial.

A transformação das inovações em prioridade do banco significa que 
a instituição está, mais uma vez, entrelaçando a sua história com a da 
economia. E esta parece ser uma condição para que, especialmente no 
campo manufatureiro, as empresas passem a abrir a gaveta das opor-
tunidades perdidas durante a rastejante história dos últimos 25 anos. 
O banco, de sua parte, estaria com isto, não apenas contribuindo para 
que a economia brasileira recupere um ritmo de crescimento condizente 
com o seu verdadeiro potencial, como entreabrindo mais e novas opor-
tunidades de negócios.
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Brevíssimo comentário sobre o efeito China

A economia brasileira conquistou elevada competitividade em diver-
sos segmentos de sua indústria, o que pode ser facilmente comprovado 
pelo desempenho das suas exportações. Mas o forte de sua indústria é, 
sobretudo, a fabricação — e só muito raramente a pesquisa, a comercia-
lização ou o prestígio das marcas. Deste ponto de vista, Brasil e China 
são semelhantes. O forte da China, fortíssimo mesmo, é a fabricação 
ampla e diversificada de produtos industrializados, e nisto o Brasil, guar-
dadas as proporções, bate de frente com ela.

As economias desenvolvidas, cada vez mais, fogem da China, preser-
vando em seu território funções corporativas superiores (concepção, pes-
quisa, marcas) e, na medida em que não o fazem, mergulham em crises 
setoriais e regionais. Já os países ditos em desenvolvimento, em muitos 
casos, escapam da competição chinesa reforçando vantagens relativas 
de base natural — que podem, no entanto, apresentar elevado conte-
údo tecnológico e oferecer um campo aberto a inovações. O melhor 
dos exemplos é, sem dúvida, o Chile. Em outros casos, vêm tentando, 
com crescentes dificuldades, preservar atividades manufatureiras volta-
das para a finalização de produtos (labor intensive). Estas foram eleitas 
não por um critério de eficiência manufatureira, mas sim pelo reduzido 
custo da mão de obra. Afinal, suas opções foram feitas antes do tsunami 
industrial chinês. Os problemas enfrentados tanto pelo México quanto 
pela Tailândia, no tocante ao seu destino industrial, parecem sugerir que 
este é um árduo caminho15.

Como fica a indústria brasileira frente ao que acaba de ser dito? Há 
que insistir em que, ao dispor de um sistema industrial amplo e diversi-
ficado, robusto, sobretudo, no que toca à produtividade alcançada em 
suas plantas, parece o Brasil destinado a ter na China, crescentemente, 
um temível adversário. Além disso, dispondo também o país de agro-
negócios altamente modernos e competitivos, pode vir a ser induzido, 
pelo efeito China, a um perfil de especializações que não contemple 
certas (grandes) oportunidades que já podem ser percebidas, inclusive 
no campo industrial. Estaríamos, nesse caso, desfazendo enormes es-
forços, desperdiçando capacitações e, desta forma, subaproveitando o 

15Doner, Richard e Ramsay, Ansil. “The Challenges of Economic Upgrading in 
Liberalising Thailand”, em States in the Global Economy, Linda Weiss, Cambridge 
University Press, 2003.
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potencial de crescimento da economia através de uma especialização, 
digamos, ingênua.

À luz do que precede, a economia brasileira parece precisar ainda 
mais de inovação do que se supunha, ao elegê-la como fulcro da nova 
política industrial. O objetivo não pode mais ser unicamente a promo-
ção da conduta genericamente inovadora. É preciso conceber e imple-
mentar políticas não horizontais, capazes de promover especializações 
lúcidas. Estas, seguramente, requerem grandes e pequenas inovações, 
capazes de afirmar e/ou consolidar a robustez de determinados comple-
xos, sejam agrários, mineiros, ou industriais. Tais “frentes de expansão” 
deveriam não apenas compensar dificuldades decorrentes da grande 
onda chinesa, como aproveitar oportunidades por ela criadas e, sobretu-
do, fornecer uma visão de futuro para o novo ciclo longo de crescimento 
que, entrevisto por muitos, vem sendo anunciado pelo governo.

A alta direção do banco estimulou o desenvolvimento de estudos vi-
sando à definição de, possivelmente, quatro frentes de expansão. No to-
cante a duas delas, etanol e bens de capital, os estudos já estão bastante 
avançados — mas esta é outra temática, que não será aqui tratada.
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A hipótese do crescimento
rápido e sustentável*

Introdução

A economia brasileira, que no passado figurava entre as que mais 
rapidamente se expandiam no mundo, passou a crescer algo como 
2% ao ano, em média, nos últimos 23 anos. Em diversos momentos, 
durante esta longa quase estagnação, o tema do crescimento voltou a 
ser objeto de discussões, bem como de apaixonadas tomadas de posi-
ção. O ministro Funaro, tendo por base a arrancada que se seguiu ao 
lançamento do Plano Cruzado (1986), afirmou que teríamos, dali para 
frente, um crescimento “japonês” — o que à época significava expan-
são rápida e sustentada. Anos mais tarde, após o lançamento do Plano 
Real, e face à vibrante resposta inicial da economia, mais uma vez 
se apostou na retomada — sobre novas bases — do dinamismo desta 
economia. Alguns grandes investimentos na área dos duráveis foram 
inclusive levados a efeito, tendo por referência avaliações do mercado 
doméstico que se revelariam, mais adiante, flagrantemente sobre-esti-
madas. O surpreendente êxito alcançado pela megadesvalorização do 
real nos primeiros meses de 1999, por fim, colocou mais uma vez em 
pauta a questão do crescimento sustentado. Nesse caso — que neste 

*Apresentado no Minifórum Especial do Fórum Nacional (Rio de Janeiro, setembro de 
2004). Publicado no livro Cinco Décadas de Questão Social e os Grandes Desafios 
do Crescimento Sustentado. Velloso, João Paulo dos Reis e Albuquerque, Roberto 
Cavalcanti de, coords., Rio de Janeiro: José Olympio, 2005, p. 373-92.
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estudo receberá atenção muito especial — o ressurgimento do tema 
veio a dar-se em duas etapas.

Num primeiro momento, discutia-se, unicamente, se a economia se-
ria capaz não apenas de reaquecer-se, como de ir além, sustentando o 
movimento de expansão. Mais recentemente uma outra questão vai se 
impondo: a que taxa pode, afinal, expandir essa economia, caso logre 
ingressar numa rota de crescimento sustentado? Trata-se de saber a que 
ritmo pode crescer, sem colocar em risco os seus equilíbrios macroeco-
nômicos. E o pressuposto aqui é que qualquer sinal de ameaça aos equi-
líbrios macroeconômicos deve ser respondido com medidas preventivas 
e corretivas. Presume-se que, através delas, a demanda efetiva voltará a 
se alinhar com a oferta potencial.

Por outro lado, a questão do crescimento tornou-se, no caso brasi-
leiro, particularmente relevante, pela frequência com que os analistas 
se equivocam nas suas projeções acerca do desempenho (esperado) da 
economia. O ano de 2004 é um caso particularmente interessante a esse 
respeito. Nele, apesar da compressão dos rendimentos das famílias her-
dada de 2003, de uma política fiscal particularmente severa, e de uma 
política monetária, talvez, excessivamente cautelosa, deveremos fechar 
o ano — contra a grande maioria das previsões — com uma expansão 
superior à dos últimos dez anos.

Alguns, preocupados com a impulsão recentemente adquirida pela 
economia, concluem que os cuidados devem ser redobrados, para que 
os equilíbrios macroeconômicos sejam preservados — e, muito parti-
cularmente, para que as metas previstas para a inflação sejam cumpri-
das. Assim, o Banco Central do Brasil, em relatório datado de setem-
bro de 2004, declara: “toda evidência atual para o Brasil indica uma 
tendência inequívoca de fechamento do hiato de produto”1. Em ou-
tras palavras, a economia estaria crescendo mais do que pode crescer 
sustentadamente, consumindo com isto, rapidamente, a folga herdada 
de 2003. Outros, discordando frontalmente da abordagem do Banco 
Central, tendem a negar ou ignorar a importância do crescimento ve-
rificado em 2004 — como se ele fosse fruto de acaso e/ou destinado 
a rapidamente desaparecer. Voltaremos a focalizar este desencontro, 

1Relatório de Inflação. “PIB Potencial e Hiato do Produto: Atualização e Novas 
Estimações”. Banco Central do Brasil, setembro de 2004. Deve ser acrescentado que 
os analistas do BC acertaram, ao anunciar no início do ano que a economia tendia 
a apresentar um forte desempenho em 2004.

O desenvolvimento brasileiro.indd   170 11/8/11   4:53 PM



 171

bem como a intrigante questão do desempenho de 2004, que nos pa-
rece encerrar diversas lições.

Retomando a apresentação do trabalho, caberia advertir que o seu 
objeto não é a taxa (um determinado número) a que pode crescer, sus-
tentadamente, a economia. Estamos, sim, interessados em mostrar que 
faz pouco ou nenhum sentido supor que a economia não deverá crescer 
mais do que a tendência implícita no desempenho passado — referimo-
nos, sobretudo, aos 3 a 3,5% ao ano, em torno dos quais se situam as 
estimativas de crescimento obtidas por métodos estatísticos. Estaremos, 
em particular, empenhados em introduzir no debate a hipótese de que 
a longa quase estagnação, por maiores que sejam os problemas dela 
herdados, afeta, também, positivamente, o desempenho que pode ser 
alcançado pela economia daqui para a frente.

Em certos momentos o texto alcança algum grau de abstração. Em regra, 
no entanto, o foco do trabalho está situado na experiência brasileira. Há 
diversas razões para que assim seja, e algumas delas ficarão claras ao longo 
do trabalho. Parece-nos dispensável insistir que se trata de um estudo de 
caráter exploratório. As hipóteses aqui sugeridas precisam ser discutidas, e 
o embasamento empírico deve, a bem dizer, ser construído. Na versão atual 
este é, pois, um trabalho assumidamente destinado a provocar debates.

O crescimento rápido como algo inalcançável

Um bom número de razões e obstáculos pode ser evocado para 
justificar as dificuldades que a economia brasileira teria de superar, 
para alcançar um alto ritmo de crescimento. No fundamental, contudo, 
parece-nos que existem três maneiras de se negar a possibilidade do 
crescimento rápido desta economia.

Uma corrente acredita que a economia brasileira está, aos poucos, 
retomando o caminho do crescimento sustentável. De acordo com esta 
corrente, já seria mesmo possível crescer de forma sustentada — sendo, 
no entanto, crucialmente importante não exceder certos limites, inferidos 
através das informações disponíveis acerca do crescimento observado 
no passado. Caso tais limites sejam excedidos, com já foi anteriormente 
assinalado, os equilíbrios macroeconômicos — que tanto custaram à 
economia e à sociedade — voltam a ser ameaçados.

Os métodos utilizados no Brasil para estimar o produto potencial não 
discrepam, no fundamental, daqueles utilizados internacionalmente. 
Admite-se que o crescimento verificado no passado permite conhecer 
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o ritmo sustentável de crescimento no futuro. Mais concretamente, se 
o crescimento exceder este ritmo, ingressa-se na situação sugerida pelo 
relatório do Banco Central acima citado: o hiato de produto tende a de-
saparecer, e tensões inflacionárias surgirão (ou serão reforçadas). O fato 
de que a barreira inflacionária reside, nas economias desenvolvidas, no 
mercado de trabalho, enquanto aqui se situa no coeficiente de utilização 
da capacidade instalada, não teria, supostamente, maiores consequên-
cias. Ou seja, assim como o desemprego, lá, não deve ficar abaixo de 
uma determinada taxa, o uso da capacidade, aqui, não deve ultrapassar 
um certo limite. E a economia só estará desperdiçando crescimento se o 
uso da capacidade estiver situado abaixo desse limite. Além disto, a fla-
grante quebra de tendência ocorrida em 1980 — bem como a que pode 
estar ocorrendo agora — não teriam maiores consequências.

Uma outra corrente parte da convicção de que as reformas estruturais 
introduzidas no país nos últimos 15 anos apontavam na direção certa, 
mas não teriam sido suficientes para implantar neste país uma verdadei-
ra economia de mercado. Nestas perspectivas caberia, pois, retomar e 
aprofundar as reformas. Este grupo tende ainda a colocar num primeiro 
plano a abertura financeira, vista como condição para o rebaixamento 
das taxas reais de juros — sem o que não seria supostamente possível 
retomar o crescimento.

A terceira corrente se caracteriza por colocar e manter no centro da 
discussão a fragilidade (e a instabilidade) tantas vezes demonstrada por 
esta economia. Nesta perspectiva, para a economia voltar a crescer sus-
tentadamente, acredita-se que o regime de políticas macro deve ser al-
terado, e algum tipo de controle deve ser exercido sobre os fluxos inter-
nacionais de capital. Alguns acrescentariam que outras políticas, como, 
destacadamente, as políticas industriais e tecnológicas, teriam, também, 
que voltar a ser implementadas. Antes disto não se colocaria, sequer, a 
possibilidade do crescimento rápido e sustentado.

Da estagnação ao crescimento rápido no plano
internacional. O que dizem os dados

Usando informações disponíveis na Penn World Tables, o estudo 
recentemente realizado por Ricardo Hausmann, Lant Prichett e Dani 
Rodrik2 revela que, de 1950 para cá, numerosas economias transitaram 

2Growth Accelerations. NBER Working Papers Series. Junho de 2004.
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de situações de baixo ou nulo crescimento para a expansão rápida e 
sustentada (mantida durante pelo menos oito anos, segundo o critério 
arbitrado pelos autores).

A primeira conclusão a que chega o estudo é que a passagem de 
uma situação de não crescimento para outra de rápida expansão é uma 
experiência frequente, tendo ocorrido 83 vezes no período sob análise!

Uma outra grande conclusão consiste em que “os pacotes de refor-
mas do tipo standard têm efeitos marginais na probabilidade de que 
uma transição para o crescimento se inicie”3. Assim, como mostra o es-
tudo, dos que transitaram (para o crescimento rápido) poucos passaram 
previamente pelas chamadas reformas de estrutura, e dos que fizeram 
reformas, poucos alcançaram o crescimento rápido. Concretamente, so-
mente em 9% dos casos (menos do que um em cada dez ocorrências), 
as reformas foram acompanhadas de transição para o crescimento firme 
e rápido.

Saltando para um outro fator candidato a explicar a transição para a 
expansão rápida, assinalemos que a desvalorização cambial apresenta 
uma boa relação com o fenômeno estudado. Depreende-se, no entanto, 
do texto em foco (que não pretende ir muito além dos testes estatísticos), 
que, tomada isoladamente, a taxa de câmbio teria um poder explicativo, 
ainda quando não desprezível, modesto.

Convém, por outro lado, chamar a atenção para um ponto de especial 
interesse no caso brasileiro: a transição para a democracia não se associa 
ao ingresso no crescimento rápido — pelo menos no curto prazo. Mas a 
relação democracia-crescimento melhora, significativamente, quando se 
sai do prazo de oito anos para um período bem mais extenso.

E quanto à conclusão maior deste amplo levantamento dos fatores 
que se associam com o crescimento rápido, consiste em algo que já vi-
nha sendo anunciado em trabalhos de Rodrik, bem como, entre outros, 
de Stiglitz. Trata-se da ideia de que o crescimento rápido, tornado tão 
frequente nos últimos decênios, deve ser entendido a partir de caracte-
rísticas próprias de cada caso. Vale dizer — e nas palavras dos autores 
do estudo aqui referido — as transições devem ser entendidas a partir 
de fatores explicativos “idiossincráticos”. A importância da conclusão 
dificilmente poderia ser exagerada, e ela será aqui fundamentalmente 
acatada. Parece-nos, no entanto, conveniente, acrescentar um breve es-
clarecimento a este respeito.

3Ob. cit., p. 16.
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Advertência metodológica

Existe abundante e rica literatura sobre como se passa, com relativa 
rapidez, do atraso e estagnação, para a expansão firme, duradoura — e 
transformadora. Trata-se da literatura sobre catch up (emparelhamento). 
Nela, em vez de particularidades ou idiossincrasias, são colocados em 
evidência grandes traços histórico-institucionais que dominam, ou mes-
mo definem, a especificidade de cada experiência. Nesta perspectiva 
ganham especial destaque as condições em que se dá a ruptura ou mu-
dança inicial, bem como a capacitação (social capability) dos grupos 
que lideram o processo, tirando proveito das possibilidades contidas no 
passado, ou inerentes à nova rota evolutiva4.

Vistos de perto, os casos de catch up diferem enormemente entre si. 
Mas enquanto algumas diferenças mostram-se acidentais — ou, talvez, 
“idiossincráticas” — outras revelam-se fundamentais para que se pos-
sa entender a experiência em questão, já que delas derivam numerosas 
consequências. Além disto, postas as experiências em perspectiva, im-
portantes aspectos comuns podem ser percebidos. É também importan-
te frisar que no processo de emparelhamento histórico podem ocorrer 
“substituições” através das quais atores e instituições marcadamente di-
ferentes promovem transformações bastante semelhantes. É, por fim, ain-
da típico dos estudos de catch up, a descoberta e valorização das “van-
tagens do atraso”5. No nosso caso, este princípio aparece, como verá o 
leitor, através do que poderíamos denominar “vantagens da estagnação”.

Ao valorizar a longa quase estagnação pretendemos colocar em des-
taque possibilidades nela contidas — e não realizadas. O procedimen-
to parece plenamente justificar-se, na medida em que se admita que, 

4O termo social capability vem de uma das referências obrigatórias nos estudos so-
bre catch up: Abramovitz, Moses. Veja-se “Catching Up, Forging Ahead and Falling 
Behind”, Journal of Economic History, junho de 1986. Os traços maiores do enfoque 
histórico-institucional empregado em diferentes estudos de casos de catch up são 
comentados, por vários autores, na coletânea organizada por Woo-Cummings, The 
Developmental State, Cornell University Press, 1999.
5Encontram-se em Gerschenkron, Alexander, as ideias de “vantagens do atraso” 
bem como de “substituição” histórica. Vide Economic Backwardness in Historical 
Perspective, Harvard University Press, 1966. Para uma visão ampla e diversifica-
da do tema da aceleração do crescimento e da “convergência” veja-se Baumol, 
William, Nelson, Richard e Wolf, Edward, Convergence of Productivity, Oxford 
University Press, 1994.
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no período que estamos (possivelmente) deixando para trás — e que se 
estende de 1980 a 2003 —, muitas decisões foram bloqueadas, mui-
tas oportunidades foram, quando muito, semiexploradas. Se assim é, o 
futuro não deve ser pensado como projeção mecânica (e repetitiva) do 
passado: ele deverá combinar a exploração de oportunidades represadas 
com o desenvolvimento de oportunidades inteiramente novas.

A especificidade brasileira vista pela ótica
do crescimento

Periodização

Chamemos primeiramente a atenção para o fato maior de que os úl-
timos 23 anos estão muito longe de apresentar o marasmo usualmente 
associado a estagnações duradouras. O período é caracterizado, antes 
de mais nada, por uma marcante sucessão de arrancadas e tombos. Este 
é, pois, um caso em que a média pouco representa — estando o cresci-
mento, a qualquer momento, mais uma vez desfazendo-se (e a economia 
caminhando para a recessão), ou, mais uma vez, em franca recuperação.

Por outro lado, na forma como no conteúdo, a instabilidade e seus 
mecanismos foram mudando ao longo do tempo.

Por fim, seja pelo prisma das grandes instituições, das práticas de 
política econômica, ou do ocorrido com o tecido empresarial, a lon-
ga estagnação deve ser tida como um período de intensas mudanças. 
Estamos assim diante de uma curiosa mescla de baixo dinamismo e alta 
mudança — o que não pode ser omitido ao se tentar avaliar o potencial 
de crescimento da economia.

Três fases, nitidamente distinguíveis, integram o longo período de que 
estamos tratando.

Uma primeira fase, que se estende de 1980 a 1994, é dominada 
pela crise da dívida e suas sequelas, bem como pela quase hiperin-
flação e as tentativas, mais ou menos dramáticas, de evitá-la. Durante 
este período, nas ocasiões em que se logrou obter um relativo controle 
sobre a macroeconomia, afastando-se com isto a ameaça da insolvên-
cia externa e o espectro da hiperinflação, verificaram-se episódios de 
crescimento. O mais notável deles, que já foi anteriormente referido, 
ocorreu após o pleno amadurecimento dos grandes projetos integran-
tes do II PND, e o brutal esforço de ajustamento levado a efeito por 
Delfim Netto de 1981 a 1983. O surto inclui o breve episódio do 
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Plano Cruzado e nele a economia cresceu, em média, e durante três 
anos (de 1984 a 1986), 7% ao ano. A ilusão do crescimento vigoroso 
e sustentado desfez-se, no entanto, por completo, com o colapso do 
Cruzado, a moratória e o retorno da economia, nos primeiros meses 
de 1987, ao limiar da hiperinflação. Segue-se a instável e estéril fase 
final dos anos 1980, que já foi referida como os anos verdadeiramente 
perdidos da década perdida, e na qual o grande mérito da política 
econômica foi não permitir que a economia se lançasse no precipício 
da hiperinflação.

O segundo período surge com o êxito extraordinário do Plano Real, 
no que toca a estabilização monetária. A impulsão com que se afirma 
o crescimento é notável. Mas o descompasso entre a altíssima propen-
são a importar e o medíocre desempenho das exportações (reflexo da 
sobrevalorização cambial), o desequilíbrio fiscal crescente, a suces-
são de crises internacionais (México, Ásia, Rússia) e a virulência das 
respostas dadas pelos gestores da política macro (via taxas de juros) 
à erosão da confiança, manteriam a economia submetida a uma forte 
instabilidade. Esta, que abandonara a esfera dos preços, recrudescia 
no âmbito das atividades produtivas. Ainda assim é importante chamar 
a atenção para a intensa reestruturação microeconômica observada 
neste segundo período, em resposta ao acicate da abertura e em de-
corrência da miragem de um amplo mercado de massa, surgida na 
euforia pós-estabilização.

A terceira fase, que se estende de 1999 ao presente, está inequivoca-
mente associada à exitosa desvalorização de 1999. Convém frisar que à 
desvalorização combinou-se pelo menos uma mudança de fundamental 
importância: a adoção, da segunda metade de 1998 até o presente, de 
uma política fiscal crescentemente severa. Além disto, o novo quadro 
traria consigo a adoção do chamado regime de metas inflacionárias.

Livre do desestabilizador endógeno (cambial) imperante de 1994 a 
janeiro de 1999, provido de um novo regime de políticas macroeconô-
micas (percebido por muitos como consistente e alinhado com o estado 
das artes internacional), seria lícito pensar que o novo quadro daria por 
fim lugar à retomada do crescimento sustentado. Dificilmente as novas 
condições seriam capazes de engendrar um crescimento a altas taxas. 
Mas, a bem dizer, disto nem sequer se cogitava, até muito recentemente.

A retomada do crescimento sustentável, aguardada por alguns 
para este terceiro período, mostrou-se, contudo, mais uma vez, uma 
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hipótese equivocada6. Flagrantemente não havíamos nos livrado das 
asfixias de demanda agregada, detonadas pelo volátil estado de con-
fiança dos mercados, e executadas, em regra, mediante severas medi-
das de política monetária. Em suma, em março/abril de 2001, o nada 
desprezível surto de crescimento iniciado no segundo trimestre de 
1999 ruiu como um castelo de cartas. Um novo mergulho viria ainda 
a ocorrer em 2002, cortando o fôlego de uma curta retomada iniciada 
poucos meses antes.

Breve reflexão sobre os ciclos e os pontos de inflexão

Durante o longo período de quase estagnação, englobando, como 
vimos, três fases, diversos surtos de reaquecimento e expansão, alcan-
çando, no máximo, a duração de 22 meses (de maio de 1999 a março 
de 2001), foram abortados. À primeira vista, pelo menos, fica assim su-
gerida a existência de um teto no qual bate a expansão — que é então 
revertida. É importante sublinhar, porém, que o limite da expansão não 
se mostra diretamente relacionado com o crescimento, como usualmente 
ocorre nos ciclos econômicos. As evidências parecem sugerir que as 
ordens de produção dadas em resposta à expansão da demanda (de 
início, sobretudo, via crédito) aumentam as horas de trabalho contrata-
das, e que a renda assim gerada retorna ao consumo — enquanto pe-
quenos investimentos começam a ser feitos. Em outras palavras, vistos 
a partir de si mesmos, os movimentos de expansão teriam tudo para 
prosseguir. Mas, subitamente, um terceiro fator intercepta a evolução, 
quebrando a circularidade ou retroalimentação. O ciclo é assim pre-
maturamente desfeito — ficando claro que sua reversão não decorre 
ou deriva da própria expansão. Em outras palavras, se as ordens de pro-
dução que estão sendo dadas se frustram, e se a incipiente formação 
de capacidade produtiva adicional não encontra uso, isto não deriva de 
problemas surgidos do próprio crescimento. Neste sentido, não esta-
mos diante de ciclos no sentido usual do termo, e os limites ou tetos 
da expansão devem ser explicados por algo — o terceiro fator acima 
aludido — que nada tem de “cíclico”. É ele que interrompe o funcio-
namento da mais relevante relação macroeconômica: o crescente uso 

6Incluo-me entre os que se equivocaram a este propósito — ainda quando sempre 
tive claro que o prosseguimento da expansão estava condicionado a não ocorrência 
de severas crises externas.
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da capacidade produtiva (aí incluídos os seus acréscimos), em resposta 
ao aumento da demanda efetiva.

Uma boa ilustração do que acaba de ser dito pode ser encontrada na 
recuperação subitamente interrompida nos primeiros meses de 2001. 
Em janeiro deste último ano o índice de confiança publicado pela CNI 
atingia o seu valor máximo em toda a série publicada até o presente — 
sugerindo que o movimento de expansão, transcorridos vinte meses do 
seu início, continuava ganhando força. Estávamos, no entanto, há ape-
nas dois/três meses de sua drástica reversão.

Algumas conclusões emergem do que acaba de ser dito. Primeiramente, 
os picos de atividade significam a súbita interrupção de um movimento, 
por algo que lhe é alheio. A ameaça de uma crise cambial e, através dela 
(via depreciação da moeda), o ressurgimento de pressões inflacionárias, 
são os vilões imediatos deste enredo, nos últimos dez anos. Por trás deles 
encontra-se, porém, a volatilidade da confiança na solvência das dívidas 
interna e externa. Convém recordar, no entanto, que no período 1980-
1994, a iminência da chegada da hiperinflação era, de forma direta e 
inequívoca, a principal razão das freadas intempestivas da economia.

O anterior deixa também claro que, no passado, pelo menos, a inter-
rupção do crescimento vinha sempre de um golpe de demanda — que 
de forma alguma poderia ser previsto a partir de elementos tais como: 
dotação de fatores, uso de capacidade, ou evolução da produtividade. 
Fica também evidente que os bloqueios do crescimento podem ocorrer 
em qualquer fase ou etapa da retomada expansiva. E, claro, ao chegar, 
introduzem uma autêntica descontinuidade. Não deve, pois, surpreen-
der que os agentes econômicos embarcados nessa experiência, frente a 
qualquer distúrbio, sintam-se à borda de um precipício.

Uma segunda característica no tocante a reversões refere-se ao vigor 
com que a expansão é retomada após um período relativamente breve 
de cessação do crescimento e possível recessão. Ela sugere a existência, 
nesta economia, de impulsos expansivos que vêm à tona tão logo o go-
verno sinalize (em regra mediante redução da taxa de juros) suavização 
ou superação das dificuldades.

Revertidos os sinais — e as expectativas — o vigor da retomada cos-
tuma surpreender. O detonador da recuperação é o crédito, e a zona 
inicialmente favorecida da economia é a produção de duráveis. A ener-
gia da retomada é seguramente ajudada pela existência de um aparelho 
de crédito prontamente acionável pelas cadeias de varejo. A existência, 
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desde a segunda metade dos anos 1990, de ampla capacidade ociosa na 
esfera dos duráveis — é outro fator que predispõe a uma rápida reação. 
Mas é evidente que, como pano de fundo da pronta e ampla reação, re-
side o fato de que a revolução do consumo de massa encontra-se, ainda, 
em pleno curso nesta economia — e as classes C e D revelam-se, a cada 
oportunidade, ávidas por ingressar em mercados que, para elas, signifi-
cam não apenas satisfação como, também, status. Resumidamente, es-
tamos diante de uma situação em que o reaquecimento da demanda é 
facilmente acionável — o que não deixa de ser verdade, ainda quando 
a massa salarial se encontre excepcionalmente retraída, como no início 
da retomada presentemente em curso7.

O que acaba de ser assinalado significa, enfim, que com certa fre-
quência pequenas mudanças acarretam grandes alterações no estado da 
economia. Além disto, se o possivelmente abrupto e precoce fim das ex-
pansões recomenda grande cautela no tocante a assumir compromissos 
de médio e longo prazos, não é menos verdade que convém às empresas 
manter a capacidade produtiva em forma, para que as retomadas possam 
ser devidamente aproveitadas. Formada a visão empresarial neste meio 
ambiente, não deve surpreender o seu temperamento mercurial — que 
confirma e realimenta a instabilidade da economia.

Contrariamente ao verificado na Argentina, o agravamento extremo das 
dificuldades desta economia, ocorrido em 1998, encontrou firme e ampla 
— ainda quando não prevista — resposta por parte dos gestores da políti-
ca macroeconômica. Este é um ponto nevrálgico no tocante à especifici-
dade do caso brasileiro. Quando as dificuldades chegaram ao máximo (a 
economia praticamente quebrou no segundo semestre de 1998), em vez 
do país ser levado ao imobilismo, por razões as mais variadas, houve am-
pla resposta por parte das autoridades públicas. Como veremos a seguir, 
este era apenas o início de um conjunto ou cadeia de reações.

Considerações adicionais sobre a especificidade
do caso brasileiro

O primeiro argumento que pretendemos aqui introduzir é de nature-
za empírica. Simplesmente não é válido concluir, com base no colapso 
de março/abril de 2001, que a hipótese da retomada do crescimento a 

7A não compreensão deste ponto levou numerosos analistas a previsões equivoca-
damente pessimistas, no presente surto de crescimento.
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partir dos ajustes fiscal e externo iniciados em fins de 1998, nada mais 
fosse que um equívoco. Aliás, apesar das aparências, também não é ver-
dade que a economia ruiu como um castelo de cartas nos primeiros 
meses de 2001. A economia brasileira estava sendo, naquele momento, 
frontalmente atingida pelo colapso argentino e pela crise da Bolsa de 
Valores norte-americana. A isso se somou o devastador impacto sobre as 
expectativas, decorrente do anúncio (espetaculoso) da crise energética8. 
Em face de tamanhas adversidades, é verdadeiramente impensável que 
o impulso expansivo da economia pudesse ser sustentado. Aliás, como 
mostrou a crise asiática do final do século XX, até mesmo economias 
referidas como exemplos de solidez rapidamente podem sucumbir sob o 
contágio de crises originadas em seus vizinhos.

Tendo por pano de fundo o que acaba de ser dito, o abrupto término 
da promissora expansão iniciada em maio de 1999 adquire uma excep-
cional importância — e aqui reside o segundo aspecto que busco neste 
momento ressaltar. O recado deixado pelo colapso do crescimento nos 
primeiros meses de 2001 tornava-se claro para muitos: mesmo que se 
tenha êxito na redefinição do regime de políticas macroeconômicas (em 
contraste com o ocorrido na Argentina); e ainda quando o crescimento 
se mostre bastante saudável — como já foi dito, as expectativas empre-
sariais se mantinham altamente otimistas em janeiro de 2001 —, não se 
escapa ao súbito e imprevisível bloqueio do crescimento.

Essa percepção levaria muitos a aceitar uma fácil e tentadora visão 
da situação econômica do país, compartilhada, aliás, por analistas de 
posição, para outros efeitos, antagônicas. Segundo ela os indicadores 
dívida pública/PIB (que ultrapassou 50% em 2001) e dívida externa/ex-
portações (que excedeu quatro em 1998 e cinco em 1999) teriam ultra-
passado “pontos de não retorno”. Em tais condições, a certeza de que 
por uma ou por outra razão se chegaria ao colapso — sendo de pouca 
importância a natureza do “detonante” — parecia inescapável.

O anterior significa, pois, que a crise de 2001 confirmou e radicalizou 
uma percepção altamente pessimista do quadro econômico brasileiro. 
Não há, contudo, que perder de vista a especificidade do ambiente local. 
Com efeito, conhecedoras do vigor das (breves) retomadas, e ainda quan-
do contidas por denso pessimismo quanto às perspectivas da economia, 

8Especialistas em energia chegaram a anunciar, no início do episódio, que o país 
teria que ser submetido a cortes de energia elétrica de até três horas por dia.
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as empresas buscariam manter-se capazes (inclusive mediante pequenos 
investimentos) de aproveitar os bons momentos da economia. Transposto 
o raciocínio para um plano mais amplo, é lícito concluir que a evolução 
da oferta tornava-se altamente condicionada pelas expectativas (molda-
das neste singular contexto) acerca do caprichoso comportamento ca-
racterístico da demanda efetiva doméstica. Salvo, evidentemente, se o 
negócio for voltado para exportações — hipótese mais adiante referida.

Histerese ou reposicionamento?

Difundido o pessimismo quanto às perspectivas de médio e longo 
prazos da economia, um possível padrão reativo por parte das empresas, 
bem como dos gestores das políticas públicas, consistiria em adaptar-se 
às modestas perspectivas da economia local. Este posicionamento, ca-
racterizado pela aversão ao risco, a acomodação, e a ausência de inicia-
tivas inovadoras, seria consistente com um prudente aproveitamento das 
retomadas e a antecipação das dificuldades (autorrefreamento) diante 
do ressurgimento de dificuldades para a economia como um todo. Mais 
precisamente implica reagir pouco aos estímulos, e retroceder, relativa-
mente, também pouco, face ao retorno das dificuldades. As autoridades 
públicas, em particular, na medida em que assimilassem esse tipo de 
atitude, adotariam como grande objetivo evitar o pior — e buscariam 
fazer com que o mercado também contivesse suas reações. A mola das 
decisões privadas e públicas, cansada de distensões e retrações, a bem 
dizer, quase não mais reagiria (histerese). E caminha-se, com isto, da 
estagnação para o imobilismo, não faltando argumentos a quem queira 
argumentar que não existem alternativas.

Com os indicadores de endividamento tendo alcançado altos níveis 
— e ultrapassando, para muitos, o ponto de não retorno — o embo-
tamento das reações significava, tanto a aceitação do que poderíamos 
denominar “dominância da dívida”, quanto, em última análise, a espera 
do colapso. Inegavelmente, esta era, até muito recentemente, uma das 
possibilidades contidas no quadro econômico brasileiro.

Não faltavam, em suma, argumentos aos que previam ruptura ou colapso 
— podendo, aliás, combinarem-se ambos os desfechos. Existe, porém, um 
sério problema nesta interpretação. Ela tende a ignorar ou, pelo menos, 
subestimar as possibilidades de reposicionamento dos atores. Refiro-
me, essencialmente, a reações em maior ou menor medida inovadoras, 
face a este estressante quadro. Ou seja, não se tem em conta a possível 
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emergência de novos padrões de conduta — o que equivale a dizer, insisto, 
autênticos reposicionamentos. No caso da economia brasileira nos mais 
recentes anos, contudo, isto parece-nos não apenas ter ocorrido, como, 
de fato prevalecido. Trato, pois, no que segue, de sumariar dois grandes 
reposicionamentos verificados nos últimos anos — sem preocupações com 
a sua genealogia e especificações. Eles conformam um segundo padrão 
geral de reações, contrastante com o anterior. Nele, o estresse acentuado 
pelo tombo de 2001 tem papel de destaque. Mas a reação ao turbulento 
e ameaçador quadro é, sobretudo, buscar novas saídas, pôr em prática 
conhecimentos desenvolvidos ao longo da sucessão de crises.

O mais importante reposicionamento ocorrido em meio às frustra-
ções verificadas de 2001 a 2003 foi a incorporação das exportações na 
estratégia de empresas industriais que, até então, pouca atenção davam 
à construção de posições no exterior.9 Esta reorientação em direção ao 
mercado externo, obviamente facilitada por sucessivas desvalorizações 
(e pela reanimação do mercado internacional), veio a ser um dos fatores 
que mais contribuíram para a explosão exportadora dos anos 2003 e 
2004. Sua mais imediata consequência é o fortalecimento da posição de 
um crescente número de empresas — havendo que ter em conta, aqui, 
não apenas aquelas que exportam, como seus supridores domésticos. 
Obviamente, também se fortalece com isto a economia do país — que 
em seis anos vê o seu fluxo de comércio saltar de 15% do PIB, para os 
27,5% previstos para 2004. Dados a respeito deste fenômeno estão am-
plamente disponíveis e não serão aqui reproduzidos.

O segundo grande reposicionamento é de natureza mais difusa, e 
teve início antes do crítico período que vai de 2001 a 2003. O objeto 
aqui é o Estado, o que dele se espera, e o desenvolvimento de novas 
competências na esfera pública.

As mudanças começam, no caso, com o importante anúncio da 
Reforma do Estado, em 1995. Daí por diante facilmente se percebe o 
recuo e, em determinadas áreas, o desaparecimento do furor antiestado 
característico da primeira metade dos anos 1990. Um crescente número 

9Indagado sobre o que lhe parecia estar ocorrendo de novo com o banco e a eco-
nomia, o então vice-presidente do BNDES declarou (em 2002) que chamava a sua 
atenção, olhando a economia a partir do BNDES, o surgimento de demanda de 
recursos para investimento, procedente de empresas que não eram as clássicas ex-
portadoras brasileiras. Pesquisa da CNI e da Cepal já havia detectado prenúncios 
desta tendência, em 2001.
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de vozes volta a cobrar eficiência dos serviços públicos, o que no con-
texto atual significa, simplificadamente: agilidade, flexibilidade, descen-
tralização e transparência. Novos concursos, treinamento, planos de car-
reira etc., tornam-se, em tais circunstâncias, mais uma vez, necessários.

Combinava-se com o anterior a progressiva adoção, em determinados 
ministérios, de atitudes mais pragmáticas e proativas na condução das 
políticas públicas. Genericamente, este conjunto de mudanças pode ser 
indiretamente posto em evidência através do seguinte contraste.

Na fase inicial do primeiro governo FHC, influentes economistas pro-
punham que se pusesse a economia no “piloto automático”, enquanto 
o combativo formulador Gustavo Franco defendia, frente à ameaçadora 
apreciação cambial em curso, que o preço do câmbio deveria ser tão 
livremente determinado quanto o da banana.10 Já no segundo mandato, 
adquirem força e abrangência os esforços no sentido da promoção das 
exportações, cresce o apoio ao agronegócio, surgem programas como 
o exitoso Moderfrota (1997), e começam-se a lançar, na fase final do 
governo, e através dos chamados Fundos Setoriais, as bases de uma pos-
sível retomada da política industrial e tecnológica. Acrescente-se, ainda, 
a estas iniciativas (indubitavelmente localizadas), um grande avanço na 
prestação de certos serviços modernos. A este propósito ficam aqui men-
cionados a Infraero, responsável pelo salto na qualidade dos serviços 
prestados nos aeroportos do país (entre os quais, pelo menos 20, passa-
ram por profundas reformas), e o Governo Eletrônico — campo em que 
o Brasil vem assumindo posições de destaque, e até mesmo liderança, 
no plano internacional.

O novo governo e o crescimento rápido e sustentável

Três mudanças, comentadas ao longo deste trabalho, modificaram a 
capacidade da economia de voltar a crescer, sustentadamente.

O câmbio flexível e a correção do crescente desequilíbrio fiscal tira-
ram a economia da rota suicida em que ela se encontrava no primeiro 
governo FHC.

A atitude mais pragmática do governo, na fase final do segundo manda-
to de FHC, começou a passar para as empresas a ideia de que, respeitados 

10É de se destacar, a este propósito, que G. Franco certamente não é o mais “auto-
maticista” dentre os economistas que participavam do debate acerca de como levar 
adiante as reformas da economia.
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os limites impostos pela gestão macroeconômica, elas podem voltar a 
contar, como no passado (e nas economias capitalistas bem-sucedidas), 
com o empenho dos órgãos públicos em buscar soluções para as suas 
dificuldades. O ingresso do governo na produção de alguns modernos 
serviços e o surgimento, em determinadas áreas, de exitosas parcerias 
com o setor privado, viriam também contribuir para a recuperação, ain-
da que parcial, da imagem dos poderes públicos — tão degradada du-
rante a sucessão de crises que assolou esta economia de 1979/1980 a 
2003. Esta recuperação pode vir a se revelar de crítica importância, para 
que o país logre levar adiante novos tipos de políticas públicas, que su-
põem intensa colaboração entre atores integrantes de diferentes esferas. 
A Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior, anunciada em 
março de 2004, e que começa, apenas, a ser implementada, é um tipo 
de iniciativa que requer parcerias da mais variada natureza.

Como fica, à luz das últimas considerações — e sempre numa pers-
pectiva centrada no crescimento — o atual governo?

Tanto os que aplaudem quanto os que criticam as políticas do atual 
governo tendem a centrar as atenções nas políticas macroeconômicas. 
Ao fazê-lo, omitem, em regra, questões de grande importância.

Primeiramente, as políticas macroeconômicas a que este governo deu 
continuidade não são as que levaram à fragilização galopante da eco-
nomia (até 1998), e sim as que iniciaram a virada para uma nova e pro-
missora situação — cujo símbolo máximo é, reconhecidamente, o novo 
regime cambial.

A segunda ponderação é, também, importante. Sem relaxar minima-
mente no tocante às políticas macroeconômicas, o atual governo se ca-
racteriza pela atitude assumida ou mesmo ostensivamente negociadora, 
frente ao Congresso, dentro dos vários colegiados ou Câmaras, e junto 
aos movimentos sociais. No âmbito dos colegiados, em particular, parece 
haver se estabelecido um clima de cooperação com o setor privado (es-
pecialmente com a indústria e o agronegócio), impensável no primeiro 
governo FHC, e que seguramente ultrapassa o alcançado no final do se-
gundo FHC. Não se trata aqui, ao que parece, de uma opção consciente, 
e sim do resultado imprevisto da combinação de uma cultura marcada-
mente negociadora (característica de alguns dos mais influentes membros 
do governo), com a ampliação do campo de visão de certas lideranças 
empresariais. Não é demais lembrar que as empresas que aí estão sobre-
viveram a numerosas crises, aprenderam a suportar pressão competitiva 
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desconhecida no passado e se encontram hoje diante de muitas opções, 
antevistas, não raro, no passado, mas repetidamente abafadas.

Convém acrescentar, ainda, que o reposicionamento estratégico de 
numerosas empresas em direção aos mercados externos, tão importante 
na redefinição das possibilidades de crescimento, veio a ser duplamente 
favorecida pelo novo governo. Num primeiro momento, o próprio medo 
diante da nova experiência teria ajudado a intensificar os nexos das em-
presas com o exterior. A seguir, a confiança inspirada pela descoberta do 
quanto este governo ouve as empresas teria reforçado o impulso em dire-
ção aos arriscados, porém, lucrativos mercados externos. E aqui há que 
mencionar um aspecto que pode se revelar decisivo para que a retomada 
e possível aceleração do crescimento não venham a ser comprometidas.

A permissividade no tocante à valorização cambial tem se repetido, 
monotonamente, na América Latina e na África, sempre e quando as 
economias voltam, por algum tempo, “a dar certo”. Para que isto se re-
produza presentemente neste país seria necessário não apenas um subs-
tancial aumento do afluxo de capital, como a indiferença por parte da 
gestão macroeconômica diante das dificuldades da indústria (a única 
que permaneceu de pé na América Latina) e o emudecimento, tanto da 
própria indústria, quanto dos sindicatos. Mais que isto, seria também 
necessário um novo fervor doutrinário, capaz de abafar o renovado prag-
matismo. Nada disto parece inscrito nas atuais tendências.

Se este governo efetivamente passar a imagem de que não mais haverá 
stops, estará dando uma contribuição decisiva para o crescimento. E quan-
to à sua aceleração, é importante lembrar que se discutiu exaustivamente, 
neste país, nos últimos anos, inflexões — para baixo e para cima. Caberia 
discutir a fundo, daqui por diante, as novas tendências e oportunidades — 
de cujo aproveitamento pode resultar a aceleração do crescimento. Como 
vimos, não faltam experiências exitosas a este respeito.

Visto em perspectiva, o conjunto das mais recentes transformações 
pode ter assumido, neste país, a função da “reforma da reforma”, a que 
se atribui, usualmente, o retorno ao crescimento no Chile, após o mer-
gulho iniciado no governo Allende, e agravado, dramaticamente, nos 
primeiros anos da ditadura11. O movimento teve início naquele país nos 
anos finais da ditadura — e se tornaria muito mais consistente no regime 

11Veja-se a propósito, Entre el Neoliberalismo y el Crecimiento con Equidad. Tres 
Décadas de Política Económica en Chile, de French-Davis, Ricardo. J. C. SAÉZ, edi-
tor, Chile, 2003.
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democrático. Observe-se que lá, como aqui, a renovação do tecido de 
empresas e o comprometimento ou sensibilidade das autoridades públi-
cas com aspectos, digamos, idiossincráticos, da experiência histórica em 
questão, encontram-se no centro das mudanças.

Caberia talvez finalizar lembrando que posicionamentos doutriná-
rios do tipo “colocar a economia no piloto automático”, ou o preço 
do câmbio e da banana são (ou deveriam ser) formados de idêntica 
maneira, sempre tenderam a ser rejeitados neste país, onde os políticos 
e a burocracia, ao contrário do ocorrido em outras nações latino-ame-
ricanas, jamais foram dados a arroubos de inspiração ideológica12. Por 
outro lado, é bastante plausível supor que a longa quase estagnação 
que atravessamos já deu grande parte do que podia dar de negativo. 
Do ponto em que nos encontramos, para a frente, há vantagens da es-
tagnação a serem colhidas.13

12Vide a propósito, Ideas and Institutions. Developmentalism in Brazil and Argentina, 
de Kathryn Sikkink, Cornell University Press, 1991.
13Roberto Cavalcanti de Albuquerque, em “A Questão Social: Balanço de Cinco 
Décadas e Agenda para o Futuro” (In Cinco Décadas de Questão Social e os Grandes 
Desafios do Crescimento Sustentado, ob. cit., pp 63-177) mostrou que, enquanto na 
década de 1970 o PIB crescia muito mais rápido que o capital humano disponível 
no país, o inverso passou a ocorrer, de 1980 em diante. Este é um (poderoso) argu-
mento a mais, em favor da hipótese, diversas vezes explorada neste texto, de que há, 
também, “vantagens da estagnação”.
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Apresentação e síntese

Decorridos 15 anos do início da abertura, ensaiada em 1998/99, e 
transformada em reforma prioritária em 1990, praticamente cessou o 
debate acerca dos seus efeitos imediatos sobre a indústria do país.1 Pode-
se mesmo afirmar que, não obstante a insuspeitada volatilidade exibida 
pela taxa de câmbio desde a grande desvalorização de janeiro de 1999, 
veio a estabelecer-se uma relativa trégua, no mercado doméstico, entre 
os produtos importados e seus sucedâneos domesticamente produzidos.

Cessado o debate sobre as consequências imediatas da abertura,2 a 
patente incapacidade da economia brasileira de reencontrar uma rota 
de crescimento, além de aquecer o debate sobre as políticas macroeco-
nômicas, tem dado lugar a uma intensa troca de ideias sobre políticas 

Estratégias industriais pós-abertura*

*Apresentado no XV Fórum Nacional (Rio de Janeiro, maio de 2003). Publicado no 
livro Governo Lula: Novas Prioridades e Desenvolvimento Sustentado. João Paulo 
dos Reis Velloso, coord., Rio de Janeiro: José Olympio, 2003, pp. 277-293.
1Existem diversas avaliações das consequências, para a indústria brasileira, da aber-
tura. Entre elas podem ser mencionadas “A Reestruturação Industrial Brasileira nos 
Anos 90, Uma Interpretação”; Castro, Antonio Barros de, em Revista de Economia 
Política, vol. 21, n° 3 e “O Impacto da Abertura Comercial Sobre a Indústria Brasi-
leira”, de Markwald, Ricardo, em Como Vão o Desenvolvimento e a Democracia no 
Brasil?, org. Velloso, João Paulo dos Reis, José Olympio, 2001.
2Observe-se que este debate tende, no entanto, a ser reaberto, pela possibilidade de 
entrada do país na Alca. O presente não tem em conta, especificamente, a hipótese 
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industriais. Mas não se trata mais de avaliar a conveniência, ou não, de 
adotá-las. Discute-se, presentemente, as alternativas e modalidades de 
política industrial, seus méritos e limitações, tendo em vista o objetivo 
consensual da retomada, em bases sustentáveis, do crescimento.3

O debate sobre a natureza das políticas a serem implantadas tende a 
levar, por sua vez, a novas indagações. Assim, por exemplo, devem elas 
permanecer centradas na construção e/ou modernização da capacidade 
produtiva, como no passado? Ou deve o foco das atenções trasladar-se 
para a capacitação de empresas, arranjos, ou clusters, de maneira a per-
mitir-lhes fortalecer suas posições de mercado, redefinir e/ou criar novos 
mercados? E, neste último caso, não haveria de passar para um primeiro 
plano as opções estratégicas das empresas (ou grupo de empresas), en-
quanto as atenções das políticas públicas se voltariam para o tecido de 
capacitações indispensável para viabilizá-las?

No que toca à forma pela qual as empresas se habilitam para disputar 
ou criar mercados, é importante destacar que ela não varia apenas com 
o setor, como é de praxe assinalar, mas também com a evolução do ca-
pitalismo. Este último fato (que deveria ser amplamente aceito, dadas as 
evidências acumuladas a seu favor) tornou-se recentemente ainda mais 
importante, dada a rapidez e profundidade das mudanças ocorridas, nos 
últimos 20 a 30 anos, no comportamento das empresas. Sua relevância 
já havia, contudo, sido percebida por Schumpeter. Segundo ele, a nova 
competição, via inovação, estava para a velha competição, via preços, 
assim como um bombardeio para o ato de forçar uma porta.4

Alca, mas tem, sim, por objeto, o reposicionamento estratégico de empresas e da 
própria política industrial, frente a ampliações da exposição competitiva.
3Vide Painel de Política Industrial, Furtado, João et al, em “Desenvolvimento em De-
bate”, vol. II, org. Ana Célia Castro, Mauad/BNDES, 2002 e Castro, Antonio Barros 
de, “A Rica Fauna da Política Industrial e sua Nova Fronteira”, em Revista Brasileira 
de Inovação, vol. l, n° 2, dez. 2002.
4A evolução dos padrões de conduta das empresas tem como referência clássica, 
diversas obras de Alfred Chandler, com destaque especial para Scale and Scope. 
The Dynamics of Industrial Capitalism, do autor, Harvard University Press, 1990. 
Cabe também destacar The New Compettive Advantage. The Renewal of American 
Industry, de Michael Best, que inspirou alguns argumentos do presente trabalho. 
Para uma tentativa de análise dos efeitos da abertura, que traz para o primeiro plano 
as estratégias empresariais, vide Castro, Antonio Barros e Proença, Adriano, “Novas 
Estratégias Industriais: Sobrevida ou Inflexão?”, em Como Vão o Desenvolvimento 
e a Democracia no Brasil?, org. Velloso, João Paulo dos Reis, José Olympio, 2001.
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Não apenas as estratégias das empresas, mas também as políticas de 
apoio, devem, em suma, ter em conta o padrão de competição imperan-
te no ambiente em que as empresas buscam afirmar-se. A proposição, 
que soa óbvia, tem, no entanto, sido frequentemente omitida, dada a 
tendência a ver nas políticas industriais um conjunto de instrumentos 
destinados a corrigir estruturas tidas como incompletas ou desatualiza-
das. É o enfoque centrado no que falta, pouco atento ao que se passa 
nos outros, e praticamente omisso no tocante ao potencial das empresas 
existentes.

O notório fracasso da política industrial francesa de 1981, no entanto, 
deveria advertir-nos quanto aos perigos de uma visão demasiado auto-
centrada, num mundo integrado onde imperam novas e potentes formas 
de competição. Referindo-se àquela traumática experiência declarou 
Zysman, num seminário dedicado ao balanço da rica (e em vários senti-
dos exitosa) política industrial francesa: “Os governos têm que entender 
a dinâmica dos mercados se eles desejam influenciar a evolução das 
indústrias”...5

Retornemos, porém, aos (mutáveis) padrões de conduta das empre-
sas. À luz desta realidade, a abertura de uma economia detona conse-
quências que vão muito além da acomodação/assimilação dos preços 
relativos praticados no mercado mundial. Trata-se de redefinir condutas 
e estratégias — o que altera não apenas o ambiente como a própria 
identidade das empresas. Mais precisamente, não basta habilitar-se para 
colocar no mercado local, a preços competitivos, aqueles produtos que, 
com a abertura, tendem a ter as suas importações multiplicadas. Isto se-
ria, apenas, a qualificação mínima, visando à sobrevivência pós-abertura 
— teste pelo qual já passou a indústria brasileira e ao qual não resistiram 
diversas outras estruturas industriais nacionais.6

Em suma, feita a acomodação a preços, o avanço deve prosseguir. 
Trata-se agora de ajustar-se (o que não implica, necessariamente, copiar), 
aos padrões de conduta empresarial que vieram a prevalecer nas mais 

5Adams, William e Stoffaës, Christian (eds.), French Industrial Policy, The Brooking 
Institution, 1986.
6Sobre a regressão industrial pós-abertura na América Latina, vide Katz, Jorge, Refor-
mas Estructurales: Productividad y Conduta Tecnológica en América Latina, Fondo 
de Cultura/Cepal, 2000. O autor se equivoca, no meu entender, ao incluir o Brasil 
entre os casos de regressão industrial em decorrência da abertura.
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importantes economias.7 As empresas locais estariam assim reagindo às 
mudanças promovidas pelos seus novos competidores, para enfrentar as 
pressões a que eles próprios estiveram recentemente submetidos. Finali-
zaria assim, no plano doméstico, a adaptação das empresas, à abertura.

E quanto às políticas industriais, além de ter em conta a complexidade 
das mudanças impostas pela abertura (e as possibilidades dela derivadas), 
elas devem passar a guiar-se, antes pelo potencial das empresas existentes, 
ou por surgir, que pelas insuficiências da estrutura produtiva doméstica. E 
isto tanto porque a desenvoltura adquirida pelas empresas na disputa por 
mercados centrais passou a ser de uma magnitude desconhecida no mer-
cado doméstico, quanto porque as capacitações, reveladas ou latentes, 
passaram a ser uma referência central no posicionamento estratégico das 
empresas. Por outro lado, mas ainda a propósito de políticas industriais, o 
fato de que apostar em capacitações, e não na construção de capacidades, 
é um jogo mais leve ou barato, não é detalhe ou pouca vantagem numa 
economia que enfrenta severa restrição fiscal.

Novos padrões de conduta8

Nos fins dos anos de 1970 começou a ficar evidente que o Japão e 
alguns NICs eram capazes de colocar nos mercados centrais diversos 
produtos manufaturados, de qualidade aceitável e a preços praticamente 
imbatíveis. Nos anos subsequentes o acirramento da competição ganha-
ria novas dimensões, à medida que diversas empresas japonesas aprimo-
ravam mais e mais os seus produtos — enquanto, em certos mercados, 
iam se afirmando artigos de qualidade superior, procedentes dos siste-
mas industriais integrados italianos e alemães.

Entre as respostas tentadas por empresas líderes norte-americanas 
frente aos novos competidores cabe destacar, inicialmente, o recurso in-
tensivo à superioridade tecnológica e à abundância de capitais, caracte-
rísticas daquela economia: “De início as companhias americanas, frente 
à intensificação do desafio competitivo, investiram em equipamentos, 

7No sentido acima apontado, este artigo pode ser considerado um desdobramento 
de Castro, A. B. e Proença, A., Novas Estratégias Industriais: Sobrevida ou Inflexão?, 
ob. cit.
8A estilização presente neste item seguramente simplifica, excessivamente, a rique-
za da experiência histórica, bem como dos argumentos existentes a respeito do 
tema. Um esforço deste tipo parece-me no entanto indispensável, para as reflexões 
posteriormente feitas a propósito da situação da indústria brasileira.
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baseadas em microprocessadores e em tecnologias da informação e de 
controle... Robôs assumiram uma variedade de funções”.9

É bem verdade que em alguns nichos, este tipo de reação acabou 
vingando. Mas certamente não foi esta a resposta que veio a prevalecer, 
seja nos EUA, seja nos demais países desenvolvidos. A rigor, em mais de 
um caso (especialmente na indústria automobilística) esta modalidade 
de reação levou a equívocos que se tornaram referências na literatura 
sobre progresso técnico.

Passemos a um segundo tipo de resposta, senão efetivamente tentada, 
seguramente defendida por muitos. Uma boa maneira de se introduzi-la 
consiste em evocar a polarização de opiniões provocada pela suposta 
invasão dos mercados norte-americanos.

De um lado ficavam aqueles que, afinados com a teoria econômica 
convencional, acreditavam que às próprias empresas (usualmente referi-
das como “o mercado”), caberia encontrar as respostas ao novo quadro. 
Este grupo tendia, aliás, a aprovar o salto, no tocante ao uso de alta 
tecnologia, anteriormente caracterizado. A eles se contrapunha, contu-
do, um grupo de economistas — e de interesses — que acreditava que 
a passividade governamental diante dos avanços japoneses e dos NICs 
acarretaria a regressão industrial dos EUA. A resposta deveria, nesta pers-
pectiva, centrar-se na adoção de políticas industriais, visando a proteção 
e o revigoramento de diversos setores.

A solução política industrial foi, no entanto, sepultada, com a eleição 
de Ronald Reagan em 1980 — e, como todos sabem, não se verificou a 
desindustrialização prevista pelos seus ardorosos defensores10. A virulenta 
campanha desencadeada nos EUA contra a política industrial forjou, no 
entanto, argumentos (e criou uma animosidade) que contribuíram para 
acuar a debilitar os defensores deste tipo de iniciativa em outros contextos.

9Appelbaum, Eillen, et al, “Manufacturing Advantage”. Why high Performance 
Work Systems Pay Off, Cornell University, 2000, p. 6. Os autores estão se referindo, 
no caso, unicamente ao desafio colocado pela chegada de produtos baratos e de 
qualidade, procedentes do Japão.
10Advirta-se, no entanto, que houve, sim, importantes recuos na indústria norte-
americana — destacando-se, por exemplo, o virtual desaparecimento da eletrônica 
de consumo. Já no caso de diversas nações europeias, foram tentadas várias formas 
de defesa e proteção, que não lograram contudo impedir a dramática regressão de 
grande parte da indústria de base eletrônica. Chandler Jr., A., Inventing the Eletronic 
Century, The Free Press, 2001.
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O que vingou

Um tipo de iniciativa que veio a ser amplamente difundida frente ao 
acirramento da competição, consistiu na terceirização de tarefas e na 
realocação de fábricas. Basicamente se busca, através desse tipo de reação, 
a redução dos custos. Isto pode ser obtido pelo emprego de mão de obra 
barata, possivelmente não sindicalizada, pela simplificação/automação de 
certas tarefas11 — e pela obtenção de favores concedidos por autoridades 
públicas empenhadas em atrair atividades manufatureiras para o território 
sob sua jurisdição. Como é bem sabido, verificou-se, nas duas últimas 
décadas do século passado, um intenso movimento de terceirização “para 
fora”, orientado em direção às chamadas economias emergentes.12

Não caberia aqui caracterizar este último fenômeno, acerca do qual 
existe copiosa literatura internacional. Convém, no entanto, tecer uns 
poucos comentários sobre a terceirização para o exterior, a serem mais 
adiante aproveitados.

Na sua forma mais limitada, a terceirização envolve apenas atividades 
de acabamento e montagem final de produtos. Suas consequências sobre 
as estratégias das empresas são, no caso, correspondentemente limitadas. 
Já na versão maximalista, quando a produção é integralmente transferida 
para o exterior (e distribuída, possivelmente, entre vários países), as reper-
cussões são enormes13, tendendo inclusive a esboçar-se uma nova divisão 
internacional do trabalho. Nela cabe às filiais descentralizadas, essencial-
mente, a fabricação de produtos tecnologicamente maduros. Quanto às 
sedes das empresas, retêm a produção experimental de novos produtos 
(prototipagem), bem como funções nobres ou superiores tais como P&D14, 

11Desde Vernon se sabe que as fábricas levadas a regiões de mão de obra barata 
tendem a apresentar tecnologia que já deixou para trás a fase de experimentação e 
ajustes, e cujos produtos se destinam a mercados relativamente saturados, onde se 
compete por preços. Vernon, R., “International Investment and International Trade in 
the Product Cycle”. Quaterly Journal of Economics, vol. 80 (2).
12As transferências no próprio território norte-americano também tiveram contudo 
relevância, e isto certamente não se limitou ao campo das indústrias leves. Veja-se, 
por exemplo, o caso da transferência de uma importante fábrica de motores para o 
sul rural dos EUA, retratado em “How Briggs is Revving the Engines”. Business Week, 
5 de maio de 2003.
13Sturgeon, Timothy, Turnkey Production Networks: A New American Model of 
Industrial Organization? Center for Technology and Industrial Development, MIT, 
1997. Entram aqui diferenças de cultura empresarial ou mesmo nacional: as empre-
sas alemãs, por exemplo, parecem resistir muito mais à terceirização da produção.
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marketing, e gerência de marcas. Este tipo de solução tem revelado um 
potencial verdadeiramente insuspeitado — especialmente a partir do in-
gresso dos novos tigres asiáticos (Cingapura, Malásia, Tailândia) e do co-
losso chinês no circuito das nações receptoras de investimentos em novas 
plantas industriais.

Não obstante o inegável vigor desta reação — e o seu êxito em termos 
de contribuição para o rebaixamento de custos — ela vem sendo, em 
dois sentidos, refreada.

Primeiramente, porque, na medida em que seja percebida como ca-
paz de promover o desemprego em massa15, a transferência da fabrica-
ção para o exterior gera fortes reações adversas. Além disto, porque não 
se tardou a perceber que a renúncia à fabricação pode acarretar graves 
consequências para as empresas. Não é difícil entendê-lo: a terceiriza-
ção da produção, levada a extremos, implica a perda de intimidade com 
as funções operacionais, o que — a longo prazo, pelo menos — dificil-
mente deixará de prejudicar a capacidade de inovar.

Finalizando este sumaríssimo comentário, lembremos que esse tipo de 
solução não se presta a diferenciar — e, neste sentido, efetivamente prote-
ger — o desempenho das empresas. Afinal, todas podem a ele recorrer. As 
próprias empresas japonesas, aliás, logo aprenderam a valer-se intensamen-
te da terceirização em direção às economias do Sudeste Asiático. Por outro 
lado, dada a extensão e eficácia desse tipo de reação, há que admitir que ela 
tem contribuído para o acirramento ainda maior da competição — e, con-
sequentemente, para a tendência ao declínio do preço das manufaturas.16

14A possível descentralização de atividades de P&D tem ocorrido, até o presente, 
sobretudo entre as próprias economias centrais — e vai-se tornando um importante 
objeto de debate, bem como o alvo de políticas especiais de atração de investimen-
to. Patel, P. e Vega, M., “Patterns of Internationalization of Corporate Technology: 
Location vs. Home Advantages”, Research Policy, vol. 28, 1999, pp. 145-155.
15O desaparecimento de postos de trabalho nas economias centrais pode no entanto 
se revelar muito menor do que parece ser a primeira vista. Isto porque têm crescido 
enormemente as funções nobres do tipo desenvolver e embutir novos conhecimentos 
em produtos e processos. Uma eloquente ilustração dessa tendência é o fato de que o 
projeto, pela Boeing, do bombardeiro B-17, no início dos anos de 1940, ocupou cerca 
de 100 “profissionais” (engenheiros, desenhistas, etc.). Já os projetos que integrariam 
o Boeing 777, nos anos de 1990, ocupou 5.600 profissionais. A comparação é lem-
brada por Ivan da Costa Marques, ao discutir os impactos sobre o emprego da abertura 
em O Brasil e a Abertura dos Mercados. O Trabalho em Questão. Contraponto, 2002.
16Parece claro que a “revolução do varejo”, verificada sobretudo nos EUA, tem também 
contribuído, substancialmente, para a deflação dos preços de produtos industrializados. 
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*

Uma segunda família de reações, costuma ser referida como a supe-
ração do fordismo, ou da produção em massa17. Certos autores, contudo, 
preferem tratar o tema partindo da ideia de que se trataria da implanta-
ção de Sistemas de Trabalho de Alto Desempenho.18

No fundamental, esta segunda família de reações busca responder a 
dois tipos de desafios. Primeiramente, aos custos reduzidos, como re-
sultado da colocação de fábricas em regiões de baixos salários e outras 
vantagens. Além disto, à eficiência produtiva, aliada à capacidade de 
satisfazer o gosto (crescentemente variado) dos consumidores.

Um aspecto importante das mudanças daqui por diante referidas é que 
elas partem da constatação de que fábricas tecnologicamente muito so-
fisticadas não necessariamente se mostram capazes de oferecer soluções 
frente aos novos desafios. E mais: a descoberta não parece aplicar-se ape-
nas à indústria automobilística. Com efeito, logo se descobriu que com o 
aumento da “variedade e da complexidade do mix de produtos, as formas 
de organização do trabalho e as práticas de recursos humanos que redu-
zem estoques e aumentam as habilidades, bem como a capacidade de 
resolver problemas, por parte da força de trabalho, se tornam crescente-
mente vantajosas. Os gerentes em muitas plantas começaram a ver a força 
de trabalho como uma importante fonte de vantagem competitiva e estão 
implementando novos e mais participativos sistemas de trabalho”.19

Consistentemente com o que acaba de ser dito, um particular destaque 
passa a ser dado ao trabalho em equipe, e à transferência para o chão da 
fábrica da tomada de decisões de natureza operacional. A partir dessa pro-
funda mudança, tende a desaparecer a distância entre o gerenciamento e 
a produção, bem como entre o projeto e a produção. Com isto, o chão 

Gereffi, Gary em “The Organization of Buyer-Driven Global Commodity Chains: How 
US Retailers Shape Overseas Production Network”, em Commodity Chains and Global 
Capitalism, org. Gereffi, Gary e Korzeniewicz, Miguel Praeger, 1994.
17Uma referência clássica, a esse propósito, consiste na obra de Piore, Michael J. & 
Sabei, Charles F., The Second Industrial Devide, Basic Books, Inc. Publishers, 1984. 
Ver também, Beyond Mass Production. The Japanese System and its Transfer to the 
U.S. Kenney, M. e Florida, R., Oxford University Press, 1993.
18Appelbaum, Eillen, ob. cit.
19A citação pode ser encontrada em Appelbaum, E., op. cit., p. 7. Veja-se também 
Lazonick, W., Competitive Advantage at the Shop Floor, Harvard University Press, 
1990.
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da fábrica ganha outra importância e significado, e o trabalho passa a ser 
visto como um recurso ativo. A reavaliação dos trabalhadores, crescente-
mente vistos como sujeitos, deve, aliás, ser entendida como condição para 
a flexibilização, daí por diante, das empresas. Ou, melhor, e na elegante 
formulação de Best, o fundamental é a descoberta de que “o recurso cha-
ve não é um recurso, mas uma capacidade”.20

O conjunto de transformações aqui focalizado prossegue com o de-
senvolvimento de relações muitíssimo mais intensas com os fornecedores. 
Estes passam, com crescente frequência, a participar da formulação de 
novos projetos. E a intensificação das relações se projeta também à ju-
sante, isto é, mediante um relacionamento muito maior com os clientes 
— que passam a ser atendidos, senão individualmente, pelo menos com 
um esforço muito maior para tomar em consideração suas conveniências 
e preferências.

É importante assinalar que essas mudanças começaram a revolucio-
nar o mundo das empresas, ainda no Japão, antes da difusão das tec-
nologias da informação. Indiscutivelmente, porém, o avanço explosivo 
dessas tecnologias multiplicou as possibilidades trazidas pelas transfor-
mações aqui focalizadas. Ampliam-se enormemente as possibilidades 
de interação entre as equipes (dentro e fora das fábricas), as reações 
tornam-se mais rápidas, e surge a possibilidade do redesenho e reproje-
tamento contínuo de produtos.

Segue-se uma sumária listagem de algumas das consequências desta 
que é, sem dúvida, a mais importante e complexa das reações.

Uma primeira implicação consiste em que a empresa passa a ser, 
mais do que nunca, uma entidade dedicada a extrair serviços da cole-
ção de recursos e ativos (aí incluídos, com destaque, os conhecimentos 
que impregnam a sua atuação) de que dispõe21. Daí deriva, em última 
análise, a sua capacidade de diferenciar produtos. E isto equivale a dizer 
que ela possui, em princípio, e a partir de si própria, um certo poder de 
proteger posições, bem como de instabilizar a posição de seus concor-
rentes, efetivos e virtuais22. São enormes as consequências disto para a 
revisão do conceito de estratégia.

20Best, M., The New Competitive Advantage. The Renewal of American Industry, ob. cit.
21O texto acima tem por inspiração a obra clássica de Edith Penrose, The Theory of 
the Growth of the Firm, Oxford University Press, 1959.
22À luz do que acima se disse, das três formas genéricas de se competir apresentadas 
por Porter (diferenciação, custos e nichos), a primeira poderia ser vista como matriz 
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Potenciada a capacidade de usar diferentemente os recursos23 — e de 
diferenciar produtos — desaparece a noção de custo-padrão, associada 
ao taylorismo, e que era perseguida, antes das mudanças aqui focali-
zadas, pelas empresas de um mesmo setor. Ao invés do custo padrão, 
muitas empresas passam a perseguir “preços-prêmio”.

É difícil exagerar as implicações de tudo isto para a concepção e de-
senho de políticas industriais adequadas ao novo quadro.24

Deriva de tudo o que precede que, detonada a cadeia de reações aqui 
apontada, multiplicam-se os espaços para a construção de identidades e 
a formulação de estratégias por parte das empresas.

Cabe por fim acrescentar que as empresas que enveredam consis-
tentemente por estes caminhos são capazes de pagar altos salários — e 
merecem ser referidas como empresas de alto desempenho. Além disto, 
a unidade de referência não precisa ser a empresa individual: as carac-
terísticas e consequências aqui ressaltadas podem ser vantajosamente 
perseguidas e alcançadas por combinações de empresas.

Estamos em suma diante de amplos e profundos movimentos que de-
finem um novo ambiente. E é diante desse novo quadro — e, insisto, 
das reações que vingaram, bem como das instituições que as acompa-
nham — que cabe armar o jogo empresarial e fazer escolhas de política 
industrial. Das reações em destaque, o deslocamento da produção para 

geral, sendo a liderança de custos e o desenvolvimento de nichos, casos particulares 
de diferenciação. Porter, M., Competitive Advantage. Creating and Sustaining Supe-
rior Performance. The Free Press, 1985. Para uma defesa da superioridade da “Vi-Para uma defesa da superioridade da “Vi-
são Baseada em Recursos”, aqui empregada, sobre a visão Porter, veja-se Proença, 
“A Dinâmica Estratégica sob uma Perspectiva Analítica: Refinando o Entendimento 
Gerencial”. ARCHÉ, ano VIII, n° 23, 1999 e Fleury, Afonso e Fleury, Maria Teresa, 
“Estratégias Competitivas e Competências Essenciais”. Manuscrito, 2003.
23Como disseram Dosi, Giovanni e Coriat, Benjamin, as empresas tornam-se “hete-
rogêneas, até no realizar tarefas similares”. Dos autores, “The Nature and Accumu-
lation of Organizational Competencas/Capabilities”, Revista Brasileira de Inovação, 
vol. 1, n° 2, dezembro de 2002. 
24Observe o leitor que não incluímos entre as reações dos países desenvolvidos, o 
neoprotecionismo. Isto se explica pelo fato de que as barreiras não tarifárias de todo 
o tipo a que estes países têm recorrido, não são respostas que de alguma maneira 
pretendam efetivamente compensar ou restaurar a competitividade de suas empre-
sas. Constituem, antes de mais nada, um exercício nu e cru de poder, obviamente 
inconsistente com as doutrinas e teorias consagradas naqueles centros, no tocante 
às relações econômicas internacionais.
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a periferia pelas multinacionais (e o permanente barateamento de pro-
dutos daí decorrente), e a reafirmação, nas economias desenvolvidas, de 
estruturas industriais lideradas por empresas de alto desempenho, são as 
questões centrais a serem enfrentadas, se se pretende influenciar, daqui 
por diante, a evolução industrial do país. Aí reside, em outras palavras, 
o cerne das questões diante das quais as empresas deverão traçar suas 
estratégias, e os poderes públicos deverão estabelecer as suas políticas, 
alavancadoras de mudanças e indicadoras de rumos.

Introdução ao caso brasileiro

Enquanto nas economias centrais as indústrias aprofundavam ou con-
cluíam mudanças, visando enfrentar a intensificação da competição, as 
empresas aqui sediadas davam início, na primeira metade dos anos de 
1990, ao seu próprio ajustamento à abertura. No caso brasileiro a opção 
das empresas teve, como característica dominante, a intensa renovação 
do portfólio de produtos25. A mudança devia ser feita rapidamente, e os 
preços tinham de equiparar-se aos dos produtos que chegavam, em vo-
lume rapidamente crescente, do exterior.

A estratégia dominante dos anos de 1990 serviu para fortalecer posi-
ções no mercado doméstico, seriamente ameaçadas nos primeiros anos 
da abertura. Não permitiu, contudo, uma reinserção minimamente sa-
tisfatória das manufaturas aqui produzidas, no mercado internacional. 
As recentes desvalorizações, de sua parte, melhoraram sensivelmente 
o quadro, que está também sendo beneficiado por políticas de apoio 
às exportações26 — e pode ainda ser beneficiado por alívio tributário e 
reduções do custo-Brasil. Nada disto, contudo, nos livrará (mantidas as 

25Castro, A. B. “A Reestruturação Industrial dos Anos 90”, ob. cit., e Carvalho, Ruy 
Quadros, e Bernardes, Roberto, “Cambiando com la Economia: la Dinâmica de Em-
presas Líderes en Brasil”, em Grandes Empresas y Grupos Industriales em América 
Latina, Siglo Veinteuno Editores/CEPAL, 1998. Evidentemente, o subconjunto de em-
presas e setores que desfrutava de sólidas vantagens comparativas — naturais ou 
construídas — não estava sob ameaça, e não passou por mudanças de profundidade 
sequer comparável.
26Diversos estudos recentemente publicados contribuíram, decididamente, para 
aumentar o conhecimento dos fatores que contribuem para o desempenho das 
exportações. Entre eles destaco aqui apenas o inovador trabalho de Arbache, J. e 
De Negri, J., “Determinantes das Exportações Brasileiras: Novas Evidências”, Uni-
versidade de Brasília/ IPEA, 2002, com o qual este artigo apresenta várias afinidades.
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estratégias dos anos de 1990), da árdua e pouco promissora tarefa de 
disputar mercados via redução de preços. Ou seja, de enfrentar os novos 
integrantes do comércio internacional, aos quais vem sendo atribuída a 
função de produzir manufaturas maduras — e que têm como represen-
tante, a um só tempo máximo e emblemático, a China.

Mas o incômodo da situação não se limita ao fato de estarmos si-
tuados (ressalvadas exceções, como a Embraer) na região do mercado 
onde mais se tem observado a tendência contemporânea à deflação de 
preços das manufaturas. O quadro tem por agravante o fato de que nos-
sos exportadores, não dispondo em regra de poder de mercado, ficam 
profundamente a mercê das taxas de câmbio27 — problema inexistente, 
até o presente, pelo menos, na China e na Índia. Não é preciso frisar 
o quanto isto é adverso, num mundo em que as taxas de câmbio exi-
bem uma elevada volatilidade, da qual nenhum país escapa. A situação 
torna-se obviamente ainda mais delicada, num país com reconhecidos 
problemas no tocante às dívidas externa e pública.

Superando o desenvolvimentismo

Na esteira da tradição desenvolvimentista, o difícil quadro que aca-
ba de ser traçado tenderia a ser enfrentado de duas maneiras. Primeira-
mente, através de um grande esforço de correção de falhas na estrutura 
produtiva no país, visando tanto o aumento das exportações quanto a 
substituição das importações. Além disto, e complementarmente, esfor-
ços seriam realizados no sentido de aumentar o conteúdo tecnológico 
dos produtos exportados (upgrade).

Existe, contudo, uma terceira solução, que me parece adequada à 
atualidade — quanto mais não seja, porque tem em conta as mudanças 
que vieram a prevalecer nas empresas dos países centrais, bem como as 
possibilidades latentes na nossa própria economia.

As transformações por que passaram as empresas industriais nos países 
desenvolvidos, como reação ao brutal acirramento da competição, já 

27Como tem dito Júlio César Gomes de Almeida, diretor do IEDI, nossas exportações 
são demasiado “câmbio-intensivas”. O enfrentamento desse problema deve contu-
do ser buscado, na perspectiva aqui adotada, no desenvolvimento de identidades 
próprias e de poder de mercado por parte das empresas — ao invés de difíceis e 
mesmo discutíveis alterações da estrutura produtiva. Vide, adiante, o item Observa-
ções Finais.
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foram aqui sumariamente caracterizadas. Além do rebaixamento de custos 
mediante terceirização para fora (exterior), as empresas têm buscado criar 
ou recortar mercados, de maneira a aumentar suas margens de retorno, 
bem como a própria segurança de suas posições. Esta batalha (devidamente 
redefinida, ou contextualizada), basicamente, ainda temos pela frente.

Nesta terceira posição um grande objetivo consiste, como já foi an-
tecipado, em alcançar preços-prêmio. Isto significa alcançar preços que 
embutem rendas, vale dizer, sobre lucros resistentes à pressão competi-
tiva28. Mas é fundamental advertir, desde já, que os sobrepreços aqui re-
feridos não podem provir do velho recurso das barreiras à entrada — por 
definição custosas e, em princípio, imobilizantes. O avanço em busca de 
preços-prêmio (e através deles, de renda) aqui visualizado se dá mediante 
a criação de produtos dotados, na percepção dos compradores, de atri-
butos diferenciados e atraentes. E isto torna possível às empresas: captar 
recursos compatíveis com o financiamento da pesquisa, e outras funções 
superiores; pagar bons salários; e incrementar retornos sobre o capital, 
bem como reduzir a sua flutuação.

É fundamental entender que para a construção de identidade própria, 
no sentido aqui sugerido, de pouco ou nada adianta meramente elevar o 
conteúdo tecnológico dos produtos. Isto em muitos casos significaria — 
no estágio em que se encontram as nossas empresas — subir um ou dois 
degraus, numa escada que já foi percorrida, possivelmente até o alto, por 
diversos antecessores. Equivale, portanto, a ingressar, retardatariamente, 
numa corrida que já rendeu o que podia render — ou, pior ainda, e na 
linguagem de Christensen, onde já ocorreu overshooting tecnológico29. E 
há ainda um agravante adicional: nesta corrida, a China — aqui referida 
como representante emblemático dos novos exportadores de manufatu-
ras — vem avançando com um ímpeto inexcedível.

E quanto a voltar a construir setores? As dificuldades aqui são outras, 
e muitas.

Para começar, há um problema de etapa. Seja nos primórdios, seja na 
fase da “industrialização difícil”, os setores ofereciam o mapa daquilo 
que se pretendia implantar. Assim, e nas palavras de um funcionário do 
BNDES, registradas por uma pesquisa, “A gente tem uma visão do setor 

28Rumelt, Richard, “Towards a Strategic Theory of the Firm”, em Foss, Nicolai, Re-
sources Firms and Strategies. A Reader in the Resource Based Perspective. Oxford 
University Press, 1997. 
29Chistensen, Clayton, The Innovator’s Dilemma, Harper Business, 1997.
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que a empresa tem que seguir. Como é o setor em nível internacional, 
como está caminhando, quais são as tendências?”30. De acordo com 
os promotores da pesquisa em foco, a avaliação da empresa era então 
feita, de acordo com a sua “capacidade de se enquadrar nos padrões 
determinantes do setor”, e não por sua habilidade para “formular uma 
estratégia particular”. Para efeitos deste texto, há pouco a acrescentar a 
este sintético e perspicaz juízo. O ambiente mudou, contemporanea-
mente, e o mapa setorial que a empresa “tem que seguir” tornou-se algo 
nitidamente insuficiente. Preliminar, digamos. A bem dizer, setor ainda 
é uma referência importante, mas deixou de ser um conceito operacio-
nal. Além disto, “enterrar” volumosos recursos (convertidos, em segui-
da, em elevados custos fixos), num contexto altamente competitivo e 
acentuadamente instável como o atual, tornou-se muito mais arriscado. 
A menos, claro, que se tenha considerável poder de mercado — o que 
refletiria antes o acerto da estratégia adotada, que a localização setorial 
do empreendimento31. Enfim, a própria noção de “vazio a ser preenchido 
na estrutura industrial” soa anacrônica, num país que completou sua 
estrutura industrial há um quarto de século.

É bem verdade que a heterogeneidade espacial desta economia é 
brutal. Ainda assim, tampouco pode ser facilmente aceita a ideia, inti-
mamente associada à de desenvolvimento por setores, de se implantar, 
na atualidade, “grandes projetos estruturantes”. A capacidade de polari-
zação desses projetos tem se revelado, historicamente, muito aquém das 
expectativas, percepção que contribuiu para o florescimento de novas e 
vigorosas ideias sobre desenvolvimento regional32.

Por último, mas não menos importante, há que considerar que os 
custos fiscais e os de oportunidade parecem recomendar políticas “le-
ves”. E não apenas pela crítica situação financeira do país, mas, também, 
porque a economia tem dado inequívocos sinais de flexibilidade, e não 
é pouca a cultura técnica e empresarial nela acumulada. Daqui para 

30Citado em Barreto, Antonio Sérgio, e Arkader, Rebecca, “Novos Paradigmas de 
Competitividade: Implicações para a Atuação do Sistema BNDES” em Monteiro Fi-
lho, Dulce e Modenesi, Rui, BNDES, Um Banco de Ideias, BNDES, 2002, p. 399.
31Convém lembrar que os vultosos e indispensáveis investimentos em infraestrutura, 
além de produzir não tradeables, são candidatos naturais à alguma forma de regula-
ção, destinada a reduzir riscos e, eventualmente, assegurar o retorno sobre o capital 
aplicado.
32Storper, Michael, The Regional World, The Guilford Press, 1997.
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frente, rumo a uma economia de alto desempenho e altos salários — e 
para sintonizar-se com o contexto contemporâneo —, há que apostar no 
potencial aí contido.

Observações finais

A primeira implicação do que precede é que se trata de dar força a ca-
pacitações até o presente pouco aproveitadas, ou mesmo inaproveitadas. 
Admite-se que quando as empresas crescem e/ou mudam, tendem a surgir 
pontos de estrangulamento — mas, também, possibilidades não explora-
das. Estas “sobras” deveriam ser consideradas sementes de mudança.

Indo ao concreto, o anterior se traduz na conveniência de retrabalhar 
produtos, à medida que novos conhecimentos, hipóteses, ou suspeitas, 
vão despontando. E o esforço visando o aperfeiçoamento/diferenciação 
de produtos deve ser levado até a construção de identidade diferenciada, 
por parte de empresas e arranjos produtivos. Daí por diante, obviamente, 
não deverá cessar o desenvolvimento de aptidões, mediante a explora-
ção de novas formas de aproveitamento do pessoal, das instalações, e 
dos equipamentos — bem como de parcerias e associações.

A família de políticas destinada a fomentar este movimento está volta-
da diretamente para empresas, individual ou coletivamente, bem como 
para a infraestrutura de serviços em que elas deverão buscar apoio. O 
importante é que o indivíduo ou grupo tenha alguma originalidade, ain-
da que latente e, claro, disposição para desenvolvê-la. O movimento na 
direção aqui apontada visa a competição, mas supõe a colaboração — 
já que a construção de identidades diferenciadas requer a agregação de 
conhecimentos e, para tal, a contribuição de diversos atores e o apoio 
de diversas instituições.

Uma terceira inferência a partir do que precede, é que temos em vista, 
como já foi dito, as políticas “leves”. Que significa isto? A característica 
maior já foi sugerida: no fundamental, não se trata de geração de ca-
pacidade, mas de ativos intangíveis. Entenda-se: preliminarmente, pelo 
menos, o que se está buscando é melhorar a pontaria em direção ao mer-
cado. O êxito da empreitada é que possivelmente levará à (obviamente 
desejada) ampliação/multiplicação das instalações. Aqui reside um fla-
grante contraste com a fase heroica da industrialização, quando se co-
meçava pela acumulação de capital — e, no processo, se desenvolviam 
as aptidões. Naquela época, porém, se tratava de romper, ao custo que 
fosse, com o passado. O contexto era de baixa competição, reduzidas 
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demandas sociais, e restrição fiscal tornada complacente mediante insti-
tuições peculiares, que não mais existem33.

Para a eficácia do tipo de política aqui sumariamente sugerido, é im-
portante o estabelecimento de objetivos de médio e longo prazo, em 
função dos quais poderão ser definidas numerosas formas de colabo-
ração público/privadas. E aqui surge, naturalmente, a indagação sobre 
possíveis redirecionamentos, ou mudanças de rumo. Uma atraente pos-
sibilidade será a seguir mencionada.

Além de buscar a captura de renda mediante sobrepreço — importan-
te para que se possa atingir uma inserção externa confortável — pode-se 
atirar, também, em outra direção. Numa palavra, a mesma flexibilidade 
que existe em direção ao upgrade e à diferenciação (que tem levado ao 
overshooting anteriormente assinalado), presumivelmente também exis-
te em direção a produtos de custo muito inferior. Se assim é, por con-
traste com os bens de consumo popular do passado, o barateamento não 
precisa hoje decorrer da inferioridade das matérias-primas, dos equipa-
mentos, e do acabamento — e nem tampouco da homogeneidade dos 
produtos e das gigantescas escalas de produção. Os recursos de que se 
dispõe contemporaneamente (conhecimento, organização e hardware) 
possivelmente permitem obter saltos de eficiência na produção de arti-
gos simples e de elevada qualidade. Este, seguramente, não tem sido o 
objetivo das empresas que lideraram as inovações nos países centrais. 
Mas poderia ser assumido como uma das dimensões do crescimento 
neste país — que estaria com isto tentando um outro tipo de revolução 
do consumo de massas.

Finalizando caberia talvez reconhecer que as estratégias, bem como 
as políticas aqui comentadas, têm, na percepção ainda dominante, mais 
afinidades com as políticas tecnológicas, que com políticas industriais. 
Cabe perguntar: não estão elas condenadas a convergir? Ainda tem senti-
do separar crescimento de mudança? Insisto, crescer apenas por volume 
é não aproveitar o infinito potencial de variação trazido pelas novas for-
mas de organização do trabalho e potenciado pelas novas tecnologias. É, 
também, não enfrentar devidamente o acirramento da competição que 
— queiramos ou não — prevalece na atualidade.

 33Castro, Antonio B, “Renegate Development: Rise and Demise of State Led 
Development in Brazil”, em Democracy, Markets, and Structural Reform in Latin 
America, (org.) Smith, William et al, Transaction Publishers, 1993.
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O crescimento: revendo o passado e 
pensando o futuro*

Introdução

Após 20 anos de estagnação da renda per capita, o possível retorno do 
crescimento vem contribuindo para aquecer o debate acerca da herança 
histórica e das possibilidades futuras da economia brasileira. A discus-
são, porém, imediatamente tropeça num problema da própria ciência 
econômica.

De fato, a preocupação central da economia cristalizou-se em torno 
da representação formalizada de como os mercados, funcionando livres 
e desimpedidos, geram preços de equilíbrio. Nesta perspectiva, o cresci-
mento da economia surge como consequência das decisões dos indiví-
duos de expandir os seus negócios a partir das oportunidades reveladas 
pelos mercados. Já o crescimento rápido de certos países e a estagnação 
de outros são usualmente vistos como situações excepcionais que não 
merecem a atenção da teoria econômica — e, aliás, devem desaparecer 
como resultado da ação saneadora e normalizadora da competição.

Não obstante o olímpico distanciamento da corrente central da eco-
nomia,1 episódios de crescimento rápido foram sendo registrados ao lon-

*Apresentado no XII Fórum Nacional (Rio de Janeiro, maio de 2000). Publicado no 
livro Brasil 500 Anos; Passado, Presente, Futuro. João Paulo dos Reis Velloso, coord., 
Rio de Janeiro: José Olympio, 2000, pp. 106-30.
1Os modelos de crescimento chegaram a ser uma obsessão no MIT dos anos 1960. 
Mas além de ter baixíssima capacidade de explicar o crescimento empiricamente 
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go do tempo — e se multiplicaram na segunda metade do século XX. 
Num esforço, podemos classificá-los em três tipos:

a) Economias com recursos naturais abundantes, subitamente torna-
dos disponíveis para a exploração econômica. Neste tipo de experiência 
é sobretudo necessário que os mercados estejam desimpedidos, para 
que recursos possam ser deslocados massivamente em direção às novas 
oportunidades — e o crescimento rápido se materialize. Trata-se, em 
suma, de um caso de (acentuadas) vantagens comparativas, subitamente 
reveladas e exploradas. Uma das mais notáveis ilustrações é o cresci-
mento da Argentina de 1870-1914. E este é, a rigor, o único caso que 
encontra acolhida na teoria econômica convencional — sendo útil frisar 
que nele o crescimento rápido surge como resposta a algo constitutivo 
ou intrínseco às economias: sua dotação de fatores. Já nos outros dois 
tipos a seguir apontados, as condições que levam ao crescimento rápido 
devem ser de alguma maneira construídas para que ele venha a ocorrer.

b) Economias em que a montagem de uma estrutura econômica mo-
derna surge como projeto levado a efeito através de políticas de Estado. 
Trata-se, em última análise, do transplante massivo de soluções alcan-
çadas em países mais avançados (catch up). A Alemanha de Bismark; o 
Japão Meiji; o Brasil (até 1980); a Coreia, bem como a Itália e a França 
da pós-Segunda Guerra Mundial seriam casos exemplares. Neste tipo 
de experiência, a análise pouco avança se não se tiver em conta as ins-
tituições, as políticas — e os atores, em sua singularidade. Em tais con-
dições, não é de surpreender o desconforto por parte dos mais zelosos 
praticantes da ciência econômica diante dessas experiências. Como ob-
servou Paul Baran, ainda nos anos 1950, o Japão costumava ser visto nos 
meios econômicos como o análogo de um besouro, que de acordo com 
as leis da aerodinâmica não deveria voar, mas voa. Sintomaticamente, 
este tipo de experiência passou aliás a ser referido como “milagre”2.

observado (deixando resíduos da ordem de 65% a 75%), tais modelos absolutamen-
te não se prestavam ao estudo das experiências comparadas (questão à qual Robert 
Solow chegou a referir-se como tarefa para “sociólogos desocupados”). Os próprios 
modelos contemporâneos de crescimento endógeno, ainda quando enriquecidos 
por ideias procedentes das teorias do desenvolvimento, continuam a ignorar temas 
essenciais à distinção entre crescimento rápido e frustração do crescimento. (Neson, 
Richard, Cambridge Journal of Economics, vol. 22, n. 4, jul. 1998).
2O Japão apresenta-se como particularmente desconcertante porque, rigorosa-
mente ao contrário do que seria de se esperar, não se verificaram ali a superação 
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c) Economias em que um conjunto de empresas desenvolve solu-
ções organizacionais superiores e com isto adquirem um forte impulso 
expansivo, direta e indiretamente transmitido à economia como um 
todo. Assim, os EUA do final do século XIX suplantam a Inglaterra, 
como mostra Alfred Chandler,3 pela superioridade das corporações que 
lideravam a sua indústria. Um outro importante exemplo é fornecido 
pelo Japão a partir de meados da década de 1970. O relevante neste 
último caso é o surgimento de um novo tipo de empresas que, entre 
outras mudanças inovadoras, “mantêm relações de longo prazo com 
seus supridores, compartilham informações técnicas e sobre custos 
com eles e os envolvem tanto no desenvolvimento de produtos quanto 
na produção”.4 Este novo tipo de empresa revelou-se capaz de inovar 
incessantemente, ofertando produtos de qualidade a preços altamente 
competitivos.

Apontados sucintamente os caminhos do crescimento rápido, acres-
cento algumas observações para, a seguir, enquadrar a industrialização 
brasileira na tipologia que acaba de ser apresentada.

O desconforto da teoria econômica quanto às experiências de 
catch up provém, sobretudo, da natureza primordialmente política do 
seu impulso básico. Já no caso do crescimento rápido a partir de muta-
ções organizacionais (levadas a efeito pelas empresas), o embaraço tem 
por origem a pretensão universalista e atemporal da ciência econômica. 
Mais concretamente há nela uma relutância aparentemente insuperável 
em admitir que o ator empresa — ou qualquer outro ator — mude ao 
longo do tempo.5

do tradicionalismo e nem tampouco o florescimento do individualismo e a acen-
tuação da mobilidade social. Por isto mesmo, talvez, não ocorreu naquele país a 
drástica (e por vezes fatal) redução da coesão social que inviabilizou outras expe-
riências (como, por exemplo, a do Irã).
3Chandler, Alfred, Scale and Scope — The Dynamics of Industrial Capitalism, 
Cambridge, Ma, Harvard University Press, 1977.
4Ghemawat, Pankaj, Strategy and the Business Landscape, New York, Addison 
Wesley Longman, 1999, p. 96.
5Obviamente, não se está aqui sugerindo que a microeconomia, enquanto tal, não 
se renove. O que está sendo afirmado é que qualquer característica, ao ser per-
cebida, tende a ser concebida como um avanço teórico (e definitivo). Vale dizer, 
aplicável tanto ao presente quanto ao passado e ao futuro. Assim, por exemplo, o 
fenômeno do moral hazard, uma vez incorporado, passa a ser entendido como pre-
sente em todos os tempos e experiências.

O desenvolvimento brasileiro.indd   205 11/8/11   4:53 PM



206   

Nenhum dos caminhos apontados para o crescimento rápido deve 
ser considerado como algo que pode ser sustentado indefinidamente. 
Pelo contrário, é cabível pensar que a cada tipo (de crescimento rápi-
do) tende a corresponder uma forma de esgotamento. Nada impede, 
contudo, que uma mesma nação transite com êxito de um para outro 
tipo de crescimento. Assim, por exemplo, é possível sustentar que os 
EUA transitaram do crescimento rápido incrementado por abundantes e 
atraentes recursos naturais, para aquele liderado pela qualidade superior 
de suas empresas líderes. O Japão, por sua vez, passou do catch up para 
o terceiro tipo de crescimento.6 Já a Argentina e o Brasil, excepcionais, 
respectivamente, no que concerne ao crescimento à base de recursos 
naturais e ao catch up (tema a seguir explorado), patentemente não sou-
beram reinventar o crescimento rápido.7

O Brasil e o catch up de 1930-80

O período de cinquenta anos daqui para diante focalizado, é usual-
mente referido como de vigência do Modelo de Substituição de Impor-
tações. Esta denominação coloca num mesmo conjunto a experiência 
brasileira e das demais economias latino-americanas, especialmente as 
de médio e grande porte. Além disso, consensualmente se admite que 
este tipo de experiência apresenta uma primeira fase em que o cresci-
mento é vigoroso (e “fácil”), mas posteriormente se exaure.

Durante a vigência do referido modelo observou-se, na América Lati-
na, uma escalada das críticas que apontam as suas limitações e preveem 
o seu “esgotamento”.8 E quanto à herança por ele deixada, numerosos 

6Observe-se que alguns dos novos métodos de relacionamento empresa-empresa e 
empresa-trabalhador desenvolvidos no Japão rapidamente se difundiram nos Esta-
dos Unidos — o que combinado com a liderança na revolução tecnológica centrada 
na informação contribuiu decididamente para o vigor apresentado pelo crescimento 
contemporâneo norte-americano.
7A experiência de Taiwan representa, talvez, mais do que qualquer outro caso, um 
exemplo de utilização dos três tipos de crescimento rápido. O uso intensivo da mão 
de obra barata para a exportação de manufaturas tradicionais sustentou a primeira 
fase; o catch up foi praticado intensamente de 1960 até o final dos anos 1980; e daí 
por diante numerosas empresas progressivamente se destacaram pela capacidade de 
renovar-se incessantemente.
8Hirschman, Albert, “The Rise and Decline of Development Economics”, em Essays 
in Trespassing.
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autores apontaram, além do esgotamento (e da necessidade de criação 
de novas bases para o crescimento), uma estrutura industrial ineficiente 
e a acentuação da desigualdade distributiva. A lista dos pecados impu-
tados à industrialização por substituição de importações foi, aliás, cres-
cendo com o tempo — com o que o legado desta etapa histórica passou 
a ser visto como algo a ser inteiramente negado e superado.

Procuro, no que segue, deixar patenteado que, no caso brasileiro, 
este diagnóstico pode ser frontalmente questionado.

a) A Tabela 1 mostra que o período correspondente à substituição de 
importações teve significado radicalmente diverso na Argentina e no Bra-
sil. Enquanto na Argentina a renda per capita reduziu-se de dois terços 
(66%) da norte-americana para um pouco menos que a metade (45%), 
no caso do Brasil a abissal distância entre a renda per capita do país e a 
norte-americana foi substancialmente reduzida no mesmo período. Em 
outras palavras, na Argentina observou-se um severo recuo relativo (da 
renda per capita), enquanto no caso brasileiro houve um autêntico salto 
(sempre em termos relativos). O contraste é tão grande entre o ocorrido 
numa e noutra economia, que haveria que suspeitar de qualquer gene-
ralização acerca do significado para o Brasil e a Argentina do tal modelo 
de substituição de importações. A rigor, o que o quadro a seguir con-
cretamente sugere é que, enquanto o “modelo primário exportador” foi 
um enorme êxito na Argentina — e um patente fracasso no Brasil — o 
contrário pode ser dito a propósito da industrialização.

b) O mero crescimento econômico não é visto hoje como prova do 
êxito de uma experiência. Considera-se indispensável tomar a questão 
por outros ângulos e, muito particularmente, avaliar o grau ou intensi-
dade em que o crescimento se traduz em melhoria do bem-estar social 
da população. No que segue apresento algumas evidências relativas à 

Ano
1930
1980
1998

EUA
100
100
100

Tabela 1 — Renda per capita relativa à dos EUA 
(EUA = 100 dólares de 1990)

Fonte: IBGE. Censos de 1970 e 1980 e PNDS. Tabulações especiais, segundo Albuquerque e 
Rocha, op. cit.

Brasil
17
29
22

Argentina
66
45
36
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crítica questão da incidência da pobreza. Entende-se aqui como pobreza 
uma situação em que a renda familiar per capita é insuficiente para o 
atendimento das necessidades básicas.9 

Entre 1970 e 1980, quando a industrialização atingiu sua fase mais 
intensa — e mais agressiva se mostrou a política para ela voltada — a 
incidência da pobreza reduziu-se dramaticamente no Brasil. Como a 
Tabela 2 mostra, o indicador de pobreza sofreu uma redução de extraor-
dinários 33 pontos em apenas dez anos.

Cabe destacar que na chamada “década das reformas” (anos 1990), 
o percentual de incidência da pobreza voltou a sofrer considerável re-
dução. Trata-se, no entanto, de uma queda de apenas 9 pontos. Mais 
importante do que isto, a redução verificada nos anos 1970 não parece 
ser o resultado de qualquer episódio singular — tendo possivelmente se 
distribuído ao longo do tempo. Já a redução (três vezes menor) verifi-
cada na década das reformas ocorreu estritamente na passagem da alta 
inflação (1993) para a relativa estabilidade (1995). Fica assim sugerido 
que o avanço ocorrido nos anos 1970 é inerente ao processo histórico 
então em curso.10 Na experiência dos anos 1990, contudo, a melhoria 
fortemente se relaciona com uma única transformação: a estabilização. 
Confirma esta suspeita o fato de que uma queda da mesma ordem de 
grandeza verificou-se por ocasião do episódio do Plano Cruzado (1986) 
— e em grande medida desapareceu após o seu fracasso.

9Albuquerque, Roberto Cavalcanti de & Rocha, Sonia, “Sobre Estratégias de Redu-
ção da Pobreza”, in Pobreza, Cidadania e Segurança. Velloso, João Paulo dos Reis 
& Albuquerque, Roberto Cavalcanti de, coords. Rio de Janeiro: José Olympio, 2000.
10A rigor, e como claramente sugerido por Pastore e Valle Silva, a retração da po-
breza verificada na fase áurea da industrialização está intimamente associada com 
a urbanização — e mais concretamente com a passagem em massa, no curso de 
uma geração, da posição de trabalhador manual rural para a de trabalhador manual 
urbano (não qualificado). Pastore, José & Valle Silva, Nelson (2000). Makron Books 
do Brasil.

Tabela 2 — Brasil: Incidência percentual da pobreza, 1970-97 
(Anos selecionados)

Fonte: IBGE. Censos de 1970 e 1980 e PNDS. Tabulações especiais, segundo Cavalcanti e 
Rocha, op. cit.

1970
68,3

1987
28,3

1986
23,7

1985
35,0

1983
41,2

1980
35.3

1995
20,6

1993
30,4

1990
30,2

1997
20,9
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A idade de ouro da industrialização foi pois, também, uma fase de 
vigorosa melhoria das condições de vida da parte mais pobre da popula-
ção. Isto não significa, porém, que a distância entre ricos e pobres tenha 
sido reduzida no período. Significa, sim, que a proporção de pobres na 
população estava sendo rapidamente reduzida — ao contrário de crença 
fortemente arraigada.

c) Como terceira e última ponderação convém advertir para o fato 
de que a produtividade do trabalho cresceu a um ritmo extremamente 
elevado (da ordem de 6% ao ano) durante a fase áurea da industrializa-
ção. A este propósito cabe mais uma vez um confronto com o presente. 
É bem verdade que nos anos 1990 a produtividade do trabalho no Brasil 
se elevou rapidamente — a um ritmo situado no intervalo entre 5% ao 
ano (segundo as Contas Nacionais) e 8% ao ano (segundo o índice de 
produção física do IBGE — PIM).11 Há, no entanto, um profundo con-
traste. Na fase em que culmina a industrialização, o emprego crescia a 
aproximadamente 4,5% ao ano, enquanto nos anos 1990, a indústria 
desempregou massivamente. Não é preciso frisar que o aumento rápido 
tanto da produtividade quanto do emprego (que só é possível com uma 
elevação extremamente veloz da produção) consiste numa espécie de 
ideal, já que permite combinar aumento de salários com elevação da 
competitividade e multiplicação dos postos de trabalho.

*

Ao arrepio dessas evidências, a tendência geral, inicialmente por par-
te das correntes de esquerda e posteriormente sob a hegemonia neoli-
beral, foi ver a industrialização brasileira como uma mera reedição do 
fracassado modelo de substituição de importações. Minha visão é fron-
talmente contrária. A substituição de importações tem a ver com uma 
face apenas da industrialização — e só vai além da etapa a que a Cepal 
tradicionalmente se refere como “fácil”, quando alavancada por institui-

11Bonelli, R. & Fonseca, R. “Ganhos de Produtividade e de Eficiência: Novos Resultados 
para a Economia Brasileira”. Ipea/CNI 1998 (mimeo). Uma discussão abrangente 
das ideias e evidências concernentes ao fenômeno da elevação da produtividade 
pode ser encontrada em Carvalho, Paulo Gonzaga Mibielli, “As Causas do Aumento 
da Produtividade da Indústria Brasileira”. Tese de doutorado. Instituto de Economia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2000 [mimeo].
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ções e políticas públicas de grande gravitação.12 No Brasil este processo 
completou-se, com sucesso, por volta de 1980.13

Enquanto o lado real da economia emergia renovado, a fragilidade 
macroeconômica do país mostrar-se-ia, no entanto, dramaticamente 
acentuada. Diversas tentativas de estabilização levariam daí em diante a 
economia a uma estonteante sucessão de choques, que só terminariam 
com o êxito alcançado pelo Plano Real.

O paradigma hegemônico nos anos 1990 e 
sua (rápida) erosão

De acordo com a visão hegemônica ao longo dos anos 1990, a crítica 
situação da economia brasileira era vista como uma decorrência dos er-
ros e vícios do passado. E por passado se entende aqui, indistintamente, 
tanto a chamada década perdida (anos 1980), quanto a fase de ouro da 
industrialização. Mais concretamente, a ineficiência do Estado, o fecha-
mento, a hiperinflação e o atraso tecnológico (as “carroças” de Collor), 
seriam traços inerentes ao modelo de substituição de importações.14 
Diante de tais características, somente a adoção de reformas estruturais 
levaria o país a acertar o passo com a modernidade.

Com o recuo generalizado das interferências políticas nos mercados, 
com o avanço da integração internacional das economias — e a maior 
agilidade conferida pela revolução da informação — os mercados passa-
riam a operar muito mais desimpedidos e, portanto, muito melhor. Não 
seria pois de se esperar a ocorrência de crises econômicas procedentes 
do mercado internacional. Além disso, na medida em que surgissem, 
os gestores da política econômica saberiam tratá-las — seja mediante o 

12Uma tentativa de reinterpretação da industrialização brasileira como um caso exi-
toso foi feita em Castro, Antonio Barros, “Renegate Development: Rise and Demise 
of State-Led Industrialization in Brazil”. In Democracy, Markets and Structural Re-
form in Latin America, org. Smith, et ali. North-South Center, 1994. Peter Evans, em 
“Embedded Autonomy. States & Industrial Autonomy”, Princeton University Press, 
1995, elabora alguns dos temas indispensáveis à discussão da experiência brasileira 
de industrialização.
13Castro, A. B. & Souza, F.R.P., A Economia Brasileira em Marcha Forçada. Rio de 
Janeiro, Paz e Terra, 1985.
14A mais ardorosa defesa destas ideias coube, no Brasil, a Gustavo Franco, principal 
formulador da política econômica do país até o final de 1998. Vide, a propósito, “A 
Inserção Externa e o Desenvolvimento”, texto de 1996, publicado pela Revista de 
Economia Política, vol. 18, julho-setembro de 1998.
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aprofundamento das reformas, seja através de políticas monetárias es-
sencialmente voltadas para a recuperação da confiança. É útil lembrar, a 
este propósito, que no início dos anos 1990, fenômenos tais como “com-
portamento de manada” eram praticamente ignorados — ou mesmo re-
feridos como idiossincrasias de um passado definitivamente superado.15

Com as reformas, o país estaria se rendendo, ainda que relutantemen-
te, a um conjunto de regras já adotadas em outras partes — e à racionali-
dade nelas embutida. Neste sentido, estaria em curso também, no Brasil, 
um processo de convergência tendente a igualar o ambiente brasileiro 
ao encontrado nos demais países (e no próprio mercado internacional). 
O país estaria assim deixando de ser estrutural ou comportamentalmente 
diferente — e passando a distinguir-se apenas pelo arcaísmo remanes-
cente e a injustiça herdada do passado.

Aceitas as ideias anteriores, convém insistir, as crises que eventual-
mente surgissem seriam atribuídas a deformações e idiossincrasias dos 
próprios países. Assim ocorreu com a crise mexicana de 1994. Nos ca-
sos da Tailândia, da Indonésia e da Coreia, também foram tentadas expli-
cações ad hoc para as dificuldades surgidas em 1997. A rápida sucessão 
de crises em contextos tão marcadamente diversos não tardou, contudo, 
em desmoralizar a prática de se criar uma explicação para cada colapso. 
Avançava com isto a suspeita de que a redenção mediante reformas libe-
ralizantes continha a possibilidade de graves problemas.

No caso do Brasil, diversos fatores contribuíram para o desgaste da 
crença num novo paradigma de modernidade.

Primeiramente, os pífios resultados em termos de crescimento e a 
marcante instabilidade do nível de atividades de 1994-1998. Além disso, 
o incessante agravamento do quadro macroeconômico, seja pelo prisma 
do balanço de pagamentos, seja pela ótica fiscal. Finalmente, a incapa-
cidade de escapar da desvalorização, evidenciada em janeiro de 1999, 
após anos de pregação apontando a depreciação do câmbio como expe-
diente típico de um passado definitivamente enterrado. Indubitavelmen-
te, no entanto, facilitou a erosão das novas ideias o fato de que, tardia na 
adoção das reformas, a economia brasileira experimentou as primeiras 
dificuldades a elas associadas quando já era evidente, em outras partes, 
a intensificação da especulação financeira e da instabilidade.

15Para um balanço crítico deste quadro, vide Krugman, Paul, “How Washington Wor-
sened Asia’s Crash. The Confidence Game”. New Republic, maio de 1998.
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Desvalorização: a ruptura que dá lugar à continuidade

Como evidencia o Gráfico 1, a desvalorização brasileira foi, em ter-
mos histórico-comparativos, um grande êxito.

Destaco algumas características estruturais e comportamentais da 
economia brasileira, que seguramente contribuíram para o sucesso da 
megadesvalorização ocorrida em 1999.16 As observações a seguir apre-
sentadas não têm certamente a pretensão de oferecer uma interpretação 
do sucesso alcançado. Visam apenas chamar a atenção para a importân-
cia de certas características procedentes do passado, que contribuíram 
para a originalidade do episódio — rigorosamente discrepante das pre-
visões de conhecidos analistas e do próprio governo. Além disso, através 
delas introduzo elementos que serão reaproveitados nas considerações 
finais acerca de possíveis estratégias de crescimento.

Apesar de haver se elevado fortemente entre 1990 e 1998 (saltando 
de 5,9% para 19,3% no caso da indústria),17 o coeficiente de importa-
ções desta economia continua a ser comparativamente baixo. Na prática 
isto significa que em numerosos casos as empresas se deparavam com a 
possibilidade de absorver boa parte da majoração de custos derivada da 
desvalorização. O denso tecido produtivo doméstico também implicava 
a possibilidade de se contar, ao longo das cadeias produtivas — mas 
especialmente nas etapas finalizadoras —, com fornecedores locais ávi-
dos por recuperar e/ou aumentar seus espaços no mercado. No caso 
particular da cesta de consumo dos trabalhadores, à incidência relativa-
mente pouco importante de artigos importados veio a somar-se (aciden-
talmente) o declínio das cotações em dólares de diversos produtos de 
exportação. Estes fatos, decididamente reforçados pela retração em que 
se encontrava a economia por ocasião da mudança do câmbio, contri-
buíram sem dúvida para afastar o espectro da reindexação dos salários 
no período pós-desvalorização — e isto não obstante o fato de que a 
memória inflacionária mantinha-se, supostamente, bastante viva.18

16Sobre os efeitos da desvalorização sobre a inflação, veja-se Goldfajn, Ilan & Wer-
lang, Sérgio, The Pass-through from Depreciations to Inflation: a Panel Study (mi-
meo). PUC, Departamento de Economia, Rio de Janeiro, 2000.
17O dado se refere ao coeficiente Importações/Consumo Aparente. “A Indústria Bra-
sileira nos Anos 1990. O Que já se Pode Dizer”. Moreira, Maurício Mesquita em 
Giambiagi, Fábio & Moreira, Maurício Mesquita, orgs., A Economia Brasileira nos 
Anos 90. Rio de Janeiro, BNDES, 1999.
18Evidentemente também favoreceu a não indexação o fato de que a economia brasi-
leira jamais atingiu um alto grau de dolarização. Mesmo quando, com a hiperinflação 
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Uma segunda grande característica a ser aqui ressaltada é a relativa 
imunidade revelada ante a drástica majoração dos juros. Para entendê-la 
há que ter em conta, antes de mais nada, o baixo coeficiente de endi-
vidamento das empresas e bancos. Além disso, é preciso considerar o 
fato de que empresas e famílias, nesta economia, têm uma inusual fa-
miliaridade com mudanças bruscas de cenário — inclusive, ou mesmo, 
destacadamente, para pior. Neste quadro, não só as reações a juros es-
tratosféricos tendem a ser rápidas, como os ganhos daí derivados tendem 
a ser por muitos considerados como renda.

Estamos, pois, diante de características e padrões comportamentais 
herdados do passado. No que toca às cadeias industriais, chama a aten-
ção o fato de que a industrialização por substituição de importações 
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praticamente instalada, a indexação tornou-se forward looking, os índices de referên-
cia continuaram a ser definidos localmente.
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deixou estruturas altamente integradas. Por outro lado, há a resiliência 
desenvolvida no meio ambiente turbilionário característico da alta infla-
ção — onde, aliás, o ativismo das políticas monetárias já vinha sendo 
levado ao paroxismo.19

A esses traços haveria, no entanto, que acrescentar propriedades de-
senvolvidas ao longo da própria “década das reformas”.

Desde o início da década de 1990 a indústria vinha passando por um 
processo de reestruturação que ganhou momento às vésperas da desva-
lorização (1997-98)20. Como consequência, ainda quando os desequilí-
brios macroeconômicos se apresentassem em franca deterioração, um 
amplo contingente de empresas havia, em boa medida, se adaptado à 
abertura e ao cambio vigentes na economia. Entre as empresas de pro-
priedade nacional, a adaptação muitas vezes consistia em estratégias 
de “entrincheiramento”,21 visando assegurar posições sustentáveis no 
mercado doméstico (e por vezes no Mercosul). No tocante às empre-
sas estrangeiras, pode-se também afirmar que, em regra, unicamente os 
mercados domésticos (possivelmente estendidos ao Cone Sul), lhes eram 
assignados pelas matrizes.

Duas importantes conclusões podem ser extraídas do acima exposto.
Primeiramente, é lícito inferir que o produto potencial encontrava-se 

em expansão, enquanto o produto efetivo encontrava-se travado.22 Desta 

19Talvez se possa mesmo afirmar que a frequência das drásticas alterações de ce-
nário — e muito particularmente da variação dos juros reais — havia (já) levado à 
exacerbação uma visão de portfólio, por parte dos próprios integrantes do lado real 
da economia.
20Parece haver se formado um relativo consenso entre os estudiosos, no sentido 
de que de início (1991-95) a reestruturação esteve centrada na racionalização e 
reorganização de empresas, essencialmente via cortes. Só posteriormente surgiria o 
“miniciclo” de investimentos característico do final da década. Bieschosky, Ricardo 
et al.: “Formação de Capital no Ambiente das Reformas Econômicas Brasileiras dos 
Anos 1990: Uma Abordagem Setorial”, em Baumann, Renato, org., Brasil, uma dé-
cada em transição. Rio de Janeiro, Campus, 2000.
21Vide Castro, Antonio B., “Indústria, o Crescimento Fácil e a Inflexão Possível”, em 
Reis Velloso, João Paulo dos, org., A Crise Mundial e a Nova Agenda do Crescimento. 
Rio de Janeiro, José Olympio, 1999.
22Não caberia apresentar ou discutir aqui as razões do agravamento do quadro macro-
econômico, acerca do qual existe abundante produção. Vale sim sublinhar a assime-
tria dos movimentos micro-macro. Veja-se, a propósito, Castro, Antonio Barros, “A Ca-
pacidade de Crescer Como Problema”, em Reis Velloso, João Paulo dos, org., O Real, 
o Crescimento e as Reformas. Fórum Nacional, Rio de Janeiro, José Olympio, 1996.
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ponderação por sua vez se infere que a economia se encontrava sujeita a 
uma crescente pressão competitiva, originada no meio ambiente domés-
tico.23 Este fato, aliás, oferece uma explicação para a relativa facilidade 
com que se mostrou possível desvalorizar o câmbio a taxas ligeiramente 
superiores às da inflação em 1997 e 1998.

A segunda conclusão deriva do fato de que, havendo se preparado ao 
longo dos últimos anos (desde 1994) para conviver com um Real valo-
rizado, as atividades produtoras de bens transacionáveis — ressalvados 
casos de elevado endividamento — passaram a contar, a partir da desva-
lorização, com uma situação de folga. O mercado externo, inicialmente 
muito adverso, e a própria inércia a ser vencida para que as exportações 
fossem ampliadas e diversificadas, introduziram contudo uma significa-
tiva defasagem na reação das vendas externas da economia. Já no pri-
meiro trimestre de 2000, contudo, as exportações a preços constantes 
acusaram um aumento de 34,5% sobre o primeiro trimestre de 1997 
(antes da deflagração da crise externa), deixando poucas dúvidas sobre 
o potencial de resposta a médio prazo.

Voltemos contudo à questão da convivência com os juros leoninos 
que se seguiram à desvalorização.

Neste país, como em outras experiências recentes, o governo agiu 
pró-ciclicamente, ao elevar drasticamente a taxa de juros após o colapso 
cambial. Ao fazê-lo, não obstante tentasse proteger a economia, corria 
o risco de, a curto prazo pelo menos, contribuir fortemente para o agra-
vamento do quadro.

Já ressaltamos sumariamente um conjunto de motivos para que as 
empresas não fossem gravemente atingidas pela desvalorização — e até 
mesmo atuassem, em muitos casos, como pequenos diques de conten-
ção às pressões inflacionárias. Falta referir-se, de forma igualmente sinté-
tica, à atitude dos consumidores.

Caso os consumidores adotassem uma atitude defensiva diante do 
novo quadro, revendo para baixo as expectativas no tocante às suas ren-
das permanentes, restringiriam os próprios gastos, contribuindo decisi-
vamente para o agravamento do quadro. Tudo sugere, no entanto, que 
isto não ocorreu. Ou seja, não obstante a severa intervenção refreadora 

23Sobre as fases da política cambial pré-desvalorização, vide Souza, Francisco Eduardo 
Pires, “A Política de Câmbio do Plano Real (1994-1998). Especificidade da Âncora 
Brasileira”, em Revista de Economia Contemporânea, n. 5, jan.jun. de 1999.
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por parte do governo (e as previsões extremamente negativas proceden-
tes das mais diversas fontes), o cidadão brasileiro manteve basicamente 
inalterado os seus padrões de conduta. Ao não entrar em fase com as 
decisões do governo (e a ação dos especuladores), antepunha uma resis-
tência a mais ao autocumprimento das profecias pessimistas.

Em resumo, o que acaba de ser dito é que, por diferentes razões e ao 
contrário do ocorrido em outras experiências, as decisões econômicas 
de empresas e consumidores possivelmente amorteceram os impactos 
da desvalorização sobre a inflação e sobre o nível de atividades. A isto 
se soma o fato de que o (novo) regime de câmbio flutuante contribuiu 
para aumentar a resiliência da economia. Mais que isto, a superação do 
câmbio fixo alimentou a percepção de que o país voltava a contar com 
algum grau de autonomia na determinação da sua sorte.24

De qualquer forma fica registrado que a desvalorização e o novo re-
gime de câmbio recriaram em certa medida um quadro — tradicional 
na história deste país — em que o câmbio defende o balanço de pa-
gamentos, ao invés de disciplinar ou punir os produtores domésticos. 
Pressão competitiva, aliás, presentemente não falta — procedente tanto 
do exterior como, destacadamente, dos próprios produtores domésticos. 
Enquanto isso os juros deixam de ser usados para equilibrar o balanço 
de pagamentos — reabrindo-se a possibilidade de que venham a atuar 
em benefício do nível de atividade doméstico. O conjunto de mudanças 
detonado pela desvalorização aponta, pois, no sentido do restabeleci-
mento de um certo grau de autonomia decisória na gestão da economia. 
Ou, pelo menos, libera a política econômica do imperativo de atuar 
pró-ciclicamente.

Estas últimas considerações servirão de ponto de partida para a refle-
xão acerca das (possíveis) estratégias de crescimento no caso brasileiro. 
Antes, porém, faz-se necessário uma pequena digressão sobre estratégias 
nacionais.

Pequena digressão sobre estratégias de crescimento

A capacidade dos poderes públicos de formular e implementar trans-
formações do porte verificado no passado (para o bem ou para o mal) 
virtualmente desapareceu no Brasil. Por outro lado, a complexidade 

24Isto, porém, deve ser entendido por contraste com o ocorrido em outras experiên-
cias contemporâneas — e não vis-à-vis o passado da própria economia brasileira.
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adquirida pela economia brasileira, o amadurecimento democrático do 
país (e consequente proliferação dos centros decisórios), e a própria velo-
cidade das transformações contemporâneas, fortemente sugerem que não 
seria nem factível nem desejável a realização de planos monocêntricos 
como os do passado. Mais que isto, a centralização das decisões fez bas-
tante sentido quando se tratava de erguer estruturas produtivas. Quando, 
porém, estas já se encontram em boa medida montadas e em operação, 
mudam os papéis e se multiplicam os atores em cena. Aos poderes pú-
blicos, em suas diversas instâncias, cabe construir visões de longo prazo, 
bem como motivar/cooptar atores para que se incorporem ao movimento 
geral. Cabe-lhes, também, isoladamente ou em parceria com interesses pri-
vados, concentrar esforços numas poucas grandes tarefas, pouco atraentes 
para a esfera privada, mas consideradas de elevado interesse público.

Admitido o anterior, parece-me importante acrescentar algumas ad-
vertências.

Não é mais possível ignorar o fato de que países menos desenvolvidos 
podem crescer durante longos períodos a taxas jamais alcançadas por 
países situados na fronteira do desenvolvimento. Constatada a evidên-
cia, faz sentido inverter a visão convencional e admitir que no caso dos 
países de menor desenvolvimento relativo, o crescimento lento é prova 
da perda de oportunidades e desperdício de potencial. Para que este 
ponto fique suficientemente realçado, convém assinalar que o Fundo 
Monetário Internacional, na sua mais recente edição dos cenários de 
crescimento, prevê uma taxa de expansão do PIB da ordem de 5,8% 
ao ano, em média, para os países em desenvolvimento no período de 
2002 a 2004. Sendo o Brasil um dos mais destacados “grandes mercados 
emergentes”, sua taxa de crescimento poderia, em princípio, ultrapassar 
aquele resultado médio esperado. Isto, entretanto, dificilmente poderia 
ser alcançado na ausência de uma visão de longo prazo que permitisse 
às decisões das empresas ir além de uma postura meramente reativa — e 
à economia explorar possíveis atalhos na assimilação de avanços já di-
fundidos nos países desenvolvidos.

A segunda ponderação tem também a ver com a impossibilidade de se 
orquestrar (segundo a velha metáfora), as decisões econômicas. Como já 
foi assinalado, as vantagens e ganhos de eficiência tendem a provir, sim, 
da maior consistência — mas, também, destacadamente, da maior moti-
vação. E neste sentido, já existindo na sociedade instâncias de poder (es-
tados e municípios) e outras instituições (públicas e privadas) dotadas de 
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grande poder de gravitação, a coordenação das decisões e a própria ener-
gia política posta a serviço da estratégia dependerão da capacidade de 
eleger objetivos comuns, compartilhando-se funções e responsabilidades.

Finalmente, convém chamar a atenção para o fato de que não se está 
aqui tentando justificar a adoção de estratégias para que a economia 
meramente passe a crescer. A longa estagnação de que estamos saindo 
foi, sobretudo, uma consequência do extenuante stop and go a que os 
agentes econômicos estiveram submetidos. O que estamos tratando de 
discutir é a possibilidade do crescimento rápido — objeto das seções 
finais deste trabalho.

Sobre as novas estratégias que despontam
no mundo pós-reformas

No presente clima de tomada de consciência das dificuldades subsis-
tentes (ou mesmo agravadas) no mundo das reformas liberalizantes e da 
globalização, está sendo superada a hipótese da convergência para um só 
tipo de economia. De fato, premidos pelas circunstâncias, reféns de de-
cisões irreversíveis e/ou verdadeiramente na procura de novos caminhos, 
diferentes grupos de países vêm ensaiando a busca de soluções e acomo-
dações próprias. Tento a seguir caracterizar esta nova situação, contrastan-
do três padrões de conduta. O caso brasileiro será retomado mais adiante.

a) Estratégias de fusão integral no mercado internacional (ou em eco-
nomias líderes): Neste primeiro grupo encontram-se países que avan-
çaram bastante nas reformas e no que poderíamos denominar de inter-
nacionalização dos mercados domésticos. Em maior ou menor medida 
frustrados com os resultados até o presente alcançados, mas sem visua-
lizar alternativas (ou prisioneiros de mudanças dificilmente reversíveis), 
esses países se encontram presentemente dedicados a uma espécie de 
fuga para a frente. Tal movimento pode ou mesmo tende a culminar com 
o abandono da moeda local.

Nesses países, a política econômica está integralmente voltada para 
a conquista de confiança — e, caracteristicamente, só pode atuar de 
forma pró-cíclica. Mais concretamente, ante a eventualidade de movi-
mentos adversos procedentes do exterior, não se cogita sequer de tentar 
compensá-los localmente. Muito provavelmente eles serão respondidos 
por novos apertos fiscais promovidos pela política doméstica...

Percebida e introjetada pelos agentes econômicos individuais, esta 
última propriedade os leva agir de forma também pró-cíclica. No caso 
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dos consumidores, muito particularmente, pela pronta revisão da ren-
da permanente (esperada). Existe sem dúvida a possibilidade de que, 
ante o espetáculo patrocinado pelo generalizado autorrefreamento, 
melhorem as expectativas dos financiadores externos. Neste caso — e 
sendo a confiança externa uma variável verdadeiramente crítica — a 
reavaliação do quadro poderá propagar-se no plano doméstico, tor-
nando possível a (rápida) recuperação da economia. A sincronização 
da conduta de tantos atores sociais poderá, todavia, ter consequências 
drasticamente negativas. Aliás, é difícil imaginar que este tipo de situação 
não tenha consequências desastrosas sobre a coesão social e a sustenta-
bilidade política.

b) Estratégias de (re)afirmação nacional. No polo oposto da estratégia 
de fusão anteriormente referida surge o caso de países como a China e 
a Índia. Neles, a preservação da autonomia e da identidade nacional, 
se é que foram em algum momento postas em questão, não mais se 
encontram questionadas. É importante, no entanto, lembrar que mesmo 
no caso de uma nação tão vasta, complexa e peculiar quanto a russa, 
houve, no início dos anos 1990, a ilusão de que seria possível a fusão 
indiferenciada no mercado global. A experiência foi, porém, espetacu-
larmente desastrosa. Ao final da década de reformas, a renda per capita 
russa havia se reduzido à metade — enquanto na China, onde as refor-
mas foram assumidamente condicionadas pelo contexto local, e os es-
forços voltados para o desenvolvimento econômico do país jamais foram 
abandonados, a renda per capita mais do que dobrou.25

Não tentarei desenvolver aspectos deste segundo tipo. Fica apenas 
advertido que neles a abertura é controlada e a privatização nada tem 
de semelhante ao big bang ensaiado na Rússia. Poderíamos em síntese 
afirmar que neste grupo de países, também se tem procurado aumen-
tar a gravitação dos mercados na tomada de decisões econômicas. Mas 
as mudanças neles são dosificadas e filtradas por instituições, valores 
e objetivos locais. Com o que a coesão social tem mais chances de ser 
preservada — e a eficácia global das mudanças tem se revelado bastante 
satisfatória.

c) Estratégias de “reforma das reformas”: Entre os dois polos que aca-
bamos de caracterizar situa-se um número possivelmente crescente de 

25Stiglitz, Jopseph, “Whither Reform?”, Annual Bank Conference on Development 
Economics, World Bank, 1999.
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experiências que implícita ou explicitamente se encontram engajadas 
naquilo que French Davis denominou de “reforma das reformas”.26 Este 
tipo de postura significa, fundamentalmente, que sob o impacto de gra-
ves crises, ou frustrados pela insuficiência dos resultados obtidos, di-
ferentes países estão buscando recuperar um certo grau de autonomia 
decisória, inclusive no que toca à busca do crescimento econômico.27 
Aponto, sumariamente, dois casos representativos.

De 1976 até 1982, o Chile levou a extremos a sua experiência pioneira 
de reformas pró-mercado. Os primeiros resultados desta experiência são 
bastante conhecidos: o país mergulhou, em 1982, numa brutal crise, que 
se estendeu por aproximadamente três anos. Em 1985 começaram a ser 
introduzidas mudanças mais tarde referidas como reforma das reformas.

A especificidade chilena desenvolvida após o dramático mergulho de 
1982-85 consiste, sobretudo, na reabilitação das políticas macroeconô-
micas ativas. Cabe às novas políticas de gerenciamento macroeconômi-
co, em síntese, manter a economia numa rota considerada sustentável 
de crescimento, tratando de evitar tanto o sobreaquecimento quanto à 
recessão. Além disso, é importante e característica da experiência chile-
na a filtragem/dosificação de impulsos procedentes do exterior, median-
te controle do ingresso de capitais.

Mas as políticas ativas levadas a efeito no Chile desdobram-se tam-
bém (moderadamente) em outras direções. De fato, ainda quando não 
seja o forte da experiência chilena, ali também vieram a ser desenvolvi-
das políticas especiais voltadas para o lado real da economia. Cabe citar, 
a este respeito, a condução pelos poderes públicos da estratégica eco-
nomia do cobre (que jamais foi privatizado) e, além disso, umas poucas 
experiências de articulação público-privada na montagem de clusters 
(como, exemplificando, o do salmão).

Vista em perspectiva, o que mais chama a atenção na experiência 
chilena é o esforço bastante bem-sucedido, por parte de uma pequena 
economia, de descondicionar (parcialmente) a política macroeconômi-
ca doméstica do timing e sobressaltos do mercado internacional. As mais 
recentes dificuldades sugerem, no entanto, que isto não é o bastante para 

26French Davis, Ricardo. Macroeconomia, Comercio y Finanzas para Reformar las 
Reformas en América Latina. McGraw Hill Interamericana, 1999.
27Uma provocativa introdução ao tema da preservação das diferenças nacionais 
pode ser encontrada em Berger, Suzanne & Dore, Ronald, orgs., National Diversity 
and Global Capitalism. Cornell University Press, 1996.
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imunizar a economia local28 — mas não significam que a relativa auto-
nomização da política econômica do país tenha sido posta em questão.

Um outro exemplo interessante, que poderia ser caracterizado como 
de estratégia (implícita) intermediária, verifica-se na Coreia. Nesse país, 
a adoção de políticas próprias — que alteravam profundamente as pro-
postas (inicialmente aceitas) do FMI — surgiu da ameaça de reprodução, 
em proporções talvez ampliadas, do mergulho por que estavam passan-
do a Tailândia e outros países do Sudeste asiático. Note-se, portanto, que 
assim como no Chile, a diferenciação renasce em decorrência de acon-
tecimentos precipitadores — ocorridos ou capazes de ocorrer.

Tentarei mostrar no que segue que o Brasil pode ser considerado um 
forte candidato ao ingresso na vasta zona intermediária, situada entre 
as estratégias explícitas de reafirmação nacional e o posicionamento 
de países empenhados em nada mais ser — no plano econômico — 
que uma fração do mercado internacional.29 Em outras palavras, creio 
que o país pode (e mesmo tende) a realizar a sua própria versão da 
“reforma das reformas”. Para tentar efetivamente demonstrá-lo, deveria 
percorrer três complexos temas: como completar a construção de um re-
gime macroeconômico capaz de assegurar uma relativa autonomia para 
o gerenciamento do nível de atividades; como alcançar um crescimento 
vigoroso e sustentável; e como posicionar-se diante dos problemas da 
desigualdade e da pobreza. Destas três grandes questões, tocarei apenas 
na segunda e na terceira.

O Brasil e as vias do crescimento rápido: bloqueios

Não teria cabimento supor, presentemente, a possibilidade de um 
crescimento rápido e sustentável para a economia brasileira, mediante 
qualquer um dos três caminhos apontados no início deste trabalho.

28A “reprimarização” por que passou a economia chilena nas últimas décadas dificil-
mente permitiria que o país fosse poupado da instabilidade dos mercados externos. 
Sobre a referida reprimarização, veja-se Katz, Jorge, “Câmbios en La Estrutura y Com-
portamiento dei Aparato Productivo Latinoamericano en los Anos 1990: Después del 
‘Consenso de Washington’, Que?” Cepal, Naciones Unidas, 2000.
29Num recente debate na Argentina um destacado economista declarou saber qual é 
a “geografia argentina”; mas não o que significa a expressão “economia argentina”. 
A frase, deliberadamente provocativa, parece-me deixar clara a essência da estraté-
gia implicitamente adotada no país: mimetizar-se com o mercado, tornando-se uma 
fração (indistinguível) da economia internacional.
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De fato, dados o tamanho da economia brasileira (e, muito particu-
larmente, o de sua população), o grau de urbanização alcançado, e a 
extrema diversidade das cadeias produtivas, não faria sentido supor que 
a economia possa se voltar massivamente para oportunidades que te-
nham por base a exploração de recursos naturais. Em outras palavras, 
a “reprimarização” verificada em tantos países latino-americanos após 
a abertura e demais reformas sempre foi um caminho inviável no caso 
brasileiro. E isto não apenas pelos fatores que acabam de ser apontados, 
como pelo fato de que, ao contrário do ocorrido em outros casos (o Chi-
le seria possivelmente o pior exemplo), a indústria passou relativamente 
bem pelo teste da abertura. O tema será mais adiante retomado.

Não é tampouco cabível supor que o país busque reeditar, a estas al-
turas históricas, o caminho dos latecomers. Antes de mais nada, porque 
esta via é indicada, primordialmente, para a cópia e transplante de estru-
turas existentes nos países mais avançados. Esta tarefa histórica, típica de 
países industrialmente retardatários, foi praticamente concluída, neste 
país, em 1980. Assim sendo, o importante — desde aquele momento — 
passou a ser influenciar condutas, construir diferenças, reforçar o ânimo 
para assumir riscos, etc. E isto flagrantemente contrasta com o próprio 
sentido do catch up.

Por outro lado, ali onde a estrutura econômica do país (ainda) apre-
senta graves falhas, tampouco faz sentido pensar na promoção massiva 
de empreendimentos pelos poderes públicos. Quando mais não seja, 
porque estamos agora diante de uma economia muito mais aberta e pri-
vatizada — e de uma sociedade muito mais democrática e demandante. 
Nessas condições, não é fácil proteger atividades, e a restrição fiscal se 
coloca como um imperativo permanente. A intensa disputa por recur-
sos, aliás, dificulta enormemente a concentração do gasto público em 
objetivos dispendiosos, dissociados da esfera social — e cujos frutos só 
aparecerão no futuro. Isto não significa, contudo, que a função promoto-
ra de empreendimentos por parte dos poderes públicos deva ser zerada.

Por fim, é ainda mais evidente que o país não dispõe de empresas 
que se destaquem internacionalmente e tendam, espontaneamente, a 
atuar como base ou microfundamento de um crescimento vigoroso e 
sustentado.

Registrada a inviabilidade de cada um dos caminhos do crescimen-
to rápido, ficamos diante de uma perturbadora constatação: o Brasil 
possivelmente dispõe de condições excepcionalmente favoráveis para 
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combinar ingredientes das três vias. Ou seja, não podendo reproduzir 
qualquer das três soluções, o Brasil é claramente, insisto, um candidato 
a combiná-las. Mais que isto, há sintomas de que já está se movendo 
nesta direção.

O Brasil e as vias do crescimento rápido: possibilidades

O ingrediente crescimento via exploração de vantagens comparativas 
associadas a recursos naturais está amplamente presente através da ex-
ploração do cerrado — e muito especialmente do cerrado setentrional. 
Trata-se de um imenso arco que se estende do oeste baiano a certas 
áreas do sul da Amazônia — passando por Tocantins, Mato Grosso, sul 
do Piauí e sul do Maranhão. Os conhecimentos requeridos para a ex-
ploração dessas terras, partindo de contribuições seminais da Embrapa, 
encontram-se já amadurecidos. Por outro lado, o fato de que esta vasta 
fronteira deverá produzir, basicamente, produtos de baixo valor agrega-
do, não significa que a sua contribuição para o crescimento tenda a ser 
desprezível. Para entendê-lo basta ter em conta que os custos de produ-
ção chegam a ser 30% a 40% inferiores à média — o que permite gerar 
lucros substanciais e pagar salários atraentes. Inegavelmente, não são 
poucos os problemas de infraestrutura e logística — mas o seu enfrenta-
mento deve ser entendido como um ingrediente a mais do processo de 
crescimento.

No referente à componente catch up, diversas advertências foram já 
feitas. Aqui também pode-se perceber, no entanto, que há espaços para 
iniciativas apoiadas pelos poderes públicos, visando ao emparelhamen-
to com os países mais avançados. Não tentarei especificá-las. Lembro 
apenas que as oportunidades deveriam ser cuidadosamente seleciona-
das — e não massivamente atacadas, como nos casos clássicos de catch 
up. Convém também lembrar que, mais uma vez em contraste com o 
passado, não se trata de apoiar projetos e sim empresas — a elas ca-
bendo, concretamente, transplantar soluções alcançadas nas economias 
desenvolvidas. Além disso, idealmente, pelo menos, não se praticaria 
a mera cópia, buscando-se pelo contrário, em simultâneo com o trans-
plante, perseguir a diferenciação.

É conveniente porém insistir em que não estamos falando, senão mui-
to limitadamente, no uso de recursos fiscais. Por esta e por outras razões 
cabe também lembrar que as empresas estrangeiras, individualmente 
ou através de joint ventures com empresas nacionais, poderiam ter uma 
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grande importância na transposição para o país de ramos de ativida-
des ainda ausentes. Isto já ocorreu no passado, e poderia vir a ser uma 
dimensão da política de recuperação do tempo perdido ao longo dos 
últimos 15 a 20 anos.

Finalmente, uma grande importância deveria ser atribuída à adoção, 
por empresas locais, de estratégias muito mais criativas e ousadas. Refi-
ro-me aqui sobretudo às empresas que tiveram um bom desempenho no 
que toca a sobreviver à abertura da economia. Isto, como já foi assina-
lado, muitas vezes as levou a se entrincheirar em produtos e mercados 
em que já contavam com um razoável patrimônio de conhecimentos. 
Resta pois saber em que medida poderão assumir novos e maiores ris-
cos, visando à futura conquista de (novas) posições. Para que se avance 
nesta direção, o apoio por parte dos poderes públicos às atividades de 
pesquisa e desenvolvimento, a maior interação entre empresas e univer-
sidades e outros itens integrantes da agenda das políticas tecnológicas, é 
consensualmente decisivo.

A sinergia entre as três dimensões do crescimento aqui apontadas 
reconhecidamente não é grande. Tampouco é de se esperar que os inte-
ressados no avanço de cada linha estratégica busquem se compor ou se 
articular com os interesses dominantes nas demais linhas. Como, além 
disso, está fora de cogitação o retorno ao centralismo, cabe concluir 
que os ingredientes do crescimento anteriormente assinalados devem ser 
assumidamente concebidos como (três) estratégias singulares de cresci-
mento. Idealmente, cada uma delas teria objetivos claramente definidos, 
apontaria meios (flexíveis ) para alcançá-los — e admitiria a possibilida-
de da improvisação.

Nota sobre a relação entre crescimento,
distribuição e pobreza

O crescimento rápido e sustentado ocorrido no passado brasileiro 
mostrou-se capaz de reduzir fortemente a pobreza, sem, contudo, di-
minuir a desigualdade. Em outras palavras, a suposição de que o cres-
cimento levaria à melhor distribuição se mostrou equivocada — mas 
a expansão da economia revelou-se eficaz, no que toca à retirada de 
milhões de pessoas da miséria.

Sabe-se hoje que a drástica redução da pobreza verificada no auge 
da industrialização decorreu, fundamentalmente, da multiplicação de 
ocupações urbanas não qualificadas, tanto na indústria quanto fora dela. 
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Mas sabe-se, também, que a esperada redinamização do crescimento 
industrial não mais trará significativa expansão de postos de trabalho 
ocupáveis pelos pobres. Duvida-se, inclusive, que venha a aumentar ex-
pressiva e sustentadamente o emprego não qualificado fora da indústria. 
Mais que isto, o drástico encolhimento que vem ocorrendo no emprego 
formal poderá resultar em novas reduções do rendimento médio obtido 
por diferentes tipos de trabalho.

O anterior não deve ser entendido como prova ou indício de que o 
crescimento não mais interessa, sequer, à redução da pobreza. O que 
fica claro é que se autonomizaram, enquanto problemas, não apenas a 
desigualdade, como a própria pobreza. Nessas condições, o vínculo (in-
direto) remanescente entre o crescimento da economia e os problemas 
sociais aqui referidos fica reduzido, basicamente, ao volume de arreca-
dação de recursos por parte dos poderes públicos.

Mas este juízo não deve tampouco levar à conclusão de que o próprio 
crescimento efetivamente se autonomizou. Pelo menos o crescimento 
rápido — como deve ter ficado claro ao longo do texto — depende hoje, 
crucialmente, de visões amplamente compartilhadas sobre o futuro, bem 
como da mobilização de numerosos atores públicos e privados. E isto 
não pode ser alcançado por sociedades profundamente divididas, em 
permanente crise de identidade.

Estas últimas observações sugerem que o crescimento rápido não 
apenas permite, como efetivamente requer substancial melhoria das 
condições de vida da população. Não pelos motivos outrora alegados 
(formação de mercado interno, etc.), e sim por razões morais, políticas 
— e só indiretamente econômicas.
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Indústria: o crescimento fácil e a
inflexão possível*

A indústria brasileira às vésperas da desvalorização

Nos dois anos que se seguiram ao lançamento do Plano Real — vale 
dizer, até meados de 1996 — havia fundadas suspeitas de que a abertura, 
agravada pela sobrevalorização cambial, colocara em xeque diversos se-
tores integrantes do lado real da economia. Relatos mais ou menos dra-
matizados das dificuldades enfrentadas pelos produtores de autopeças, 
bens de capital, derivados de leite ou mesmo algodão (lavoura) levavam 
a crer que a própria sobrevivência dessas atividades estava em questão.

Ninguém tinha capacidade de avaliar, contudo, as verdadeiras di-
mensões do problema. Afinal, a capacidade de resposta por parte dos 
produtores era desconhecida e, por outro lado, a olho nu podia-se notar 
que diversos mercados domésticos haviam sido substancialmente am-
pliados — o que, em princípio, criava espaços e facilitava acomodações.

Contribuía, certamente, para tornar o quadro mais sombrio a exis-
tência de dois pessimismos, antagônicos em mais de um sentido, porém 
apostando ambos em que, submetida à competição internacional, a in-
dústria doméstica enfrentaria sérias dificuldades. De um lado, se posi-
cionavam aqueles que achavam que a abertura, iniciada em 1990, tinha 
sido malfeita e, por ocasião do Plano Real, súbita e inesperadamente 

*Apresentado no XI Fórum Nacional (Rio de Janeiro, maio de 1999). Publicado em 
A Crise Mundial e a Nova Agenda de Crescimento. Velloso, João Paulo dos Reis, 
coord. Rio de Janeiro: José Olympio, 1999, pp. 273-90.
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agravada pela sobrevalorização cambial. Setores inteiros tenderiam, em 
consequência, a ser sucateados. Do lado oposto, havia o pessimismo 
daqueles que acreditavam que a superproteção havia engendrado uma 
indústria ineficiente e incapaz de sobreviver à competição externa. Ad-
virta-se, contudo, que, nesta perspectiva, o declínio ou desaparecimento 
de empresas, ou mesmo atividades, haveria de ser (supostamente) com-
pensado pelo florescimento de novas iniciativas, ensejadas pela própria 
abertura. Os empreendimentos assim surgidos ajudariam, aliás, a en-
terrar um passado, caracterizado por atividades criadas e mantidas na 
estufa dos privilégios e favores do Estado.1

Possivelmente, ao longo de 1996, e com certeza durante 1997 e 
1998, os reclamos quanto à abertura e à taxa de câmbio sobrevalorizada 
nitidamente diminuíram de intensidade ou mesmo desapareceram em 
diversos setores. É bem verdade que as importações haviam saltado de 
US$ 25.256 milhões para US$ 61.354 milhões entre 1993 e 1997 (re-
cuando para US$ 57.529 milhões em 1998), mas é importante frisar que 
parte substancial dessas importações alimentava as próprias empresas 
com insumos e equipamentos baratos. Em muitos casos elas haviam, in-
clusive, passado a comercializar importações. Além disso, diversos mer-
cados haviam sofrido enorme dilatação, permitindo a absorção tanto das 
importações quanto da própria produção doméstica.

Sem entrar em detalhes acerca do que acaba de ser dito (o fenômeno 
está amplamente documentado),2 convém ressaltar dois pontos. Primei-
ro, que numerosas empresas haviam logrado defender o seu domínio, 
redefinido, de produtos-mercados (voltaremos a este ponto mais adian-
te). Segundo, que os seus problemas haviam passado a ter por origem, 
menos a pressão competitiva externa e mais o regime de stop and go a 
que a economia passara a ser submetida. Insisto em que essa troca de 
problemática foi se tornando cada vez mais clara, à medida que as rea-
ções das empresas à competição externa obtinham resultados positivos 
— enquanto o stop and go se tornava cada vez mais stop e menos go.

Com a economia macroeconomicamente contida e as empresas se 
habilitando a produzir a preços competitivos (e com melhor qualidade), 

1Vide Castro, Antonio Barros, “O Lado Real do Real, o Debate e Algumas Surpresas”, 
em Vinte Anos de Política Econômica, Contraponto, Corecon-RJ, 1999.
2Veja-se por exemplo, Moreira, Maurício M. e Corrêa, Paulo G., “Abertura Comercial 
e Indústria: O que se Pode Esperar e o que se vem Obtendo”, em Revista de Economia 
Política, vol. 17, n° 2 (66), abril-junho de 1997.
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uma mudança de fundamental importância estava se dando. Ela pode 
ser referida como intensificação do componente endógeno (doméstico) 
da pressão competitiva. Em outras palavras, a disputa pelos mercados 
domésticos passava a se dar, crescentemente, entre produtores aqui ins-
talados, ficando as importações relegadas a uma ameaça de segunda 
instância, ou até mesmo, como já foi sugerido, à função de armas da 
própria competição.

A modesta onda de investimentos na ampliação ou mesmo constru-
ção de novas plantas que começa a ganhar contornos em 1996 (e ad-
quire maior força nos dois anos subsequentes, não obstante a quase es-
tagnação da renda disponível internamente) deixa claro o desequilíbrio 
que se instalava entre uma capacidade de oferta em expansão e uma 
demanda global virtualmente travada. Observe-se que esse desequilíbrio 
é de sinal inverso àquele surgido no day after da estabilização, quando 
a demanda em muitos mercados disparou a taxas que a oferta interna 
simplesmente não podia acompanhar.3 Acrescente-se, no entanto, que 
enquanto o primeiro desequilíbrio pôde ser corrigido pela explosão das 
importações, o segundo não encontrou solução através do crescimento 
das exportações. Esta é uma outra maneira de se dizer que o produto 
potencial da economia passava a se expandir acima do produto efetivo.

Os mais imediatos resultados da pressão competitiva externa, pro-
gressivamente estendida e ampliada pelo aumento da competição 
doméstica, foram: a rápida progressão da produtividade (que aliada 
à compressão das margens de lucro resultaria em redução dos preços 
relativos dos tradeables) e a conquista de novos avanços no combate à 
inflação. A pressão competitiva tornou-se de tal ordem que o governo 
pôde, inclusive, passar a desvalorizar o câmbio (ligeiramente) acima 
dos preços, sem prejuízos para a estabilização. Percebe-se, pois, que o 
deslizamento real do câmbio (por muitos visto como mera adoção de 
um método gradualista de desvalorização) tinha um significado muito 
maior — que viria a ser revelado, como a seguir se verá, por ocasião 
da desvalorização.4

3Castro, Antonio Barros, “Estabilizar e Crescer: O Paradoxo do Desajuste na Estabilidade”, 
em O Real e o Futuro da Economia, Fórum Nacional, José Olympio, 1995.
4Esta reflexão tem, por suposto, que a economia esteja sendo mantida, como já 
foi dito, macroeconomicamente travada — o que, como é bem sabido, decorria 
fundamentalmente dos elevados juros médios reais a que era submetida. Para uma 
caracterização das fases da política de câmbio, vide Souza, Francisco E., “Dilemas 
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Para os cidadãos, o barateamento dos bens tradeables — e consequen-
te ampliação do seu poder aquisitivo — surgiu como a grande vantagem 
decorrente das transformações em curso.5 Para a economia, por sua vez, 
essas mudanças assinalavam uma retomada da revolução do consumo de 
massas, interrompida no início dos anos 1980. O fato surge, ainda, como 
uma grande confirmação da noção, amplamente difundida nos EUA e 
demais centros desenvolvidos, de que as oportunidades de negócios mais 
atraentes se encontram hoje nos grandes mercados emergentes do Sul.

Enquanto as empresas rapidamente se adaptavam ao novo contexto, a 
economia, como um todo, tinha seus desequilíbrios agravados. O surgimen-
to de um forte déficit da balança comercial, a que se somava um déficit de 
serviços em rápida expansão (e praticamente intratável mediante políticas 
nacionais), significava que a eficácia das empresas se limitava à defesa de 
seus espaços individuais. Elas haviam, a bem dizer, cavado trincheiras em 
torno a um (redefinido) binômio produto-mercado — abrindo mão da pene-
tração, em profundidade, nos mercados externos, bem como da recupera-
ção (ressalvadas exceções pontuais) de espaços perdidos para importações.6

O desequilíbrio do Balanço de Pagamentos foi certamente agravado 
pela crise asiática e, logo a seguir, ainda mais profundamente atingido pela 
crise russa. Isto por si só já tendia a colocar a economia numa rota insusten-
tável. É bom lembrar, no entanto, que decisões tomadas no plano interno 
contribuiriam, decididamente, para o agravamento da situação. Refiro-me 
aqui, sobretudo, à conversão do programa de privatização em (importan-
te) fonte de recursos fiscais e de divisas. Especialmente no que se refere à 
esfera dos não transacionáveis, a intensificação da venda de ativos para o 
exterior não podia deixar de ter sérios efeitos sobre as contas externas.7

de Câmbio do Plano Real: Uma Análise do Presente e Indagações sobre o Futuro 
Próximo”, mimeo, 1998.
5Convém lembrar que, durante os primeiros dois anos, os rendimentos do trabalho 
acompanharam a inflação observada nos preços non-tradeables — com fortes ga-
nhos reais no que se refere ao poder aquisitivo em bens tradeables.
6Não se instalou, em consequência, o “círculo virtuoso” previsto por Mendonça de 
Barros e Goldenstein; assim como os juros elevados não mostraram ser uma “ques-
tão conjuntural” como eles supunham. Mendonça de Barros, José R. e Goldenstein, 
Lídia, “Avaliação do Processo de Reestruturação Industrial Brasileiro”, em Revista 
de Economia Política, vol. 17, no 2 (66), abril-junho/1997.
7Vender para o exterior, em ampla escala, a propriedade de ativos nontradeables 
é, em si, algo problemático. Fazê-lo sem ter em conta que isto tende a alterar, 
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A hipercompetição em que mergulhava a economia, em 1997-98, 
tendia a se manifestar sob a forma de compressão das margens de lucro. 
Acuadas por crescente competição (e pela correspondente tendência à 
compressão dos lucros), as empresas promoviam sucessivas rodadas de 
eliminação de postos de trabalho, buscando com isso novas reduções 
de custos. Os consumidores, por seu lado, enfrentando salários estag-
nados, colocados frente à ameaça do desemprego e tendo que pagar 
juros subindo à  estratosfera na quitação de suas dívidas, eram levados à 
inadimplência. A contenção macroeconômica promovida, basicamente, 
pela política de juros dava assim lugar a decisões microeconômicas que 
confirmavam e reforçavam o refreamento da economia.

A conjugação de políticas contencionistas com a autotrava derivada 
de decisões empresariais e dos consumidores havia, pois, engendrado 
tendências deflacionistas. Estas, porém, dificilmente eram percebidas 
numa sociedade profundamente marcada pela cultura (e o temor) da 
inflação.

Apesar das dificuldades enfrentadas pela economia, podemos afirmar 
que, genericamente, as empresas haviam completado um ciclo de adap-
tações, que tivera início por ocasião da nefasta experiência de abertura 
e recessão (profunda) ocorrida em 1991-92.8 Valendo-me de diversos 
autores, de entrevistas a empresas feitas nos últimos anos de forma as-
sistemática e de copiosa informação fornecida pela imprensa, concluo 
que a reestruturação/adaptação em foco tenha levado as empresas a três 
posições que podem ser descritas como se segue.

em princípio, a taxa de câmbio de equilíbrio, é verdadeiramente surpreendente. 
O anúncio de que a venda de ativos para o exterior passava a ser recurso básico 
do financiamento das transações correntes foi feito por Edmar Bacha no Fórum de 
1997; vide “Privatização e Financiamento no Brasil, 1997-99” em Brasil: Desafios 
de um País em Transformação, Fórum Nacional, Rio de Janeiro, José Olympio, 1997.
8Os primeiros passos dessa transformação foram examinados por diversos auto-
res. Uma boa descrição encontra-se em Fleury, P. e Arkader, Rebeca, “Ameaças, 
Oportunidades e Mudanças”, em Estratégias Empresarias na Indústria Brasileira: 
Discutindo Mudanças. Organizadores: Antonio Barros de Castro et al., Forense 
Universitária, 1996. A discussão de certas mudanças encontra-se aprofundada 
em Proença, Adriano e Caulliraux, Heitor, “Estratégias de Produção na Indústria 
Brasileira: Evolução Recente”, em Brasil: Desafios de um país em transformação. 
Coordenador: João Paulo dos Reis Velloso, Fórum Nacional, Rio de Janeiro, José 
Olympio, 1997.
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Tipologia

Um grupo de empresas praticou uma adaptação eminentemente re-
gressiva, caracterizada pelo encolhimento das funções de fabricação e 
pela ampliação das atividades importadoras/comercializadoras. As fir-
mas que passavam por esse processo em muitos casos regrediam de fa-
bricantes para montadoras — o que era acompanhado de drásticas redu-
ções de postos de trabalho, bem como do conteúdo técnico-produtivo 
das operações sob seu comando. A indústria eletrônica — e muito espe-
cialmente o conjunto de empresas desse ramo situado na Zona Franca 
de Manaus — constitui o caso mais patente de regressão da fabricação 
para a montagem.9

Poder-se-ia convencionar que estariam também nesse grupo numero-
sas firmas que não sobreviveram à mudança de ambiente aqui estuda-
da. Seu desaparecimento se deu seja através da incorporação por outras 
empresas, seja através do puro e simples fechamento. Lamentavelmente, 
neste bloco também deveriam ser incluídos diversos casos em que tec-
nologias avançadas (no contexto brasileiro) estavam sendo ensaiadas.

Na Argentina, onde foram realizados trabalhos com certa sistematici-
dade acerca dos resultados do ajustamento microeconômico, Kosacoff 
concluiu que estratégias eminentemente defensivas haviam sido adota-
das por cerca de 25 mil empresas, representando 60% do produto indus-
trial do país.10

*

Um segundo grupo de empresas adaptou-se mediante mudanças es-
tratégicas — no que se refere ao seu domínio produto-mercado — e 
intensa modernização. Neste bloco, as respostas dadas à alteração do 
meio ambiente pela abertura e a estabilização (aí incluída a sobrevalo-
rização cambial) atribuíram, em regra, grande ênfase à focalização de 
negócios guiados por aptidões e vantagens previamente desenvolvidas. 
O estreitamento do arco de atividades chegaria a caracterizar-se, em 
casos limites, como uma opção por nichos.

9Sousa Melo, Paulo R. e Silveira da Rosa, Sérgio E., “A Indústria Eletrônica da Zona 
Franca de Manaus”, em BNDES setorial, vol.6, setembro de 1997.
10Ver Kosacoff, B., “La Industria Argentina: Un Proceso de Restructuración 
Desarticulada”, Cepal, Documento de trabajo no 53, Buenos Aires, 1994. A tipologia 
aqui empregada não é, contudo, a mesma de Kosacoff (vide nota a seguir).
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No tocante à modernização podemos afirmar que ela se deu, extensi-
vamente, abrangendo desde métodos de administração e gerenciamento 
até a troca de equipamentos por gerações atualizadas. Mas há também 
uma dimensão intensiva, já que sucessivas rodadas no esforço de intro-
dução de melhorias de todo tipo praticamente não deixam hoje mudan-
ças incrementais significativas a serem acrescentadas. Mantidos os pro-
dutos e mercados selecionados, novas (e importantes) mudanças só se-
riam possíveis no referente ao grau de automação. Mas isto, ressalvadas 
tarefas perigosas e outras situações excepcionais, raramente mostra-se 
economicamente atraente. E isto não apenas em decorrência do volume 
de investimentos adicionais requeridos, como pelo melhor retorno possi-
velmente obtido por outras aplicações (por exemplo, o desenvolvimento 
de marcas próprias). Compreende-se: a construção de uma identidade 
diferenciada — e não o barateamento de produtos mediante produção 
em massa — é aqui a opção-chave.

Em algumas empresas, especialmente no ramo de autopeças, as trans-
formações características desse segundo grupo foram acompanhadas de 
mudança do controle acionário. Mesmo nestes casos, contudo, se obser-
va uma tendência à preservação, a curto prazo pelo menos, da herança 
de práticas, modo de inserção no mercado e outras opções oriundas da 
experiência pregressa.

Como resultado das reações levadas a efeito pelo segundo bloco de 
empresas — que reúne numerosos casos de êxito — veio a surgir um dos 
pilares da nova indústria.

Passando ao terceiro grupo da tipologia aqui sugerida, nele encon-
traremos empresas que, além de se modernizar — e reafirmar, em boa 
medida, a trajetória pregressa —, vêm expandindo, significativamente, a 
sua capacidade produtiva. Aqui também se verificam esforços no sentido 
da focalização e desverticalização das atividades. Mas o que caracteriza 
o grupo é, sobretudo, a ampliação e mesmo criação de novas plantas 
— não raro acompanhada de importantes mudanças na distribuição es-
pacial das atividades.

Nessa terceira categoria encontram-se diversas empresas nacionais 
de médio e grande porte, porém o destaque consiste em empresas multi-
nacionais empenhadas em confirmar a sua presença no país, através da 
ampliação de fábricas e a criação de novas unidades produtivas. Aí tam-
bém devem ser incluídas grandes empresas estrangeiras que agora che-
gam ao país. Por razões que atendem sobretudo às diretrizes estratégicas 
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de suas matrizes, essas firmas (com a notória exceção da Fiat) não têm 
utilizado sua capacidade produtiva (hoje, em regra, bastante atualizada) 
para exportar significativamente.11 Esta afirmativa precisa, contudo, ser 
qualificada uma vez que as vendas para o Mercosul aí se encontram 
compreendidas.

*

Os três blocos de empresas já haviam, em grande medida, completa-
do, em 1998, o enxugamento e demais mudanças almejadas em respos-
ta às transformações ocorridas no meio ambiente doméstico. Além disso, 
o refreamento cada vez mais acentuado da economia acarretava dificul-
dades que iam sendo penosamente respondidas através de cortes e en-
xugamentos incrementais — com rendimentos decrescentes em relação 
à reestruturação levada a efeito no passado recente. A rigor, mesmo ali 
onde as margens já se encontravam ultracomprimidas, ia se tornando 
difícil praticar novas rodadas de eliminação de postos de trabalho. Com-
preende-se: a mão de obra já havia sido submetida a um severo processo 
de seleção e, em muitos casos, inclusive, (re)treinada.

Concluída a sumária apresentação dessa tipologia, é preciso advertir 
que um grupo de empresas não foi aqui contemplado. Ele reúne casos 
oriundos da privatização e se caracteriza pelo fato de que sua identidade 
e opções estratégicas estão longe de se encontrar definidas. O conjunto 
amorfo a que pertencem pôde, em regra, exibir lucros nos mais recen-
tes anos, seja em decorrência da elevação das tarifas estabelecidas por 
ocasião da privatização, seja pelo fato de que a saída da esfera pública 
lhes permitiu tomar decisões obviamente desejáveis, mas impedidas ou 
dificultadas pela legislação a que estavam subordinadas quando ainda 
estatais. Basicamente, no entanto, e por contraste com as empresas inte-
grantes dos três blocos acima caracterizados, este subconjunto aguarda 

11Por ocasião da inusitada decisão por parte do governo brasileiro de reduzir as 
tarifas de importação de veículos de 32% para 20% (setembro de 1994) chegou 
inclusive a ser cogitada a redução dos investimentos então previstos por parte das 
empresas automobilísticas instaladas no país. É conveniente frisar, no entanto, 
que esta hipótese foi considerada antes que a explosão de mercado doméstico se 
tomasse patente. Uma sumária reconstrução das medidas que precederam e cul-
minaram no acordo automotivo encontra-se em Bonelli, Regis et al., “As Políticas 
Industrial e de Comércio Exterior no Brasil: Rumos e Indefinições”, Ipea, Texto 
para discussão no 527, 1997.

O desenvolvimento brasileiro.indd   234 11/8/11   4:53 PM



 235

definições minimamente precisas quanto às suas opções — e, provavel-
mente, ainda será objeto de grandes mudanças (e recombinações) no 
futuro próximo.

Quanto às pequenas empresas, na sua característica heterogeneida-
de, estariam presentes, no primeiro e no segundo bloco, havendo ainda 
um numeroso contingente que subsistiu, pouco modificado. Na reconfi-
guração das estratégias a seguir apontadas por parte de médias e grandes 
empresas, importantes funções poderão ser exercidas por pequenas em-
presas. O tema não poderá, contudo, ser devidamente abordado neste 
trabalho.

A indústria após a desvalorização: impulsos 
e problemas

Impulsos

Com a economia travada por políticas macroeconômicas severamente 
contracionistas — os juros reais Selic se situaram, em média, em 27 % ao 
ano em 1998 — e os próprios agentes, como já foi assinalado, levados 
a uma postura refreadora, chegou-se, em janeiro de 1999, à eminência 
de uma crise cambial e, por fim, à desvalorização. É importante refletir 
sobre o significado e implicações desse episódio.

As empresas, que já haviam, em regra, completado um longo e peno-
so ajuste, estavam tratando de espremer a sua (já ressecada) estrutura de 
custos em busca de novas economias. Visavam com isto tornar-se capazes 
de oferecer vantagens adicionais a clientes crescentemente cautelosos e 
retraídos. Vista a questão por este prisma, não deve surpreender a rápida 
diluição do impacto inflacionário ocasionado pela desvalorização.12

No caso brasileiro, em suma, a tentativa de alteração dos preços 
relativos, em que consiste, em última análise, qualquer desvalorização 
cambial, teve enorme êxito. Em tais condições, é natural supor que, 
passada a fase de decantação da turbulência inicial e (re)estabelecidas, 

12Os analistas, no entanto, erraram grosseiramente, em regra, em suas previsões 
relativas à inflação de 1999. Os piores equívocos ficaram por conta de analistas ex-
ternos (o Deutsche Bank previu inflação de 70%, enquanto o Citibank, por exemplo, 
previu recessão de 6%). Não cabe, contudo, esquecer que a postura oficial do go-
verno brasileiro foi, até o dia da desvalorização, de que esta teria efeitos desastrosos 
sobre a inflação e tudo o mais.
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progressivamente, as conexões financeiras e comerciais no exterior, as 
exportações venham a apresentar substancial crescimento.13 Estariam 
com isto sendo corrigidos certos exageros cometidos na fase em que 
comprar no exterior era um poderoso recurso na luta pela sobrevivên-
cia. Além disso, claro, a substituição de importações está sendo desde 
já impulsada.14

Os dois tipos de reação que acabam de ser apontados não reque-
rem ousadias ou mudanças de rotas: são, a bem dizer, consequências 
mecânicas da desvalorização. De igual maneira, se o governo reagir 
ao novo quadro tão somente apoiando o aumento das exportações e 
incentivando a substituição de importações, estará caminhando a rebo-
que dos fatos.

Isto significa que a economia ingressa hoje num quadro favorável ao 
crescimento. Ou seja, se abstrairmos a possibilidade do agravamento 
do desajuste fiscal (percebido pelos financiadores externos como prin-
cipal indicador da saúde da economia) e não ocorrerem novos choques 
externos, há fortes motivos para se crer que a economia se encontra no 
que poderíamos denominar de posição de largada para o crescimento. 
Isso, no entanto, pouco nos diz sobre a trajetória de crescimento a que 
se pode aspirar.

Problemas

A economia se defronta com uma situação de Balanço de Pagamentos 
nada tranquilizante. A esse respeito, é preciso ter em conta, antes de mais 
nada, o quadro mundial e, muito particularmente, o impacto negativo da 
desaceleração asiática sobre as exportações e produtos primários mais ou 
menos processados.15 Quanto ao Brasil, seu déficit de transações correntes, 

13Como é notório, o mau desempenho exportador brasileiro em 1999 está sendo 
seriamente afetado pelas péssimas condições do mercado internacional de produtos 
primários. Observe-se, contudo, que no que se refere a esse componente, a situação 
estaria pior se não tivesse ocorrido a desvalorização.
14Não cabe dúvida quanto ao fato de que o dramático aumento das importações, em 
certos casos, começou a induzir a substituição de importações antes mesmo da des-
valorização. Tudo indica, no entanto, que este fenômeno — que poderia ser referido 
como “efeito vaporetto” — se revelou muito menos importante do que supuseram 
Mendonça de Barros e Goldenstein, ibidem.
15Sobre os mercados asiáticos como “locomotiva” do comércio internacional nos 
anos 1990 e os impactos negativos da sua crise, vide Unctad Trade and Development 
Report, 1998.
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da ordem de 4,5% do PIB, não pode ser mantido nesse patamar. Isto não 
é sentido presentemente como um problema imediato e maior, dada a 
decisiva contribuição do programa de privatização. Nos cinco primeiros 
meses de 1999, o processo de privatização assegurou recursos equiva-
lentes à metade do déficit verificado nas transações correntes.16 Trata-se, 
porém, de uma situação excepcional e obviamente transitória. Nem a 
privatização nem a entrada líquida de recursos para a Bolsa (que voltou 
recentemente a ser importante) são processos sustentáveis ou confiáveis. 
Em última análise, enquanto não reconstituir um saldo amplo e sustentá-
vel, a economia continuará à mercê do estado de ânimo dos investidores 
externos, o que implica depender da percepção de aplicadores que, além 
de não conhecê-la, têm revelado um ânimo bastante volátil. Cabe, além 
disso, acrescentar que os encargos futuros da atual entrada de investimen-
to direto estrangeiro, no elevado volume em que vem ocorrendo, não po-
dem deixar de trazer severas pressões sobre as contas externas num futuro 
bastante próximo.17

Na prática, a mais grave consequência da vulnerabilidade do balanço 
de pagamentos consiste em que a economia continua sujeita a bruscas 
e fortes freadas. Aliás, não é preciso frisar que a mera consciência disso 
tende a ter efeitos deletérios sobre a confiança dos investidores, provo-
cando com isso certa erosão do seu ímpeto expansivo.

O segundo tipo de problema já foi anteriormente sugerido, quando 
da caracterização das estratégias de ajustamento levadas a efeito pelas 
empresas. Vimos, então, que dos dois pilares sobre os quais se assen-
ta a nova indústria — correspondentes ao segundo e ao terceiro bloco 
de empresas anteriormente caracterizados —, aquele onde se situam, 
predominantemente, médias e grandes empresas brasileiras escolheu o 
entrincheiramento como postura básica. Foi além disso sugerido que, 
uma vez realizada esta opção, a eventual melhoria das circunstâncias 
ambientais (no caso, via desvalorização e redução dos juros) tende a 
produzir um certo relaxamento. A sugestão evoca o conhecido princípio 
enunciado por Porter, de que o medo do fracasso mobiliza mais do que 

16Fonte: Departamento Econômico do Banco Central.
17Para uma avaliação bastante preocupante das pressões exercidas sobre o balanço 
de pagamentos em decorrência da inversão estrangeira direta, veja-se “Brasil: Fuerte 
Incremento de los Flujos de Inversión Extranjera Directa y las Futuras Presiones sobre 
la Balanza de Pagos”, Cepal, dezembro de 1998, mimeo.
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as esperanças de sucesso.18 Mais precisamente, o que está sendo dito 
é que as empresas integrantes do segundo bloco já consolidaram um 
padrão de conduta concebido e implementado diante de circunstâncias 
muito diferentes das atuais. Os últimos episódios, contudo, em vez de 
negar a validade das opções então feitas (sempre na esfera dos trade-
ables), tendem a aliviar a situação das empresas, permitindo que elas 
continuem em suas trincheiras — tornadas agora mais confortáveis.

As novas oportunidades tendem, em suma, a resultar, até mesmo por 
uma questão de consistência das percepções, bem como das decisões, 
no mero desdobramento e consolidação de escolhas anteriores. Se, no 
entanto, lembrarmos que elas foram adotadas por um critério de busca 
da sobrevivência, concluiremos que estará sendo possivelmente perdida 
uma oportunidade de reexame e redefinição das estratégias. Afinal, não 
há hoje grandes ameaças procedentes de competidores externos. Have-
ria, sim, que olhar para os mercados e se indagar sobre as possibilidades 
(futuras) neles contidas, uma vez que, em muitos casos, talvez se possa 
ensaiar a transição para outros mercados — já detectados ou até mesmo 
presumidos. A sugestão indubitavelmente implica colocar o critério do 
crescimento no lugar do critério anteriormente dominante de busca da 
sobrevivência.

A nova postura evidentemente impõe a revisão das relações da em-
presa com aqueles que com elas interagem — começando pelos pode-
res públicos e prosseguindo com os fornecedores, clientes e os próprios 
trabalhadores. Uma outra grande questão consiste nas elasticidades de 
demanda, bem como na mutabilidade característica dos mercados con-
temporâneos.

No que se refere ao terceiro bloco (onde além de algumas grandes 
empresas brasileiras estão, sobretudo, as empresas multinacionais de 
maior porte) o problema é de outra natureza. As limitações, no caso, 
encontram-se estabelecidas na estratégia traçada pelas matrizes.

Tudo indica que, ressalvadas pouquíssimas exceções, as multinacio-
nais preexistentes no país e as que estão chegando pretendem produzir 
para o mercado doméstico e para o Mercosul. A mais imediata dificuldade 
no caso consiste no seu impacto sobre o Balanço de Pagamentos (em re-
gra negativo, sobretudo se tivermos em conta as remessas de rendimentos 
para o exterior). Um outro problema consiste na tendência — induzida 

18Porter, Michael, The Competitive Advantage of Nations. The Free Press, 1990.
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pela revolução informacional — a que as funções corporativas nobres per-
maneçam ou até mesmo retornem para os centros desenvolvidos.

O terceiro tipo de problema deve ser entendido a partir do fato de que 
o ajustamento defensivo/modernizante se deu, essencialmente, no âm-
bito restrito das empresas. Ou seja, ressalvadas mais uma vez exceções, 
não se verificaram reestruturações concebidas e implementadas tendo 
em vista cadeias produtivas.

A ausência da dimensão cadeia (ou mesoeconômica) pode ser expli-
cada, em parte pelo menos, por uma posição de governo: as autoridades, 
especialmente aquelas situadas no executivo federal, relutaram, enorme-
mente, em assumir políticas não horizontais.19 Hoje, no entanto, vem 
sendo admitido que alguns setores requerem políticas especificamen-
te dedicadas a seus problemas. Resta acrescentar que a (re)introdução 
de critérios ditos verticais (ou setoriais) se torna ainda mais importante 
numa perspectiva que, indo além das dificuldades enfrentadas pelas em-
presas, trate de repensar o crescimento da economia.

Se o primeiro problema acima apontado põe em evidência a vulne-
rabilidade do Balanço de Pagamentos — e, portanto, a ameaça de novos 
stops — o segundo e o terceiro sugerem, especificamente, dificuldades no 
crescimento (a médio e longo prazo) das empresas. E isto, com certeza, 
não pode deixar de comprometer a trajetória de expansão da economia. 
Para cada um dos problemas apontados, será sumariamente contemplada 
a seguir uma possível linhagem ou dimensão de política industrial.

Uma política industrial em três dimensões

No que se refere aos problemas de balanço de pagamentos, que já 
vinham sendo percebidos e (precariamente) enfrentados antes da desva-
lorização — mediante políticas de apoio às exportações e umas poucas 
iniciativas no campo da substituição de importações — haveria apenas 
que cobrar efetividade, bem como articulação com outras políticas. 
Além disso, e consistentemente com a análise desenvolvida neste traba-
lho, as atenções deveriam voltar-se para uma outra dimensão: impedir 
que as empresas se contentem com menos do que podem alcançar, dada 
a impulsão trazida pelo novo câmbio e os novos juros. E isto significa 

19A grande exceção aqui consiste, como é bem sabido, no BNDES. Em alguns es-
tados da federação, no entanto, para o bem e para o mal, um acentuado ativismo 
caracterizou os mais recentes anos.
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que as novidades deveriam provir, essencialmente, de resultados obtidos 
nas outras duas frentes. Passemos pois, de imediato, à segunda dimen-
são, onde há, sem dúvida, muito a dizer.

A introdução de uma segunda dimensão da política industrial pode 
ser facilitada pela evocação da clássica tipologia de Miles e Snow, que 
distingue (essencialmente) entre estratégias reativas e prospectivas.20

A insistência por parte das empresas, daqui para a frente, em esco-
lhas realizadas quando elas se encontravam acuadas pela abertura, a 
desvalorização e o atraso tecnológico acumulado na década de 1980, 
deve ser entendida como uma opção altamente conservadora. Tudo se 
passaria como se a sua conduta permanecesse regida pela busca da efi-
ciência e da racionalização — aí incluída, com destaque, a focalização. 
Em outras palavras, não se cogitaria, sequer, de rever posicionamentos 
estratégicos e identidades. As empresas permaneceriam, numa palavra, 
prisioneiras de estratégias reativas.

Uma tal postura significa, em última análise, a perda de uma preciosa 
oportunidade de sintonização com um mundo caracterizado, não ape-
nas por modernos métodos e meios de organização e produção, como, 
sobretudo, pela elevada mutabilidade das situações e demandas. E, no 
entanto, convém frisar, muitas das características por elas hoje apresen-
tadas não teriam sido sequer cogitadas se se soubesse, de antemão, que 
o país conseguiria implementar com grande êxito, uma substancial des-
valorização de sua moeda.

Estratégias prospectivas, por contraste, podem ser concebidas como 
voltadas para oportunidades e desafios apenas antevistos, ou seja, que 
ainda não se encontram evidenciados. Empresas engajadas nesse tipo de 
estratégia tipicamente subestimam ou mesmo sacrificam áreas maduras, 
encurtam a vida de seus produtos, diversificam e experimentam. Isto 
significa que não apenas se recusam a (meramente) responder ao meio 
ambiente, como aceitam abandonar as suas trincheiras. A busca de ele-
vados retornos se faz, então, mediante a incessante busca de melhores 
oportunidades — ao preço da aceitação de maiores riscos. Evidentemen-
te, o seu horizonte não é o curto prazo.

Não cabe dúvida que o posicionamento prospectivo esteve presente 
no passado, vindo mesmo a consistir na referência básica da obra de 

20Miles, R. e Snow, C C., Organizational Strategy, Structure and Process. MacGraw 
Hill Book, 1978.
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Schumpeter. Mas é fundamental perceber que ele se torna especial-
mente oportuno, no contexto aqui focalizado. A primeira (e menos im-
portante) razão consiste no fato, diversas vezes referido nesse trabalho, 
de que as empresas subitamente adquiriram um grau de liberdade na 
sua conduta. A segunda e mais genérica razão pode ser resumida como 
se segue.

Sabemos todos que as decisões tomadas pelas empresas no sentido 
da modernização organizacional, logística, gerencial e tecnológica tra-
zem para o contexto brasileiro mudanças que integram um paradigma 
já amplamente difundido no mundo desenvolvido. Convém, no entanto, 
advertir que o paradigma da revolução informacional não se caracteriza 
apenas por seus resultados materiais e pelas mudanças organizacionais 
a ela associadas. Pode-se mesmo afirmar, com Castells, que as mudanças 
trazidas por essa revolução não devem ser entendidas a partir dos meios 
e recursos que a caracterizam e sim pela mudança de postura a ela asso-
ciada. A revolução coloca as empresas, muito particularmente, diante de 
processos em aberto a serem desenvolvidos em direções não predeter-
minadas.21 Mais que isto, abre a própria empresa — que, especialmente 
nos ramos de fronteira, perde em boa medida a nitidez dos seus contor-
nos, passando a atuar como “redes”. É a partir dessa perspectiva que a 
adoção de estratégias prospectivas pode e deve ser entendida como um 
movimento consistente com o novo paradigma.

Ressaltamos até aqui, fundamentalmente, o reaproveitamento do 
existente — que pode ser alcançado mediante visões do futuro, reela-
boração crítica da experiência acumulada e adoção de novas hipóteses 
e ideias. Na prática, contudo, em diversos casos, e mesmo em se tratan-
do de pequenas rupturas, a evolução em novas direções requer novos 
investimentos. Mas convém chamar a atenção para o fato de que, ao 
contrário do ocorrido quando a economia se encontrava em constru-
ção (até 1980), a ênfase aqui não recai sobre a acumulação de capital 
ou, mais precisamente, sobre a formação de capital fixo. A rigor, o que 
se pretende, no caso, é prioritariamente o esticamento (strechting) do 
capital. Assim entendida a situação, vemos que, enquanto a desvalori-
zação cambial contribuiu decididamente para que a economia pudesse 
ser macroeconomicamente destravada, o abandono de posturas reativas 
equivaleria a destravar microeconomicamente a economia.

21Castells, Manuel, The Rise of the Network Society. Blackwell Publishers, 1996.
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Sem tentar especificar as características de uma política voltada para 
a indução de reposicionamentos estratégicos, ficam aqui sumariamente 
registradas algumas observações.

Primeiramente, o que mais se necessita para mudar a postura estraté-
gica é ânimo renovado e informações adicionais. Começando por este 
último ponto, convém frisar que alimentar as empresas com novas ideias 
e abundantes informações (acerca de novas soluções, possibilidades, 
etc.) requer uma radical mudança de atitude por parte de órgãos públi-
cos. Não apenas no limitado sentido da busca ativa das empresas, como 
no sentido mais amplo da busca de parcerias com entidades capazes de 
contribuir para a geração e difusão de ideias — bem como a capacitação 
de todos os envolvidos nesse esforço.22

Um bom exercício preliminar, visando dar força a este tipo de polí-
tica, consistiria na revisão das funções dos órgãos potencialmente en-
volvidos. Não é preciso sublinhar que aí estariam desde organismos fe-
derais como o BNDES, a Finep, o CNPq e o IBGE, até uma profusão de 
órgãos estaduais, municipais e outros, representantes da sociedade civil. 
Não tenho dúvidas, porém, que para que se avance substancialmente na 
nova direção, é indispensável que o governo central assuma e lidere o 
movimento. Concretamente, seria preciso que órgãos governamentais, 
associados a uma grande variedade de parceiros (algumas vezes, inclu-
sive, sob sua liderança), se dedicassem a produzir visões (globais e par-
ciais) do que se pretende que venha a ser a economia.

A terceira dimensão da política aqui esquematicamente comentada 
refere-se, por fim, à reestruturação de setores e cadeias.

Enquanto a mudança de postura por parte das empresas requer, pre-
dominantemente, políticas horizontais (de criação e difusão de conheci-
mento), a concentração/reestruturação de cadeias é, por definição, uma 
política vertical. Não tenho dúvida que o conhecimento que hoje dis-
põem técnicos e empresários permite que se assuma, finalmente, este 
tipo de política.23 Afinal se, reconhecidamente, a reestruturação avançou 

22Certas entidades já praticam, parcialmente, pelo menos, políticas do tipo aqui 
genericamente defendido. Assim, por exemplo, o IPT (Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas, de São Paulo) tem um programa (voltado para a área de plásticos) 
através do qual os problemas das empresas são diagnosticados e sugestões são feitas 
para o seu enfrentamento.
23No tocante à Petroquímica, onde as ideias encontram-se bastante amadurecidas 
e o conflito de interesses parece haver amainado, veja-se Erber, Fábio, “Desarollo y 
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enormemente no nível das empresas individualmente tomadas, ela pouco 
ou nada avançou no sentido de alcançar configurações sustentáveis em 
determinados setores e cadeias. Por outro lado, não há por que omitir que 
este tipo de política é, por natureza, financeiramente intensiva — tenden-
do pois a acionar, justificadamente, os sinais de alarme macroeconômicos.

Por outro lado, por contraste com a predisposição ao corte de custos 
próprio de condutas defensivas, as estratégias criativas são, em princí-
pio, mais empregadoras. Antes de mais nada, por priorizar a elevação 
da produtividade do capital (e não do trabalho), o que significa, essen-
cialmente, tirar mais produto das mesmas instalações e equipamentos 
(capital streachting). Além disso, por contribuir, possivelmente, para a 
aceleração do crescimento da economia como um todo — e por con-
seguinte, para a criação de mais empregos na esfera dos serviços. Além 
disso é também importante frisar que estamos falando da criação de so-
luções capazes de gerar (além de elevado retorno para o capital), opor-
tunidades de trabalho remuneradas muito acima da média. E é por esta 
razão, também, que estamos aqui defendendo, não uma mera passagem 
da reestruturação para o crescimento, e sim o que poderia ser concebido 
como uma nova rodada de reestruturações.

Algumas conclusões

Partimos neste trabalho da convicção de que numerosas empresas 
produtoras de tradeables, tendo recentemente concluído seu ajustamen-
to, deparam-se hoje, inesperadamente, com uma desvalorização que 
lhes propicia, daqui para a frente, boas oportunidades de lucro. Quanto 
à economia, desde que não surjam novos tropeços ou choques, encon-
tra-se, como já foi dito, numa posição de largada para um crescimento 
que tratamos de caracterizar como fácil, medíocre, e altamente sujeito a 
interrupções. Este é, contudo, o crescimento inerente à grande reforma 
microeconômica dos anos 1990.

A argumentação precedente avança a hipótese de que uma nova ro-
dada de reestruturações poderia ser incentivada e apoiada. Não se trata-
ria, agora, de mudanças meramente reativas e seu objetivo maior seria o 

Reestructuración de la Petroquímica Brasileña”, em Auge y Ocaso del Capitalismo 
Assistido: la Industria Petroquímica en América Latina. Cepal/Iorc, 1997. Outros 
complexos vêm sendo diagnosticados em diversos trabalhos publicados pela revista 
BNDES Setorial.
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deslocamento para cima do potencial de crescimento a ser efetivado — 
sustentadamente — nos próximos anos. Como já foi também assinalado, 
esta opção significaria que, uma vez destravada a macroeconomia, se 
tentaria destravar a evolução das próprias empresas.

É importante também frisar que a reorientação aqui defendida é am-
biciosa nos objetivos, mas econômica nos meios. Fundamentalmente, 
não se trata de gastar mais e, sim, diferentemente e melhor. As razões 
dessa postura, inequivocamente contrastante com as propostas tradicio-
nais de retomada do crescimento, não se resumem ao judicioso acata-
mento da restrição fiscal. Trata-se também de consistentemente admitir 
que numa economia aberta, repleta de agentes econômicos que jamais 
tiram o dedo do gatilho financeiro, e portanto altamente vulnerável aos 
humores do mercado, as políticas de impulsão macroeconômica não 
têm mais praticamente espaço.

Parte-se também da visão (oposta à sabedoria convencional) de que 
a globalização e a revolução informacional induzem ao ativismo. As 
razões fundamentalmente são duas. Uma delas consiste em que hoje, 
mais do que nunca, as economias expõem cruamente segmentos popu-
lacionais, regiões e setores às vicissitudes de uma competição cortante e 
volátil — que por vezes nada tem a ver com competitividade. Aliás, cabe 
frisar, a economia mais globalizada tende a ser, também, local e regio-
nalmente mais sensível. A outra razão advém do fato de que a revolução 
informacional efetivamente multiplica, enormemente, as possibilidades 
de aproveitamento dos recursos produtivos. E as empresas, isoladamen-
te, não podendo apropriar-se de todos os benefícios derivados de sua 
(possível) ousadia, ou simplesmente não dispondo de suficiente motiva-
ção e ânimo, tendem, com frequência, a ter atitudes mais contidas do 
que seria de se desejar do ponto de vista da sociedade e do longo prazo.

Finalizando, não posso deixar de acrescentar que oportunidades his-
tóricas nem sempre surgem — e, ainda assim, são muitas vezes perdidas. 
O excepcional ano de 1996, por exemplo, onde tudo parecia dar certo, 
poderia ter sido usado para correção de problemas já evidenciados na 
condução do Real. Mas não o foi. E entramos com isso, fragilíssimos, no 
biênio 1997-98.

No caso aqui em foco, é altamente desejável que a oportunidade com 
que nos deparamos não fique na história como um mero alívio ou trégua 
— como o foi 1996. Para isto, contudo, seria preciso não se contentar 
com o crescimento fácil e medíocre, de que diversas vezes falamos. Afi-
nal estamos hoje encerrando duas décadas perdidas para o crescimento.
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Crescimento reprimido versus
balança de comércio como
variável de ajuste*

Introdução

Quem hoje discute o crescimento da economia brasileira tem neces-
sariamente as suas atenções voltadas para duas ordens de questões.

Primeiramente, há que se ter em conta os desequilíbrios macroeco-
nômicos ou, mais precisamente, os déficits de transações correntes e o 
fiscal. O aumento desses desequilíbrios, a partir de certo ponto, produz 
deterioração das expectativas com relação ao futuro da economia. Em 
consequência, o país é obrigado a elevar as taxas de juros, o que preju-
dica e, no limite, inviabiliza o crescimento.

Mas o crescimento, suas possibilidades e limitações podem também 
ser vistos por um outro ângulo. Refiro-me à capacidade por parte das 
empresas domésticas de competir com a produção realizada no exterior. 
No que se refere a este aspecto, não cabe dúvidas de que as empresas 
sediadas no país vêm passando por um amplo movimento de reestrutu-
ração que estaria, em princípio, elevando a sua capacidade de competir. 
Concretamente, um grande número delas vem alterando suas formas de 
organização, as técnicas empregadas e o portfólio de produtos. Ao fazê-
lo, estão não apenas aumentando a sua produtividade e a qualidade de 
seus produtos como, genericamente, reduzindo a distância que as separa 

*Apresentado no X Fórum Nacional (Rio de Janeiro, maio de 1998). Publicado no 
livro O Brasil e o Mundo no Limiar do Novo Século (2. v.). João Paulo dos Reis 
Velloso, org., Rio de Janeiro: José Olympio, 1998, pp. 153-64.
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dos seus concorrentes no exterior. Evidentemente, o movimento nesta 
direção tende a reforçar a capacidade de crescer da economia.

As duas questões aqui assinaladas apontam, em princípio, em dire-
ções opostas. De fato, enquanto os desequilíbrios macroeconômicos 
têm, consensualmente, travado a expansão da economia, a reestrutu-
ração das empresas vem aumentando o seu potencial de crescimento. 
Até muito recentemente, aliás, alguns membros do governo “apostavam” 
que o aumento da produtividade não tardaria em colocar sob controle 
o desequilíbrio externo — liberando-se desta maneira o crescimento da 
economia de uma de suas travas (a outra seria o desequilíbrio fiscal). La-
mentavelmente, no entanto, o aumento da produtividade (inegavelmente 
intenso e amplo), frustrando expectativas, não foi capaz de minorar a 
restrição macroeconômica externa. Esta, pelo contrário, tornada crítica 
em decorrência da crise asiática, veio a prevalecer, levando ao pacote de 
outubro de 1997 e à derrubada do crescimento.

No que se segue, desenvolverei algumas considerações sobre os pon-
tos que acabam de ser assinalados. Antes, contudo, convém registrar 
algumas advertências.

Acerca da restrição externa ao crescimento

Das duas restrições macroeconômicas, o texto focalizará quase que 
exclusivamente a externa, fazendo apenas uma ou outra referência à de 
natureza fiscal. Evitarei, por outro lado, a questão do câmbio e de sua re-
conhecida sobrevalorização. Primeiramente, porque, após a deflagração 
da crise asiática, paira uma suspeição generalizada sobre os mercados 
emergentes. Em tais condições, torna-se temerária a introdução de des-
continuidades na política cambial de uma economia patentemente fragi-
lizada por desequilíbrios macroeconômicos e, consequentemente, uma 
forte candidata a ataques especulativos.1 Além disso, porque, há de se con-
vir, o governo encontrou e está praticando uma política de desvalorização 
gradual que poderá acarretar, em três anos, uma desvalorização real frente 
ao dólar próxima de 15%.2 A maioria dos analistas, até onde percebo, 

1A própria instabilidade mundial poderá, no entanto, engendrar situações em que a 
desvalorização de fato venha a se impor. Isto, porém, nos faria ingressar num cená-
rio de crise generalizada, possibilidade que não será aqui contemplada.
2Convém lembrar que este número não pode ser comparado com cifras relativas à 
desvalorização nominal.
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consideraria satisfatória uma desvalorização (real) desta ordem de gran-
deza. Finalmente, porque praticamente desapareceram os reclamos por 
parte de empresas ou setores quanto à invasão dos mercados domésticos, 
em decorrência da conjugação da abertura com a apreciação cambial.

Uma segunda ordem de ponderações refere-se ao relacionamento en-
tre os dois desequilíbrios macroeconômicos e o crescimento.

É bem verdade que qualquer dos dois desequilíbrios, ao se fazer 
acompanhar da deterioração das expectativas, leva ao estabelecimento 
de juros que prejudicam o crescimento. Mas a similitude termina aí. No 
caso do déficit de transações correntes, o próprio crescimento da econo-
mia, seja qual for a sua origem, tende a agravar o problema. Aliás, se a 
magnitude do déficit (já) estiver sendo percebida como crítica — como 
parece ser o caso na atualidade — o crescimento torna-se praticamente 
impossível. Quanto ao déficit fiscal, pelo contrário, tende em princípio 
a ser aliviado pelo crescimento — que aumenta a arrecadação, sem que 
os gastos tenham de ser expandidos na mesma proporção.

Em resumo, o desequilíbrio externo dificulta ou mesmo impede o 
crescimento, pelo simples fato de que a expansão da economia agrava-o 
ainda mais. O déficit público, por sua vez, sem ter uma relação recipro-
camente agravante com o crescimento, constitui também uma barreira 
à expansão — desde que financiá-lo exija juros incompatíveis com o 
crescimento.3

A terceira ordem de considerações preliminares requer que se distin-
ga entre a Balança Comercial e a Balança de Serviços.

Digamos, inicialmente, que os itens que compõem a Balança de 
Serviços são de difícil manejo pela política econômica. Assim, quanto 
ao componente Renda Líquida do Exterior (juros e lucros remetidos 
menos recebidos), não cabe sequer cogitar acerca da restauração do 

3A combinação de amplos déficits fiscais com crescimento não seria problemática 
ali onde (ou, melhor dito, enquanto) o seu surgimento não acarretasse deterioração 
significativa do estado das expectativas. Neste caso, a expansão do déficit (enquanto 
não se atingisse a barreira do pleno emprego) estaria, mesmo, impulsando o cres-
cimento. Num país recém-saído da alta inflação, contudo, as expectativas são, em 
princípio, particularmente excitáveis — o que converte o aumento do déficit num 
expediente altamente perigoso. Na experiência, em curso até o advento da crise 
asiática, porém, a excepcionalidade da abundância de recursos externos permitiu 
o financiamento, não inflacionário, de déficits em proporções muito superiores ao 
que se poderia esperar.

O desenvolvimento brasileiro.indd   247 11/8/11   4:53 PM



248   

seu controle: qualquer movimento nesta direção tende a ter efeitos 
desastrosos na Balança de Capitais. Já no tocante ao Balanço de Fretes 
e ao de Turismo, a dificuldade é de outra natureza: a melhoria signifi-
cativa da receita obtida em qualquer destas contas, simplesmente, não 
é algo que se possa facilmente conseguir a curto prazo.

Por contraste com o que acaba de ser assinalado acerca do Saldo de 
Serviços, o Saldo de Comércio é passível de significativas alterações de 
curto prazo, produzidas através de políticas de manejo da conjuntura. 
Na experiência brasileira recente, este tipo de efeito tem sido obtido, 
repetidamente, mediante drásticas interrupções (stops) do crescimen-
to. Além disso, o esforço no sentido da ampliação das exportações e 
da compressão das importações (substituídas por produção doméstica) 
pode também alcançar sensíveis resultados no médio prazo (dois a qua-
tro anos). Contrariamente (e insistindo no argumento), mesmo a médio 
prazo, não parece fácil alterar significativamente os resultados da Balan-
ça de Serviços.4 Conclui-se, portanto, pela redescoberta da importância 
estratégica do Saldo Comercial como variável de ajuste.5

Uma última advertência deve ser aqui acrescentada. Ao contrário de 
certos países (o México seria um bom exemplo) a Balança de Serviços, 
no caso brasileiro, é negativa, simultaneamente, nos seus três impor-
tantes componentes (Renda Líquida do Exterior, Fretes e Turismo). Além 
disto, a Renda Líquida do Exterior (RLE) vem crescendo galopantemente 
desde o início do Plano Real (tendo saltado de -8.820 milhões de dóla-
res, em 1994, para -15.985 milhões de dólares em 1997).

A frustrada estratégia de 1997

Na primeira metade de 1997, a rápida deterioração das contas exter-
nas começava a preocupar mesmo aqueles que até recentemente não 

4Evidentemente, países que já contam com uma infraestrutura de turismo consolidada, 
podem aumentar a receita daí decorrente através de mera desvalorização da moeda. 
A hipótese não é aqui considerada seja porque mudanças da política cambial não 
estão sendo aqui consideradas, seja porque as bases para um turismo de ampla 
escala no Brasil ainda não foram constituídas.
5O que acaba de ser dito tem por suposto que, uma vez detectada a fragilidade 
externa da economia, a ampliação do recurso aos capitais externos passa a ser um 
expediente de alto risco. Evidentemente, este quadro contrasta vivamente com o do 
período que antecedeu a crise asiática, em que o recurso ao financiamento externo 
foi ampla e (hoje se sabe) abusivamente empregado pelas mais diversas economias.
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reconheciam a existência de problemas nesta área. Um novo argumento, 
no entanto, passava a ser empregado com o intuito de mostrar que a si-
tuação continuava sob controle. A privatização, que viera a adquirir um 
novo ritmo, permitindo a obtenção de insuspeitos resultados, começava 
a ser vista como ponte para a travessia do (breve) período em que a eco-
nomia não teria como evitar grandes desequilíbrios macroeconômicos. 
Mais precisamente, à privatização caberia gerar os recursos complemen-
tares, necessários à convivência, sem maiores problemas, com os déficits 
fiscal e externo. Isto, como já sugerido, concederia à economia o tempo 
necessário para que os ganhos de produtividade — o grande trunfo, sem-
pre realçado pela equipe econômica — se traduzissem em vantagens 
competitivas frente ao exterior (e a reforma fiscal fosse levada a efeito). 
No entusiasmo da descoberta desta “saída”, ela chegou a ser referida 
como estratégia de transição para o crescimento sustentável.

Na formulação da estratégia a que acabo de referir-me, foi inteira-
mente omitido o fato de que a transferência da propriedade de ativos 
preexistentes para o exterior — especialmente aqueles situados na esfera 
dos non tradables — pode trazer novas complicações ao caso sob exa-
me. Vejamos por quê.

A venda do controle das empresas para o exterior é, de fato, capaz de 
acarretar vultoso ingresso de recursos no país. Logo, porém, começam 
a ser pagos os juros e remetidos os lucros e dividendos gerados pelas 
atividades privatizadas — que anteriormente já existiam e não geravam 
pagamentos externos. À expansão do gasto de divisas, daí derivado, 
acrescenta-se ainda um aumento das despesas decorrente da aquisição 
no exterior de insumos, equipamentos e serviços, numa proporção mui-
to superior à praticada pelas antigas empresas públicas, cujos laços com 
provedores domésticos encontravam-se historicamente sedimentados.

Por fim, decorrido algum tempo, a possível melhora dos serviços 
privatizados contribuiria para a elevação da eficiência sistêmica, o 
que beneficiaria, genericamente, a capacidade de competir das ati-
vidades domésticas. Este tipo de efeito, no entanto, pode demorar a 
tornar-se significativo.6

6Convém ainda lembrar que as melhorias sistêmicas favorecem a competitivida-
de das exportações, mas também podem resultar em barateamento das importa-
ções (resultado inequívoco no caso do aumento da eficiência dos portos). Ob-
viamente, para efeitos da questão aqui discutida, interessa unicamente o efeito 
líquido obtido. 
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O que precede sugere que, passado o primeiro momento, e antes que 
a melhoria da eficiência acarretada pelos novos investimentos em ativos 
privatizados torne-se um fato relevante, a privatização, com alienação 
para o exterior de ativos preexistentes, deverá contribuir para o agrava-
mento do desequilíbrio macroeconômico externo. Somos portanto, mais 
uma vez, levados a concluir que o comportamento da Balança Comercial 
torna-se crítico para que a economia possa livrar-se do impasse macroe-
conômico em que se encontra. Concretamente, isto significa que as ex-
portações deverão crescer a uma velocidade muito superior à das impor-
tações — sendo conveniente repisar que parte da imprescindível melhora 
da Balança Comercial terá unicamente por efeito compensar a deterio-
ração adicional da Balança de Serviços (em decorrência do aumento da 
renda líquida enviada ao exterior e na hipótese de que não venham a 
ocorrer grandes melhorias nas Balanças de Turismo e Fretes). Neste sen-
tido, não há por que comemorar toda e qualquer melhora registrada na 
Balança Comercial. Na situação em que nos encontramos, algum avanço 
deve ser obtido para que o quadro não deteriore ainda mais.7

*

A eclosão da crise asiática criou um novo panorama no último trimes-
tre de 1997. Tornava-se evidente que a reestruturação e o amplo acesso a 
recursos externos não estavam sendo suficientes para retirar a economia 
da zona de perigo e, ainda mais concretamente, para evitar ataques es-
peculativos. A resposta surgiu, vigorosa e consistente, sobre a forma do 
pacote de outubro.

Foi sempre evidente que o brutal aperto a que passava a ser sub-
metida a economia não podia ser mais do que um recurso transitório. 
Algo deveria ser posto em seu lugar. No que toca ao desequilíbrio 
interno, não cabe dúvidas de que a solução consiste numa reforma 
fiscal, a ser levada a efeito pelo próximo governo. Restaria, entretanto, 
saber como ficaremos no tocante à correção do desequilíbrio externo. 
Este é o tema da parte final deste trabalho. Antes porém de alcançá-lo, 
cabe atentar para as mudanças em curso na esfera microeconômica 
— e suas implicações para a economia como um todo. Por outro lado, 
convém desde já sublinhar que, examinado a partir dos pontos res-
saltados nesta parte do trabalho, o Plano Real nada tem de brilhante 

7E quanto à insistência na atração de capitais, vide nota 5.
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vis-à-vis diversos planos de estabilização recentemente implementa-
dos. Outros países, menos dotados para o crescimento, parecem ter 
“comprado a estabilidade” sem comprometer, em semelhante medida, 
as contas externas — o que, num mundo caracterizado por acentuada 
instabilidade, facilmente acarreta interrupções do crescimento e crises 
de ajustamento.

Reestruturação e crescimento

Voltemo-nos agora para a reestruturação e o aumento da produtividade 
em curso nas empresas.

A amplitude e o vigor com que as empresas brasileiras têm levado a 
efeito o seu processo de reestruturação excedeu as expectativas de mui-
tos. E aqui não há dúvida de que a abertura teve um papel fundamental, 
tanto pela brutal pressão competitiva derivada da invasão de produtos 
importados, quanto pelo fato de que ela própria facilitava a renovação. 
Refiro-me, neste caso, ao amplo acesso (facultado pela abertura) a in-
sumos e equipamentos procedentes do exterior — não apenas baratos 
como também financiados em condições altamente atraentes. Cabe, 
no entanto, acrescentar que a renovação era também facilitada pelo 
enorme atraso acumulado, em decorrência do virtual congelamento das 
empresas domésticas ao longo dos anos 1980 — período caracterizado, 
no mundo desenvolvido, pelo avanço da revolução microeletrônica e 
pela difusão de novos métodos de gestão. Assim é que mesmo ativida-
des não sujeitas à competição externa viriam a renovar-se intensamente 
ao longo dos anos 1990. Foge, contudo, ao escopo deste trabalho uma 
tentativa de caracterização da reestruturação em curso nas empresas 
que integram o parque produtivo brasileiro.8 Deixo apenas assinalado 
que o esforço maior das empresas, ao que tudo indica, esteve voltado 
para a redução dos custos e a atualização de linhas de produtos. Aceita 
esta hipótese, faremos no que se segue uma breve digressão sobre certas 
mudanças estruturais, na economia como um todo, em decorrência da 
reestruturação das empresas.

8Diversos trabalhos têm buscado caracterizar as mudanças ocorridas nas empresas 
— tarefa imensamente complexa, quando mais não seja, porque o processo ainda 
se encontra em pleno curso. Uma retratação extensa e rica do ocorrido pode ser 
encontrada em: “Modernização, Emprego, Qualificação Profissional”, CNI, Senai, 
1998.
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*

A economia brasileira é herdeira de um vasto e diversificado parque 
industrial fundamentalmente constituído através de investimentos reali-
zados entre 1967 e o início dos anos 1980. Após o já referido congela-
mento (ocorrido na última década), a renovação iniciada em 1991 avan-
çaria rapidamente, mas de forma bastante irregular. Uma das caracterís-
ticas percebidas por muitos e comprovadas pelo já citado estudo da CNI/
Senai (ver nota 8) consiste, exatamente, na ampla diferenciação — entre 
setores e entre empresas — do movimento de reestruturação. A marcan-
te heterogeneidade do quadro daí resultante está sendo, possivelmente, 
ainda mais acentuada pelo (recente) recrudescimento dos investimentos 
de empresas multinacionais no país. Isto porque, em flagrante contraste 
com o limitado alcance da reestruturação levada a efeito em determi-
nados setores, diversas multinacionais estão trazendo para o país o que 
há de mais avançado em técnicas e métodos de organização. Com a 
incorporação desses novos fatos, o parque produtivo doméstico passa 
a apresentar uma nova conformação, que pode ser assim representada.

Subsiste na economia um conjunto de empresas, plantas (integrantes 
de empresas multiplantas), linhas de produção, e até mesmo máquinas, 
que estão por ser desativadas. A provisória manutenção em operação 
dessas instalações se deve a que a receita por elas geradas continua a 
revelar-se maior do que o respectivo custo corrente da produção. Em 
outras palavras, a sua operação continua sendo capaz de gerar um exce-
dente líquido — o que justifica o adiamento do término de suas ativida-
des. Este subconjunto pode ser referido como “residual”.

Um segundo subconjunto reúne empresas, fábricas e linhas de produ-
ção que sofreram uma considerável renovação nos últimos anos, tendo 
pois reais chances de sobrevivência. A característica maior e definidora 
das atividades que o integram consiste em que, sob pressão da onda re-
cente de importações e beneficiadas pelo próprio barateamento de insu-
mos e equipamentos procedentes do exterior, elas reagiram fortemente, 
alterando o seu posicionamento e logrando preservar posições no mer-
cado doméstico. Isto inclui tanto recuos (abandono de posições insus-
tentáveis) quanto avanços visando à exploração de novas oportunidades. 
É fundamental perceber, no entanto, que essencialmente se trata de uma 
tentativa de sobrevivência e reafirmação, num meio ambiente agora am-
plamente penetrado por importações. Somos assim levados a conceber 
essas atividades como moldadas para competir com o produto importado. 
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Isto, contudo, não necessariamente as habilita para a exportação. Seja 
pela subsistência de alguma proteção (elevada, como se sabe, em deter-
minados casos), seja por facilidades derivadas do (íntimo) conhecimento 
de clientes e provedores, o mercado doméstico permanece como o seu 
hábitat preferido. Ou, dito de forma simples e direta, estas empresas 
mostram-se aptas a substituir importações. Entretanto, ressalvada a hipó-
tese heroica e desinteressante da venda com grandes descontos, não se 
encontram preparadas para colocar os seus produtos além do espaço do-
méstico (e do Mercosul). Este subconjunto será aqui referido como setor 
semi-tradeable. Nele ficam incluídas atividades que, mesmo naqueles 
casos em que as técnicas e formas de organização foram intensamente 
renovadas, carecem de recursos logísticos, financeiros, de marketing (aí 
incluídas marcas) e conexões (no exterior), para lograr obter retorno sa-
tisfatório das vendas externas.

Finalmente, há um terceiro grupo que reúne empresas relativamente 
atualizadas que exportam, ou poderiam fazê-lo, com certa facilidade. 
Estas empresas podem, evidentemente, possuir plantas ou linhas de pro-
dução “residuais”, bem como outras, cuja limitada renovação só permite 
disputar espaço no mercado interno — devendo tais atividades ser incluí-
das, respectivamente, nos setores residual e semi-tradeable.

A partir do que acaba de ser dito, podemos enunciar uma nova e 
importante questão. Como resultado da intensa renovação verificada re-
centemente nas plantas produtivas e da construção de novas fábricas 
— numa palavra com o surgimento de uma nova safra de investimen-
tos — começa a chegar ao mercado um fluxo adicional de produção. 
Na medida em que o crescimento da economia venha a se dar a um 
ritmo lento ou, digamos, inferior àquele possibilitado pela utilização da 
capacidade produtiva recém-instalada, verificar-se-á um acirramento da 
competição no plano doméstico. Podemos mesmo afirmar que o cres-
cimento, a um ritmo inferior àquele propiciado pela inauguração das 
novas facilidades produtivas, elevará a taxa de mortalidade (de empre-
sas, plantas e linhas de produção), traduzindo-se em queima de capital e 
desemprego. A conclusão obviamente repousa sobre a hipótese de que 
os setores “residual” e o próprio setor semi-tradeable enfrentam sérias 
dificuldades para exportar. Vemos aqui, em outras palavras, o bloqueio 
macroeconômico do crescimento provocando, indiretamente, o conges-
tionamento do mercado interno — e um novo round no acirramento da 
competição. Não é preciso acrescentar que parte substancial do capital 
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e do emprego assim “queimados” não teriam de sê-lo, caso a economia 
sustentasse um ritmo de crescimento consistente com o aumento de sua 
capacidade produtiva.

Linhas estratégicas alternativas

Tudo o que precede leva a crer que o país está condenado a expandir 
muito mais rápido as suas exportações do que as suas importações — e, 
neste sentido, reverter o movimento recente de sua balança comercial — 
para poder voltar a crescer rápida e sustentadamente nos próximos anos. 
Isto posto, deparamo-nos com duas vertentes opostas (ou no mínimo 
contrastantes) para a busca destes objetivos.9

Numa primeira linha de conduta, a tônica recairia sobre as mudanças 
de natureza sistêmica e as reformas estruturais — ao estilo das propostas 
relativas a uma “segunda geração” de reformas. O mais direto instru-
mento mobilizado com o intuito de promover um maior crescimento 
das exportações consistiria na reforma fiscal, ou, mais precisamente, na 
eliminação dos tributos em cascata e, genericamente, na desoneração 
da produção. Some-se a isto o aprofundamento do programa de desregu-
lamentação da economia e, muito particularmente, a redução ou elimi-
nação de custos ditos sociais, incorridos no emprego de trabalhadores.

A característica maior desta linhagem consiste em que a interven-
ção dos poderes públicos é amplamente requisitada, mas o seu ob-
jetivo último consiste no estabelecimento do império do mercado. 
Dois tipos de argumentos tendem a ser levantados face a esta opção. 
Primeiramente, é difícil imaginar que o aprofundamento das reformas 
estruturais — na medida em que politicamente exequível — propi-
cie respostas, em tempo hábil, para o enfrentamento dos problemas 
aqui focalizados. Além disso, num contexto já carregado de tensões, 
a demolição de instituições — substituídas por outras que requerem, 
certamente, tempo para enraizar-se — e o “derretimento” do custo do 
trabalho tendem a aumentar fortemente a intensidade dos conflitos po-
líticos e sociais. Além dos problemas óbvios daí derivados, há que se 
ter em conta que os investidores estrangeiros tendem a não confiar, ou 
mesmo evitar, contextos conturbados. Em resumo, estamos aqui diante 
da possibilidade de que o “derretimento” da ordem política e da le-

9Por razões já anteriormente apontadas, continuarei não tendo em conta a possibi-
lidade de uma alteração substancial do regime vigente de câmbio.
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galidade venha a ocorrer antes da pretendida redução dos custos de 
operação neste contexto.

Quanto à segunda vertente, englobaria, necessariamente, diversos 
programas.

Começando por uma iniciativa que já vem recentemente ganhando 
corpo, tentar-se-ia induzir a exportar empresas que presentemente não 
o fazem, não propriamente por problemas de custos ou qualidade dos 
seus produtos e sim por deficiências mercadológicas, financeiras e de lo-
gística. Bastante relacionado com este tipo de iniciativa, destacaríamos a 
seguir um programa de apoio destinado a incrementar o valor agregado 
de produtos que já são colocados no exterior. A preocupação não seria 
aqui unicamente com o upgrading tecnológico: reconhecidamente, a 
mera existência de “marcas” permite substancial elevação do preço dos 
produtos a serem colocados nos mercados dos países desenvolvidos. A 
experiência recente com a exportação de calçados não deixa dúvidas a 
este respeito.

Um terceiro programa tentaria mudar a postura estratégica de empre-
sas multinacionais, buscando induzi-las a alterar os papéis confiados às 
filiais brasileiras. Dentre as medidas que poderiam ser mobilizadas com 
este intuito, caberia destacar a concessão de créditos em condições es-
pecialmente favoráveis (em dólares) no exterior.

Um quarto tipo de programa tentaria estimular a substituição de im-
portações. O espaço para que se avance nesta direção é seguramente 
amplo, dado que, no afã de sobreviver à onda de importações que se 
seguiu ao lançamento do Real, numerosas empresas precipitadamente 
abandonaram provedores locais em busca do barateamento imediato e 
da atualização de seus insumos. Acrescenta-se a isto o fato de que a mais 
recente safra de investimentos revela-se amplamente dominada por bens 
finais de consumo, o que sugere a existência de espaços para o aumento 
da produção doméstica de componentes e insumos atualizados (sendo 
este o espírito do programa). O atual esforço do governo brasileiro visan-
do a implantação da fábrica de cinescópios — e de seus componentes 
— constitui um exemplo pioneiro de avanço nesta direção.

Deve ter ficado claro pela listagem acima feita, que os programas 
integrantes da segunda opção respondem diretamente a duas preocu-
pações: rapidez das respostas e adaptação às condições específicas 
em que se encontra a economia brasileira. Trata-se, em última análise, 
de um programa de emergência. Seu objetivo precípuo consiste em 
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acelerar a tomada, por parte de empresas, de decisões consistentes 
com o equacionamento dos problemas de uma economia aberta, que 
apresenta um sério desequilíbrio externo e uma dívida (externa) pro-
visoriamente contida pela venda de ativos (privados e públicos), mas 
propensa a um acentuado crescimento. Não é preciso acrescentar que 
medidas no campo tributário ou, digamos, no que concerne ao custo 
de operação dos portos devem ser consideradas parte imprescindível 
de uma solução de longo prazo.

Finalizando, vale acentuar que, enquanto não forem superados os 
impasses macroeconômicos a que fomos levados — tanto no plano ex-
terno quanto no plano fiscal — a economia brasileira continuará presa 
à síndrome do stop and go e ao crescimento médio medíocre. Este tipo 
de desempenho não é meramente indesejável, mas parece ser especial-
mente inadequado para uma economia cujo potencial produtivo vem 
sendo regionalmente descentralizado. Isto porque, enquanto o poten-
cial de crescimento industrial e agrícola se encontra, cada vez mais, 
distribuído pelo território nacional, o enfrentamento das restrições ao 
crescimento é de responsabilidade da União, guardiã da moeda e do 
Balanço de Pagamentos.
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O Plano Real e o reposicionamento 
das empresas*

Na fase inicial do atual programa de estabilização, as autoridades 
governamentais se negavam a ter em conta questões situadas em nível de 
setores e empresas singulares. Nem sequer o explosivo comportamento 
da importação de automóveis (e as advertências oriundas do complexo 
automotivo) foi capaz de abalar as convicções dos mais engajados de-
fensores da nova política.1 Para eles, as decisões das empresas, relativas 
ao uso singular dos recursos sob seu controle, não deveriam sofrer inter-
ferências procedentes dos poderes públicos. Orientar decisões privadas 
passara a ser função precípua dos preços relativos, livremente estabe-
lecidos no mercado. Mais que isto, a própria distinção entre mercados 
doméstico e externo — pedra de toque das políticas nacionais de assi-
nação de recursos — teria perdido sentido. Na nova perspectiva, a mera 
referência a eventuais dificuldades enfrentadas por setores e empresas 
soava como ameaça de retorno a um passado marcado pelo arbítrio e a 
concessão de favores. Segundo uma impactante imagem, então diversas 
vezes empregada, qualquer tratamento especial significaria a reabertura 
do guichê de favores.

*Apresentado no IX Fórum Nacional (Rio de Janeiro, maio de 1997). Publicado no 
livro Brasil: Desafios de um País em Transformação. João Paulo dos Reis Velloso, 
coord., Rio de Janeiro: José Olympio, 1997, pp. 106-19.
1Ver o pronunciamento do Secretário de Política Econômica, Winston Fritsch, em O 
Brasil e as Tendências Econômicas e Políticas Contemporâneas, Seminário de Brasí-
lia, dezembro de 1995, p. 71.
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A razão básica pela qual a abertura da economia não deveria ser 
objeto de preocupações residiria na convicção de que, sob o acicate da 
concorrência (e face ao assumido distanciamento dos poderes públicos), 
as empresas abandonariam a busca de proteção e favores, passando a 
procurar seus ganhos unicamente no mercado. No novo contexto, o am-
plo acesso a insumos, equipamentos e tecnologias atualizadas, seria a 
avenida entreaberta para o aumento da produtividade. Desde 1990, ou 
seja, desde o início da abertura, a produtividade já vinha, aliás, crescen-
do rapidamente. Com o lançamento do Plano Real, seria de se esperar a 
confirmação e o prosseguimento do avanço. Somente resistiriam à nova 
proposta os empresários viciados em favores (por vezes referidos como 
“chorões”) e os economistas que, formados na era da substituição de 
importações, se mostram incapazes de entender que o comércio inter-
nacional é uma via de duas mãos.

*

Os fatos, como é bem sabido, trataram cruelmente os portadores das 
convicções a que acabamos de nos referir. A suposta via de duas mãos 
logo se revelou congestionada do lado das importações e flagrantemente 
subutilizada do outro lado.

A derrocada da nova posição veio a ter por marco, ou símbolo, a 
adoção de um regime especial, altamente protecionista, para o setor au-
tomotivo. A ele se seguiria a multiplicação de correções tarifárias (para 
proteger setores em dificuldade) e a adoção de diversas medidas de apoio 
às exportações. Deixando de lado o registro dessas mudanças, interessa-
nos aqui estabelecer uma distinção entre dois aspectos do pragmatismo 
redescoberto pelo governo.

Com as medidas destinadas a desviar compras para o plano interno, 
ou vendas para o mercado internacional, a mão visível do Estado voltava 
a participar das decisões relativas à assinação de recursos. Este, diga-
mos, seria o aspecto mais evidente do neopragmatismo. Um segundo 
traço surgiria sob a forma de uma “aposta” (o termo é do governo) no 
sentido de que as empresas, que já vinham reagindo à abertura mediante 
vigorosos aumentos de produtividade, continuariam a fazê-lo no faturo 
próximo. E é isto que permitiria à economia virar o jogo, no relativo às 
contas externas, num segundo tempo. Até lá — até o ano 2000, supo-
nhamos — o país deveria contar com as receitas suplementares obtidas 
mediante venda de estatais.
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Como decorrência do anterior, de uma atitude de distanciamento 
(arm’s length na tradição anglo-americana) em relação às decisões em-
presariais, o governo passava a interessar-se vivamente pelo desempe-
nho singular de setores e empresas. A iniciativa e a responsabilidade 
pelas decisões permaneceriam, claro, em mãos das empresas. Mas o 
governo — além de “apostar” no empenho dos empresários em elevar 
incessantemente a produtividade — passava a deixar claro sua disposi-
ção de interferir e negociar apoios e estímulos.

Acompanha necessariamente a correção de rumo que acaba de ser 
caracterizada, uma outra percepção do que seja a tomada de decisões 
por parte das empresas. De fato, a mera noção de que se “aposta” num 
certo tipo de reação, deixa claro o entendimento de que o mercado não 
é capaz de induzir, univocamente, as decisões privadas. Há, em suma, 
escolhas a serem feitas, no enfrentamento/exploração do novo contexto, 
bem como na definição de novas estratégias. Não apenas a situação dos 
setores e empresas, como a própria conduta empresarial passam a ser 
reconhecidas como elementos cruciais na avaliação do quadro econô-
mico e de suas possibilidades evolutivas.

Nas páginas que se seguem discutiremos, sumariamente, a questão 
do aumento da produtividade, base da aposta governamental acima re-
ferida. A esta discussão se segue uma breve digressão acerca das estraté-
gias empresariais que parecem tomar corpo na atualidade.

Sobre a intensidade e a persistência dos aumentos de 
produtividade na indústria

Vamos primeiramente aos fatos.
O Gráfico 1 mostra o ocorrido com os salários, o emprego e a pro-

dutividade da década de 1970 até o presente.2 Três etapas podem ser aí 
distinguidas.

Na década de 1970 temos algo que poderia ser considerado como 
uma situação ideal (ou, pelo menos, altamente desejável) no tocante 
ao relacionamento entre as variáveis em foco. Como mostra o Gráfico 
1, o pessoal ocupado na produção cresce firmemente, a produtividade 
se eleva rapidamente — e a produção avança ainda mais rápido que as 

2O gráfico provém do texto de João Sabóia e Paulo Gonzaga M. de Carvalho, “Pro-
dutividade na Indústria Brasileira. Questões Metodológicas e Análise Empírica”. Ins-
tituto de Economia, UFRJ, 1997 (mimeo). 
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demais variáveis. Observe-se, complementarmente, que, não obstante o 
expressivo crescimento do emprego, a elevação ainda mais acentuada 
da produtividade cria espaços para a expansão dos salários. Daí por 
diante, não mais se obteria uma conjugação de movimentos do trinômio 
emprego, crescimento e produtividade, comparavelmente benigna.

Gráfico 1

Na década de 1980 a produtividade incialmente cresce, mas este re-
sultado se combina com um forte declínio do emprego. Segue-se, na 
metade da década, virtual estagnação da produtividade.

Finalmente, na década de 1990, o indicador de produtividade dis-
para. Na fase Collor, isto se combina com redução do emprego. Pos-
teriormente, surge um fenômeno até então inédito: o crescimento da 
produção se combina com redução do emprego, associada a um acele-
rado crescimento da produtividade. O ano de 1996 trouxe mesmo con-
sigo uma exacerbação desta tendência: enquanto o emprego industrial 
retraiu-se 11,2%, a produção cresceu 1,5% — o que indica um aumento 
de produtividade de incríveis 13%.

Tendo como pano de fundo estes dados, voltemos à hipótese acerca 
do prosseguimento, nos próximos anos, de intensos ganhos de produ-
tividade. 
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Uma primeira observação consiste em que os dados podem estar su-
gerindo uma imagem equivocada do que se passa na realidade. Na raiz 
desta distorção estaria situado o intenso movimento de desverticalização 
em curso na indústria brasileira. Sabóia e Carvalho, não obstante incli-
nados a relativizar o possível viés estatístico daí decorrente, admitem 
que os dados não captam nem traduzem, adequadamente, os efeitos da 
desverticalização/terceirização. Admitem, aliás, que os “dados confir-
mam de fato que aqueles setores que mais avançaram no processo de 
terceirização em geral tendem a coincidir com aqueles que registraram 
maiores incrementos de produtividade”.3

A ponderação que acaba de ser feita não pretende negar a ocorrência 
de substanciais ganhos de produtividade nos mais recentes anos. Trata 
apenas de advertir que parte daquilo que é registrado como ganho de 
produtividade não corresponde a aumento do valor agregado por traba-
lhador (ou hora trabalhada). Isto, aliás, fica claramente sugerido pelos 
inverossímeis saltos de produtividade observados nos últimos anos em 
certos setores (como imagem e som), ou em determinadas áreas (como 
a Zona Franca de Manaus). Como é bem sabido, verificaram-se, em tais 
casos, bruscos aumentos no coeficiente importado. Trata-se, pois, em 
suma, de saltos verificados na terceirização para fora do país — acom-
panhados de reduções correspondentes no valor agregado por unidade 
aqui produzida.4

Uma segunda observação refere-se ao fato de que o aumento de pro-
dutividade (objeto da aposta acima referida) tem sido tomado como um 

3Sabóia e Carvalho, op. cit., p. 25.
4Em defesa da metodologia do IBGE pode ser lembrado que o tipo de problema 
apontado só pode se verificar ali onde a terceirização se faz em benefício de es-
tabelecimentos não abrangidos em seus inquéritos — o que obviamente inclui o 
exterior. Nos demais casos (a imensa maioria), a metodologia da instituição — que 
têm por unidade de referência o estabelecimento e não a planta industrial — per-
mitiria que o possível equívoco fosse evitado. Por exemplo, se a produção de ban-
cos da Volkswagen passa a ser realizada numa fábrica de bancos, não surgiria um 
(fictício) aumento da produtividade na fábrica da Volks, em decorrência da redução 
do seu pessoal de planta. E isto pela simples razão de que a fábrica não é a unidade 
de referência. A argumentação, no entanto, só seria procedente, se a cada fun-
ção terceirizável, efetivamente, correspondesse um estabelecimento. No que toca 
à variação dos coeficientes importados, ver Corrêa, P.C. e Moreira, M. “Abertura 
Comercial e Indústria: o que se Pode Esperar e o que se Vem Obtendo”. Texto para 
discussão no 49, BNDES, 1996.
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equivalente do aumento de competitividade. Trata-se de um equívoco. 
A produtividade a que se faz aqui genericamente referência é a do tra-
balho. Isto posto, para que o aumento da produtividade do trabalho se 
traduza em redução (em dólares) dos custos unitários de produção — e 
consequente elevação da competitividade — é preciso que os salários 
(em dólares) cresçam menos que a produtividade. Tanto no Brasil quanto 
na Argentina, contudo, o grande aumento da produtividade ocorrido na 
década de 1990, da ordem de 50%, foi acompanhado de elevação, da 
mesma ordem em grandeza, dos salários em dólares.5 Recentemente, 
contudo, a elevação da produtividade continuou a ocorrer, em ambos 
os países, sem que os salários aumentassem. Aqui, sim, a elevação da 
produtividade passa a reforçar a capacidade de competir. Mas é preciso 
frisar que isto se dá à custa da distribuição da renda — o que nos leva a 
um desdobramento adicional desta observação.

A elevação dos salários, enquanto os preços dos bens internacional-
mente transacionáveis (sob acirrada pressão competitiva dos artigos im-
portados) eram mantidos praticamente constantes (em dólares), consti-
tuiu um importante ingrediente da redistribuição de renda ocorrida com 
o advento do Real. Porém na medida em que os aumentos de produti-
vidade continuem a ocorrer — sem que os salários os acompanhem — 
passamos a nos defrontar com um fenômeno de reconcentração da ren-
da. Surge aqui uma escolha (trade-off) bastante amarga para uma política 
econômica cuja defesa tem sido pesadamente calcada na redistribuição 
por ela acarretada. Neste, como em outros pontos, a Argentina — onde 
os salários se encontram brutalmente pressionados pelo desemprego — 
parece encontrar-se alguns passos adiante do Brasil.

Advirta-se, finalmente, que a reconcentração da renda que acaba de 
ser referida ocorreria de forma ainda mais evidente, caso o governo re-
corresse a uma desvalorização cambial. Fica, assim, fortemente sugerido 
que o uso da âncora cambial no processo de estabilização introduz um 
componente redistributivo de base frágil, que tende a ser ulteriormente 
revertido. Ou, vista a questão por outro ângulo, parte da redistribuição 
ocorrida com o Real é mero reflexo da bolha por ele provocada na esfera 
dos não-transacionáveis.

Voltemos ao Gráfico 1, para efeito de uma última observação. Como 
se pode ali observar, na segunda metade da década de 1980 ocorreu 

5A melhoria de competitividade fica, em tais casos (coeteris paribus), restrita à infla-
ção verificada no mercado externo.
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virtual estancamento da produtividade, que só voltou a crescer no go-
verno Collor. Estes e outros indícios (como, por exemplo, a retração da 
taxa de investimento para um patamar de 15%) sugerem que, durante 
este longo período, o progresso técnico, que avançava a grande veloci-
dade no exterior, deixou de ser introduzido no país. Configurava-se desta 
maneira um fenômeno de retardamento tecnológico que entreabre, em 
princípio, a possibilidade de uma rápida recuperação nos anos subse-
quentes. Este processo de catch up evidentemente já se encontra em 
curso, o que tem contribuído para a forte elevação da produtividade. Se 
assim é, estamos atravessando uma fase em que os ganhos de produti-
vidade são obtidos com relativa facilidade — ainda quando ao custo de 
uma aceleração das importações de insumos e equipamentos. A partir 
de certo ponto este processo tende, no entanto, a esgotar-se, ou, pelo 
menos, a perder força. Daí por diante, os ganhos de produtividade de-
vem ser obtidos, fundamentalmente, através de melhorias incrementais, 
obtidas no processamento de materiais e no uso dos equipamentos. A 
capacidade de criar e experimentar novas soluções adquire, então, uma 
importância decisiva (voltarei mais adiante a esta questão).

O reposicionamento das empresas no novo contexto

Os aumentos de produtividade registrados pelas estatísticas resultam 
de decisões e escolhas feitas pelas empresas, em resposta às (enormes) 
mudanças com que se defrontam. Ainda quando combinem numerosas 
reações, tomadas muitas vezes sem visão de conjunto e não necessa-
riamente consistentes entre si, estas decisões estarão, na prática — e, 
por vezes, conscientemente —, corporificando autênticas mudanças 
de estratégia. Justamente por combinarem iniciativas de variada moti-
vação, improvisos, bem como opções maiores redefinidoras de rumo, 
as novas estratégias não podem ser facilmente definidas. Frente a esta 
dificuldade, adotamos como norma definir ou, mais propriamente, dis-
tinguir as diferentes linhagens estratégicas, pela escolha mais influente 
nelas contida.6

6Na base das ideias acima apresentadas encontra-se um conjunto de entrevistas rea-
lizadas em grandes e médias empresas, durante os últimos 12 meses. As entrevistas 
sempre têm início com uma indagação acerca das mudanças em curso na empresa, 
em função do novo quadro, mas evoluem livremente, a partir de temas de interesse 
espontaneamente levantados pelos entrevistados.
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I — A primeira linhagem estratégica se caracteriza pela busca do re-
baixamento de custos. Os recursos acionados com este objetivo são de 
enorme variedade. Entre eles cabe destacar:

— Forte dispensa de trabalhadores, como resultado da racionalização 
(vide, a seguir, mudanças organizacionais) e/ou redução do espectro de 
atividades levadas a efeito pelas unidades produtivas. No que diz respei-
to à eliminação de atividades, refiro-me tanto a mudanças na relação fa-
zer/comprar (terceirização), quanto ao abandono de linhas de produção. 
O aumento do coeficiente importado (amplamente documentado no es-
tudo do BNDES anteriormente citado) tem sido, aqui como na Argentina, 
um expediente amplamente utilizado pelas empresas para enfrentar a 
competição procedente do exterior. Isto pode chegar ao ponto, como as-
sinalou Bernardo Kosacoff, referindo-se à Argentina, de descaracterizar 
a fabricação — substituída por mera montagem.7

Estudos empíricos realizados na Argentina mostraram que através 
desta linhagem estratégica, numerosas empresas chegaram a uma posi-
ção que pode ser assim resumida: 1/3 de produção modernizada — em 
termos de processos e produtos — e com alto coeficiente importado; 
1/3 de atividades remanescentes do passado, dedicadas a produtos tra-
dicionais, com mercado assegurado e baixo coeficiente importado; no 
1/3 restante de suas atividades, por fim, a empresa operaria como mera 
importadora e distribuidora de produtos.

— Adoção de métodos organizacionais e gerenciais contemporâneos. 
Como todos sabem, a onda de novos métodos, em maior ou menor me-
dida associados à reorganização dos trabalhadores e à delegação de 
maiores responsabilidades aos executores das tarefas, tem contribuído 
decisivamente para o aumento da eficiência do trabalho.8

Como já foi anteriormente assinalado, por trás destes avanços reside, 
antes de mais nada, o próprio atraso acumulado pela economia durante 

7Kosacoff, B. In La Industria Argentina: Um Proceso de Reestructuración Desarticu-
lada. Cepal, Buenos Aires, 1994, documento de trabajo no 53.
8Diversos analistas têm privilegiado os novos métodos de organização e gerencia-
mento, na explicação dos grandes ganhos de produtividade recentemente registrados 
na indústria. Sem dispor de informações suficientes para avaliar a proposição, creio 
oportuno registrar a advertência (que me foi feita por um especialista) no sentido de 
que a eliminação massiva de trabalhadores, tarefa eminentemente ingrata, pode ser 
indevidamente atribuída — e desta forma racionalizada — à adoção de métodos mo-
dernos de gestão. Os novos métodos estariam aqui, em parte, pelo menos, conferindo 
um caráter supostamente moderno à mera dispensa em massa de trabalhadores.
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o período 1980 a 1993 — quando o produto industrial cresceu (no con-
junto dos treze anos) irrisórios 3%.

II — A segunda linhagem estratégica está centrada na mudança, am-
pliação e/ou relocalização de capacidade.

Quanto às mudanças a serem operadas na capacidade instalada das 
empresas, refiro-me de início ao fato de que ela se encontrava adequada 
à situação de uma economia fechada e estagnada. Incidindo sobre este 
singular contexto, a abertura desvaloriza ativos e cria oportunidades. As 
multinacionais, por exemplo, poderão (finalmente) normalizar suas 
relações com as matrizes e demais filiais. Daí deverá resultar uma (re)
divisão do trabalho, que retira e (possivelmente) atribui (novas) funções 
às plantas preexistentes no país.

O destaque nesta linhagem estratégica reside, porém, na implanta-
ção de novas unidades produtivas para responder à ampliação verifi-
cada (ou meramente esperada) no mercado. Após anos de estagnação 
econômica, durante os quais virtualmente desapareceu o crédito ao 
consumo, a estabilização provocou uma verdadeira descontinuidade 
na evolução de diversos mercados — que teriam assim, literalmente, 
mudado de patamar. É evidente que o novo tamanho de mercado não 
pode ser estimado com precisão. Para efeitos da tomada de decisões 
quanto à ampliação de capacidade, as empresas são, pois, levadas a 
estabelecer conjecturas, que presumivelmente se situam entre o nível 
revelado logo após a retomada do crescimento e o mercado que existi-
ria se a economia alcançasse níveis de consumo per capita semelhantes 
aos verificados em outras experiências. Para efeitos desta avaliação, é 
frequente a referência aos padrões argentinos de consumo. Mas deve 
ser registrado o fato de que, surpreendentemente, diversos dirigentes 
de empresa têm declarado que a sua referência consiste nos níveis de 
consumo constatados em países desenvolvidos.

Na dimensão estratégica que busca o reposicionamento mediante 
redefinições de capacidade, um destaque especial deve ser conferido 
à relocalização de plantas9 — muitas das quais fora dos tradicionais 
grandes eixos de concentração. O movimento, que responde a 
numerosos fatores, parece indicar que perde sentido, na economia 
aberta, a forte centralização até então prevalecente nessa economia de 

9Segundo pesquisa da CNI, 20% das empresas estariam “contemplando a instalação 
de plantas produtivas em unidades da federação em que não operavam anterior-
mente”. Investimentos na Indústria Brasileira 1995-1999. CNI/Cepal, 1997, p. 13.
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dimensões continentais. Mas a descentralização vem sendo também 
impulsada pela emergência de sub-regiões10 e pela vigorosa entrada de 
estados e municípios na disputa por novas fábricas.

Finalizando estas considerações, acrescento que no clima criado pela 
reavaliação dos mercados potenciais, em decorrência da estabilização, 
da abertura e da retomada do crescimento, a capacidade anunciada 
(prevista) para as novas plantas tende a possuir um importante compo-
nente preventivo/dissuasor. Este ingrediente tende a ser reforçado pelo 
ingresso de multinacionais até então ausentes no país.

Não é preciso realçar que as novas plantas (que em determinados 
casos chegam a alcançar escala até então inédita no país) tendem a in-
corporar avanços tecnológicos de toda ordem. Torna-se, assim, evidente 
que esta linhagem estratégica compreende elementos do conjunto ante-
riormente caracterizado, centrado sobre a redução de custos.

III — A terceira linhagem estratégica caracteriza-se por redefinições 
patrimoniais/empresariais. Incluem-se aqui desde a busca de sócios e o 
estabelecimento de parcerias, até a fusão ou transferência de controle.

Por contraste com as linhagens anteriores, esta última pouco nos diz 
acerca da maneira pela qual as novas condições de mercado serão efe-
tivamente enfrentadas. Fica apenas evidenciada a busca, por parte das 
empresas que a praticam, de recursos financeiros e tecnológicos (possi-
velmente) situados além do seu alcance. Em determinados casos, este 
tipo de estratégia pode também se seguir a severas mudanças redutoras 
de custo, promovidas, entre outras razões, para facilitar a captura de no-
vos sócios, ou, no limite, visando a transferência da propriedade.

Novas linhagens estratégicas

No conjunto de linhagens estratégicas acima arrolados há pelo menos 
uma grande ausente. Refiro-me a estratégias centradas no aumento da 
capacidade inovadora das empresas. De fato, como fica evidente na lis-
tagem acima percorrida, nem os esforços de P&D, nem a qualificação da 
mão de obra são elementos de destaque nas opções estratégicas suma-
riamente caracterizadas. Em outras palavras, em nenhum caso as reações 
têm por epicentro o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis e a 
criação de novas soluções e novos espaços. Prevalecem, ao contrário, a 

10Guimarães Neto, Leonardo e Araújo, Tania. “Por uma Nova Política Nacional de 
Desenvolvimento Regional”, janeiro de 1997 (mimeo).
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mera compra de insumos mais baratos (e/ou dotados de novas e melho-
res qualidades) e a aquisição de equipamentos “superiores”.11

Intimamente relacionado com o anterior, merece registro o fato de 
que as soluções aqui retratadas tendem a ser alcançadas antes por rup-
tura, ou descontinuidade, que por evolução. Trata-se pois de um tipo de 
mudança afinado com as propostas defendidas pelos poderes públicos: 
às descontinuidades macroinstitucionais corresponderiam outras tantas 
rupturas verificadas em nível microeconômico.

O aumento de produtividade que se pode alcançar através das mu-
danças apontadas é, sem dúvida, elevado. A partir de certo ponto, con-
tudo, ele tende a perder ímpeto. Por um lado, porque já se encontraria 
amplamente difundido o uso dos novos insumos e equipamentos — com 
o que perderia ímpeto a terceirização para fora anteriormente aludida. 
Por outro lado, por uma razão bem mais sutil, que pode ser anunciada 
como se segue.

Na primeira fase, como vimos, muitos dos avanços são obtidos de for-
ma cirúrgica: mediante o corte de empregados, a eliminação de seções 
e de linhas de produto. Posteriormente, o prosseguimento do avanço 
passa a depender, em muito maior medida, da obtenção de melhores re-
sultados no uso dos recursos disponíveis. Coloca-se aqui, como questão 
primordial, a harmonização dos novos equipamentos, entre si, e com a 
especificidade das matérias-primas próprias do país. Passa, em suma, ao 
primeiro plano, genericamente, o aprendizado — sendo lícito pensar 
que dificilmente se poderia continuar a avançar, no referente a ganhos 
de produtividade, à velocidade alcançada por ocasião da recuperação 
do atraso.12 Neste sentido, poderíamos estar saindo de uma fase carac-
terizada por ganhos fáceis de produtividade, e ingressando num período 
em que a capacidade de aprender e inovar se torna particularmente im-
portante. E isto em nada beneficia a aposta das autoridades, no tocante 
à futura evolução da produtividade.

Finalizando, convém enfatizar que ao longo desta nota expressamos 
opiniões formadas pela observação direta e assistemática das reações 

11Considera-se, no caso, “superior”, o equipamento simultaneamente capaz de pou-
par mão de obra e capital.
12No que toca à automação, é claro, no entanto, que o país ainda se encontra a 
grande distância das fronteiras americana ou japonesa — o que significa que novos 
saltos de produtividade poderiam, em princípio, ser dados. Esta é uma questão des-
de já colocada para certas empresas, e particularmente delicada para a sociedade.
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das empresas frente às radicais mudanças ocorridas no meio ambiente 
em que atuam, bem como por informações acerca do ocorrido na Ar-
gentina. Para que esta fase de conhecimento seja ultrapassada, seria alta-
mente conveniente dispor de levantamento abrangente do novo quadro. 
A Fundação Seade, de São Paulo, está preparando um ambicioso traba-
lho deste tipo, focalizando as mudanças verificadas no Grande ABC.13 
É imprescindível, para que a realidade que vai se desenhando seja mais 
bem conhecida — e políticas apropriadas possam ser concebidas, apli-
cadas e avaliadas — que um órgão como o IBGE seja acionado na mes-
ma direção.

13Ver “Devassa Estatística”. In Livre Mercado, junho de 1997.
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Introdução

Um grande acordo parece haver se formado em torno à ideia de que 
as transformações pelas quais vem passando a economia brasileira en-
contram-se ainda a meio caminho, devendo prosseguir nos próximos 
anos. Os porta-vozes do governo são particularmente enfáticos na ca-
racterização do Real como uma obra incompleta. E a esta proposição 
atribuem um duplo significado: por um lado, estamos longe de comple-
tar as reformas que consolidariam a nova ordem; por outro, alguns dos 
resultados esperados da nova economia ainda não afloraram.

O crescimento seria, talvez, o melhor exemplo de resultado — ain-
da — adiado. Ele virá a seu tempo, sendo, além de inútil, decidida-
mente prejudicial pretender alcançá-lo enquanto não se logre obter 
os avanços desejados no que concerne às reformas estruturais. Em 
tais circunstâncias caberia, pelo contrário, manter a economia rela-
tivamente refreada, usando-se para isto o instrumento de contenção 
macroeconômica efetivamente disponível: a política monetária. Nesta 
perspectiva, faltaria a diversos críticos da atual situação não apenas 
paciência como compreensão do processo de mudanças desatado 
pelo Real. A estas ponderações usualmente se segue uma advertência: 

A capacidade de crescer 
como problema*

*Apresentado no VIII Fórum Nacional (Rio de Janeiro, 13-15 de maio de 1996). Pu-
blicado no livro O Real, o Crescimento e as Reformas. João Paulo dos Reis Velloso, 
coord., Rio de Janeiro: José Olympio, 1996, pp. 74-93.
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não tenhamos memória curta, lembremo-nos da sucessão de planos 
fracassados. Com o Plano Real, pela primeira vez em pelo menos trinta 
anos, estamos por ingressar no terceiro ano consecutivo de inflação 
excepcionalmente baixa. O quadro seria outro, não fosse a firmeza e 
a cautela com que os instrumentos de política macroeconômica vêm 
sendo empregados.

A posição que acaba de ser sumariamente evocada, incansavelmente 
repetida à medida que se tornou evidente a não retomada do cresci-
mento prometida em setembro de 1995, pode ser criticada a partir dos 
seguintes argumentos:

1) Se, ao invés de permanecermos fixados no passado, olharmos em 
volta, descobriremos que de alguns anos para cá os planos de combate 
à inflação vêm dando certo praticamente por toda a parte. Na Bolívia, 
que chegou a enfrentar uma hiperinflação de corte clássico e a atacou 
com medidas essencialmente ortodoxas, a inflação mantém-se há mui-
tos anos sob controle. No Peru, país dilacerado por conflitos que até bem 
pouco tempo pareciam insuperáveis, também foram obtidos avanços es-
petaculares em matéria de estabilização. Nem é preciso mencionar a 
Argentina, campeã da instabilidade e que hoje ostenta a segunda mais 
baixa inflação do mundo. E isto não obstante os sérios estragos produzi-
dos pelo efeito tequila naquele país. O próprio México, se tomarmos a 
inflação prevista daqui para a frente (por fontes oficiais bem como pelo 
mercado), parece também haver miraculosamente controlado o surto in-
flacionário detonado a fins de 1994.

Em vista de todos esses êxitos, parece evidente que a estabilização 
tornou-se hoje decididamente menos inalcançável do que ao final dos 
anos 1970 e grande parte dos 1980. Consequentemente, a recorrente 
comparação com o passado e muito particularmente com o Cruzado 
revela-se inadequada. O Real pertence a uma outra e nova safra de pla-
nos. Do ponto de vista anti-inflacionário, constitui, de fato, um grande 
êxito — o que não faz dele, contudo, uma exceção. Trata-se da norma 
atual. Somente a Venezuela tem se revelado incapaz de dominar a infla-
ção. Talvez porque não tenha tentado implementar, até o presente, um 
programa do tipo ao qual o Real está filiado.

2) O que distingue o atual plano não é a firmeza da política monetá-
ria. Esta, aliás, sobrecarregada pelo objetivo de esterilização da torrente 
de recursos procedente do exterior, foi mais de uma vez levada a extre-
mos na primeira metade da presente década. O que, sim, distingue o 
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Real, além da brilhante operação de desindexação (episódio URV), é a 
conjugação dos seguintes fatos.

O Real trouxe consigo a radicalização de uma postura de distancia-
mento do governo frente à sorte das atividades produtivas domésticas. 
Este posicionamento havia sido antecipado em diversos episódios ao 
longo da década de 1980, tendo sido pela primeira vez oficialmente 
assumido pelo governo Collor. Através dele, de guia na construção da 
economia, protetor e suporte das empresas, especialmente no campo 
industrial, o governo passa a mero gestor das condições macroeconô-
micas, indiferente na prática e em certa medida no próprio discurso à 
sorte das empresas individuais e até mesmo de setores da economia. Esta 
atitude, além de supor uma revisão de suas bases e alianças, requer uma 
profunda mudança da percepção do que sejam as responsabilidades dos 
poderes públicos. Sem ingressar nestas candentes questões,1 cabe aqui 
registrar que, ao promover semelhante guinada, o governo brasileiro (fi-
nalmente) se alinhava com a postura de há muito dominante na América 
Latina. Através dela, não apenas renuncia à interferência nas decisões 
privadas relativas à assignação de recursos, como ampla e assumida-
mente recorre ao mercado externo com o intuito de discipliná-las. O 
recurso à pressão cega e impessoal do mercado mundial foi mesmo, no 
caso brasileiro, levado a extremos: ao programa de abertura anunciado 
em 1990, o Plano Real acrescentaria, em sua primeira fase, importan-
te queda da taxa nominal de câmbio e novos rebaixamentos tarifários 
decididos pelas autoridades ao sabor das circunstâncias. Não é preciso 
lembrar ou sublinhar que este procedimento não encontra precedentes 
nos tempos modernos neste país.

Tal experiência não teria sido possível se, além do equacionamento 
prévio da dívida externa, não tivesse ocorrido uma drástica mudança 
nas condições do mercado internacional de capitais, levando o mundo a 
ingressar numa fase de superabundância de liquidez, juros baixos e (no 
que toca a investimentos diretos) busca irrefreada de oportunidades em 
mercados não saturados. Aqui como em outras nações latino-americanas, 
contudo, os governos trataram de oferecer explicações estritamente locais 
(endógenas) para o salto ocorrido no ingresso autônomo de capitais.

1Castro, Antonio Barros, “O Estado, a Empresa e a Restauração Neoclássica”, em 
Estratégias Empresariais na Indústria Brasileira. Orgs. Castro. A. B.; Possas, L. M e 
Proença, A. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1996.
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3) Os excepcionais resultados obtidos no combate à inflação pela 
atual safra de programas de estabilização vêm sendo acompanhados 
do surgimento ou agravamento de problemas do tipo: crescimento mo-
desto ou negativo, elevado desemprego, altos índices de inadimplên-
cia, crise bancária, quebra de empresas e ameaça de desaparecimento 
de setores. E em todos eles procura-se explicar o surgimento ou persis-
tência das dificuldades pela insuficiência das reformas. Daí que países 
como o México e a Argentina — que levaram muito mais longe que o 
Brasil a abertura e, sobretudo, a privatização e a desregulamentação — 
estejam ensaiando uma (autodenominada) segunda rodada de reformas 
de estrutura.

Microeconomia da estabilização: primeiras observações

Contextualizado sumariamente o Real no quadro geral de mudanças 
a que de fato pertence, caberia agora tentar uma sumária caracterização 
de alguns traços próprios ou específicos da economia brasileira ao lhe 
ser aplicado este tipo de programa.

Tendo esta economia sido palco de umas das mais vigorosas e persis-
tentes experiências de promoção do desenvolvimento industrial histori-
camente conhecidas e não tendo o seu curso jamais sido interrompido 
por guinadas de orientação hostil à indústria, o país chegou a dispor, por 
volta de 1980, de um sistema industrial completo e integrado. Seguiu-se 
um longo período de turbulência macroeconômica e estagnação indus-
trial. Estes fatos maiores diferenciam não apenas o passado brasileiro 
como o seu próprio presente. Explica-se: estamos diante do caso único 
de um país que submete ao crivo de uma abertura rápida — e poten-
ciada pela sobreabundância de liquidez internacional — uma estrutu-
ra industrial completa e patentemente defasada. A gravidade do quadro 
torna-se evidente ao termos em conta que, dadas as enormes mudanças 
de preços relativos decorrentes da abertura e da sobrevalorização, as 
decisões através das quais as empresas paulatinamente constituíram sua 
atual estrutura estão genericamente em questão.

Acrescente-se ao anterior que as dimensões continentais do país e sua 
marcada heterogeneidade deram margem ao surgimento de indústrias 
regionais. Não obstante em vários sentidos menos dotadas, elas se mos-
traram historicamente capazes de conviver com o sistema industrial mais 
evoluído, montado no triângulo São Paulo-Rio-Minas Gerais.
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Não é preciso frisar que o conjunto de características que acaba de ser 
assinalado torna particularmente difícil e penosa qualquer tentativa de 
depuração dos mais aptos direta, rápida e impessoalmente levada a efei-
to pelo mercado. A seleção aqui implica, em última análise, caminhar de 
uma heterogeneidade historicamente acomodada (e possibilitada pelo 
fechamento, a continentalidade e, em certa medida, pelas próprias po-
líticas regionais) para uma homogeneização imposta pela integração ao 
mercado internacional. Não deve surpreender se este processo se revelar 
doloroso e excludente.

Por outro lado, a não ocorrência de mudanças que permitissem ir além 
de um ajuste fiscal oficialmente anunciado como “transitório” e o uso, por 
muitos considerado abusivo, do rolo compressor da abertura/sobrevalori-
zação implicam a subsistência de um elevado “risco macroeconômico”. 
Comprova-o a violenta oscilação verificada entre a euforia inicial e o 
brutal aperto monetário subsequente — responsável pelo desajuste dos 
estoques e outras dificuldades que vieram a dominar o panorama con-
juntural da segunda metade de 1995.

A ausência de uma arquitetura macroeconômica percebida como sus-
tentável não levou, porém, as empresas ao imobilismo: as pressões acar-
retadas pela abertura e, em certos casos, as próprias oportunidades entre-
abertas pela estabilização não o permitiriam. Mas faz todo sentido supor 
que as empresas, ao tomar suas decisões, estariam atribuindo um grande 
peso às ameaças e temores trazidos pelo novo quadro. Quando mais não 
seja, porque não se vê como e quem estaria socializando riscos para que 
as empresas pudessem adotar atitudes efetivamente (re)afirmativas.

Na medida em que estas sejam as especificidades da economia e, 
mais precisamente, do quadro criado pelo Real, é de suspeitar-se que o 
desaparecimento do ímpeto expansivo revelado pela economia ao ser 
lançado o Plano não se deva apenas ao severo gerenciamento macroe-
conômico a que passou a ser submetida. O efeito tequila dissolveu-se, 
os capitais voltaram a buscar (excessivamente) o país, os juros internos 
reduziram-se praticamente à metade, a inflação parece domada etc. Mas 
a mola do crescimento não parece distender-se de volta. Diante deste 
fato, certamente frustrante para todos, cabe levantar a hipótese de que 
a nova economia que vai sendo criada a partir do Real esteja começan-
do a revelar propriedades insuspeitadas por seus mentores. Evidente-
mente, isto não podia ser percebido na primeira fase, quando a referida 
mola distendeu-se de um salto, dando lugar à “festa da estabilização”. 

O desenvolvimento brasileiro.indd   273 11/8/11   4:53 PM



274   

Naquele quadro, como não deixavam de repetir os porta-vozes do ofi-
cialismo, havia espaço para que todos crescessem.2

Crescimento deliberadamente contido ou
involuntariamente travado?

Antes de ingressar no tema central deste artigo convém relembrar um 
par de aspectos da evolução do Real, de grande importância na perspec-
tiva aqui adotada.

Imediatamente após o lançamento do plano, a economia ingressou 
numa rota de crescimento explosiva do ponto de vista do balanço de 
pagamentos. Basta lembrar que de fevereiro a junho de 1995 o déficit 
comercial ficou em torno de um bilhão de dólares mensais, o que, 
anualizado e acrescido dos cerca de 17,5 bilhões de dólares do déficit 
em serviços, já seria o bastante para acarretar um déficit de contas cor-
rentes próximo a 5% do PIB.

A situação foi corrigida nos seus excessos maiores pela revisão par-
cial da política de câmbio, por uma sucessão de medidas ad hoc — 
especialmente no plano tarifário — e pela brutal elevação da taxa de 
juros. A drasticidade das medidas logrou reverter o quadro conjuntural, 
limpando o horizonte no que toca ao recrudescimento inflacionário e 
criando uma margem mínima de segurança no que se refere ao balanço 
de pagamentos.3 Neste sentido, indiscutivelmente, pior seria se os freios 
não tivessem sidos acionados: como veio a ser posteriormente reconhe-
cido por um membro da equipe econômica, o programa se encontrava, 
em abril de 1995, numa “zona de perigo”.

2A provável euforia inicial, bem como alguns problemas daí decorrentes, foi anteci-
padamente comentada em “Estabilização, crescimento e política industrial”, docu-
mento apresentado ao VI Fórum Nacional em abril de 1994. Veja-se Estabilidade e 
Crescimento, os Desafios do Real. José Olympio, 1994.
3É bem verdade que os números acima referidos encontram-se em certa medida 
inflados pelas expectativas pessimistas prevalecentes na primeira metade de 1995 
em relação à sustentabilidade do plano. O fato, porém, de que a mudança da polí-
tica cambial, a imposição em determinados casos de elevadas taxas de importação 
e a forte desaceleração subsequente da economia mal conseguiram reequilibrar a 
balança comercial (como sugere o desempenho das trocas externas nos primeiros 
meses de 1996) parece claramente demonstrar que os preços relativos entre os pro-
dutos domésticos e aqueles procedentes do exterior praticados na primeira fase do 
Real rapidamente levariam a economia a uma situação insustentável no tocante ao 
balanço de pagamentos.

O desenvolvimento brasileiro.indd   274 11/8/11   4:53 PM



 275

Reassumido o controle do quadro macroeconômico, colocava-se pela 
primeira vez, no segundo semestre de 1995, a questão da capacidade de 
crescer da economia. A transformação simultânea de tantos parâmetros 
e marcos regulatórios torna no entanto extremamente difícil formular 
conjeturas minimamente fundadas a esse respeito. Tendo isto presente e 
visando reduzir em alguma medida as dificuldades a serem enfrentadas, 
focalizaremos de início, unicamente, a indústria aqui instalada por oca-
sião do lançamento do Real. Isto engloba a indústria brasileira — cerca 
de dois terços da estrutura implantada — e as empresas estrangeiras em 
operação no país. Mais adiante, algumas observações serão acrescenta-
das acerca das possibilidades de crescimento advindas da chegada de 
novos investimentos estrangeiros.

Não é preciso sublinhar que políticas de estímulo ao crescimento 
de natureza convencional e fundadas no incremento do gasto público 
são praticamente inviáveis no novo contexto. A bem dizer, nem sequer 
a reativação cíclica da economia, a partir de uma eventual queda do 
nível de atividade, pode ser experimentada sem que a estabilidade seja 
posta em risco. E isto não apenas pelo fato básico (que, aliás, não está 
aqui sendo contestado) de que, na ausência de ajuste fiscal e encon-
trando-se a taxa de câmbio sensivelmente valorizada, os gestores da 
conjuntura são compelidos a manter a economia refreada, para evitar 
que as transações comerciais com o exterior caminhem para uma si-
tuação insustentável — dando margem ao ressurgimento de ataques 
especulativos. Também as políticas monetárias ativas encontram se-
veros limites no que tange ao estímulo da economia, como se verá 
mais adiante. Consequentemente, discutir o potencial de crescimento 
significa, fundamentalmente, indagar-se sobre os comportamentos das 
empresas no novo contexto.

1) Há fortes indícios de que numerosas empresas estão procedendo a 
um tipo de ajustamento que tende a repercutir, em mais de um sentido, 
negativamente sobre a economia e a sociedade. Isto tende a ocorrer sem-
pre e quando o ajuste microeconômico consista, essencialmente, numa 
resposta à invasão dos mercados por produtos importados. Isto equivale 
a dizer que as novas possibilidades entreabertas pelo maior acesso ao 
exterior estariam pesando relativamente pouco na redefinição dos rumos 
das empresas frente à estabilização cum abertura.

Neste tipo de ajuste, de caráter eminentemente defensivo, as em-
presas seriam em muitos casos levadas a abrir mão, enquanto unidades 
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produtivas, de suas posições mais atualizadas e dotadas de maior conteú-
do tecnológico. O complemento natural deste tipo de mudança consiste 
na intensificação das importações. Na hipótese de que este posiciona-
mento fosse mera manobra tática, à qual se seguiria uma nova ofensiva 
produtiva, a economia e a sociedade não seriam talvez prejudicadas. É 
de temer-se, no entanto, que em numerosos casos o recuo acarrete um 
efetivo abandono de posições. Isto implica desemprego, dissolução de 
equipes e perda de capital humano. A rigor, estaria aqui em operação 
um mecanismo de “seleção adversa”: a desmobilização se faz, predomi-
nantemente, ali onde, por operar processos e obter produtos mais atua-
lizados, se está mais exposto à competição externa. Exatamente nestas 
áreas, contudo, o aprendizado tende, em princípio, a ser mais intenso. 
Em resumo, acuadas e compelidas a mudar para sobreviver, numerosas 
empresas estariam legitimamente defendendo o interesse próprio e invo-
luntariamente colidindo com o coletivo. Em muitos casos teriam deixado 
de pensar-se como unidades produtivas para voltar a pensar-se como 
patrimônio. Mais precisamente, como patrimônio ameaçado.

Um tipo de reação, altamente positiva em princípio mas que pode 
trazer consigo consequências deletérias para as próprias empresas e 
também para a economia, consiste em ampliar ao máximo as escalas de 
produção de forma a baixar as margens (sobre o faturamento) sem que a 
rentabilidade (dos ativos) seja prejudicada. A empresa, com isto, aumen-
ta a sua exposição financeira e perde flexibilidade. A rigor, sua vulne-
rabilidade frente a eventuais inflexões negativas da conjuntura torna-se 
muito mais acentuada — o que por sua vez repercute negativamente 
sobre a saúde do sistema bancário.

Por fim, haveria que ter em conta as consequências para a economia 
da transferência do controle de um grande número de firmas para em-
presas estrangeiras. O tema será tocado mais adiante, ao se ter em conta 
os fatores pró-crescimento na economia que emerge do Real.

2) O tipo de economia que está sendo implantado tende aos juros 
(relativamente) altos. Este tipo de problema não é facilmente visualizado 
no atual quadro brasileiro, dada a recente e inegavelmente substancial 
redução observada nos juros reais e nominais. A proposição pode no 
entanto ser justificada por diferentes ângulos.

Uma importante razão provém de que o piso da taxa de juros no tipo 
de economia que está sendo implantada — altamente integrada ao siste-
ma financeiro internacional — tende a ser a taxa básica norte-americana, 
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acrescida do risco país. Num empréstimo que está neste momento (maio 
de 1996) sendo tomado por um grande e sólido grupo nacional, por exem-
plo, a margem (spread) sobre o título do tesouro norte-americano de mes-
mo prazo consiste em 4,5 pontos percentuais, com o que um título a ser 
resgatado em três anos paga anualmente 10,74 pontos, taxa muito supe-
rior à paga por seus concorrentes no plano internacional. E isto constitui 
reconhecidamente um privilégio, restrito às melhores empresas brasileiras. 
Os juros enfrentados pelas demais encontram-se completamente descola-
dos das condições internacionais, consistindo, de fato, num múltiplo das 
taxas praticadas no exterior. Não é preciso frisar que os mercados por elas 
disputados foram na prática unificados pela abertura.

Acrescente-se ao anterior que não é minimamente realista espe-
rar que o atual spread aplicado ao Brasil deixe proximamente de ser 
elevado. A explicação convencional desta inércia (não obstante o ex-
traordinário avanço do país em matéria de estabilização) consiste no 
trauma historicamente produzido pela moratória. Ainda quando este 
argumento contenha uma certa dose de verdade, há que acrescentar 
um outro motivo.

A concessão de crédito constitui, por sua própria natureza, um negó-
cio em que se verifica assimetria de informações entre as partes envol-
vidas. Se isto é verdade no geral, imagine-se a gravidade do problema 
quando se atravessa, simultaneamente, tão profundas mudanças. A rigor, 
as transformações em curso e esperadas são de tal ordem que as decisões 
tomadas pelas empresas no passado têm que ser integralmente revistas. 
Numa palavra, frente aos novos preços relativos — e sendo grande o 
atraso tecnológico e organizacional acumulado na fase de estagnação e 
marginalização — a própria identidade das empresas fica em questão. 
Melhor dito, elas foram constituídas a partir de decisões que não teriam 
sido tomadas se soubessem os preços relativos com que teriam futura-
mente de conviver.

Dado o desconhecimento das efetivas chances de sobrevivência e 
(re)afirmação das empresas no novo meio ambiente, os próprios ban-
cos locais revelam-se, em maior ou menor medida, desabilitados para 
emprestar-lhes. Na prática, tendem a “racionar” o crédito — preferindo, 
como o caso brasileiro sugere, emprestar para o governo.

O que precede equivale a dizer que o grau de incerteza a que estão 
submetidas as empresas no novo contexto é imenso. É difícil exagerar 
a este respeito. Elas não mais conhecem a estrutura do mercado e a 
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empresa líder do campo em que atuam. Seu futuro é opaco e o próprio 
passado corporifica escolhas agora tornadas equivocadas. Não é demais 
lembrar, inclusive, que o retorno dos investimentos presentemente rea-
lizados deverá concentrar-se no próximo governo e no que a ele se siga 
— com toda a indeterminação que isto possa acrescentar.

As considerações anteriores devem ser evidentemente relativizadas 
no caso das empresas de grande porte e implantação internacional. Re-
conhecidamente elas pautam o seu comportamento por estratégias glo-
balizadas e de longo prazo. Por seu poderio financeiro, tecnológico e 
comercial, mostram-se capazes de influenciar ou mesmo moldar o meio 
ambiente em que mais proximamente atuam. Os próprios governos lo-
cais, na ânsia de atraí-las, não medem esforços para precondicionar o 
contexto às suas exigências. Ironicamente, no novo quadro, são elas e 
não os governos os atores “estruturantes”. E isto lhes permite escapar, 
parcialmente pelo menos, à incerteza inerente ao novo quadro.

Finalmente, é indispensável ter em conta que a dívida externa líqui-
da volta a crescer na nova economia, em decorrência dos sucessivos 
déficits de transações correntes. Isto posto, se as exportações não adqui-
rirem dinamismo, a confiança das fontes financeiras internacionais na 
solvência do país será, mais cedo ou mais tarde, solapada. Consequen-
temente, a conquista e manutenção da confiança das fontes financeiras 
internacionais tendem a converter-se em ponto nevrálgico ou mesmo 
centro ostensivo das atenções da política econômica doméstica — como 
se pode observar na Argentina e no México. Dada a natureza eminente-
mente conservadora da comunidade financeira, isto implica, para dizer 
o mínimo, a adoção de padrões ostensivamente prudentes de conduta 
por parte das autoridades governamentais. E mais uma vez se confirma a 
tendência ao refreamento tendencial da economia.

Tendo por pano de fundo este conjunto de argumentos, convém con-
templar seriamente a possibilidade de que algumas das dificuldades 
que a economia brasileira presentemente enfrenta (frustrando com isso 
a chegada à anunciada fase de crescimento firme e estável) constituam 
presságios de dificuldades futuras e não meramente o efeito da conten-
ção imposta pela política macroeconômica.

O Real é de fato uma obra incompleta. Mas isto também significa 
que alguns dos problemas por ele acarretados estão apenas começando 
a transparecer.
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Acerca do potencial de crescimento

Não obstante procedentes e merecedores da maior atenção, os pro-
blemas que acabamos de levantar não implicam a anulação do poten-
cial de crescimento da nova economia. Entende-se aqui por potencial 
de crescimento da economia o conjunto de fatores que atuam no sen-
tido de dar impulso à sua expansão e cuja influência positiva tenda a 
estender-se por um período médio ou longo de tempo. Excluem-se, por-
tanto, os fatores ou estímulos que não tendam a (ou mesmo não possam) 
sustentar-se. Este seria tipicamente o caso de impulsos procedentes da 
elevada cotação ocasionalmente alcançada por produtos de exportação 
ou de aumentos da despesa pública que afastem a economia da situa-
ção percebida como sustentável. O conceito é obviamente destituído 
de pretensões teóricas, servindo apenas para efeitos da comparação de 
situações. Naturalmente, pode ser usado tanto para comparar períodos 
através do tempo como para contrapor as perspectivas de crescimento 
de diferentes economias.

Um primeiro e importante fator tendente a impulsar o crescimento 
no período que se abre consiste na autêntica fome de duráveis com-
provadamente existente nesta economia. Explica-se. De 1980 a 1993 a 
estagnação da economia e o colapso do crédito ao consumo refrearam 
decididamente a expansão e atualização dos estoques de duráveis. E isto 
não obstante o avanço da urbanização e a avassaladora penetração da 
TV como matriz formadora de costumes e demandas.

A estabilização, através de mecanismos amplamente conhecidos, cria 
condições altamente favoráveis à desrepressão da demanda longamente 
contida por duráveis — dando com isto margem ao ajustamento dos res-
pectivos estoques, aos valores desejados pelo público. A correção deste 
atraso pode no entanto estender-se por anos.

No caso argentino, onde a população igualmente se viu (como no 
Brasil) longamente privada do acesso a novos bens duráveis, o surto de 
crescimento verificado entre 1991 e 1994 parece haver sido suficiente-
mente longo e intenso para que se completasse um ciclo de renovação 
dos respectivos estoques. No nosso caso, contudo, a fome de duráveis 
permanece viva, devendo prosseguir nos próximos anos a desrepressão 
da respectiva demanda. O fenômeno ajuda evidentemente a explicar 
o persistente dinamismo de certos ramos de atividade em meio à atual 
retração de vários setores.
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Se a disputa pelo atendimento à fome de duráveis provocar o ingresso 
de novos produtores, portadores de novos métodos de produção e gestão 
e que decidam instalar-se em áreas ou regiões até então desprovidas de 
indústria, as repercussões daquilo que tem início como mero atendimen-
to de demanda podem ir muito além do simples impulso dado ao cres-
cimento. Este parece ser o caso tanto do Brasil quanto da Argentina — o 
que nos leva a contemplar o segundo impulso expansivo aqui apontado.

Durante o período em que o Brasil foi mantido em quarentena pela 
comunidade internacional e, muito particularmente, pelas empresas mul-
tinacionais (que durante esta fase tendiam a extrair, ao invés de colocar, di-
nheiro no país), surgiu e afirmou-se no mundo industrializado (que passa 
a incorporar Coreia e Taiwan) uma nova geração de empresas de atuação 
globalizada. As informações disponíveis indicam que muitas delas estão 
decididas a posicionar-se no mercado brasileiro, através de investimentos 
que em certos casos chegam a ser vultosos. Sua disposição favorável não 
se deve apenas às demandas reprimidas, subitamente reveladas. Conta 
também, importantemente, o já assinalado fato de que elas se sabem ge-
nericamente capazes de configurar as condições de seu entorno imediato 
em novos mercados agora abertos e desregulamentados.

Por moto-próprio ou para resistir à invasão anunciada por seus con-
correntes internacionais, as multinacionais de longa data estabelecidas 
no país também têm anunciado novas e ambiciosas estratégias. Dados 
seu peso relativo e gravitação (elevados mesmo em estruturas industriais 
maduras), o caso mais importante é de longe constituído pela indústria 
automobilística. As empresas aqui existentes, que desde 1975 não haviam 
construído uma só nova fábrica no país, diante da retomada do mercado 
(que, no caso, precede a estabilização mas é por ela decididamente refor-
çado) e sob a inequívoca influência do regime especial que lhes foi ofe-
recido,4 vêm anunciando novos e grandes projetos, conhecidos de todos.

Um terceiro fator que indiscutivelmente beneficia a expansão consis-
te no excepcional barateamento (em reais) do custo dos equipamentos. 

4Na fase eufórica do Real chegou a haver indícios (e ameaças) de que, mantida e 
radicalizada a abertura-cum-sobrevalorização, as empresas — ou pelo menos muitas 
delas — não investiriam no Brasil, preferindo trazer seus veículos de outras partes, 
onde sabidamente contavam com capacidade ociosa. Contrariamente, restabelecida 
a proteção, é possível que a tentativa de criar paraísos fiscais consiga, quando muito, 
deslocar decisões — tornando com isto patente as perdas do país por não dispor de 
política regionais decididas coparticipativamente.
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Este fenômeno, cujas origens remontam a um período muito anterior ao 
Real, tem por fatores explicativos a sobrevalorização cambial (registrada 
desde meados da década passada), a redução de tarifas e a queda do 
preço em dólar dos equipamentos. Se tomarmos 1980 como base de 
comparação (100), os equipamentos importados estariam presentemen-
te custando apenas 31.5 Diante de uma redução a tal ponto drástica, 
tendo o crédito internacional sido amplamente reaberto para o país e 
mantendo-se os salários indexados à inflação (cujos índices, após o Real, 
foram puxados para cima pelo preço dos non tradeables), entende-se 
que a aquisição de novos equipamentos tenha se tornado praticamente 
irresistível. Isto posto e dadas a maior potência e qualidade das novas 
máquinas, conclui-se pela genérica expansão (quantitativa e qualitativa) 
da capacidade instalada na indústria.

As novas facilidades de acesso ao crédito externo, mudanças várias 
nos marcos regulatórios (associados, sobretudo, à privatização) e o pró-
prio barateamento dos equipamentos podem ainda contribuir para o de-
senvolvimento de novas oportunidades de investimento e crescimento 
no campo das atividades vinculadas a recursos naturais. Na medida em 
que os investimentos detonados pela reabertura das oportunidades nes-
tes campos se mostrem voltados predominantemente para o mercado 
externo (e este tipo de fenômeno ocorreu amplamente no Chile e na 
Argentina), estaria em curso um movimento de restauração da divisão 
dita vertical do trabalho entre as nossas economias e os países industria-
lizados. Ainda quando possa beneficiar o crescimento, este é um fator a 
mais a diferenciar as opções tipicamente latino-americanas das supere-
xitosas experiências do Leste asiático.

Finalmente, tende inequivocamente a crescer na nova economia a es-
fera dos serviços ou, mais precisa e genericamente, dos serviços não in-
ternacionalmente comercializáveis (non tradeables). Este fenômeno, que 
já se encontra há anos em marcha na América Latina, compreende duas 
dimensões. Primeiramente, a dos serviços privatizados — que compro-
vadamente podem dar ensejo a grandes investimentos. A outra dimensão 
consiste na penetração de cadeias internacionais de serviços, mediante in-
vestimentos diretos e franqueamento. Os mais notórios exemplos residem 
nas redes de fast food, supermercados, hotéis, parques de diversões etc.

5Pires de Souza, Francisco Eduardo. “O Investimento Antes e Depois do Plano Real: 
a Macroeconomia e seus Números.” Documento apresentado ao VIII Fórum Nacio-
nal, Inae, Rio de Janeiro, 1996.
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O que precede mereceria um tratamento analítico e empírico, que 
não pode ser aqui realizado. Fique no entanto registrado que, feitas as 
opções que configuram este tipo de plano e dado o contexto internacio-
nal, muito (ainda) dependerá das respostas dadas e atitudes assumidas 
pelas empresas — que têm diante de si uma situação atraente, ameaça-
dora e excepcionalmente opaca. O problema não é a existência ou não 
de novas oportunidades, e sim, mais que nunca, a avaliação dos riscos 
inerentes ao novo quadro, feitas por empresários que, na esfera dos tra-
deables, se encontram inegavelmente acuados. Conta também, e muito, 
se o novo quadro dá ou não ensejo ao ingresso de novos produtores, 
portadores de novos métodos organizacionais e produtivos, promovendo 
deslocamentos espaciais inovadores etc. Estes novos investimentos con-
tam, aliás, com a importante vantagem do preconhecimento do novo 
quadro. Usufruem, neste sentido, vantagens de latecomer.

Breves conclusões

Um conjunto de conclusões pode ser tentativamente extraído dos 
argumentos anteriormente desenvolvidos:

1) Os impulsos expansivos que seriam de se esperar na transição da 
inflação crônica para a estabilidade fizeram-se marcadamente presentes 
no caso brasileiro. Pode-se mesmo afirmar que eles dominaram a primei-
ra fase, para a qual parece plenamente aplicar-se a expressão “festa da 
estabilização”. Mesmo na atual e terceira fase (pós-agosto/setembro de 
1995), em que se busca, com parcos resultados, reencontrar o caminho 
do crescimento, fatores que tipicamente afloram ao término de uma alta 
inflação crônica mostram-se presentes. São estes mesmos fatores que, 
em boa medida, explicam a tendência à assimetria dos comportamentos 
— com os duráveis de consumo mantendo-se na liderança do cresci-
mento e as indústrias de alimentos e bebidas sustentando um elevado 
nível de atividades. Visto o novo quadro por este ângulo, estamos diante 
de uma intensa mudança na configuração estrutural da economia. Entre 
as dificuldades a serem enfrentadas para diagnosticá-la com precisão, há 
que assinalar a lentidão e demais problemas da produção e apuração de 
estatísticas voltadas para estrutura.

2) As economias latino-americanas estão se integrando comercial e fi-
nanceiramente ao mercado mundial. Esta integração, levada a efeito sob 
condições de extrema abundância da liquidez internacional (que por 
sua vez favorece a sobrevalorização cambial), tem negado, na prática, 
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a noção tantas vezes repetida no discurso oficial de que a abertura seria 
uma avenida de duas mãos. Estamos assistindo, pelo contrário, a uma 
“abertura importadora”. No Brasil, em particular, as exportações não têm 
sido sequer capazes de atuar contraciclicamente — como tantas vezes 
ocorreu no passado. E note-se que a ampliação das exportações poderia 
ser considerada o marco zero de uma hipotética ofensiva globalizante 
por parte das nossas empresas.

Mais uma vez reportando-nos à prática e não às propostas programá-
ticas do governo, vê-se que o combate à inflação valeu-se, intensamente, 
do fogo de barragem das importações — sendo que na primeira fase isto 
ocorreu de forma verdadeiramente truculenta. Um exemplo disto seria a 
permissão de importações pelo correio, sem o pagamento dos impostos 
internos. Obviamente, esta contundente “opção pelo consumidor” aju-
dou a quebrar o ânimo — e aumentar as incertezas — dos produtores 
domésticos. Face a tamanha ruptura política, institucional e cultural, res-
tava-lhes, em numerosos casos, tentar sobreviver encerrando atividades, 
desmobilizando seções e vendendo ativos. O abandono de posições ten-
de a acarretar uma “seleção adversa”, concretizada pela interrupção de 
atividades de maior conteúdo tecnológico — e, por conseguinte, maior 
exposição à competição. As atividades mais atrasadas, convém lembrar, 
encontram-se muitas vezes voltadas para produtos tecnológica e comer-
cialmente obsoletos.

Não é difícil imaginar que o tipo de recuo aqui assinalado, além de 
agravar o desemprego, tende a reduzir a capacidade de crescer da eco-
nomia. Caminha-se, assim, em direção a um flagrante conflito entre a 
lógica da sobrevivência privada e o interesse da comunidade.

3) É natural pensar a redução do emprego como um mal em si — e, 
de fato, assim o é. Convém no entanto acrescentar que o aumento do 
desemprego pode ter efeitos deletérios, que vão além das perdas dire-
tamente impostas às vítimas. Desde logo, o rápido aumento do desem-
prego é altamente tensionante e, numa sociedade democrática, pode 
levar à perda da confiança na capacidade do regime de cumprir as mais 
elementares obrigações de qualquer governo.

Como foi anteriormente sugerido, a redução da confiança é direta e 
indiretamente perniciosa. Diretamente, porque aumenta em princípio o 
risco-país, com consequências adversas em termos de rating. Além disso, 
indiretamente, porque pressiona e muito provavelmente aumenta gastos 
de governo que poderiam ser evitados. Por fim e num outro plano — de 
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grande importância para a definição da sorte do programa — o aumen-
to do desemprego não pode deixar de contribuir para o aumento da 
inadimplência. Mais que isto, impõe o medo do compromisso, tanto por 
parte dos bancos, como do lado dos tomadores. Esta última possibilida-
de (também) realimenta as dificuldades de retomada do crescimento ou 
exige impulsos maiores para que se obtenha a mesma reativação.

Combinando-se as razões acima indicadas, podemos chegar a uma 
conclusão abrangente.

A economia que emerge do Real — mantidas as características básicas 
do projeto — tende a um comportamento altamente diferenciado entre os 
setores, com resultados globais medíocres e instáveis. Teoricamente, não 
haveria como demonstrar que tenha que ser assim. Afinal, se os preços 
e muito particularmente os salários fossem perfeitamente flexíveis (o que 
no caso significa redutíveis), não haveria por que ser pessimista quanto à 
(re)adequação da economia. Mais precisamente, se submetidos à pressão 
competitiva, os preços instantaneamente se ajustassem, desapareceria o 
desajuste cambial, voltando a ser possível o crescimento de setores que 
neste momento têm a sua existência literalmente ameaçada. Na termino-
logia econômica consagrada, isto implicaria um ajuste (meramente) por 
preços. Ocorre, no entanto, que a realidade social e política, aqui como 
em toda parte, hoje como no passado, tem revelado que flexibilidade 
não se improvisa: ou se encontra institucionalmente prevista, socialmente 
compensada e psicologicamente assimilada (como no Japão), ou sim-
plesmente não ocorre. Este foi, aliás, um ponto em que as expectativas 
iniciais do ministro Cavallo claramente se frustraram, não obstante o “ca-
samento” da Argentina com uma taxa de câmbio legalmente imutável. 
Ficava mais uma vez provado que a flexibilidade (para baixo) dos preços, 
não construída social e institucionalmente, constitui uma quimera cuja 
existência se limita ao âmbito de certos modelos econômicos.

O desenvolvimento brasileiro.indd   284 11/8/11   4:53 PM



 285

Estabilizar para crescer: o paradoxo 
do desajuste na estabilidade*

Introdução

A sucessão de fracassos nas tentativas de estabilização e a consciência 
de que a inflação havia adquirido inércia levaram muitos a propor que 
o ataque à inflação alta e crônica deveria se fazer de maneira frontal e 
abrangente. Evoluiu-se, assim, a meados da década de 1980, do trata-
mento convencional, centrado em políticas fiscal e monetária (endossa-
do, em regra, pelo FMI), para os chamados choques heterodoxos. Tive-
mos com isso uma primeira safra de grandes e ambiciosos planos.

Alguns fracassos mais adiante tornavam-se amplamente difundidos a 
crítica e o repúdio à chamada heterodoxia e, muito particularmente, ao 
recurso do congelamento que a caracterizou. Agravava-se, simultanea-
mente, a instabilidade — especialmente na Argentina e no Brasil — en-
quanto os investimentos, público e privado, em novos empreendimentos 
virtualmente desapareciam. Em meio a este quadro crescia a rejeição 
a praticamente tudo aquilo que caracterizava as práticas econômicas 
vigentes nos nossos países, e começava a arraigar-se a convicção de que 
era necessária uma autêntica ruptura com o passado. Daí nasceria outra 
família de planos diversos entre si, mas marcados por fortes traços em 
comum. A negação do passado é neles assumida e ostensiva, não sendo 

*Apresentado no VII Fórum Nacional (Rio de Janeiro, maio de 1995). Publicado no 
livro O Real e o Futuro da Economia. João Paulo dos Reis Velloso, coord., Rio de 
Janeiro: José Olympio, 1995, pp. 47-75.
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possível avaliar seu significado em perceber sua coerência (bem como 
o apoio com que foram recebidos em certos meios) sem que ela seja 
tida em conta. Até porque, ao enfatizar a ruptura com o passado, estes 
planos entravam em sintonia com ideias que se vinham impondo mundo 
afora, no sentido de reduzir drasticamente a interferência do estado na 
economia. A redemocratização em curso em diversos países e o próprio 
clima gerado pela queda do muro de Berlim ajudavam a promover a 
nova postura fundacionista.

O Plano Cavallo encarna como nenhum outro esta atitude de recons-
trução da economia sobre novos pilares. Em outros países, a ruptura não 
teve certamente a limpidez emblemática alcançada na Argentina. No 
caso do México, o Pacto de Solidariedade (1988) atribuiu, de início, gran-
de importância às políticas de renda — com inequívoco destaque para a 
contenção salarial. Mas foram as reformas estruturais e, dentre elas, des-
tacadamente, a radical abertura — que culmina com o lançamento do 
NAFTA — que vieram a simbolizar um conjunto de transformações que 
inclui a estabilização, mas obviamente a transcende. Advirta-se, pois, 
que as referências aqui feitas ao programa mexicano como membro inte-
grante da família de experiências que incluiu a Argentina e o Brasil têm 
por base não apenas a importância decisiva, nos três casos, na abertura 
e do câmbio, como o assumido desígnio de fundação de uma nova eco-
nomia. No caso brasileiro, a negação do passado ganha proeminência a 
partir de 1990, mas é com o Plano Real, seu extraordinário êxito no com-
bate à inflação e a imensa novidade histórica da abertura — experimen-
tada, momentaneamente, no imediato pós-guerra e ensaiada, apenas, por 
ocasião do “milagre” — que a ruptura parece a todos, por fim, materia-
lizar-se. Para efeitos da discussão que aqui se inicia, os três programas 
rompiam com o passado, primordialmente, nos seguintes sentidos:

— O repasse dos aumentos de custo (ocorridos ou esperados) aos 
preços, rotina e cultura dominante na era da alta inflação, é posto em 
questão.

— O preço doméstico dos produtos internacionalmente transacio-
náveis (tradeables) é progressivamente compelido a alinhar-se com as 
respectivas cotações internacionais.

— A drástica redução do sentido econômico das fronteiras nacionais, 
a desregulamentação e a privatização da economia permitem, suposta-
mente, a revelação das oportunidades existentes na economia. Elas serão 
livremente exploradas por capitais de procedências externa e interna.
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Destaques da solução proposta

Na nova economia, disciplinada pelo mercado internacional e pra-
ticamente livre de interferências governamentais, os seguintes aspectos 
devem ser realçados:

1) Empresas e consumidores passam a ter a opção de comprar artigos 
importados, a preços muito provavelmente fixos. Dado o fechamento 
pregresso e o barateamento relativos dos produtos importados (a seguir 
comentado), isto determina um grande aumento do volume de importa-
ções. Caso as exportações não cresçam a ritmo similar, verifica-se uma 
mudança no estado das contas externas. Isto, porém, não deveria ser 
visto com apreensão. Pelo contrário, o declínio do saldo de comércio 
(dolorosamente criado, em certos países da América Latina, para fazer 
frente aos encargos da dívida externa) deveria ser entendido como par-
te integrante da saudável transformação em curso na economia. Mais 
que isso, o descompasso entre receitas e despesas externas deveria ser 
entendido como a imprescindível abertura de espaço, para que a eco-
nomia pudesse absorver poupança externa. Ao caminhar nessa direção, 
rompia-se com a obsessão latino-americana em condicionar ou mesmo 
subordinar a política econômica pela chamada restrição externa. Como 
diferentes autores haviam buscado mostrar, a restrição externa nada mais 
seria do que a contrapartida dos equívocos das políticas econômicas 
nacionais.1

O retorno do financiamento externo, por sua vez, significa a redu-
ção do custo do crescimento econômico. Com efeito, aos novos in-
vestimentos caberia (como indicado nos esquemas convencionais de 
“ciclo da dívida”) expandir a oferta interna e as exportações, tendo este 
último fator uma função-chave na consolidação, mais adiante, da nova 
economia.

2) Os preços dos antigos tradeables, regulados pela paridade do po-
der de compra interno e externo da moeda (a economia torna-se aberta 
e o câmbio é fixo), acompanhariam a inflação internacional. Já os não 
tradeables, imunes por definição à pressão competitiva imposta pelo 
mercado internacional, teriam, a princípio, espaço para elevar-se. Na 
medida, contudo, em que se conseguisse impedir a criação de demanda 
em excesso, a alta dos não tradeables tenderia a cessar — ficando estes 

1Deepak, Lal. “The Political Economy of Liberalization”. The World Bank Economic 
Review, vol. I, n° 2.
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preços altos (em relação aos tradeables) mas não mais em alta. A partir 
deste ponto, que a Argentina teria atingido e do qual o México recente-
mente se aproximava, ocorreria a convergência da inflação doméstica 
com a inflação internacional.

3) Ao longo da transição, seriam criadas condições, chegando mesmo 
a desdobrar-se em reformas de segunda geração.2

A consolidação deste conjunto de mudanças — e da reforma fiscal, 
muito particularmente — permitiria ulteriormente que o câmbio deixas-
se de atuar como âncora. Estaria já implantada uma autêntica economia 
de mercado.

Críticas antes do colapso

Alguns analistas tomaram posição crítica diante do tipo de plano aqui 
focalizado. Em muitos casos, contudo, suas críticas não parecem em ab-
soluto procedentes. Assim, por exemplo, as alegações de que o progra-
ma não teria eficácia anti-inflacionária ou provocaria o aumento da con-
centração da renda revelaram-se desprovidas de qualquer fundamento. 
A bem dizer, jamais uma família de planos colheu resultados compara-
tivamente positivos, no que se refere ao controle da inflação. Por outro 
lado, há fortes indícios de que os extratos mais pobres da população 
auferiram substanciais ganhos absolutos e talvez mesmo relativos, como 
resultado do plano.3

Vejamos, pois, sumariamente, algumas críticas que vieram a se reve-
lar, em maior ou menor medida, pertinentes.

Sobreaquecimento

Já foi mais de uma vez observado que, ao contrário do convencional-
mente suposto, os planos de estabilização recém-lançados na América 

2Sebastian Edwards. The Challenges of Latin America, dezembro de 1994 (não 
publicado).
3Sem entrar no tema da distribuição, duas ponderações devem ser aqui avançadas. 
Primeiramente, dado que boa parte dos trabalhadores de mais baixa renda encontra-
se integrada em atividades produtoras de não-tradeables (serviços em regra), é natu-
ral supor que eles tenham sido particularmente beneficiados pelo plano. Admita-se, 
no entanto, que estas são consequências da fase de êxito do plano — sendo muito 
difícil preverás implicações distributivas da crise em que eles podem, à luz dos mais 
recentes episódios, desembocar.

O desenvolvimento brasileiro.indd   288 11/8/11   4:53 PM



 289

Latina têm-se feito acompanhar de vigoroso aumento da demanda — o 
que cria dificuldades para sua própria consolidação.4 Este tipo de dificul-
dade, só com muita relutância, chegou a ser admitido pelos gestores da 
política econômica. Antes de mais nada, porque, no seu entendimento, 
a liberação de decisões autenticamente oriundas do mercado não deve-
ria, a princípio, criar problemas. E isto, basicamente, por duas razões.

A expansão de demanda que se segue ao lançamento de um pro-
grama anti-inflacionário tem sido explicada pela provisoriedade — na 
visão dos agentes econômicos — dos resultados alcançados, ou (al-
ternativamente) por equívocos “populistas” tais como elevação de sa-
lários e juros reais negativos. Ambos os motivos não teriam razão de 
ser nos novos planos. Afinal, as reformas estruturais em curso aí estão 
para negar o provisório e, mais que isso, comprovar o alcance histórico 
das mudanças. Por outro lado, nada mais distante do populismo que a 
postura dos novos gestores da política econômica. Por fim, o aumento 
da demanda interna, na medida em que viesse à tona — como conse-
quência da cessação do imposto inflacionário — poderia, sem maiores 
problemas, ser atendido pela elevação das importações (tema adiante 
retomado). No caso brasileiro, veio inclusive a alegar-se que a pujante 
demanda de produtos importados — e a própria desaceleração das ex-
portações — devia, por outros motivos, ser encarada como saudável. 
Assim, além dos seus efeitos óbvios no combate à inflação, a acelera-
ção das importações permitia ao país (na hipótese de o câmbio ser en-
tendido como fixo) livrar-se da necessidade de lançar grandes volumes 
de títulos, para contrabalançar (esterilizar) o aumento das reservas.5 
Caso, porém, a taxa de câmbio fosse entendida como flexível (entre 
agosto e outubro de 1994 o dólar baixou de R$ 0,94 a R$ 0,92, para 
R$ 0,86 a R$ 0,84), a aceleração das importações seria mais uma vez 
bem-vinda, por impedir uma valorização ainda maior da moeda na-
cional. Curiosamente, em qualquer das versões, o recurso óbvio (ainda 
quando não simples) do controle da entrada de capitais, amplamente 
utilizado no Chile, era ignorado.

4Para uma discussão do tema, veja-se Miguel e Nissan Leviatã. “The Business Cycle 
Associated with Exchange Rate-Based Stabilizations”. The World Bank Economic 
Review, vol. 6, n° 2.
5As reservas brasileiras haviam se expandido a um ritmo médio de dez bilhões de 
dólares nos últimos três anos, tendo que ser compensadas por vultosos lançamentos 
de títulos da dívida pública.
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Abertura

Outra questão que veio a ser objeto de críticas constitui-se na aber-
tura da economia.

Os gestores do Plano Real, antes que arquitetos, vieram a ser os gran-
des usuários da abertura. A bem dizer, ela foi por eles apenas retocada, 
tendo, por exemplo, algumas de suas metas antecipadas ao longo da 
implementação do Plano. Isto posto, aqueles que, de diferentes pontos 
de vista, vieram a fazer restrições à abertura — e, muito particularmente, 
ao seu intenso uso no programa de estabilização — tomam a questão 
por diferentes ângulos.

Primeiramente, há os que se preocupam com a rapidez e a intensi-
dade da abertura comercial. Os argumentos aqui vão desde a alegação 
de que, após mais de dez anos de alta inflação, choques, e total inde-
terminação dos destinos da economia, não é sensato expor os produ-
tores domésticos ao poder de fogo de competidores que conheceram, 
no mesmo período, intenso crescimento6 até a defesa de reconhecidas 
fragilidades setoriais. A este tipo de argumento somam-se dois outros 
de natureza bastante diversa, a seguir sumariamente referidos para ser 
retomados posteriormente.

O primeiro deles situa-se no plano das estratégias empresariais e re-
porta-se ao fato de que a combinação de uma abertura acentuada com 
as vicissitudes da estabilização coloca as empresas diante de uma de-
licada opção entre produzir no país ou trazer os produtos de fora. Este 
dilema pode levar a decisões que prejudiquem a economia seja pelos 
danos causados à face industrial das empresas (e concomitante perda 
de postos de trabalho), seja pela renúncia a rotas “altas” de crescimento 
econômico (a questão será mais adiante retomada). Evidentemente, ali 
onde um forte impulso demandista endógeno veio a ser potenciado pelo 
ingresso em massa de capitais externos, o mercado doméstico tornou-
se a tal ponto comprador que não faltou espaço para ninguém. Todos 

6É importante ressaltar que a abertura-cum-sobrevalorização se dá em meio à célere 
invasão por parte de produtores asiáticos, dos mercados que não disponham de 
proteção especificamente voltada para eles. O significado disso pode ser inferido de 
uma única informação: para cada dólar exportado para a Ásia, o México estava im-
portando, em 1994, US$ 6,5. Sendo as trocas externas livres, e o aumento do peso 
relativo dos asiáticos uma alta probabilidade, é fácil imaginar o abissal desequilíbrio 
para o qual se caminhava.
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podiam crescer, embalados pela “festa da estabilização”7 — o que al-
guns rapidamente interpretaram como prova de que a abertura só trazia 
estímulos e benefícios. A ressaca da festa — que no Brasil chegou mui-
to antes do que se podia esperar — está presentemente impondo uma 
revisão de posições. E, no caso das autoridades governamentais, vem 
levando à proliferação de medidas ad hoc, por elas mesmas, até ontem, 
amaldiçoadas.

A segunda questão refere-se à ordenação desejável entre as aberturas 
comercial e financeira. No nosso caso, a abertura financeira se deu em 
simultâneo e, em certa medida, à frente da abertura comercial. Grande 
parte do que se escreveu a respeito do tema recomenda, contrariamente, 
que a abertura financeira se faça após a liberação do comércio e na de-
pendência da constituição de um mercado interno de capitais.

Como veio a ser patenteado, o aumento das importações verificou-se 
a um ritmo que não poderia senão desembocar em crise externa. Con-
cretamente, as importações brasileiras, no primeiro trimestre de 1995, 
excederam em 98% as importações do mesmo período no ano anterior. 
Isso parece sugerir que havíamos transitado de uma rota inflacionaria-
mente explosiva para uma rota explosiva do ponto de vista do balanço 
de pagamentos.

Sobrevalorização cambial

Focalizo daqui por diante a polêmica questão da valorização cambial.
A fixação do câmbio como parte integrante de um programa de esta-

bilização é, reconhecidamente, um instrumento de grande potência. A 
experiência histórica latino-americana sugere, contudo, que se trata de 
uma arma cujo uso deve estar cercado de muitos cuidados. Os perigos 
a ela associados começam a se tornar evidentes quando, por alguma 
razão, despontam dúvidas sobre sua sustentabilidade. A mera hipótese 
de que uma desvalorização (não prevista e indesejada pelas autoridades) 
venha a ser necessária em futuro próximo introduz os primeiros distúr-
bios. Seguem-se, naturalmente, tentativas de contorná-los e, a partir de 
certo ponto, ataques especulativos cujo enfrentamento costuma ter eleva-
do custo. A confiabilidade do Plano já então se encontra comprometida, 

7Antônio Barros Castro. “Estabilização. Crescimento e Política Industrial”, in: 
Estabilidade e Crescimento. Os Desafios do Real. João Paulo Reis Velloso, coorde-
nador. José Olympio. 1994. (Publicado neste livro).
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podendo mesmo serem colocados por terra os avanços alcançados no 
esforço da estabilização. A rigor, uma vez percebida uma situação como 
insustentável, há que recorrer a remédios bastante amargos: a desvalori-
zação, com estragos imediatos no front inflacionário; e/ou a redução do 
nível de atividade. À primeira vista, a desvalorização tende a ser resis-
tida. E isto não apenas pelos danos por ela infligidos na faixa do Plano, 
como pelo fato de que a manutenção do câmbio defasado tem (por al-
gum tempo) eficácia anti-inflacionária crescente: quanto maior a defasa-
gem cambial, mais travada se encontra a média dos preços na economia, 
vale dizer, a inflação.

Por outro lado, é bom sublinhar que a denúncia dos efeitos deletérios 
da valorização cambial independe, em boa medida, da postura assu-
mida frente à abertura da economia. Autores que defendem a abertura 
advogam, em regra, a desvalorização simultânea do câmbio como fator 
de viabilização e consolidação da abertura.8 Por isso mesmo, a crítica 
aqui evocada veio a concentrar-se na esdrúxula prática da abertura cum 
valorização.

A valorização cambial é também considerada problemática numa eco-
nomia financeiramente aberta em decorrência do relacionamento entre 
câmbio e juro. Esta relação é particularmente forte onde a conjuntura in-
ternacional se revele propícia a intensos movimentos de capital, o que 
ocorre, em regra, quando a taxa de juros de longo prazo nas economias 
desenvolvidas torna-se acentuadamente baixa.9 A globalização financeira 
em curso, evidentemente, tende a exacerbar este tipo de fenômeno.

Concretamente, a sobrevalorização percebida ou estimada pelos 
eventuais investidores terá que ser acrescentada aos juros para conven-
cê-los a ingressar no país — ou nele permanecer. Impondo a necessida-
de de sustentação de juros reais elevados, o câmbio baixo introduz no-
vos problemas no nosso quadro. Do ponto de vista do crescimento, ele 
passa a atuar como fator de dissuasão ou postergação de investimentos, 
em prejuízo da transição da estabilidade para o crescimento. O Brasil, 
mediante juros elevadíssimos e os chamados Adiantamentos de Contra-
tos de Câmbio (ACC), veio a desenvolver um relacionamento bastante 

8W. M. Corden. Exchange Rate Policy in Developing Countries. 1990, p. 13.
9Guilhermo Calvo mostrou que os fluxos de capital para os países em desenvol-
vimento acompanham quase perfeitamente os movimentos da taxa de juros nos 
Estados Unidos. Nora Lustig. El Pánico y las Quiebras: Un Relato. Nexos, 206, feve-
reiro de 1995. México.
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particular (e deletério) entre câmbio e juro: os exportadores tratam de 
antecipar contratos para aplicar os recursos daí provenientes em títulos 
da dívida pública, com o que a queda da taxa de juros (ao desestimular 
as exportações) pode, a curto prazo, contribuir para a deterioração da 
balança comercial.

Não é preciso acrescentar que a valorização, ao fazer com que ativi-
dades rentáveis deixem (provisoriamente?) de sê-lo, tende a engendrar 
desemprego e a desorientar a assignação de recursos. Vista a questão por 
este ângulo, percebe-se, também, que a valorização do câmbio dificulta 
a transição para o crescimento.

Por fim, dada a imensa heterogeneidade das situações existentes na 
economia real, é fácil imaginar que a sobrevalorização puna e premie, 
desigualmente, atividades e regiões. Este argumento — senão o mais frá-
gil, pelo menos o mais complicado — tende a adquirir grande destaque 
nas críticas feitas à valorização cambial. No cenário aqui examinado, da-
das a ausência de políticas industriais ativas e a assumida pretensão de vi-
rar a página da história, ele podia ser respondido com relativa facilidade.

Apesar de sua péssima reputação (que, aliás, parecia haver-se torna-
do definitiva após as experiências argentina e chilena na passagem para 
a década de 1980),10 a sobrevalorização cambial veio a ser mais uma 
vez — na prática, mas não no discurso oficial — amplamente usada nas 
experiências aqui focalizadas. Duas poderosas razões parecem explicar 
a reincidência.

Ao longo do período de alta inflação, verificaram-se em nossas eco-
nomias uma quase completa fuga da moeda convencional e a redução 
do crédito a um resíduo. Em tais circunstâncias, não há praticamente 
como dar partida a um programa anti-inflacionário via controle da quan-
tidade de moeda. Torna-se, assim, praticamente inescapável, o recurso a 
uma âncora cambial.11 Isto posto, a inflação residual se encarregará de 
promover a sobrevalorização. Vista a questão por este ângulo, não me 
parece correta a denúncia, não qualificada, da sobrevalorização. O que, 
sim, parece lamentável (além da extravagante valorização nominal do 

10Alejandro Foxley. Experimentos Neoliberales en América Latina. Fondo de Cultura 
Economica, México, 1988.
11Recorde-se que o uso do congelamento e outras formas de políticas de rendas, 
após sucessivos fracassos, tornou-se anátema em nossos países. Não custa lembrar, 
contudo, que a estabilização de Israel foi alcançada a partir de um plano integrante 
da família a que pertenciam o Austral e o Cruzado.
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câmbio verificada no Brasil) é o não reconhecimento da existência de 
problemas e a rejeição, a priori, de medidas tais como o controle do in-
gresso de capitais. Mas isso me leva à segunda razão para a reincidência.

Na medida em que se acredite que as elites empresariais de nossos 
países — e seus contrapartes no aparelho do Estado — sejam guiadas 
pelo rent seeking e irremediavelmente corporativistas, fica difícil susten-
tar que o avanço do mercado acarretado pela dupla liberação comercial 
e financeira traga consigo qualquer tipo de problema. Pelo contrário, 
numerosas oportunidades, perdidas sob o império da arbitragem estatal, 
estariam finalmente sendo descobertas, passando naturalmente a ser ex-
ploradas por investidores selecionados pela impessoal disciplina do mer-
cado. Fica, assim, ilegitimado, qualquer raciocínio que parta ou tenha 
por referência um passado que, justamente, se busca enterrar. Como, em 
suma, medir e avaliar a defasagem cambial?

O que precede deixa claro que a visão segundo a qual outra econo-
mia estaria sendo implantada, dificultava a percepção de que a estabili-
zação continha pelo menos um preço gravemente “fora do lugar”. Usu-
almente, a descoberta de que um ou mais preços-chave encontram-se 
defasados ou “reprimidos” faz soar o sinal de alarme. No Cruzado, por 
exemplo, o dólar negro, ao distanciar-se fortemente do dólar comercial, 
levou diversos observadores a concluir que o Plano estava em perigo. 
Nas experiências aqui examinadas, porém, uma alegada “revolução cul-
tural” desqualificava quaisquer referências ao passado, impedindo a per-
cepção de que se estava caminhando sobre terreno minado.12

Resta acrescentar que o público, seduzido pela estabilidade e pelo 
acesso a importações baratas, não queria ver ou ter em conta a fragilida-
de da situação a que as economias estavam sendo levadas. Tanto mais 
que o ímpeto expansivo da demanda era de tal ordem (e o peso relati-
vo das importações, inicialmente, tão modesto) que tanto na Argentina 
quanto no Brasil13 houve amplo espaço para o crescimento, mesmo na 
esfera dos tradeables.

12A argumentação no sentido de que a defasagem cambial não poderia ser medida 
— que dificultava ou mesmo impedia o debate — provinha, no Brasil e no México, 
da direção do Banco Central e era formulada praticamente nos mesmos termos. 
Um lúcido exame da situação mexicana antes do colapso cambial encontra-se em 
R. Dornbush. México: Stabilization Reform and no Growth. Brookings Papers on 
Economic Activity 1:1994. 
13No caso do México, a economia teve um desempenho modestíssimo, crescendo a 
uma taxa média de apenas 2,5% ao ano.
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De volta à realidade

Não se pretende aqui descrever a forma pela qual as experiências 
recentes de estabilização entraram em crise. Convém, no entanto, assi-
nalar que constituem características comuns das fracassadas experiên-
cias chilena e argentina de 1976 a 1982 e dos atuais planos mexicanos, 
argentino e brasileiro:

— a explosão das importações e, a ela associada, a dependência ra-
pidamente crescente de capitais externos;

— o surgimento, a partir de certo ponto, de incerteza em relação a 
sustentabilidade das políticas;

— a mudança, imprevista e súbita, no comportamento dos capitais, 
inviabilizando a manutenção da rota até então trilhada.

As características comuns aos dois ciclos não se limitam, contudo, 
àquilo que precede a crise. A destruição de parte do sistema bancário, 
a resposta governamental sob a forma de medidas drasticamente con-
tencionistas, a quebra de empresas e o desemprego em massa foram 
desencadeados tanto ao final do primeiro episódio (em 1982) quanto 
presentemente na explosão mexicana e na implosão argentina (onde a 
débâcle, até o presente, não alterou o regime monetário). Em ambos os 
episódios o México surge, num primeiro momento, como o vilão da his-
tória. Logo começa a ficar claro, no entanto, que a situação pré-crise era 
de fato insustentável. Talvez se possa mesmo afirmar, hoje, que a surpre-
sa consistiu em que o México explodiu primeiro. A economia argentina 
poderia ter detonado a crise e, nesse caso, não se contando com solida-
riedade internacional em escala sequer comparável, as consequências 
(para o Brasil, particularmente) poderiam revelar-se muito mais graves.

Não é preciso acrescentar que a transição da estabilidade para o cres-
cimento foi, se não abortada, pelo menos interrompida, em todos esses 
casos. E que a história, ao repetir-se, apresentou-se — e, sobretudo, foi 
apresentada — com nova roupagem.

Recados

Nos dias e semanas que se seguiram ao colapso cambial mexicano, 
as atenções ficaram totalmente voltadas para a amplitude e intensidade 
de sua propagação. Hoje se sabe que a disseminação do “efeito tequila” 
foi rápida e inusitadamente ampla, chegando, por exemplo, às Filipinas. 
Mas em nenhum país a reversão do comportamento dos capitais teve 
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efeitos semelhantes aos registrados no México. A bem dizer, num país 
apenas os desdobramentos da crise ainda podem revelar-se desastrosos: 
a Argentina. Para países cujas políticas macroeconômicas não se encon-
travam ancoradas na taxa de câmbio, em particular, o abalo foi passagei-
ro, deixando apenas um “dente” nos gráficos de cotação das ações em 
Bolsa. Este é, entre outros, o caso do Chile.

À medida que se diferenciavam as situações, a discussão em torno 
do ocorrido no México começa a deslocar-se dos seus efeitos para o seu 
significado.

O primeiro recado que podemos extrair do episódio em foco refere-
se à globalização. Numerosas decisões econômicas têm hoje por palco 
o mundo e são alimentadas por informações obtidas em tempo real. A 
tecnologia de base eletrônica reduz, de fato, enormemente, os custos 
de informação e de transação. Isso, porém, como sugerem vários epi-
sódios, pode ter como consequência a maior volatilidade das situações 
e o aumento da instabilidade sistêmica. Afinal, por trás do computador 
continua o homem com seu frágil conhecimento do futuro, sujeito a 
erros e suscetível ao pânico. A questão inspira naturalmente maiores 
cuidados ali onde economias, convalescentes de longos períodos de 
intensa instabilidade, começam apenas a recuperar-se — e são de ime-
diato conectadas à torrente de decisões que a cada dia se processa 
no mercado financeiro mundial. O ingresso incondicional e acrítico 
na economia globalizada pode significar, em tais casos, uma aposta de 
elevadíssimo risco.

Outro recado consiste em que as chamadas reformas estruturais não 
imunizam as economias em trânsito para a normalidade. E isso mesmo 
no caso do México, cujas reformas, iniciadas em meados da década de 
1980, podem ser hoje assim resumidas, segundo José Casar: “liberação 
praticamente total do comércio exterior que culmina com a entrada em 
vigor do NAFTA; flexibilização dos regulamentos que incidem sobre o 
investimento estrangeiro e reforma das leis sobre propriedade intelectual; 
um processo de privatização que, de acordo com o relatório da OCDE 
sobre o México (1992), só tem paralelo nos casos da Nova Zelândia e 
Grã-Bretanha; múltiplas medidas de liberalização dos mercados internos 
que se resumem no termo ‘desregulamentação’ e que eliminam barreiras 
à entrada de empresas privadas a setores como o transporte, a pesca, a 
mineração, as telecomunicações, o setor financeiro, a geração de ele-
tricidade, a petroquímica e, para romper como um dos tabus máximos 
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pós-revolucionários, a agricultura; redução e redefinição do esquema de 
subsídios; outorga de status de autonomia ao banco do México; e, por 
último, mas não por isso menos importante, uma reforma fiscal que eli-
mina tratamentos especiais e converte o pagamento de impostos numa 
realidade generalizada como nunca houve no México.”14

Contra o pano de fundo deste inusitado esforço de transformação, a 
“nova” economia mexicana reencontra hoje — quase dois anos após ser 
triunfalmente admitida na OCDE — alguns de seus problemas históricos. 
O recado aí contido parece ser o de que os gestores da política econô-
mica, não obstante as reformas e a estabilização, continuavam a atuar 
sobre um meio ambiente qualitativamente diverso. Há nele estruturas e 
comportamentos15 que, para resumir, não desaparecem com o ostensivo 
esforço de negação do passado.

Comportamentos emergentes

A superação da alta inflação com estagnação em que estiveram lon-
gamente imersas nossas economias requer que se tenha em conta as 
atitudes cristalizadas, ao longo da crise, sob a forma de (novas) rotinas.16 
Pode-se afirmar que isso foi, em certa medida, realizado pela família 
de planos aqui comentada. Mas haveria também que contemplar um 
conjunto de novos comportamentos que emergem com a estabilização. 
Isto, porém, foi sistematicamente omitido, e a razão maior desta omis-
são reside na suposição de que, com a estabilidade e as reformas, está 
criada uma nova economia, onde o passado só existe (ou subsiste) na 
resistência dos interesses contrariados pela modernidade — e na cabeça 
daqueles que se recusam a entender o novo mundo.

Insisto em que a força da nova safra de planos consistiu, justamente, 
em que os comportamentos engendrados pela crise foram uma referência 
importante na formulação dos programas. Partia-se, em suma, da convic-
ção de que os agentes econômicos, tornados céticos, agressivos e pre-
datórios, dificilmente seriam conquistados por propostas que tentassem 
apenas derrotar a inflação. Visualizando sempre a possibilidade do pior, 
eles praticavam, sistematicamente, aquilo que poderíamos denominar de 

14José Casar. A situação da economia mexicana. Nexos, dezembro de 1994.
15Roberto Frenkel e José N. Fanelli. Estabilidad y Estrutura: Interacciones en el 
Crecimiento Económico. Mimeo. Cedes. Buenos Aires, 1994.
16A referência básica aqui consiste no seminal trabalho de R. Frenkel, intitulado 
Decisiones de Precio en Alta Inflación. Cedes. 1979.
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overshooting microeconômico. Consequência disso: o pior tendia a con-
firmar-se, sob a forma de profecias autocumpridas. E a inflação se manti-
nha em rota explosiva — ou a ela retornava após uma nova e fracassada 
tentativa de estabilização. A forma encontrada para que este círculo de 
desgraças fosse rompido consistiu no contraexagero. A estabilização seria 
alcançada, no limite, mediante a dissolução das economias nacionais, 
fundidas no mercado mundial.

Com a crise mexicana fica claro que as economias submetidas à nova 
safra de planos aumentaram enormemente seus vínculos, mas de forma 
alguma se fundiram com a economia internacional. Aliás, frente ao sur-
gimento de dificuldades, os capitais recém-ingressados imediatamente 
desfizeram os precários laços que os uniam aos mercados hospedeiros, 
desmentindo, contundentemente, a suposta fusão.

Em meio à traumática experiência recém-iniciada, vai se tornando 
claro que os próprios agentes econômicos aqui sediados nunca deixa-
ram de estar pesadamente condicionados por um passado historicamen-
te único e altamente marcante. Daí a ocorrência, em plena lua-de-mel 
do Plano, de comportamentos verdadeiramente anacrônicos, se se tem 
em conta a calmaria então exibida pelos indicadores macroeconômi-
cos. Entre outros indícios, o baixíssimo grau de monetização (e, no caso 
brasileiro, muito particularmente, a subsistência da moeda indexada) aí 
está para mostrar a permanência do passado. São, no entanto, os no-
vos comportamentos, que emergem com a estabilização, que devem ser 
privilegiados no estudo das possibilidades e limitações da transição da 
estabilidade para o crescimento.

Se isso não for feito, corre-se o risco de transitar, como já foi assi-
nalado, de rotas inflacionariamente explosivas para rotas explosivas do 
ponto de vista do balanço de pagamentos. E o problema não termina aí. 
Mesmo no caso em que a estabilidade venha a ser aparentemente con-
solidada, se não tivermos em conta a especificidade do contexto — e das 
opções com que se defrontam os agentes econômicos —, pode-se não 
transitar para o crescimento. Teríamos, em suma, escapado unicamente 
da alta inflação, mas não da estagnação — e tampouco das tensões a ela 
inerentes. Ou, no caso das economias de maior potencial de crescimen-
to, teríamos implicitamente escolhido uma trajetória sustentável baixa 
— e perdido a oportunidade de cursar uma trajetória sustentável alta. 
Vamos, contudo aos comportamentos emergentes para, mais adiante, 
chegar à questão das trajetórias.
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Os comportamentos emergentes com que há de se defrontar ao tran-
sitar da alta inflação crônica para a estabilidade são vários e pouco estu-
dados. No que segue, busca-se apenas apontá-los, advertindo, de parti-
da, que precária ou limitadamente, eles já podem estar se manifestando 
em plena alta inflação.

Como primeiro passo rumo ao nosso objetivo, parece-me contudo 
indispensável uma sumária evocação de alguns aspectos do passado 
recente.

A década de 1980 foi um período de vigoroso crescimento de indús-
trias de base eletrônica. Foi também um período de extraordinária inten-
sificação da concorrência mundial, onde manufaturas de procedência 
asiática multiplicaram sua presença em praticamente todos os mercados. 
Um importante resultado desse duplo movimento consistiu no baratea-
mento, diversificação e difusão de uma coleção incessantemente cres-
cente17 de componentes, equipamentos e bens de consumo.

Estas mudanças chegaram apenas limitadamente à América Latina 
durante a década de 1980. Explica-se. A estagnação das economias e o 
virtual desaparecimento do crédito ao consumo certamente não contri-
buíam para a difusão dos novos produtos. Assim, também, o excepcio-
nal fechamento acarretado pela crise da dívida reforçava a tendência ao 
insulamento. O próprio aparelho de oferta, permanecendo, na melhor 
das hipóteses, centrado em indústrias cujo dinamismo caracterizou as 
décadas de 1950 e 1960, comprovava a crescente defasagem de nossas 
economias, em relação ao estado das artes na indústria. A mídia, contu-
do, cuja influência crescia incessantemente com o avanço da urbaniza-
ção e da eletrificação, rapidamente incorporava novas formas e padrões 
de consumo ao imaginário popular. Em tais condições, o estoque de 
duráveis não apenas (fisicamente) envelhecia, como se tornava obsoleto. 
Um caso a um só tempo especial e particularmente grave consiste na 
indústria automobilística, cujo mercado, drasticamente restringido pela 
quase total cessação do crédito ao consumo, mantinha-se no Brasil e 
na Argentina em níveis de 30% ou 50% abaixo do ponto mais alto al-
cançado no passado. Enquanto isso, as montadoras, desestimuladas e 
protegidas, retardavam cada vez mais o lançamento de novos modelos.

Delineia-se, com isso, um forte desajuste potencial entre a estrutura 
de oferta, quantitativa e qualitativamente prejudicada pela alta inflação 

17Gérard Lafay e Collete Herzog. La Fin des Avantages Acquis. CEPII, Paris. 1994.
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e a estagnação, e as aspirações da sociedade. A própria redemocratiza-
ção em curso em diversos países acrescentava tensões adicionais a este 
quadro. Afinal, os mais ricos, em alguma medida, acompanhavam a re-
novação, diversificação e refinamento das novas formas de consumo.18

Evidentemente, se na tentativa de estabilização fosse possível con-
trolar desde o início, estritamente, a emissão monetária — e manter sob 
rígido controle a criação de crédito —, a demanda não teria como dis-
parar à frente da oferta, criando um tipo de desequilíbrio aqui sugerido. 
Partindo-se, contudo, de uma situação em que a moeda tornou-se endó-
gena,19 a queda inicial da inflação praticamente não pode ser promovida 
mediante controle monetário. Tanto mais que, com a liberalização finan-
ceira e o câmbio fixo (no Brasil, como sabemos, a situação é de início 
ambígua), o exterior passa a ser uma fonte praticamente incontrolada 
— mas não necessariamente incontrolável — de crédito. De qualquer 
forma, a capacidade do aparelho local de oferta de responder a esse 
desafio é, a curto prazo, obviamente limitada. A questão será retomada 
mais adiante.

Nos episódios inflacionários típicos de países desenvolvidos, não 
há motivos para a ocorrência de problemas como os que acabamos de 
mencionar. De um lado, porque o atendimento das aspirações de con-
sumo da população não chega a ser adiado por um longo período. De 
outro, porque a expansão/atualização das empresas não é submetida a 
um retardamento de semelhantes proporções.

Voltemo-nos, agora, para o comportamento dos empresários, súbita 
e, em grande medida, desavisadamente transportados para um ambiente 
de estabilidade e abertura inédito para eles.

Na imagem idealizada de muitos, a abertura acelerada do tipo pa-
trocinado pela nova safra de planos propicia a renovação dos meios 
à disposição das empresas para modernizar-se e, consequentemente, 

18O tipo de problema que acaba de ser mencionado tem sido focalizado por aqueles 
que entendem o problema inflacionário como derivado do conflito distributivo exis-
tente em nossa sociedade. Sem negar o fato óbvio de que a extrema desigualdade 
aumenta as tensões, devo enfatizar que o que está sendo aqui dito não se encontra 
centrado na questão distributiva. A avidez com que as classes de altas e médias ren-
das se lançam ao consumo com a estabilização e a abertura não parece diferir da 
atitude com que as classes de mais baixa renda aumentam as suas compras.
19Affonso Celso Pastore. “Reforma Monetária, Inércia e Estabilização”. In: Estabilidade 
e crescimento, op. cit.
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responder positivamente ao novo desafio. Como acaba de ser dito, face 
ao novo quadro, “não já produtor de bens potencialmente importá-
veis que não viva em busca frenética de ganhos de produtividade”. E, 
não obstante os recentes tropeços da economia, para que as empresas 
continuem nesta atitude, basta às autoridades “remover da cabeça de 
todos qualquer dúvida quanto ao compromisso deste governo com a 
banda cambial”.20

Acredito, contrariamente, que existem fortes razões para se pensar — 
e a experiência latino-americana dos últimos vinte anos constitui a este 
propósito um laboratório — que a abertura abrupta, conjugada à sobre-
valorização cambial, leve a reações muito diversas do acima sugerido. 
Vejamos por quê.

Grande parte das empresas, especialmente da área industrial, produz 
uma vasta gama de bens. Diante de uma radical mudança nas condições 
de acesso ao produto importado, a primeira e grande questão consiste 
em traçar a (nova) linha divisória, entre aquilo que será importado e 
aquilo que continua a ser produzido localmente. Não entrarei aqui no 
exame deste dilema já caracterizado em outro trabalho.21 Seguramente 
se pode afirmar, no entanto, que na abertura argentina e chilena do final 
da década de 1970, a reação de numerosos produtores foi no sentido de 
passar a importar um grande número de artigos e de reduzir a respectiva 
produção doméstica.

Voltando à citação acima, uma segunda observação deve ser acres-
centada: por mais que se creia na sinceridade com que os gestores da 
política econômica reafirmem seu compromisso com a taxa de câmbio, 
uma vez instalada a dúvida sobre a sustentabilidade do câmbio, não dá 
para entender como ela possa ser removida “da cabeça de todos”. Na 
prática, a reafirmação do compromisso cambial tem que ser acompa-
nhada de juros altíssimos — o que certamente não torna a situação mais 
“sustentável”.

Seguramente, nada disso implica negar que importantes aumentos de 
produtividade possam continuar ocorrendo — o que, contrariamente à 
inflação residual, opera no sentido de tornar menos irrealista a taxa de 
câmbio. Isto, porém, reflete, primordialmente, a revolução gerencial e 

20“Vencer, Vencer (e com Âncora Cambial)”, Ibrahim Eris e Luiz Paulo Rosemberg, 
Gazeta Mercantil, 12 de maio de 1995.
21A. B. de Castro. A Retomada do Crescimento na Economia Estabilizada. Mimeo. 
Secretaria de Assuntos Estratégicos, Brasília, dezembro de 1994.
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organizacional em curso no mundo — que simplesmente deslocou para 
novos e mais altos patamares o “estado das artes” em matéria de produ-
tividade industrial.

*

Finalizando este item, acrescento que aos novos comportamentos 
de consumidores e produtores deveria corresponder uma renovação da 
conduta dos responsáveis pelos serviços de utilidade pública. Este é um 
terreno em que o Brasil se situa em nítida desvantagem frente ao México 
e à Argentina. De fato, nestes países — e na Argentina, especialmente 
— tais empreendimentos já se encontram privatizados e têm liderado a 
retomada dos investimentos. No Brasil, por contraste, os serviços públi-
cos continuam em mãos de um Estado desfinanciado e manietado por 
uma legislação que literalmente impede o gerenciamento eficaz dos 
recursos. Numa palavra, os poderes públicos encontram-se (agora, sim) 
desqualificados para o exercício de funções empresariais, enquanto os 
novos atores (privados, órgãos reguladores) ainda não estão definidos 
ou instalados. Dada a importância dos serviços de utilidade pública 
como ofertantes de “externalidades” para empresas e consumidores, 
fica aqui assinalada uma questão da maior gravidade. Quando mais 
não seja, porque, insisto, não há como esperar reações à altura dos 
novos desafios na terra de ninguém a que foram reduzidos os serviços 
públicos no Brasil.

Os gestores da política econômica, além de conter (se possível, pre-
ventivamente) as pressões de demanda capazes de introduzir desequi-
líbrios macroeconômicos, são obrigados a ter em conta comportamen-
tos e condicionantes como os aqui apontados. E isto requer, além do 
gerenciamento macroeconômico, incentivos a comportamentos pró-
crescimento que passam a ser entendidos como dissuasores de pressões 
inflacionárias alguns passos adiante.

A nova agenda da política econômica

Como se depreende da argumentação até aqui desenvolvida, a polí-
tica de estabilização, além de vencer a inflação alta e crônica, deve ter 
em conta as reações subsequentes dos agentes econômicos. Estes não 
estarão meramente retornando à normalidade perdida mas sim ingres-
sando num novo quadro, para o qual transportam demandas reprimidas, 
hábitos, esperanças — e dúvidas quanto às oportunidades aí contidas.
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O ponto de partida da análise que passamos a desenvolver consiste, na-
turalmente, na situação em que hoje nos encontramos, após haver deslan-
chado um plano que colheu grandes resultados e tropeçou, recentemente, 
em sérias dificuldades. Não custa porém lembrar que o plano brasileiro 
de estabilização poderia não ter sido omisso, no que se refere a certas 
dificuldades hoje tornadas patentes. Políticas de contenção do crédito e, 
muito particularmente, de racionamento da entrada de capitais, poderiam 
ter acompanhado o lançamento do Plano. Assim, também políticas de 
estímulo ao investimento poderiam ter sido desde o início lançadas. Por 
ambos os lados, estar-se-ia tentando equacionar ex-ante (antecipadamen-
te) o desequilíbrio potencial dos ritmos a que tendiam a crescer a deman-
da e oferta domésticas.22 Evitar-se-ia, com isso, que o equacionamento se 
fizesse ex-post, mediante grave desequilíbrio do balanço de transações 
correntes e sobreaquecimento incontido da economia. Isso, contudo, 
não foi feito e, como já foi dito, cabe partir do ponto em que nos encon-
tramos. Aliás, não há nisso apenas desvantagens. Afinal, fomos expostos 
a fortes doses do que em outros tempos se denominava “pedagogia do 
real”. Quem não sabe, hoje, que com a estabilização a demanda tende, 
no nosso contexto, a disparar? Quem não sabe, agora, que o exterior não 
poderia, indefinidamente, “ajustar” o brutal desequilíbrio a que se tendia, 
no caso brasileiro, em velocidade ainda maior do que no México? Ocorre, 
porém, que antes do desastre mexicano, era possível nutrir a ilusão de que 
os capitais que afluíam para os chamados mercados emergentes constituí-
am um movimento espontâneo e (praticamente) inesgotável — desde que 
as instituições fossem devidamente moldadas para recebê-los. Hoje, as 
pedras da rua sabem que juros estratosféricos, como os que temos pratica-
do, atraem enormes quantidades de capital — e que estes fundos deixarão 
o país ao menor sinal de distúrbio. Aliás, vai ficando também evidente que 
uma taxa de câmbio de sustentabilidade duvidosa provoca uma seleção 
adversa aos interesses do país: atrai fundos de natureza especulativa e 
posterga decisões quanto a investimentos na esfera produtiva.

Ainda antes de entrar no tipo de resposta que deve, no meu entender, 
ser tentada, convém mencionar um falso dilema frente ao qual estariam 

22A advertência de que o tipo de plano a ser lançado no Brasil (mesmo na ausência 
de equívocos “populistas”) acarretaria uma explosão de demanda, e de que isso de-
veria ser, desde o início, tentativamente respondido através de políticas de crédito, 
de comércio exterior e do controle do ingresso de capitais pode ser encontrada em 
A. B. Castro, Estabilização, Crescimento e Política Industrial, op. cit.
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hoje supostamente colocados os gestores da política econômica: resistir, 
na medida do possível, às adversidades e pressões, ou, alternativamente, 
radicalizar o Plano.

O atrativo exercício pela tática da resistência consiste, seguramente, 
em que esta seria uma maneira de ganhar tempo. Enquanto isso, tenta-se 
avançar nas reformas, ao cabo das quais o programa anti-inflacionário 
estaria dotado de uma nova e definitiva âncora, situada na área fiscal. Os 
problemas atinentes a esta tática são vários. Primeiramente, as expecta-
tivas quanto ao futuro do Plano já se encontram, correta ou equivocada-
mente, abaladas. Constitui, portanto, uma aposta de alto risco continuar 
a depender de reformas que, genericamente desejáveis, não mais podem 
ter a reputação de que gozavam antes do episódio mexicano. Por outro 
lado, desfeita a mítica fusão com a economia mundial, está aberta uma 
grande fenda na coerência dos que se negavam a tomar conhecimento 
da existência de características estruturais e comportamentos próprios do 
nosso contexto. A rigor, só uma nova formulação poderá devolver ao Pla-
no o escudo da coerência, inegavelmente fundamental para que se possa 
decidir e filtrar pressões, mediante critérios inequivocamente definidos e 
transparentes.

Quanto à radicalização, seu problema maior consiste em não haver 
assimilado as consequências dos recentes eventos. Centrada inescapa-
velmente na elevação da taxa de juros — já que não há outro instru-
mento disponível para uso imediato — a radicalização pode certamente 
propiciar uma sobrevida ao Plano. Elevar (ainda mais) os juros — numa 
conjuntura internacional em que, coincidentemente, os juros voltaram 
a cair — reforça, de fato, a entrada de capitais. Daí resulta, no entanto, 
mais uma vez, a valorização da moeda doméstica. Além de sobrecar-
regar os encargos da dívida, isto implica reincidir no apelo a capitais 
especulativos: os capitais de investimento (preocupados com a derivada 
e não com o ponto) têm agora fortes razões para manter-se na postura 
“espere e veja”. Não é preciso frisar a fragilidade da situação daí resul-
tante. Conquistam-se as expectativas de curtíssimo prazo e um enorme 
custo e, portanto, mediante o sacrifício das expectativas de médio prazo. 
Infringe-se, além disso, um dos ensinamentos deixados pelos sucessivos 
fracassos no campo da estabilização que antecederam a atual safra de 
planos. Retiro-me ao fato de que, uma vez derrotado um recurso ou 
expediente, sua eventual repetição se dá de forma degradada: os efeitos 
benéficos tornam-se mais curtos e os efeitos deletérios mais profundos.
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O paradoxo da escassez na estabilidade

As economias longamente prisioneiras de uma inflação crônica e alta 
têm pela frente um dilema, do qual não é fácil escapar. Enquanto vige 
a alta inflação, os consumidores, contidos por salários comprimidos e 
pelo crédito praticamente ausente, e, além disso, intimidados pela pos-
sibilidade óbvia do desemprego, têm um comportamento comedido. As 
empresas, de sua parte, praticam estratégias de sobrevivência — que 
incluem a busca de altas margens de lucro, como mecanismo de com-
pensação do elevado risco ambiental. Quanto aos governos, como já foi 
assinalado, permanentemente tratam de refrear a economia, temendo a 
possibilidade sempre presente da hiperinflação.

À primeira vista, o quadro que acabo de sumariar sugere a existência 
de diversas molas comprimidas — e prestes a saltar com a estabiliza-
ção. É fundamental dar-se conta, no entanto, que, após anos a fio de 
contenção, terá naturalmente corrido um elevado grau de adaptação à 
perda sistemática de oportunidades. O aparelho de oferta, em particular, 
terá, em boa medida, se ajustado à demanda cronicamente contida. O 
desequilíbrio latente entre oferta e demanda terá, pois, se materializado: 
o país padece de um descompasso entre sua demanda (eventualmente) 
desreprimida e os estoques de capital fixo e financeiro de que dispõe. 
Além disso, sua mão de obra deixou de adquirir os conhecimentos que, 
em condições normais, teria, simultaneamente, gerado e absorvido. O 
quadro de carências completa-se com um grande déficit de “externa-
lidades” (economias externas) que as empresas — aí incluídos, desta-
cadamente, os serviços públicos — deveriam haver repassado umas às 
outras, caso tivessem cursado estratégias não tão voltadas para a mera 
sobrevivência. Fique claro, no entanto, que os problemas daí advindos 
não se manifestam enquanto a economia se mantiver sob o império da 
alta inflação e da estagnação a ela associada. A inflação crônica tem, 
neste, como em outros sentidos, o seu equilíbrio interno. Paradoxalmen-
te, é com a estabilidade que aflora o desajuste.

Este dilema não se tornou evidente por ocasião do Plano Cruzado, 
porque nele se incorreu em erros como a elevação inicial do nível médio 
dos salários e a frouxidão política monetária. Estes erros, percebemos 
hoje, apenas amplificaram o desequilíbrio potencial aqui focalizado. No 
Real, a falsa suposição de que era possível fundir com a economia mun-
dial — e de que no próprio plano microeconômico ocorreria uma “troca 
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de guarda” — serviu para ocultar o dilema. Mas o reencontro hoje da 
restrição externa desfaz as ilusões.

Admitido o descompasso latente, torna-se difícil resistir à ideia de 
que escapar da alta inflação crônica requer políticas endereçadas a em-
parelhar, ao longo do tempo, demanda e oferta. Quanto à demanda, seu 
refreamento (idealmente realizado desde o lançamento do Plano), difí-
cil na prática, não nos coloca diante de questões altamente polêmicas. 
No tocante à oferta, porém, ingressa-se em território pouco explorado. 
Absolutamente, não se trata de recomendar, genericamente, políticas 
industriais. A ladainha dos argumentos pró-política industrial, sempre 
se respondeu com a ladainha dos argumentos neoliberais, sem que o 
debate saísse do lugar. O quadro com que nos defrontamos requer que 
se traga para o primeiro plano as noções de ruptura (descontinuidade) e 
coordenação.

Não reacender a inflação

A maior responsabilidade dos gestores da política econômica consiste 
em impedir o retorno da inflação, que, além de impor graves perdas 
materiais, teria efeitos devastadores sobre o ânimo dos empresários e da 
população em geral. A experiência latino-americana tem, aliás, demons-
trado que a estabilidade veio a ser considerada um bem supremo — o 
que tem sido inequivocamente expresso através do voto. Impedir o retor-
no da inflação não significa, contudo, que o único remédio disponível 
paraas economias que transgrediram, em suas relações com o exterior, 
o limite do financeiramente sustentável, consiste na recessão. O México 
e a Argentina caminham obviamente nesta direção, porque em ambos 
os casos o desequilíbrio externo tornou-se gigantesco e rigorosamente 
inadmissível.

Para que se possa, contudo, conjecturar sequer acerca de alterna-
tivas, é preciso explicitar um ponto delicado. Refiro-me à hipótese de 
que, por diferentes caminhos, as economias aqui focalizadas — México, 
Argentina e Brasil — adquiriram, recentemente, alguma capacidade de 
absorver pressões inflacionárias. No caso brasileiro, em particular, isso 
significa que uma desvalorização — articulada com outras medidas e 
oportunamente introduzida — não necessariamente acarretaria saltos da 
taxa de inflação. E, sobretudo, não necessariamente traria de volta a alta 
inflação.
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A hipótese que acaba de ser enunciada está calçada em diversas 
razões.23

Primeiramente, a indexação deixou de ser entendida como uma “ma-
neira brasileira de ser”, passando a ser amplamente encarada como um 
problema a ser enfrentado. Parece estar por conseguinte implantada a pre-
condição política para que se resista à rigidificação inflacionária por ela 
acarretada. Em outras palavras, parece válido supor que existe hoje na 
economia algum grau de flexibilidade (para baixo) das taxas de inflação.

Além disso, a sensível melhoria dos rendimentos auferidos pelas ca-
madas de mais baixa renda que, desta feita — e ao contrário do ocorrido 
por ocasião do Cruzado — não pode ser imputada ao desejo dos policy 
makers, ajuda a consagrar a estabilidade como algo de que não se pode 
abrir mão. Neste sentido, a ocorrência de algum recuo neste front (como 
decorrência de medidas corretivas) poderá servir de base para uma in-
tensificação, sem precedentes neste país, da luta contra a inflação.

Finalmente, e atentando agora para o conteúdo microeconômico do 
que está sendo dito, parece lícito afirmar que a postura, segundo a qual 
em matéria de estabelecimento de preços é sempre melhor errar para 
cima (exagerar nos aumentos),24 não deve subsistir no contexto em que 
presentemente nos encontramos. Esta é, no fundamental, uma decorrên-
cia da abertura, que, no vasto terreno dos tradeables, vem impondo uma 
disciplina de preços desconhecida no passado.

Os argumentos acima pretendem sugerir que é possível conceber 
uma desvalorização que, devidamente conjugada com outras medidas, 
não implique a inadmissível renúncia às enormes conquistas alcançadas 
com o Real. Isto posto, é possível imaginar, para um início de discussão, 
as seguintes proposições.

Em busca da coerência perdida

Não há como crer que a taxa de câmbio e os juros de hoje possam 
durar mais do que alguns meses. Isto significa que a credibilidade de 

23O que está sendo acima discutido é, unicamente, a facilidade maior ou menor do 
retorno à alta inflação. Convém lembrar, a este propósito, que a inflação no Brasil 
de há muito tornou-se, na expressão de Simonsen, “anaeróbica”, movida a expec-
tativas (aí incluídos os mecanismos inerciais) e não por déficits públicos. Quanto ao 
presente quadro fiscal, relativamente sob controle, veja-se Raul W. Velloso. “Análise 
da Situação das Contas Federais”. VII Fórum Nacional, maio de 1995.
24R. Frenkel, Decisiones. op. cit.
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médio prazo do programa está em questão — e que as dificuldades estão 
alojadas no cerne mesmo da política econômica atualmente adotada.

Sem ultrapassar o terreno das grandes definições, pode-se imaginar 
um caminho alternativo, compreendendo mudanças simultaneamente 
deslanchadas em quatro frentes.

No que toca ao câmbio, seria realizada uma desvalorização tão baixa 
quanto possível, sendo este limite estabelecido pela magnitude capaz de 
convencer um grande número de analistas de que não será necessária, 
proximamente, uma nova alteração do câmbio. À medida que avanços 
consideráveis fossem alcançados na desindexação da economia e no 
terreno fiscal, tratar-se-ia de permanecer, de forma duradoura, nesta po-
sição. Caso contrário, haveria de admitir-se que algum tipo de correção 
periódica do câmbio é necessária. As experiências de Israel, do Chile 
e do próprio México absolutamente não corroboram a crença de que 
isto significa admitir o retorno de taxas crescentes de inflação. Sugerem, 
pelo contrário, que existe uma faixa de inflação com a qual se pode, por 
algum tempo, conviver, sem abandonar a luta pela estabilidade e sem 
meter-se em situações artificiais e, consequentemente, insustentáveis.25 
De uma forma ou de outra, os poderes públicos deveriam reiteradamen-
te dar provas de seu compromisso inquebrantável com o término da 
inflação. No presente momento, a maior prova consistiria num grande 
esforço de recuperação da coerência e da sustentabilidade perdidas.

No plano fiscal, a redução dos gastos com juros oferece possibilida-
des substanciais de redução das despesas. A desvalorização cambial, 
abrindo espaço para a redução dos juros reais, teria aqui grande im-
portância. O avanço da privatização e seu uso para a recompra de tí-
tulos oferece, também, boas perspectivas — não tão imediatas, porém, 
como a desvalorização cambial. A cessação do aumento dos gastos 
com pessoal seria um objetivo a ser implacavelmente perseguido, não 
obstante os obstáculos institucionais e as dificuldades políticas a serem 
enfrentadas. A experiência recente — no México como na Argentina — 
mostra que com suficiente determinação política o espinhoso terreno 
da despesa com pessoal pode também ser enquadrado no esforço geral 
da nação para alcançar a estabilidade e o crescimento. Aos avanços 
alcançados no campo do gasto haveriam de combinar-se iniciativas 

25Registre-se, a propósito, que o Chile, às vésperas da redemocratização, enfrentou 
um pequeno surto inflacionário — que foi, no entanto, dominado pelo governo 
democrático.
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no campo da arrecadação. Entre elas mereceriam destaque expedien-
tes diversos destinados a arrecadar mais sobre o consumo. A carga 
extra assim introduzida seria, no entanto, progressivamente retirada, 
de acordo com um calendário preestabelecido. Ainda no terreno do 
consumo, alguma forma deveria ser encontrada, permitindo intensi-
ficar, substancialmente, a arrecadação sobre o uso de combustíveis. 
O sentido dessas iniciativas seria sempre o de conter o consumo, sem 
desestimular o investimento. E isto não apenas em resposta ao para-
doxo do desajuste na estabilidade (anteriormente definido), como por 
concretíssimas razões do tipo: de que adiantaria continuar aumentan-
do a velocidade a que presentemente se degrada a infraestrutura de 
transporte existente no país?

Quanto à política monetária, suas responsabilidades não poderiam 
senão crescer, dada a redução das funções atribuídas à taxa de câmbio. 
No que se refere ao gerenciamento da demanda, metas quanto à expan-
são de determinado agregado monetário deveriam, pois, ser estabele-
cidas. Mas aqui também deveriam estar presentes preocupações com 
a evolução da economia. E isso aponta em duas direções. A primeira, 
obviamente, consiste no favorecimento do crédito voltado para a instala-
ção de capacidade produtiva adicional. A segunda refere-se à definição 
de uma vigorosa política de poupança, construída a partir de propostas 
que já se encontram em discussão no país.

Nas três frentes, como se percebe, encontra-se embutida a preocupa-
ção central com a conciliação da estabilidade com o crescimento. Por 
que, afinal, esta preocupação deve ser assumida pela política econômi-
ca? Não poderá o mercado, numa economia aberta, espontaneamente, 
responder a este desafio?

A resposta deve ser, segundo acredito, inequivocamente negativa. 
Não há como expandir, em tempo hábil, a capacidade de oferta — e é 
uma temeridade confiar nas relações com o exterior como mecanismo 
de ajuste. Falta acrescentar que as decisões não tomadas nos últimos 15 
anos nas esferas pública e privada — e muito particularmente na área 
da infraestrutura — resultam hoje em enormes carências de informações 
e de economias externas. Simplesmente, não é possível ao empresário 
devassar o opaco — ainda que estimulante — futuro com que se de-
frontará. A abertura e a própria privatização ampliam seu espectro de 
dúvidas. Afinal, os parâmetros e referências estão sendo alterados. Em 
tais condições, mais que nunca, as decisões de investimento de cada 
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empresário dependem das decisões dos demais empresários — e do go-
verno.26 Isoladamente, cada um deles só pode fazer “apostas” — o que 
aconselha, a princípio, opções de baixo risco. Coletivamente, o somató-
rio de opções de menor risco determina a “escolha” de uma trajetória de 
baixo crescimento para a economia.

Não é preciso sublinhar que a explicitação por parte do governo de 
seus projetos e, sobretudo, de suas linhas estratégicas de longo prazo é, 
neste quadro, um poderoso condicionador — e possivelmente catalisa-
dor — de decisões. Afinal, por mais que se privatize, o governo continua 
a ser um grande e insubstituível gerador de economias externas — bem 
como um fiscal e freio das externalidades negativas.

Melhorou enormemente, nos últimos anos, a gestão de numerosas 
empresas. Enxutas, e havendo redefinido suas reais oportunidades, estas 
empresas estão por decidir novos investimentos em capacidade — e não 
apenas no tocante à modernização de equipamentos. Vista a questão por 
este ângulo, é possível pensar na possibilidade de um big push industrial 
— mas, insisto, também é possível uma trajetória baixa.

O problema consiste em quem faz a coordenação. São limitadas 
as possibilidades do setor público, bem como intra grandes grupos 
(aí incluídos os fornecedores) à la Alemanha ou Coreia. Por outro lado, 
existem neste país diversos casos de conjugação explícita de decisões, 
algumas das quais aparentemente bem-sucedidas. Não faltam, inclusive, 
casos de efetiva coordenação entre grandes empresas e seus fornece-
dores. E há a experiência das câmaras setoriais, à qual muitos atribuem 
um elevado potencial. O grande omisso é o Estado, que de há muito 
renunciou à função de promotor do desenvolvimento e não assumiu o 
papel de coordenador de decisões. E isso não apenas na prática, como 
até mesmo no discurso oficial dos últimos anos. Talvez tenha, contudo, 
chegado a hora de se entender que a existência ou não de coordenação 
pode decidir se o país, em matéria de crescimento, seguirá uma traje-
tória alta ou baixa. Aqui reside a quarta dimensão a ser introduzida por 
ocasião da redefinição da política econômica.

As tensões inerentes à situação em que nos encontramos são imensas, 
o que significa dizer que a capacidade política de sustentar decisões 
está longe de ser garantida. Por outro lado, após um longo e exaustivo 

26Rudiger Dornbush, “Da Estabilização ao Crescimento”, in: Estabilização e 
Crescimento na América Latina. Fernando Holanda Barbosa (org.). Livros Técnicos 
e Científicos Editora. 1991.
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período de experiências, seja com a alta intempestiva dos preços, seja 
com o seu não menos intempestivo tratamento, a fadiga da sociedade é 
enorme, o que pode significar que, ávidos pela superação da situação 
em que se encontram, a sociedade e seus representantes confiram aos 
gestores da política econômica um poder de alterar regras e instituições 
inconcebível em sociedades menos atormentadas — o que mais uma 
vez difere flagrantemente do fenômeno da estabilização em condições 
usuais.

Tentei deixar claro aqui que o crescimento vigoroso, tendo deixado 
de ser projeto de governo, ressurge hoje como um imperativo ditado 
pelas aspirações da população.
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Estabilização, crescimento e política 
industrial*

Argumentarei neste texto que as similitudes entre o Plano Real e o 
Plano Cavallo (evidentes em dezembro, por ocasião do anúncio do Pla-
no Real, menos nítidas hoje) não são acidentais e sim impostas por ca-
racterísticas maiores dos contextos doméstico e internacional. Tratarei 
de mostrar, além disto, que um plano deste tipo tende a trazer resulta-
dos que podem desde já ser plenamente visualizados no caso argenti-
no: alguns altamente positivos e outros bastante negativos. Em alguma 
medida, estas dificuldades são inerentes ao tipo de plano e ao contexto 
com que nos defrontamos o que, no meu entender, não impede que elas 
sejam, desde o início, tentativamente enfrentadas.

Inicialmente, buscarei apontar as razões pelas quais é de se crer que 
o observado hoje na Argentina possa ser tomado, numa primeira aproxi-
mação, como prenúncio do que tenderia a ocorrer no Brasil desde que 
aqui também se consiga implantar um programa anti-inflacionário bem-
sucedido. A seguir, e após chamar a atenção para o êxito da experiência 
argentina no que concerne ao combate à inflação, o artigo focaliza as 
dificuldades encontradas (e já percebidas por muitos) para que se tran-
site, naquele país, para uma segunda fase, de autêntico e sustentável 
crescimento. Ostensivamente ignoradas na fase inicial do plano, estas 

*Apresentado no VI Fórum Nacional (Rio de Janeiro, 25-8 de abril de 1994. Publi-
cado no livro Estabilidade e Crescimento: Os Desafios do Real. João Paulo dos Reis 
Velloso, coord., Rio de Janeiro: José Olympio, 1994, pp. 245-58.
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dificuldades acumularam-se, havendo hoje o perigo de que, na tentativa 
de corrigi-las, a própria estabilidade seja posta em risco. O artigo finali-
za com uma sumária indicação das frentes em que o governo brasileiro 
poderia agir, preventivamente, no sentido de combater estes problemas. 
O texto pretende em suma advertir que, não obstante as diferenças ope-
racionais, especialmente no tocante à implantação do plano (a noção de 
URV e a etapa que a ela corresponde constituem uma engenhosa criação 
brasileira) há, mais uma vez, muito a aprender com a experiência argen-
tina. O mero bom senso sugere que as similitudes aqui apontadas — e 
utilizadas como sinais premonitores — não implicam em negar as dife-
renças existentes entre as duas economias, não apenas no detalhe, como 
na conformação estrutural e no potencial de crescimento de cada uma.

Evidentemente, o processo político pode, a curto prazo, introduzir 
mudanças capazes de pôr em questão a continuidade do programa bra-
sileiro. Argumentaria neste caso que, dados o condicionamento das ati-
tudes e reações dos agentes econômicos pelo passado recente e o peso 
do contexto internacional, é de qualquer forma escassa a margem de 
liberdade existente para a formulação e implementação de um plano de 
natureza distinta. E isto não obstante o fato de que uma guinada política 
de tal tipo introduziria novos comportamentos, alguns marcadamente 
adversos, outros decididamente colaboradores. Estas determinações adi-
cionais atuariam, obviamente, sobre as tendências aqui analisadas, mas 
este não é o objeto das páginas que se seguem.

*

As similitudes a que acima nos referimos derivam, fundamentalmente, 
de três “tendências pesadas” a que as economias brasileira e argentina 
encontram-se presentemente submetidas. Esquematicamente, elas po-
dem ser assim apresentadas.

A alta inflação, sustentada ao longo de mais de um decênio, veio a 
ser aceita como uma pseudonormalidade. Concretamente, indivíduos, 
empresas e o próprio Estado desenvolveram maneiras de conviver com 
preços em intensa e permanente alta. Ressalvados momentos críticos (a 
seguir ressaltados), os governos tratam de administrar a situação, numa 
atitude que poderíamos denominar de “passividade resistente”. A expe-
riência indica que, quando a alta de preços atinge um ritmo muito eleva-
do, reúnem-se as condições necessárias para o lançamento de um novo 
programa de estabilização. Entre as consequências deste quadro geral há 
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que destacar: um arraigado ceticismo quanto à possibilidade de erradi-
cação do regime autoinflacionário e uma genérica desconfiança quan-
to à capacidade dos órgãos de governo de implantar medidas eficazes 
(total descrédito quanto a “state capability”). O público tem no entanto 
por garantido que, não obstante a imagem extremamente negativa dos 
governos e do Estado, a economia continua funcionando, revelando-se 
mesmo capaz de crescer durante curtos períodos.

O prolongamento indefinido da situação que acabamos de sumariar 
leva os agentes econômicos a convencer-se de que dependem unica-
mente de si mesmos. Esta percepção — celebrada por muitos — torna 
particularmente difícil convencer os agentes da necessidade de alterar 
sua visão da economia, em sintonia com o lançamento de um novo pro-
grama de estabilização.

A segunda grande tendência pesada deriva da perda cumulativa de 
oportunidades. Durante anos as empresas não fizeram investimentos que 
teriam feito se não se mantivessem, permanentemente, na defensiva. A 
bem dizer, no contexto em foco, o melhor investimento consiste em re-
duzir as próprias dívidas. As famílias, por sua vez, numa postura se-
melhante, reduziram também, progressivamente, o seu endividamento. 
Observe-se que existe aqui uma situação em alguma medida semelhante 
à verificada no final de grandes depressões: empresas e famílias encon-
tram-se com um baixíssimo grau de endividamento, enquanto numero-
sas oportunidades vêm sendo de há muito consideradas... e adiadas.

Às duas características que acabamos de assinalar há que somar um 
terceiro determinante. Refiro-me à existência de uma grande massa de 
recursos expatriados. A isto se acrescenta a existência, internacional-
mente, de uma formidável massa de recursos eminentemente líquidos e 
em permanente revoada, na busca de novas oportunidades.

*

Das grandes tendências que acabamos de assinalar derivam conse-
quências fundamentais, tanto para a natureza dos programas de estabi-
lização com chance de êxito, quanto para as suas implicações a curto e 
médio prazos.

Além da indispensável construção de um novo quadro fiscal em 
que os poderes públicos não mais necessitem financiar-se por via infla-
cionária, a estabilização requer, nas circunstâncias aqui focalizadas, a 
morte oficial do velho regime de política econômica. A mudança que 
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irá materializar-se em novas instituições e regras deve ser ostensiva, a 
ponto de simbolizar a implantação de uma nova realidade econômica. 
Muito particularmente, há que tornar-se evidente que não mais se pode-
rá administrar a infindável crise, mediante um jogo de apertos e acomo-
dações de natureza fiscal e monetária. A Argentina, levando ao limite a 
ruptura com qualquer tipo de contemporização gradualista, renunciou 
oficialmente tanto à formulação de uma política monetária própria, 
quanto ao uso de “políticas ativas”, endereçadas aos setores “reais” da 
economia. Supostamente, estariam ali definitivamente erradicados os 
poderes discricionários com o que o governo até então havia conduzido 
(ou pretendido conduzir) a economia.

Não parece tampouco plausível supor que a ancoragem de um pro-
grama do tipo aqui considerado possa ter por referência quantidades de 
moeda (M1) — ou quaisquer outros agregados monetários. O câmbio 
fixo e mais precisamente a adoção de uma moeda estrangeira como re-
ferência têm, no caso, a vantagem (as desvantagens serão mais adiante 
apontadas) de sinalizar, com inigualável nitidez, o surgimento de um 
novo quadro. Nele, não é preciso ter confiança no tirocínio das autori-
dades ou preocupar-se com a sua probidade. A economia teria sido “na-
turalizada” — o que significa que o novo regime não repousa sobre a fi-
dúcia (confiança) dos agentes econômicos. Registre-se, a este propósito, 
a marcante diferença existente entre as situações do Brasil e sobretudo 
da Argentina, onde a descrença nos governos e na capacitação do Esta-
do teria chegado ao limite e, de outro lado, Chile, Israel e México, cuja 
estabilização foi alcançada quando os governos ainda eram percebidos 
como plenamente capazes de fazer política econômica.

Uma última mas também importante decorrência do imenso descré-
dito em meio ao qual se busca a estabilização consiste no recurso à 
abertura como fator de disciplinamento forçoso dos preços no que se 
refere aos bens internacionalmente transacionáveis (tradables). Estamos, 
de fato, diante de processos de estabilização cum abertura o que, como 
veremos, introduz novas e importantes determinações no nosso quadro. 
No caso argentino, cumpre frisar, a ideia de que a abertura e a estabiliza-
ção são processos que se realimentam foi adotada como doutrina oficial.

A segunda grande consequência do quadro aqui pintado é que o 
potencial de crescimento destas economias é, em mais de um sentido, 
muito elevado. A este propósito, o quadro que estamos observando con-
trasta frontalmente com a situação em que, nos países desenvolvidos 
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e estáveis, a chegada de um surto inflacionário impõe o lançamento 
de uma política de estabilização. Em tais circunstâncias, caracteristica-
mente, a economia cresceu mais do que devia. Aqui, contrariamente, 
durante anos, oportunidades de todo tipo deixaram de ser aproveitadas, 
o crédito atrofiou-se, recursos deixaram o país. No caso brasileiro, os 
empréstimos ao setor privado, que alcançavam 35% do PIB em 1978, 
encontram-se, na atualidade, próximos a 12% do PIB. Acrescenta-se, 
ainda, que a economia a ser estabilizada enfrenta níveis elevadíssimos 
de juros reais, antes do lançamento do programa. Se, em tais circunstân-
cias, a liberdade cambial (com taxa fixa) for implantada, os juros (reais) 
tendem a reduzir-se em relação ao passado imediato, indubitavelmente, 
a situação difere também, profundamente, de casos como os da Bolívia 
e do Peru, marcados pelo descontrole súbito e violento do processo in-
flacionário. Neles, os juros reais tendem a apresentar valores fortemente 
negativos, às vésperas do plano de estabilização.

Finalizando estes comentários, convém enfatizar mais uma vez a im-
portância da escolha, praticamente inevitável, de uma ancoragem de 
tipo cambial. Convém também lembrar que uma tal “escolha” requer, 
para ter significado prático, uma margem não desprezível de liberdade 
no que se refere à compra e venda de divisas. Isto equivale a dizer que 
a ancoragem cambial traz embutida a renúncia, ainda que parcial, do 
controle do ingresso de recursos que chegam para a festa da estabiliza-
ção. Consequentemente, torna-se também difícil conter o nível interno 
de demanda. Observe-se a propósito, que enquanto a ancoragem mo-
netária, ao permitir a variação da taxa de câmbio, insula a economia 
dos movimentos do Balanço de Pagamentos, o regime de paridade fixa 
tende a submeter a economia doméstica às vicissitudes do Balanço de 
Pagamentos e, muito particularmente, aos movimentos de capitais (ao 
final do artigo esta questão será retomada).

Estas são, sumariamente, as similitudes anunciadas no início do artigo 
e decorrentes, como vimos, do atual contexto em que se encontram as 
economias brasileira e argentina.1

1A ênfase nos contextos e nas tendências pesadas neles embutidas contrasta com 
a abordagem convencional em que a diferenciação dos processos de estabilização 
contemporânea está baseada na opção entre âncora monetária ou âncora cambial. 
As experiências aqui enfocadas não parecem ter, na prática, como evitar a ancora-
gem cambial. Além disto, como vimos, o próprio contexto se encarrega de definir 
um alto potencial de crescimento, que tende a ser detonado com o alcance da 
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Caracterizadas as similitudes anunciadas no início do artigo, convém 
agora avançar em direção à questão do crescimento econômico. Antes, 
porém, cumpre ressaltar o inegável êxito até aqui obtido pelo Plano Ca-
vallo, seja no referente à inflação, seja no que toca ao nível de ativida-
de. Não tenho dúvidas de que se alguém dissesse, em março de 1991, 
que a economia argentina poderia crescer 24% nos próximos três anos, 
atingindo ao fim do período (1993) a inflação anual de 8%, dificilmente 
seria levado a sério por qualquer analista. Uma outra forma de aferir o 
êxito da experiência consiste em assinalar a impressionante reversão do 
fluxo externo de capitais. Exportador crônico de capitais, o país se con-
verteu, após o Plano Cavallo, num grande receptor de recursos externos, 
o que aliás permitiu que a privatização avançasse a uma velocidade sur-
preendente e contribuísse decisivamente para a solidez do novo quadro 
fiscal. Estável, privatizada e aberta, a economia argentina estaria hoje, 
segundo muitos, apta a prosseguir no seu crescimento — com o que o 
Plano Cavallo passaria à história como um caso extremamente exitoso 
de estabilização com retomada do crescimento.

Rendida a devida homenagem ao Plano de Conversibilidade, inicia-
mos aqui uma reflexão sobre algumas de suas dificuldades, não tão evi-
dentes mas, possivelmente, muito importantes. Além de manter um olho 
posto no Brasil, advertimos que o que nos interessa não é a estabilização 
em si e sim o que tende a ocorrer no segundo tempo. Mais precisamen-
te, interessa-nos centralmente examinar as dificuldades que vão sendo 
reveladas para que a economia transite de um crescimento por mera 
excitação/reativação (com crescente aproveitamento da capacidade ins-
talada), para o crescimento via investimento.

Um problema particularmente delicado vem lançando dúvidas so-
bre o futuro próximo da economia argentina. Trata-se da sobrevalori-
zação cambial verificada naquele país.2 O mais contundente efeito da 

estabilização. Concordo, no entanto, que a ancoragem cambial, em si, reforça a 
tendência à expansão no período que se segue à estabilização. Kieguel & Livia-
tan, centrados na dicotomia âncora monetária versus âncora cambial, apresentam 
uma interessante avaliação das experiências recentes (Kieguel & Liviatan, The World 
Bank Economic Review, vol. 6, no 2 “The Business Cycle Associated with Exchange 
Rate-based Stabilizations”). A relação entre estabilização e abertura é referida em Se-
bastián, Edwards, World Bank “Trade and Industrial Policy Reform in Latin America”, 
mimeo., 1994.
2O fenômeno não pode ser facilmente caracterizado dada a enorme discrepância 
entre a evolução do índice de Preços ao Consumo (IPC) e a do índice de Preços por 
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drástica mudança de preços relativos entre artigos importados e pro-
dução doméstica consiste na quadruplicação das importações, que de 
1990 para 1993, saltaram de 4 para 16 bilhões de dólares, enquanto 
as exportações permaneceram estagnadas em torno de 12 bilhões de 
dólares.3 A situação revela-se virtualmente improjetável, se não para 
o corrente ano, seguramente para 1995 e 1996. Basta dizer que com 
taxa de crescimento ainda baixa, a demanda por poupança externa já 
é alta. A transição para o crescimento via investimentos, no entanto, 
requereria um substancial acréscimo das importações (de insumos e 
máquinas), justamente quando não mais se pode contar com receitas 
provenientes da privatização.

A bem dizer, mesmo a sustentação do quadro atual parece inviável. 
Aliás, dada a impossibilidade da desvalorização cambial e a rigidez dos 
preços à baixa, as autoridades teriam, talvez, que considerar desde já 
a ingrata hipótese de um refreamento da conjuntura, via corte do gasto 
público e/ou elevação da receita fiscal. Dificilmente, contudo, o gover-
no teria fôlego para tanto: as empresas produtoras de tradables já estão 
operando com baixíssimas margens de lucro e, num outro plano, o endi-
vidamento das famílias acaba de passar por um verdadeiro salto.

Os analistas tendem a tomar a sobrevalorização cambial como um 
problema decorrente da contraposição entre um resíduo inflacionário 
praticamente inevitável e o câmbio tornado imutável. Como já se disse, 
no boom que se seguiu ao plano, o subconjunto de bens transacionáveis 
ajustou-se por quantidades, enquanto o subconjunto de bens e serviços 
não passíveis de comercialização externa (e portanto não submetidos à 
competição externa) ajustou-se por preços.4 Formulada a questão desta 
maneira, o problema parece residir na excessiva rigidez do plano argen-
tino, o que, naturalmente, remete à discussão de expedientes capazes de 
dar alguma flexibilidade ao câmbio. Nada mais equivocado.

Atacado (IPA). De abril de 1991 a novembro de 1993, o IPC elevou-se de 52,9%, 
enquanto o IPMNAN (índice de Preços por Atacados Não Agropecuários) elevou-se 
4,4%. Fonte: Situación Latinoamericana. CEDEAL. Ano 4, n° 19.
3A quadruplicação das importações a partir de um quadro de extrema retração das 
compras no exterior constitui, possivelmente, um fenômeno menos grave do que a 
estagnação das exportações, não obstante a intensa importação de insumos e equi-
pamentos. Vista por este ângulo, a situação do México é relativamente menos grave, 
dado o dinamismo de suas vendas externas de manufaturas.
4Fanelli, J. M. e Frenkel, R. Growth Resumption and Sustainability. The Argentine 
Economy in the Nineties. CEDES, 1994, mimeo.
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Por tudo o que até agora se disse, a valorização cambial—verificada 
em todas as recentes experiências de vitória sobre a alta inflação—é uma 
decorrência praticamente incontornável de determinantes maiores do 
quadro em foco. Mais precisamente, o desastre ocorrido na Balança Co-
mercial argentina é, em boa medida, uma resultante da combinação do 
término de um longo e atribulado período de alta inflação com a abertura 
(comercial e financeira) e a estabilização. Recorde-se, a este propósito, 
que fora dos contextos de estabilização recomenda-se que a abertura seja 
acompanhada de desvalorização cambial5—o que não seria exequível 
na situação aqui examinada. A rigor, nas condições aqui examinadas, o 
câmbio tende a partir defasado e a enxurrada posterior de recursos, con-
textualmente inevitável, inflacionando os preços dos bens e serviços não 
transacionáveis, atua no sentido de desajustá-lo ainda mais.

Por outro lado, se é bem verdade que, em todos os casos de abertura 
as importações tendem a reagir mais rápido que as exportações, com 
muito mais razão esta assimetria se manifesta no contexto aqui exami-
nado. Quando mais não seja, porque uma das típicas consequências da 
estabilização é o renascimento do crédito, o que, no que se refere a de-
manda de duráveis (especialmente de consumo) pode ter consequências 
espetaculares. Acrescente-se, ainda, que em condições de ingresso livre 
de capitais este fenômeno tende a ocorrer, durante algum tempo pelo 
menos, de forma absolutamente indolor.

Como se vê, a liberalização da conta de capitais, em grande medida 
já ocorrida no Brasil e levada ao limite no caso argentino,6 constitui algo 
repleto de consequências. A questão aqui não se limita, porém, à ten-
dencial e espontânea corrida de capitais para a festa da estabilização. O 
problema maior consiste em evitar a instalação de um círculo vicioso, 
já apontado por outros analistas: para deter a expansão da demanda 
doméstica o país eleva os juros, o que atrai capitais e expande a de-
manda doméstica, tornando ainda mais grave o desequilíbrio das contas 
externas. A repetição desta cadeia causal acarreta níveis crescentes de 
abertura (entendida no sentido da relação importação/PIB) e, mantida a 
taxa de câmbio, pressiona no sentido da repressão dos preços dos trada-
bles. A cada volta do mecanismo repete-se o seu efeito benigno (pressão 

5Corden, W. M. Exchange Rate Policy in Developing Countries, 1990, p. 13.
6A desregulamentação cambial chegou na Argentina ao ponto de praticamente não 
haver mais registro das transações comerciais e financeiras por parte das autoridades 
argentinas.
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baixista sobre os índices internos de inflação) e o seu efeito maligno 
(mudança de preços relativos contra os tradables).

O perverso mecanismo que acabamos de indicar tem consequências 
que convém destacar. Os produtores domésticos estarão sendo dura-
mente castigados por seus concorrentes externos. Os preços dos bens 
e serviços não tradables, sob a pressão da demanda, estarão possivel-
mente se elevando — o que tende a atrair investimentos para setores que 
só indiretamente poderão, eventualmente, beneficiar a competitividade 
externa do país. Os consumidores estarão sendo alegremente levados a 
se endividar — com o país, em última análise, endividando-se externa-
mente para financiá-los. Além disto, o barateamento das máquinas e a 
abundância de crédito externo estará contribuindo para o avanço daqui-
lo que Fernando Fanjszylber chamaria de automação frívola.7

Fica pois sugerido pelo que precede que alavancada pela entrada de 
capitais, a estabilização radicaliza-se, apresentando grandes resultados, 
mas associando-se a uma situação de Balança de Pagamentos que tem 
de ser revertida. Isto, evidentemente, não nega a premissa de que a aber-
tura e a estabilização são processos que se realimentam. Faltariam, no 
entanto, acrescentar que o processo contém um viés expansionista/im-
portador e que o grau de abertura (medido pelas importações/PIB) a que 
se chega tende a revelar-se insustentável. Mais grave que isto, a correção 
deste fenômeno pode colocar em risco a própria estabilidade.

De fato, caracteriza a visão que inspira o programa em sua versão 
purista, argentina, a crença de que a abertura e a estabilização interagem 
apenas positivamente (a abertura favorece a estabilização que consolida 
a abertura). Como já foi sugerido, é esta convicção que, supostamente, 
justifica renúncia genérica às políticas ativas. A observação da experiên-
cia argentina (como, em certa medida, também do ocorrido no México) 
deixa no entanto claro, que a conjugação do câmbio fixo com a abertu-
ra, potenciada pelo livre movimento de capitais, pode levar a comemo-
ração da estabilidade demasiado longe. Como todos sabem, ao longo de 

7A propósito da aceleração da automação duas sumárias observações devem aqui 
ser feitas. Primeiramente, especialistas em reestruturação tendem a advertir que a 
compra de novas máquinas deve concluir e não iniciar o processo de moderniza-
ção. Por outro lado, a aceleração da automação a partir de máquinas importadas di-
ficilmente deixará de agravar o problema do desemprego, o que, aliás, seguramente 
complica um quadro em que os trabalhadores vêm assumindo compromissos de 
pagamento a médio e longo prazos.
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1993, o governo argentino lançou mão de sucessivas medidas tendentes 
a refrear importações e impulsar exportações. Trata-se de um conjunto 
de respostas improvisadas, de permanência incerta e em flagrante confli-
to com a retórica e os alegados fundamentos teóricos do plano.

A segunda conclusão é que, parafraseando Orwell, todas as econo-
mias com inflação anual de um dígito são estáveis mas há umas que são 
mais estáveis do que outras. A que estamos analisando, por exemplo, 
produz sinais controvertidos que colocam a sua estabilidade futura em 
questão. O Balanço de Transações Correntes, por sua vez, deteriora-se 
francamente e a economia passa a necessitar amplamente de poupança 
externa, antes mesmo de deslanchar um novo processo de acumulação.

A terceira grande conclusão é que ignorar as dificuldades acarreta-
das pela tentativa de estabilização a partir da pesada herança da alta 
inflação e em meio ao atual contexto internacional de pouco adianta: as 
dificuldades se acumulam e acabam sendo enfrentadas com improviso 
e soluções ad hoc. 

*
No que resta deste artigo tratarei de especificar, sumariamente, algu-

mas recomendações que dele derivam. Antes, porém, convém frisar que, 
tidas em conta as tendências pesadas acima referidas e a imprescindibili-
dade de uma âncora cambial,8 as dificuldades assinaladas devem ser en-
caradas como uma quase fatalidade. Cabe no entanto, no meu entender, 
tentativamente combatê-las e/ou compensá-las. Em outras palavras, de-
sejo deixar claro que não me parece possível, em meio ao atual quadro, 
propor programas a um só tempo realistas e imunes àqueles problemas 
— havendo, no entanto, que reconhecê-los e enfrentá-los.

Recomenda-se, antes de mais nada, uma política ativa de comércio 
exterior.

No que toca às exportações porque, como já foi suficientemente en-
fatizado, é natural esperar-se que sua evolução seja prejudicada pelo 
retardamento do câmbio. A reação a este problema deve ter por base 
a convicção de que os meios sólidos e sustentáveis de preservação do 
poder competitivo das exportações consistem no aumento genérico da 

8No México, o comprometimento com uma taxa nominalmente fixa de câmbio foi 
evitado — o que, aliás, torna aquela experiência muito interessante. Advirta-se, no 
entanto, que a herança autoinflacionária é muito menos “pesada” naquele país, e o 
governo, até recentemente pelo menos, dispunha de uma excepcional capacidade 
de articular pactos e coordenar decisões.
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eficiência produtiva e no incessante aprimoramento da qualidade. Pro-
gramas visando estes objetivos devem ser criteriosamente apoiados e, na 
medida do possível, reforçados. A eles devem ser acrescentados novos 
e sistemáticos esforços de promoção comercial dos produtos do país. 
Além disto, seja para aproveitar o potencial nelas existente, seja para 
combater o aumento previsível da concentração, especiais cuidados e 
estímulos devem ser oferecidos às pequenas e médias empresas, para 
que elas também tenham condições de penetrar no mercado internacio-
nal. Ainda quando visem obter resultados de curto prazo (compensar a 
sobrevalorização), as decisões nessa área devem ter por referência visões 
estratégicas setoriais — o que, nas condições atuais, requer intensa inte-
ração das áreas pública (inclusive descentralizada) e privada.

No que toca às importações, há que ter presente, antes de mais nada, 
que endividar-se para consumir é criar problemas para um futuro que 
pode chegar muito rapidamente. Se, além disto, tivermos presentes a 
“fome” não atendida, especialmente por duráveis de consumo (que, 
numa primeira aproximação, pode ser sugerida pela projeção das curvas 
de consumo dos anos 1970) e a disponibilidade de crédito nos dias que 
se seguem à estabilização, vemos que estamos diante de uma questão 
potencialmente explosiva. Isto posto, não tenho dúvidas que a introdu-
ção de limites (cotas) de importação deve ser seriamente considerada. 
O recurso a este expediente se limitaria ao excepcional período aqui 
referido como festa da estabilização. Advirta-se, no entanto, que esta 
fase pode estender-se por três ou mais anos, como sugere a experiência 
argentina. Evidentemente, este tipo de medida teria de ser compatibili-
zado com os novos termos e as novas regras estabelecidas pela Rodada 
Uruguai.

Num plano mais amplo e tendo agora em foco as empresas em geral, 
há que partir do reconhecimento de que o panorama brasileiro é relati-
vamente favorável. Numerosas empresas encontram-se bastante avança-
das no que toca a aspectos gerenciais/organizacionais da modernização, 
enquanto novas técnicas de controle de qualidade têm se difundido a 
uma velocidade surpreendente. Já havendo realizado grandes avanços, 
um bom número de empresas deve, proximamente, ingressar na fase 
em que a modernização passa a ser necessariamente acompanhada 
de investimentos em capital fixo. Esta será, também, presumivelmente 
uma etapa de intensificação de fusões e aquisições. Vista a questão por 
quaisquer destes ângulos, ficam necessariamente colocados, no centro 
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da problemática, a disponibilidade e o custo do financiamento de longo 
prazo. Idealmente, este (e não o financiamento implícito do consumo) 
deveria ser o espaço ocupado, complementarmente à poupança interna, 
pela poupança absorvida do exterior.

Internamente, também, a limitação ao crédito de consumo parece de 
todo recomendável. Não através da limitação do volume global de cré-
dito (porque isto tende a beneficiar indevidamente as fontes de crédito) 
e sim mediante regulamentação das condições de acesso ao financia-
mento. Advirta-se que o refreamento a este tipo de demanda significa 
proteger a Balança de Pagamentos (limitando-se com isto o crescimento 
da nova dívida externa), as fontes domésticas de crédito e, claro, as fa-
mílias: como revelam outras experiências e mais uma vez, em especial, 
o caso argentino, dificilmente financiadores e financiados saberão, por 
si só e em meio à euforia pós-estabilização, evitar o overborrowing, vale 
dizer, refrear as transações a ponto de prevenir o crescimento ulterior da 
inadimplência, a deterioração de carteiras etc...

Por fim, há que admitir que, sem algum tipo de controle do ingresso 
de capitais, o sobreaquecimento da economia, com suas deletérias con-
sequências, torna-se inevitável. Neste sentido, encontramo-nos, hoje, 
em situação diametralmente oposta àquela em que nos encontrávamos 
no auge da crise da dívida externa. Não obstante os evidentes distúrbios 
que podem resultar de um overborrowing, o governo argentino renun-
ciou, a priori e totalmente, ao controle do ingresso de capitais, reprodu-
zindo, desta maneira, um posicionamento que revelou-se desastroso na 
experiência chilena de 1978-82. Este último país, contrariamente, mar-
cado por aquela dura experiência vem lançando mão de diversos recur-
sos (controle administrativo, esterilização e outros meios) para impedir 
que o afluxo de capitais leve a economia a ultrapassar a rota sustentável 
de crescimento. Neste campo, a utilização de bandas capazes de intro-
duzir risco de perda, especialmente nos movimentos de capital de curto 
prazo, parece altamente recomendável. Sua adoção não precisa, con-
tudo, verificar-se no momento de lançamento do plano e sim à medida 
que esta avance no sentido da consolidação ou, mesmo, contrariamente, 
comece a enfrentar dificuldades.

Para efeito de algumas destas sugestões, a natureza “aberta” do plano 
brasileiro constitui, sem dúvida, uma vantagem vis-à-vis a rigidez para-
digmática do caso argentino. Esta mesma (relativa) flexibilidade sugere, 
no entanto, que o programa brasileiro dificilmente obterá resultados tão 
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positivos quanto o seu congênere argentino, no que toca à eliminação da 
inflação. Admitido o ponto, há que considerar, com a devida seriedade, 
em que medida o plano brasileiro requer, complementarmente, políticas 
de rendas.

Uma das mais importantes lições da experiência argentina consiste, 
por fim, em que as políticas voltadas para o setor real não necessaria-
mente refletem um mero apego a práticas discricionárias características 
do passado latino-americano. Tampouco constituem um zelo excessivo 
e extemporâneo, dada à inequívoca prioridade conferida à estabiliza-
ção. Com efeito, dadas as condições de que se parte e aquelas em meio 
às quais o plano terá de desenvolver-se, a renúncia a políticas ativas 
não é apenas arriscada. A experiência parece indicar que as políticas 
discricionárias e voltadas para o lado real, quando repudiadas, acabam 
retornando sob a forma de improvisos — o que certamente não leva às 
melhores soluções e, ironicamente, compromete a própria estabilidade 
no segundo tempo de jogo.
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O Brasil e as economias de
crescimento rápido*

*Apresentado no IV Fórum Nacional (Rio de Janeiro, 25-28 de novembro de 1991). 
Publicado no livro Estratégia Industrial e Retomada do Crescimento. João Paulo dos 
Reis Velloso, coord., Rio de Janeiro: José Olympio, 1992, pp. 5-26.

A década de 1980 foi, sem dúvida, pródiga na destruição de esperan-
ças. Na América Latina, a estagnação, o retrocesso industrial e os surtos 
de alta e hiperinflação foram antes a regra que a exceção. No conti-
nente africano, diversos países mergulharam num processo de involução 
econômica e social aparentemente sem fim. E, ao findar o decênio, so-
breveio o colapso do socialismo. Em meio a tal quadro é bastante com-
preensível a pouca importância conferida a um fenômeno totalmente 
diverso. Refiro-me ao fato de que, na Ásia, o crescimento a elevadas 
taxas deixou de ser privilégio de pequenas economias — os já clássicos 
“tigres” — disseminando-se por países de porte médio, e atingindo a 
própria China (continental), cujo crescimento anual médio de 1980 a 
1989 alcançou a extraordinária taxa de 9,7% a.a. Some-se a isto o fato de 
que o próprio ritmo, relativamente mais modesto, em que vêm crescendo as 
economias do Paquistão, da Ìndia e da Indonésia (superiores a 5% a.a.) 
deve ser considerado excepcionalmente elevado. Antes de mais nada, 
porque excedem os mais altos índices de crescimento alcançados no 
passado por economias tão vigorosas como a dos Estados Unidos e da 
Alemanha. Além disto, porque países de grande extensão territorial, com 
um grau de integração e marcada diferenciação étnico-cultural sempre 
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foram vistos como especialmente resistentes às transformações reque-
ridas e implicadas por um crescimento veloz e contínuo — razão pela 
qual chegaram a ser referidos, por oposição aos “tigres”, como “baleias”.

Registrado o fenômeno da disseminação do crescimento rápido, cabe 
realçar que, dentre as economias que se revelaram historicamente ca-
pazes de adquirir e manter um elevado ritmo de expansão, pelo menos 
uma, a japonesa, completou a corrida, encontrando-se hoje, sob vários 
ângulos, “emparelhada” ou mesmo à frente das demais economias de-
senvolvidas. E pelo menos um outro país, a Coreia — cuja pobreza, há 
apenas trinta anos, equiparava-se à dos estados mais pobres do Brasil —, 
já possui uma renda média comparável à da Europa Mediterrânea e, ao 
que parece, caminha para alcançar os desenvolvidos. Ao atravessar toda 
(Japão) ou quase toda (Coreia) a imensa distância que separa sociedades 
tradicionais das atuais sociedades modernas e industrializadas, em ritmo 
acelerado de crescimento, estes dois países mostraram que o crescimen-
to veloz pode não ser algo excepcional, associado a fases ou conjun-
turas. Ou seja, pelo menos nestes dois casos — cujo fracasso chegou a 
ser antevisto mais de uma vez, e mesmo anunciado —, o crescimento 
rápido parece haver deixado de ser algo excepcional para se converter 
numa decorrência do modo de funcionamento das economias. O que, 
no entanto, não impede que, uma vez atingida a fronteira das técnicas 
(questão retomada a seguir), cesse, necessariamente, o crescimento a 
altas taxas. Aliás, convém encerrar este breve comentário sobre o cresci-
mento rápido no cenário mundial acrescentando que diversas econo-
mias da Europa (destacadamente as da Alemanha, França e Itália), após o 
longo e espetacular crescimento nas décadas de 1950 e 1960, voltaram 
a uma espécie de normalidade histórica, mantendo presentemente um 
ritmo de expansão na ordem de 2% a 2,5% a.a.1

O outro conjunto de fatos a ser aqui destacado, visando compor um 
referencial para o estudo que se segue, concerne ao desempenho de 
longo prazo da economia brasileira.

Se o Brasil tivesse continuado a crescer aos seus históricos 7% a.a. 
— ritmo sustentado, contemporaneamente, por diversos países —2 e lo-

1Taxas de crescimento extraídas de World Development Report, World Bank, 1991.
2Convêm sublinhar que alguns dos países que mantiveram rápido crescimento ao 
longo do decênio de 1980 apresentavam, no início da década, coeficientes de endi-
vidamento, per capita e per produto, semelhantes ou maiores do que os da econo-
mia brasileira.
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grasse repetir este desempenho na presente década, enquanto os países 
desenvolvidos, de sua parte, repetissem, no decênio de 1990, o mesmo 
desempenho da década anterior, a economia brasileira chegaria ao final 
deste decênio gerando um volume de renda equivalente ao da Itália, 
20% menor do que o da França e 20% superior ao do Reino Unido. 
Ou seja, juntamente com a Itália (e excluído, por absoluto desconheci-
mento, o posicionamento atribuível à economia russa), estaria situada 
em quinto lugar entre as maiores economias do mundo.

Quanto ao plano social, a repetição do ocorrido no período 1960-80 
nos dois decênios seguintes resultaria num quadro totalmente diverso 
do que hoje caracteriza a economia brasileira.3 Para evidenciá-lo basta 
assinalar que, entre 1960 e 1980, os 10% mais pobres da população 
brasileira tiveram um aumento de sua renda média estimado em 92%, 
enquanto os 10% a seguir (nono decil numa escala de crescente pobreza) 
tiveram um aumento de renda estimado em 78 %. Ora, a repetição de 
incrementos de renda desta ordem de grandeza — que na época impli-
cou drástica redução da pobreza absoluta4 — transformaria a “miséria” 
num fenômeno não representativo das condições de vida da população. 
Em outras palavras, sua eventual permanência refletiria antes a insensi-
bilidade da sociedade para com a sorte dos seus membros mais desfa-
vorecidos, do que um problema de natureza propriamente econômica.

Em resumo, a década de 1980 ofereceu amplas oportunidades de 
crescimento, devidamente aproveitadas por diversas economias; o 
crescimento rápido, a taxas que os pioneiros do desenvolvimento não 
alcançaram nem sequer nas suas melhores fases, ao espraiar-se por um 
crescente número de países e ao abranger imensos contingentes popu-
lacionais, não mais deveria ser considerado como algo excepcional; o 
Brasil foi, no passado recente, um destacado membro do grupo de eco-
nomia de rápido crescimento — e isto chegou a traduzir-se em melhorias 
significativas de alguns indicadores sociais.

Do que precede, grandes questões podem ser derivadas. A primeira, 
mais geral e, talvez, mais importante, refere-se aos fatores capazes de 
explicar o crescimento a altas taxas. A segunda, intimamente relacio-
nada à anterior, concerne às razões que levam um país a incluir-se no 

3Roberto Cavalcanti de Albuquerque e Renato Villela, “A Situação Social no Brasil: Um 
Balanço de duas Décadas”, em A Questão Social no Brasil, Fórum Nacional, Nobel, 1991.
4José Pastore, Hélio Zylberstajn e Carmem Paggoto, Mudança Social e Pobreza no 
Brasil: 1970-1980, Fipe/Pioneira, 1983.
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(ou a ser excluído do) grupo dos que se caracterizam pelo crescimento 
rápido e sustentado. Por último, mas não menos importante, ficam im-
plicitamente formuladas questões relativas às instituições e aos arranjos 
políticos capazes de embasar o crescimento rápido. Este breve estudo 
focaliza, essencialmente, a primeira questão, com as atenções voltadas 
para o caso brasileiro.

Crescimento a altas taxas

O crescimento a alta velocidade, durante longos períodos, tradicional-
mente se restringiu a regiões e países onde recursos naturais abundantes 
e de elevada qualidade estavam sendo explorados. Casos clássicos se-
riam os de Cuba, após a introdução do açúcar ao final do século XVIII; 
da Argentina até a Primeira Guerra Mundial; ou, ainda, e mais modesta-
mente, do estado do Paraná da década de 1950. A teoria econômica trata 
este tipo de fenômeno mediante o conceito de vantagens absolutas. O 
crescimento rápido se encontra, no caso, inequivocamente associado às 
excelentes oportunidades propiciadas pelos custos de exploração com-
parativamente baixos, vis-à-vis os demais produtores.

A partir dos últimos decênios do século XIX, começaram, no en-
tanto, a surgir experiências de crescimento rápido, que pouco ou nada 
tinham a ver com o fenômeno das vantagens absolutas. Refiro-me 
ao ritmo de expansão de cerca de 4% a.a., não alcançado durante 
a Revolução Industrial inglesa e sustentado pelas economias alemã e 
japonesa na esteira das profundas transformações que iam sendo pro-
movidas naqueles países no último quartel do século XIX. O fenômeno 
do crescimento rápido veio, no entanto, a adquirir um novo e insus-
peitado fôlego, seja em extensão (abrangência), seja em termos da ve-
locidade alcançada, após a Segunda Guerra Mundial. Neste período, 
podemos distinguir três tipos de experiência: os diversos “milagres” 
europeus; o excepcional e, em vários sentidos, paradigmático desen-
volvimento acelerado japonês; e a vigorosa emergência das chamadas 
New Industrialized Countries (NICs).

Deixando de lado o crescimento rápido que tem por base a inten-
sa incorporação de recursos naturais e trabalhadores, focalizaremos, a 
seguir, aquilo que me parece alicerçar o crescimento rápido de que trata 
este estudo, vale dizer, aquele associado à busca do emparelhamento.

1) A economia atrasada, onde se pretenda replicar tudo o que carac-
teriza as economias avançadas, tem uma relação muito peculiar com o 
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futuro. Numa palavra, o seu futuro está longe de possuir a indetermina-
ção característica de um autêntico futuro. Vejamos por quê.

Num país desenvolvido, o prosseguimento do avanço a partir do 
quadro existente depende, fundamentalmente, da abertura de espaços 
até então inexplorados: novas técnicas, novos produtos, novas ativi-
dades. A indeterminação dos resultados a serem (efetivamente) colhidos 
por este tipo de iniciativa tem levado a enormes erros de previsão, seja 
por parte de organismos públicos, seja por parte de empresas privadas. 
Para que se tenha ideia do grau de desconhecimento (indeterminação) 
a partir da fronteira, basta lembrar que, no imediato pós-guerra, chegou 
a ser amplamente admitida a ideia de que o mundo estava por ingres-
sar na “era nuclear”. Nela, as possibilidades supostamente entreabertas 
pela nova matriz tecnológica permitiriam a redefinição de praticamente 
tudo: da agricultura à medicina, passando pela indústria e os transportes, 
e, claro, os sistemas energéticos. Na prática, como se sabe, quase nada 
disso vingou.5

Para que o país que pretende “atualizar” a sua economia, por contraste, 
a questão se apresenta de forma muito diversa. Neste caso, o futuro 
(desejado) pode, para vários efeitos, ser observado. Em outras palavras, 
os resultados a serem alcançados já foram testados, desenvolvidos e 
otimizados, adquirindo, em consequência, contornos bastante definidos, 
o que favorece a sua decomposição em partes cuja construção será levada 
a efeito. Resta saber se os novos empreendimentos serão devidamente 
aclimatados ao meio ambiente atrasado. E, por outro lado, há que se ter 
presente a ameaça — existente num como noutro contexto — de que novas 
soluções venham a surgir, colocando em xeque os novos empreendimentos. 
Este tipo de indeterminação, praticamente incontornável, pode no entanto 
ser considerado de segundo grau, frente à indeterminação genérica de um 
futuro que não tem o que copiar.

Formulada a questão da forma anteriormente sugerida, pode-se dizer 
que o país atrasado, em processo de emparelhamento, pretende mon-
tar um quebra-cabeça que já foi montado. As peças encontram-se, em 
princípio, disponíveis no mercado. Conhece-se, de antemão, os seus en-
caixes (inter-relações, que nas economias de fronteira, teriam sido defini-
das mediante processos de ensaio e erro), e, convém insistir, as próprias 
figuras a serem armadas podem ser observadas.

5John Berger, Nuclear Power — The Unviable Option, Palo Alto, Ramparts Press, 1976.
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O que acabamos de ver coloca em evidência uma inegável vanta-
gem, mas insinua também a existência de grandes dificuldades a serem 
enfrentadas pelos países que se candidatem a desencadear um processo 
de emparelhamento.

A primeira delas pode ser assim enunciada: só faz sentido colocar 
uma peça no tabuleiro, sobre o qual será armado o quebra-cabeça, se 
se acreditar, com razoável margem de certeza ou convicção, que outras 
peças — especialmente aquelas que lhe são contíguas — serão também 
colocadas. Isto implica dizer que deve haver algum tipo de “coordena-
ção” destinada a sincronizar as decisões, que passam desta maneira a 
justificar-se umas às outras. Uma importante ressalva, tendo em conta 
o caso das chamadas economias de plataforma, será acrescentada mais 
adiante a esta proposição. Fica assim assinalada a necessidade de um 
“sujeito coletivo” dotado de visão de conjunto, a qual, no caso, requer 
visão de longo prazo. A ele cabe promover a convergência das decisões. 
Os mais diferentes atores sócio-políticos, sabe-se hoje, têm logrado as-
sumir esta histórica função. Assim, exemplificando, na Alemanha após a 
Segunda Guerra Mundial, coube em grande medida às federações de in-
dústrias coordenar e estimular as decisões, executadas, na sua quase to-
talidade, pelos seus próprios membros.6 Em uma posição antípoda, mas 
igualmente contemporânea e extraordinariamente eficaz, situa-se o caso 
coreano. Nele, o próprio governo ostensivamente assumiu, mediante 
sucessivos planos, a definição dos grandes empreendimentos através 
dos quais — etapa após etapa — o emparelhamento foi perseguido. Ao 
governo também coube, em boa medida, criar os próprios agentes da 
mudança, que eram extraídos de seu corpo (burocratas, militares) como 
costelas de Adão. Uma das características singulares desse caso-limite 
de crescimento politicamente promovido — e, no entanto, agressiva-
mente voltado para o mercado — é que os recém-criados empresários 
permaneciam sujeitos a punições, desde que o seu desempenho não 
correspondesse aos desígnios das autoridades.7

Duas inferências podem ser extraídas do que acaba de ser dito.
Primeiramente, vê-se que as nações atrasadas que se propõem o grande 

objetivo do emparelhamento têm, por consequência, que enfrentar uma 

6John Zysman, Governments, Markets, and Growth, Cornell University Press, 1983 
e Peter Katzenstein (org.), Industry and Politics in West Germany, Cornell University 
Press, 1989.
7Alice Amsden, Asia’s Next Giant, Oxford University Press, 1989.
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complexa e delicada questão de natureza político-institucional: como 
levar a efeito a coordenação supramercado de decisões econômicas?8 
Contrariamente, os pioneiros do desenvolvimento e/ou aqueles que, con-
temporaneamente, tudo delegam ao mercado teriam apenas que colocar 
o mesmo para funcionar (na visão do liberalismo beato), ou fazê-lo fun-
cionar e corrigi-lo (na visão do social-liberalismo). A segunda inferência, 
mais importante para efeitos deste texto, diz respeito ao fato de que, sat-
isfatoriamente resolvido o problema da coordenação, e podendo ver no 
mais adiantado “a imagem de seu próprio futuro”,9 o país atrasado poderá 
adquirir e manter um elevado ânimo inversor. Evidentemente atingimos 
aqui um dos mais importantes ingredientes do crescimento rápido.

Desnecessário enfatizar que, seja qual for a posição do ator cole-
tivo (de força, mera coordenação, ou mesmo na qualidade de fórum), 
subsiste a possibilidade de erro, que a coordenação tenta, no entanto, 
reduzir. Tão ou mais importante do que a redução da margem de erro é 
a sensação de segurança que faz com que decisões sejam tomadas com 
mais ânimo e coragem, tornando os grandes objetivos, em boa medida, 
self-fulfilling.

Como se pode facilmente inferir do que precede, as decisões relati-
vas ao emparelhamento não têm em conta apenas os preços observados 
no mercado doméstico. A assignação de recursos estará sendo feita do 
ponto de vista do longo prazo10 e na presunção de que, à medida que 
vence a replicação das condições de economia avançada, os preços 
e custos (futuros) ratificarão as decisões de hoje. É este o cenário em 
que a energização do ânimo, determinada pelos incentivos governa-
mentais bem como pela esperança relativamente fundada de que tais 
e tais transformações virão a ocorrer, tende a traduzir-se num elevado 
ritmo de formação de capitais. Fica, no entanto, registrada uma outra 
dificuldade, que não será aqui elaborada. Afinal, quem são os agentes 
encarregados de “executar” as decisões? Preexistem eles na sociedade 
que se lança em busca do emparelhamento? E, neste caso, terão eles os 
seus papéis redefinidos, como parece ter ocorrido no caso dos junkers, 

8Naturalmente, apenas um subconjunto de decisões, usualmente referido como “es-
tratégicas”, seria objeto de coordenação.
9A frase é de Marx e se refere, genericamente, à relação entre a Alemanha e a Ingla-
terra por ocasião da Revolução Industrial.
10Christopher Freeman, Technology Policy and Economic Performance. Lessons from 
Japan. Londres, Pinter Publishers, 1987.
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dos daymios e dos samurais? Serão eles, num forte sentido da palavra, 
“criados”, como na Coreia? Ou apenas revigorados como na Alemanha 
do pós-guerra?

2) O tipo de crescimento de que estou falando caracteristicamente 
antecipa a implantação de setores e técnicas próprias de contextos mais 
avançados. Donde se infere que a entrada em operação de novos em-
preendimentos pode, ou mesmo tende, a ocorrer antes que o meio am-
biente local esteja preparado para recebê-los. Numa palavra, em relação 
ao que está sendo implantado, os serviços gerais de apoio apresentam 
sérias deficiências, a mão de obra não tem sufi ciente treinamento e a ca- de obra não tem sufi ciente treinamento e a ca-de obra não tem sufi ciente treinamento e a ca- obra não tem sufi ciente treinamento e a ca-obra não tem suficiente treinamento e a ca-
pacitação gerencial é precária. Além disto, obviamente, há que proceder 
às adaptações sugeridas ou mesmo demandadas (especialmente no caso 
de matérias-primas) pelas circunstâncias locais. Por fim, mas não menos 
importante, os empreendimentos quase certamente começam a operar 
em escala inferior ou mesmo muito inferior à ótima.

Duas consequências, intimamente relacionadas, podem ser extraí-
das do que precede.

A eficiência (e, possivelmente, os custos) com que se começa a operar 
mal se compara com os padrões obtidos no contexto desenvolvido, o 
que significa que as decisões de investimento requerem algum tipo de 
favorecimento e/ou a convicção de que as deficiências não tardarão 
a ser superadas. Mas, a grande consequência, do ponto de vista aqui 
adotado, é outra e pode ser sintetizada numa proposição: posto em 
marcha o processo, os empreendimentos que o integram tendem a su-
perar deficiências e, por conseguinte, a operar num regime de “rendi-
mentos crescentes”. É difícil exagerar a importância desta propriedade.

O primeiro, e mais óbvio, resultado da ocorrência de rendimentos 
crescentes consiste na ratificação de decisões que, de início, pelo 
menos, não haviam contado com sinais favoráveis de mercado. 
Consequentemente, a indução política de decisões é, na prática, 
corroborada, sendo, além disto, premiado o ânimo inversor. Por 
outro lado, vão sendo criadas condições propícias a que os preços 
relativos dos bens modernos declinem, o que, por sua vez, atua no 
sentido da rápida expansão dos respectivos mercados. Este é um ponto 
particularmente importante. Dele deriva que, contrariamente ao que se 
tende a pensar, seja como reflexo da persistência da má distribuição 
de renda, seja (alternativamente) como resultado da proeminência das 
transações externas, o crescimento rápido caracteristicamente se traduz 
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em vigorosa expansão dos “mercados internos” e oportunamente resulta 
na formação de autênticos mercados de massa.11

Num outro plano, e apenas a título de registro, cumpre assinalar que 
os rendimentos crescentes tornam bastante problemático o uso da teoria 
econômica convencional no estudo das trajetórias aqui focalizadas.12

3) Um terceiro ingrediente do crescimento rápido consiste num tipo 
particular de “renda” que o país atrasado pode gerar, na medida em 
que venda para o mais adiantado algo lá também produzido. O termo 
renda está aqui sendo utilizado no sentido que lhe é tradicionalmente 
conferido pela teoria econômica. Vale dizer: denomina-se “renda” aquilo 
que um fator ou recurso recebe, além (a mais) do que receberia num uso 
alternativo. No caso em questão, a “renda” pode ser visualizada com a 
diferença entre o que recebe o trabalhador no país adiantado e aquilo que 
— por um trabalho de idêntica natureza e duração — toca ao trabalhador 
no contexto atrasado. Fica subentendido que a referida diferença seria 
apropriada pelo trabalhador originário do país atrasado, se lhe fosse 
permitido assumir o (mesmo) posto de trabalho no mundo desenvolvido.13 
Na medida em que este acesso lhe seja vedado, o trabalhador terá de 
submeter-se às condições imperantes no mercado de trabalho do seu 
país de origem — o que implica abrir mão da renda. Ela seria, então, em 
primeira instância, absorvida pelo empregador, tendendo, no entanto, a 
esvair-se, em maior ou menor medida, na compensação das ineficiências 
próprias dos contextos atrasados.

11A. Barros de Castro, “Brésil: La Pré-Révolution de la Consommation de Masses”, 
em Metamorphoses de la Représentation Politique au Brésil et en Europe, Editions 
du C. N. R. S., 1991.
12Nicolas Kaldor, “Causes of the Low Rate of Growth in the U. K.”, em N. Kaldor, 
Further Essays on Economic Theory, Duckworth, 1978.
13Tanto R. Prebish quanto A. Lewis, valendo-se das categorias que lhe são próprias, 
advertiram quanto às desvantagens inerentes a exportar aquilo que os desenvolvidos 
não produzem. Em Prebish, isto tem a ver com a chamada “apropriação aberta dos ga-
nhos de produtividade”, um dos mecanismos que levariam à deterioração dos termos de 
intercâmbio. Em Lewis o argumento é mais direto, e tem a ver com a vantagem 
de produzir aquilo que não está submetido à avassaladora competição que prevalece 
nos setores que produzem com oferta ilimitada de mão de obra. Numa palavra, Lewis 
lamenta que o seu país (Jamaica) se tenha especializado na produção de uma merca-
doria caracteristicamente produzida por trabalhadores pobres. Em tais condições (e não 
obstante a enorme produtividade física alcançada na produção de açúcar), os preços 
não permitem uma remuneração condigna dos trabalhadores.
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A renda aqui focalizada pode constituir-se em ingrediente do cresci-
mento rápido de duas maneiras.

A mais evidente delas surge ali onde as ineficiências características 
do meio ambiente atrasado são evitadas mediante a transferência para 
o país atrasado, unicamente, das operações intensivas em trabalho de 
escassa qualificação. As etapas do processo produtivo com algum con-
teúdo tecnológico, tudo aquilo que requeira a tomada de decisões não 
triviais, ou exija o suporte de uma moderna infraestrutura de serviços, 
permanecem, no caso, nos países adiantados. É, em suma, a lógica 
econômica das economias de plataforma e das chamadas indústrias ma-
quiladoras.

A segunda possibilidade surge como resultado do intenso esforço 
por construir, desde o início, um parque produtivo (crescentemente) in-
tegrado, juntamente com a respectiva infraestrutura de apoio. Nestas 
circunstâncias e à medida que as ineficiências (anteriormente referi-
das) sejam superadas, poderão ter início exportações de produtos in-
dustrializados com um elevado coeficiente de “nacionalização”. Daí 
por diante, tende a tornar-se crescentemente atraente substituir antigas 
exportações (que, por não competirem com a produção doméstica das 
economias avançadas, são, por definição, incapazes de gerar “renda”) 
por exportações modernas e competitivas. O Brasil da década de 1970 
estava claramente embarcado nesta rota.

Especificidade do caso brasileiro

Mediante o emprego de noções introduzidas nas páginas precedentes, 
apresento, no que segue, uma estilização da experiência brasileira de 
crescimento rápido. Para que a especificidade brasileira fique devidamente 
realçada, lanço mão de contrastes com o caso coreano. A comparação 
prossegue através da evocação de traços marcantes e frequentes em di-
versas outras economias latino-americanas.

Como primeira característica da experiência brasileira de crescimento 
rápido podemos apontar o precoce, ostensivo e duradouro compromisso 
governamental com a implantação no país de um parque industrial 
moderno.14 Este compromisso se renova diversas vezes, indiferente às 
mudanças de governo e até mesmo de regime político. Passa-se assim do 

14Luciano Martins, Pouvoir et Dévelopment Économique. Formation et Évolution des 
Structures Politiques au Brésil, Paris, Anthropos, 1976.
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emblemático objetivo nacional de Volta Redonda ao ambicioso Plano de 
Metas, para chegar-se ao II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND). Por 
ocasião deste último plano, convém ressaltar, começavam a receber atenção 
as indústrias nuclear, de telecomunicações, de computadores e aeronáutica, 
internacionalmente tidas, à época, como a nova fronteira do avanço. O que 
sugere que o governo brasileiro já então ensaiava (ou pretendia ensaiar) a 
chegada do país à condição de economia de fronteira. Finalmente, e para 
sublinhar a firmeza do compromisso acima aludido, acrescente-se que, 
em diferentes momentos, os ministros que tentaram abandonar a rota do 
emparelhamento ou, simplesmente, introduzir uma pausa para arrumar a 
casa foram ejetados e/ou demovidos de seus propósitos.15

Como resultado prático deste pacto tácito de desenvolvimento, pode-
se afirmar que, ao longo de décadas, os agentes econômicos dispuseram, 
neste país, de um “mapa do futuro”. Por grosseiro que fosse, ele permitia 
discernir continentes e oceanos, sendo de grande valia para a navegação 
de longo curso — vale dizer, para a tomada de decisões que tinham por 
suposto a efetivação de mudanças ainda não verificadas. Estabelecia-se, 
assim, uma relação com o futuro muito mais confortável do que aquela 
a que têm necessariamente de submeter-se os habitantes da fronteira do 
desenvolvimento.

O enérgico e sustentado avanço fez com que inovações de toda or-
dem fossem incessantemente experimentadas e assimiladas por aqueles 
que estavam à frente do processo (projetistas, engenheiros, administra-
dores etc.), bem como pela mão de obra que tocava os investimentos e 
a própria produção. Tudo isto redundava em intenso aprendizado. Por 
outro lado, a elevação dos padrões de habilitação da mão de obra e o rá- de obra e o rá-de obra e o rá- obra e o rá-obra e o rá-
pido avanço da infraestrutura de serviços básicos ampliavam a oferta de 
economias externas num ambiente em rápida mudança. Se a tudo isto 
agregarmos o aumento das escalas de produção (que por volta de 1980, 
em diversos setores, já se aproximavam do verificado na Europa e supera-
vam, de longe, os padrões argentinos)16, teremos reunido um conjunto 
de razões para que o processo operasse a “rendimentos crescentes”.

15Sem o devido enquadramento histórico da proposição, ficam aqui apenas refe-
ridos os nomes de E. Gudin, Lucas Lopes e Mário Henrique Simonsen, sendo que 
este último poderia entrar na lista duas vezes, uma em 1974 (quando foi, em certa 
medida, cooptado), e outra em 1979 (quando foi expelido).
16Jorge Katz et al., Desarollo y Crisis de la Capacidad Tecnológica Latinoamericana. 
BID/Cepal/PNUD, Buenos Aires, 1986.
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O declínio — particularmente na década de 1970 — dos preços 
relativos de diversas manufaturas modernas, bem com a elevação dos 
salários dos trabalhadores nas atividades em processo de modernização 
são indícios de que, efetivamente, se operava a rendimentos crescen-
tes. O rápido avanço das exportações de produtos não tradicionais seria 
outro indício da progressiva aquisição de eficiência. Mas a abertura ex-
portadora (diante da qual o Banco Mundial passaria a referir-se à eco-
nomia brasileira como “semiaberta”) tinha, sobretudo do ponto de vista 
aqui adotado, um outro significado: a economia brasileira passava a dis-
putar espaços nos mercados dos países desenvolvidos com manufaturas 
e produtos agroindustriais lá também produzidos.17 Começava com isto 
o país a lançar mão daquilo a que anteriormente nos referimos como o 
mecanismo da “renda”.

Como se pode facilmente observar, esta esquematização do caso 
brasileiro coloca em evidência, um por um, os mecanismos do cresci-
mento rápido anteriormente apresentados. A confluência dos mecanis-
mos traduziu-se num desempenho excepcionalmente positivo, seja 
quanto aos ritmos de acumulação de capital e de absorção/formação 
de mão de obra (em postos modernos de trabalho), seja quanto à ve- de obra (em postos modernos de trabalho), seja quanto à ve-de obra (em postos modernos de trabalho), seja quanto à ve- obra (em postos modernos de trabalho), seja quanto à ve-obra (em postos modernos de trabalho), seja quanto à ve-
locidade do crescimento. O caso coreano se prestará, no entanto, para 
evidenciar algumas deficiências.

*

A tardia experiência coreana de crescimento, que arranca nos primei-
ros anos da década de 1960, alcançou e sustentou um ritmo até então 
desconhecido na história. Ali também foi implantada uma estrutura 
produtiva moderna, com um grau de diversificação bastante elevado, se 
se tem em conta as dimensões relativamente modestas do país.

Em contraposição ao caso brasileiro, o crescimento rápido começou 
na Coreia com a implantação de indústrias voltadas para o mercado 
externo. Tal característica, fortemente presente nos primeiros tem-
pos, levou muitos a crer que se tratava de mais uma “economia de 
plataforma”. Os liberais, de sua parte, tenderam a enxergar no caso 
coreano mais uma experiência exitosa de integração bem-comportada 
no mercado internacional (em forte contraste com o recalcitrante pro-
tecionismo latino-americano). Para observadores mais atentos foi logo 

17No que concerne à agroindústria, refiro-me à soja e ao suco de laranja.
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se tornando evidente, no que a experiência coreana não correspondia 
a quaisquer destas visões.

Numa primeira fase, a preocupação com as exportações era, indu-
bitavelmente, decisiva. Também é verdade que se buscava ao máximo 
tirar vantagens da barata e disciplinada força de trabalho coreana. Já 
então, no entanto, fazia-se amplo e desinibido uso de concessões de 
toda ordem — sendo o aparelho de crédito, em particular, rigorosamente 
submetido aos objetivos nacionais estipulados nos planos de desenvolvi-
mento.18 Além disto, e mais uma vez desafiando o figurino liberal, os 
empresários e grupos locais eram ostensivamente favorecidos. A rigor, 
desde o início, as vantagens competitivas perseguidas pelo país guarda-
vam um sentido de “direcionamento” que visava, em última análise, a 
replicação no país de algo semelhante à experiência japonesa. A expor-
tação de wage goods de qualidade inferior para países desenvolvidos 
era, então, concretamente, o meio pelo qual a economia se apropriava 
extensivamente de “renda” do trabalho.

Mais adiante, na década de 1970, o objetivo de montagem de uma es-
trutura industrial moderna e completa tornou-se explícito. Sua expressão 
mais acabada consiste no chamado Heavy and Chemical Industrial 
Push, cuja coincidência, no que toca a timing e metas principais, com o 
II PND, não pode deixar de chamar a atenção. O governo coreano tinha 
agora, assumidamente, ambiciosos objetivos, e lançava mão de todo um 
arsenal de incentivos com a inquebrantável decisão de alcançá-los.

Depreende-se do anterior que o relativo “conhecimento” do futuro, 
os rendimentos crescentes e a “renda” (do trabalho) estavam também 
presentes no caso coreano. Voltemo-nos pois, agora, para os contrastes 
com o caso brasileiro.

Diferentes governos brasileiros, tácita ou assumidamente, per-
seguiram o objetivo convergência industrial.19 Só ao final da década 
de 1960, no entanto, teve início um sério esforço de penetração nos 
mercados desenvolvidos, com mercadorias lá (também) produzidas. 
Havíamos, pois (contrariamente aos coreanos), invertido uma ordem 
por muitos visualizada como natural. Poucos, no entanto, perceberam 
que o contraste se limitava à arrancada, já que a Coreia crescentemente 

18Amsden, ob. cit.
19A aproximação da estrutura industrial brasileira da estrutura padrão europeia já era 
percebida em 1968. Ver “A Industrialização Brasileira: Diagnóstico e Perspectiva”, 
estudo especial sob a coordenação de Arthur Candal, Ipea, 1968.
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se esforçaria por construir um aparelho industrial completo, enquanto 
o Brasil, de sua parte, passava a explorar, crescentemente (melhor dito, 
até a metade da década de 1980), seu poder competitivo recém-criado.

Um segundo contraste entre as duas experiências poderia ser esta-
belecido com base nas atitudes predominantes, num e no outro caso, 
em relação à apropriação de tecnologia.20 Seja porque na Coreia (nisto, 
também, seguindo o exemplo do Japão) havia uma forte preocupação 
com a absorção de tecnologia — imprescindível aliás à agressiva con-
quista de fatias do mercado externo de manufaturas —, seja porque 
o nível educacional médio do país era, desde o início, superior ao 
brasileiro (diferença que se acentuou com o tempo), não parece haver 
dúvidas de que os coreanos — empresas e trabalhadores — revelaram 
uma capacidade muito maior de assimilar e reelaborar as técnicas 
modernas.

Entretanto, a mais importante das diferenças não foi ainda mencio-
nada — e nem é ela passível de tratamento adequado dentro do quadro 
conceitual em que se situa este trabalho. Refiro-me ao manejo da con-
juntura e, mais precisamente, ao relacionamento da política econômica 
de curto prazo (sua articulação, harmonização — e, eventualmente sub-
ordinação) com as políticas de longo prazo.21 Além disto, e como um 
desdobramento indispensável desta temática, haveria que ter em conta 
a questão da implantação “política” de ambas as políticas (policies) — 
onde novos e grandes contrastes poderiam mais uma vez ser encontra-
dos. Delas, apenas a primeira será aqui tocada.

No Brasil foi criada, especialmente no período 1964-68, uma rede 
de instituições destinada a permitir o convívio pacífico com a inflação. 
Aprimorado diversas vezes a seguir, este conjunto de instituições — den-
tre as quais as correções monetária e cambial são as mais proeminen-
tes — veio a ser aceito como uma espécie de segunda natureza capaz 
de garantir, indefinidamente, a proteção dos agentes econômicos contra 
a corrosão inflacionária dos valores e contratos. Isto posto (vale dizer, 
minimizado o custo da inflação), ficava também tacitamente assegurado 
que não ocorreriam guinadas de política econômica visando a combater 
eventuais surtos inflacionários.

20Fábio Erber, Technological Development and State Intervention: A Story of the 
Capital Industry in Brazil. Universidade de Sussex, 1977 (tese de doutorado).
21A. Barros de Castro, “Política Industrial: Razões e Restrições”, em Brasil em Mu-
dança, Fórum Nacional, Nobel, 1991. (Texto publicado neste volume.)
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O que acaba de ser dito significava, na prática, que as políticas de 
longo prazo podiam ser tocadas com elevado grau de independência 
em relação aos seus efeitos conjunturais. Concretamente, esta imuni-
zação retirava as diretrizes de longo prazo do alcance das pressões e 
contrapressões que se entrechocam no curto prazo. Tornava-se, desta 
forma, relativamente pouco importante o apoio cotidiano das políticas 
de estrutura. Aqui talvez resida a chave da explicação de como um país, 
tão vasto e complexo e de interesses tão marcadamente diferenciados, 
pode perseguir, longamente, objetivos tendentes a produzir resultados 
flagrantemente assimétricos, nos planos social e (de forma ainda mais 
evidente) regional. E isto sem estar submetido, como a Coreia, à pressão 
“compactante” de concretíssimas ameaças externas. É bem verdade, no 
entanto, que o preço da impunidade pode haver sido mais tarde cobrado. 
Refiro-me ao fato de que, frente a condições particularmente adversas 
(1979-80), o governo do Brasil, absurdamente, permitiu-se a aventura de 
uma reaceleração, logo a seguir abortada, do crescimento. Na Coreia, 
contudo, onde as políticas de curto prazo não tinham a impunidade 
brasileira, a expansão foi detida e a casa arrumada para a retomada (logo 
a seguir) do crescimento.

Sem prosseguir no exame destas instigantes questões, insistirei apenas 
em que a criação no Brasil de um regime monetário marcadamente pas-
sivo e, no entanto, capaz de manter anestesiadas as reações públicas à 
inflação, foi fundamental para a sustentação da trajetória de crescimento 
rápido. Quando mais não seja, porque este regime reforçou a relação 
muito especial com o futuro que, sob um ângulo totalmente diverso, 
anteriormente assinalei: tinha-se, no país, por garantido que o governo 
brasileiro resistiria ao máximo em alterar a sua política de longo prazo, 
para conter ou reverter pressões inflacionárias. Com o que, os custos de 
um sério combate à inflação puderam ser longamente ignorados, tanto 
na empresa privada como na pública, pelos responsáveis pela tomada de 
decisões relativas ao futuro.

*

Deixando de lado os traços em comum que o Brasil compartilha 
com outros países latino-americanos, pretendo agora destacar dois 
grandes princípios, através dos quais ele tendeu a diferenciar-se dos 
seus vizinhos. O primeiro deriva da persistência, já devidamente re-
alçada, com que o país perseguiu o grande objetivo da montagem de 
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uma moderna estrutura industrial. Esta continuidade simplesmente 
não tem paralelo na América Latina. Uma experiência particularmente 
problemática a este respeito é a da Argentina, país onde há mais de 
meio século um pêndulo histórico se move, ora em direção à indústria, 
ora de volta à base agrário-exportadora.22

No caso brasileiro, mesmo quando o primeiro choque do petróleo, 
acompanhado, como se sabe, de diversos outros distúrbios, encerrou 
brutalmente o período de “milagre”, a grande burocracia civil e militar 
mostrou-se capaz de reafirmar (mais do que nunca, aliás) o objetivo do 
emparelhamento. O quadro da América Latina seria inteiramente diverso 
e, não raro, diametralmente oposto. De fato, começando com o Chile de 
Pinochet, e prosseguindo com a Argentina de Martinez de Hoz (1976), 
a América Latina começava a renunciar ao esforço de industrialização. 
O próprio México “petrolizou-se”, enquanto a Venezuela, após lançar-
se num ambicioso programa de reestruturação industrial, acossada por 
uma inflação inferior a 15% a.a. (sic), trocou-o, em 1978, por um con-
vencional (e pouco exitoso) programa.

Quanto ao segundo princípio, consiste numa espécie de extensão do 
primeiro. Refiro-me, agora, mais especialmente, à condução macroe- 
conômica do país. Poucos são os países que, como a Colômbia, por 
exemplo, conseguiram manter a inflação dentro de limites. Os que não 
o conseguiram tampouco lograram minimizar (como o Brasil) o custo da 
convivência com a inflação. O comportamento da taxa de câmbio pode 
ser usado para aferir este fato. No Brasil, de 1968 a 1980, a taxa real de 
câmbio é mantida razoavelmente constante, mediante permanente “cor-
reção”. Na maioria dos demais países, por contraste, o câmbio caminha 
aos solavancos — com todas as deletérias consequências daí derivadas.

Não conseguindo adotar (e manter) políticas de longo prazo, não lo-
grando estabilizar duradouramente as suas economias, e nem tampouco 
conseguindo conviver pacificamente com a inflação, diversas econo-
mias da América Latina (aí incluindo-se o Chile, mas sendo a Argentina 
e o Uruguai os piores casos) chegaram ao ano de 1990 apresentando 
resultados (renda per capita, por exemplo) semelhantes ou piores que os 
de 1970. Já então a opção liberal chilena mostrava-se capaz de oferecer 
frutos positivos — o que tem sido objeto de numerosos trabalhos. Neste 

22R. Mallon e J. Sourrouille, Economic Policy in a Conflict Society, Massachusetts, 
Harvard University Press, 1981.
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estudo, porém, o foco das atenções consiste nas experiências de “cresci-
mento rápido” apoiado em políticas ativas de “emparelhamento”.

O Brasil do decênio de 1980 será aqui deixado de lado por razões 
que se evidenciam. Como é bem sabido, desde os primórdios da década 
passada (e, insisto, por razões que não nos cabe aqui discutir) cessou, no 
Brasil, o esforço organizado no sentido da convergência estrutural com os 
países mais avançados. As próprias regras que balizavam o comportamento 
dos agentes foram cada vez mais violadas, em escala sem precedentes na 
própria América Latina e sem que nada viesse a preencher o vazio por elas 
deixado — salvo o esforço de cada um, ou de cada grupo, para subsistir. 
Em síntese, havíamos perdido tanto os grandes objetivos quanto as normas 
de conduta — e, com eles, o crescimento rápido.

A retomada do crescimento rápido num novo contexto

Chama a atenção, na experiência brasileira de crescimento rápido, 
que a sua originalidade reside, em parte, na ordem em que os mecanis-
mos foram acionados e, sobretudo, no seu formato político-institucional. 
Isto posto, trato de mostrar, no que se segue, que uma eventual retomada 
do crescimento a altas taxas requer, antes de mais nada, a renúncia das 
soluções institucionais que marcaram e diferenciaram a nossa experiência. 
Trata-se, neste sentido, de renunciar à “forma de fazer”. Fazê-lo, por sua 
vez, parece haver-se tomado mais fácil... e mais difícil. Vejamos por quê.

As expectativas dos agentes econômicos mantiveram-se no Brasil, du-
rante decênios, e mesmo em meio à alta inflação, fundamentalmente 
bem-comportadas. Afinal, os mecanismos de correção monetária asse-
guravam uma boa margem de proteção, podendo os agentes se compor-
tar como se a inflação, de fato, repetisse, a cada período, o desempenho 
próximo passado. Por razões que não cabe aqui discutir, isto não é mais 
assim. As expectativas adquiriram, pelo contrário, uma volatilidade 
patente — e incessantemente capaz de surpreender. E tudo indica que 
não voltarão a comportar-se como antes: é um caso de inocência per-
dida. Em tais condições, para que os agentes saiam da postura defensivo-
predatória, torna-se indispensável restaurar a confiança: no governo, nas 
possibilidades individuais dos agentes econômicos e, por extensão, no 
futuro. E isto não será obtido sem o ostensivo acatamento de regras con-
dizentes e mantenedoras da estabilidade.

Além disto, e como resultado do intenso desenvolvimento — verifi-
cado até 1980 — do calvário da alta inflação entrecortada de choques 
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e, claro, da própria democracia, o cenário social encontra-se hoje abar-
rotado de atores que reivindicam direitos, disputam e criam espaços. 
Em tais condições, o velho arranjo político brasileiro foi superado. Mais 
concretamente, não há como preservar para a burocracia a velha função 
de projetar, em grande medida sobre o vazio, os contornos do futuro. 
A política enquanto representação de interesses não se limita mais — 
como no passado — ao social, ao regional e, digamos, ao varejo das 
decisões de Estado. Aliás, a década de 1980 trouxe consigo, além do 
declínio e descrédito da burocracia, a contaminação dos grandes apa-
relhos burocráticos pelos modos e métodos de decidir característicos da 
política tradicional. Por todas estas razões, em suma, o sujeito coletivo 
grande burocracia parece haver sido definitivamente superado. Ocorre, 
no entanto, que existe hoje, como já foi assinalado, um vasto cardápio 
internacional de soluções alternativas. E, mais que isto, a própria nature-
za das tarefas a serem empreendidas, na eventual retomada de um es-
forço de emparelhamento, parece desabilitar a velha solução centralista 
— e valorizar propostas mais participativas. O tratamento deste último 
ponto requer uma pequena digressão sobre a mudança de paradigma 
tecnológico em curso na atualidade.

A primeira condição do crescimento rápido e sustentado é a possi-
bilidade de desenhar futuros razoavelmente definidos. Para tanto é ne-
cessário que a economia se encontre a uma certa distância da fronteira 
e, além disto, que esta apresente forma definida (condição para que se 
possa falar na hegemonia de um determinado paradigma). A contrario 
sensu, ou seja, na fronteira das técnicas e na transição de um paradigma 
para outro ainda não consolidado, a visibilidade cai drasticamente.

A economia brasileira se aproximava, justamente, de uma situação do 
tipo acima sugerido ao término do II PND. De fato, estávamos começando 
a alcançar posições vizinhas à fronteira, e, por outro lado, a nova confor-
mação industrial, característica da chamada Terceira Revolução Indus-
trial, apresentava ainda uma imagem indefinida. Neste sentido, pode-se 
argumentar que, presentemente (início da década de 1990), voltou-se 
(em princípio) a recuperar a capacidade de se fazer mapas do futuro 
com algum grau de confiabilidade. Primeiramente, pela simples e crua 
razão de que, da conclusão do II PND para cá, a distância existente entre 
a fronteira do avanço e as condições imperantes no país, notoriamente, 
cresceu. Além disto, porque a revolução industrial em curso adquiriu, no 
período, contornos razoavelmente nítidos. Basta lembrar que ao final da 
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década de 1970 (quando deveria estar sendo delineado um novo pro-
grama), não apenas ainda se defendia a hipótese da era nuclear, como 
não estava ainda evidenciado o imenso potencial da microeletrônica. 
Por fim, mas decisivo para o prosseguimento desta análise, as mudanças 
organizacionais inter e intraempresas, que vieram a distinguir o novo 
paradigma, só muito recentemente começaram a adquirir nitidez.

Sem pretender sintetizar as características da revolução em curso, res-
saltarei no que segue aquilo que mais fortemente tende a afetar uma 
eventual retomada do esforço de emparelhamento.

Tomou-se consensual na atualidade a ideia de que as novas tecnologias 
e formas de organização são bastante flexíveis. Assim, se uma estrutura 
eletro-mecânica-e-química caracteristicamente se constitui mediante a 
agregação de novos e grandes blocos, dotados de equipamentos não 
versáteis (de uso “dedicado”), aquilo a que denominam de Terceira 
Revolução se caracteriza, em grande medida, pelos avanços da automação 
dita flexível23 e pela interconexão dos equipamentos. Nela, tipicamente, 
o trabalhador tem um posicionamento muito diverso daquele imperante 
no paradigma anterior. Ele realmente utiliza, ou melhor, “explora” as 
amplas possibilidades oferecidas pelos equipamentos de uso múltiplo. 
Além disto, e como já foi sugerido, os equipamentos encontram-se em 
maior ou menor grau interligados, dentro e, mesmo, fora da fábrica ou 
empresa. O seu devido aproveitamento requer, portanto, que se tenha 
em conta todo um conjunto (interdependente) de atividades. Tudo isto 
valoriza, patentemente, a figura do trabalhador — e põe em evidência 
a necessária coordenação/cooperação entre (grupos de) empresas.
Desnecessário ressaltar a diferença entre o que acaba de ser dito e a 
realidade imperante no rígido mundo eletromecânico. O contraste com 
os tempos heroicos da industrialização brasileira é também patente. 
Basicamente, tratava-se, então, de armar grandes blocos de capital. Eram 
decisivos os programas bem-concebidos, bem como os bons (e grandes) 
projetos. O tecido industrial, por contraposição, importava pouco: em 
torno de cada estrela presumia-se que surgiriam os satélites. E, quanto à 
qualificação do trabalhador, certamente contava muito pouco, sendo a 
sua motivação praticamente irrelevante.24

23José Ricardo Tauile, Microeletrônica, Automação e Desenvolvimento Econômico, 
o Caso Brasileiro; Rio de Janeiro, IEI/UFRJ,1988. (tese de titular).
24Sobre as funções do trabalhador no novo paradigma (no caso limite japonês), ver 
Benjamin Coriat, Penser à l’Envers, Christian Bourgois Editeur, 1991.
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Em suma, valiam anteriormente sobretudo os (grandes) projetos, 
amparados em autênticas campanhas nacionais de “conscientização” 
de seu significado e imprescindibilidade. Agora, trata-se, em parte, de 
flexibilizar e potenciar o existente; em parte, de avançar em novas direções. 
Em ambos os casos podemos ainda (ver comentário adiante) observar o 
que vem ocorrendo naquelas economias situadas à nossa frente. Sabemos, 
no entanto, que o novo paradigma requer muito mais participação dos 
trabalhadores e cooperação entre as empresas do que o anterior. É como 
se o quebra-cabeças tivesse agora que ser armado com “peças vivas” e 
em maior número — e que estas se mostrassem mais ou menos dispostas 
a colaborar... ou questionar. O que dá a medida, vista a questão por um 
outro ângulo, da relativa marginalização do grande burocrata, figura 
eminentemente externa ao processo de assimilação das mudanças.

Finalizando estes comentários, caberia agora agregar algumas con-
siderações acerca do ambiente internacional e sua receptividade para 
políticas de emparelhamento.

De saída, haveria que se ter em conta o que vem ocorrendo na Ásia.25 

Segundo vários autores, verifica-se, naquele continente, um padrão “voo 
de ganso” de desenvolvimento. A imagem se refere a um suposto com-
portamento típico destas aves, que pode ser esquematizado da seguinte 
maneira: um ou outro animal se mexe e, a seguir, decola. Outros o seguem, 
formando-se um “grupo” que ganha altura. Pouco depois, o movimen-
to recomeça e, brevemente, um novo grupo estará voando — com o 
primeiro já a uma boa altura. Voltando à realidade econômica, o que 
ocorre no mercado internacional é que sucessivos grupos vêm ingres-
sando, ocupando espaços e melhorando suas posições, mediante ativas 
políticas de upgrading. Numa ponta, a Coreia e o Taiwan já disputam 
os mercados de alta tecnologia. No outro extremo a gigantesca China, 
com o seu oceano de mão de obra barata (dotada de uma proverbial 
dedicação ao trabalho), invade os mercados de “bens salários” de baixo 
valor unitário. Enquanto isto, o Brasil, especialmente na segunda metade 
da década de 1980, perdeu fôlego e “altura” como exportador — e terá 
de reconquistá-los sob o fogo cerrado de uma concorrência que decisi-
vamente acirrou-se. As dificuldades a serem enfrentadas não terminam, 
contudo, aí, e para avaliá-las é necessário ter em conta as reações dos 
países desenvolvidos às mudanças em curso.

25Saburo Okita, Approaching the 21st Century: Japan’s Role, The Japan Times, 1990.
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Em resumo, duas são as reações dos países avançados à ampliação do 
número e, sobretudo, do peso dos países atrasados em rápida progressão 
industrial. A primeira delas consiste em criar dificuldades à difusão das 
novas técnicas. Dentre as barreiras que vão sendo erigidas, algumas têm 
um significado evidente: refiro-me, por exemplo, à ofensiva no sentido 
de controlar (“regular”), internacionalmente, os direitos de propriedade 
intelectual. Outras, de significado menos óbvio, mas de consequências, 
no fundamental, similares, podem ser ilustradas pela sistemática eleva-
ção dos padrões requeridos de qualidade e pelo aumento do ritmo de 
introdução de inovações (redução da vida útil dos bens). Até o reforço 
das exigências relativas à proteção ambiental, como é fácil imaginar, 
pode set utilizado no mesmo sentido. Existe, no entanto, um outro tipo 
de reação, mais característica dos Estados Unidos e da Inglaterra do que 
da Europa Continental e cujas enormes consequências devem ser, ainda 
que sumariamente, mencionadas. Trata-se, paradoxalmente, da abertura 
às importações. Vejamos, a seguir, em que sentido.

Em diversos mercados, a entrada de produtos procedentes dos NICs 
tornou-se avassaladora, enquanto a produção doméstica simplesmente 
recuou, em busca de nichos onde a sobrevivência pudesse ser tentada. 
Nestes setores (a indústria naval é um bom exemplo), caracteristica-
mente, a oferta de emprego foi fortemente reduzida, e novos padrões de 
custo e preço vieram a se impor. A consequência última do movimento, 
para efeitos da análise aqui desenvolvida, pode ser agora apontada: de-
sapareceu, ou está prestes a desaparecer, no referente aos produtos que 
procedem destes ramos, a “renda” do trabalho. Isto significa que os NICs 
passam gradualmente a enfrentar, no que toca a tais mercados, a mal-
dição dos “produtos tropicais”. Em boa medida, isto parece mesmo já 
haver ocorrido em alguns setores, sendo a eletrônica de consumo, pos-
sivelmente, a mais notória ilustração do fenômeno.

As dificuldades apontadas são, sem dúvida, consideráveis. É impor-
tante frisar, no entanto, que alguns dos mais importantes atrativos de 
uma política de emparelhamento não são por elas seriamente atingidos. 
Assim, por exemplo, permanecem as vantagens potencialmente ofereci-
das por um futuro menos opaco, e pela possibilidade de operar a rendi-
mentos pronunciadamente crescentes. Além disto, é preciso ver que, se 
as severas condições a serem presentemente enfrentadas no mercado ex-
terno introduzem dificuldades com que os NICs anteriormente — diga-
mos, na década de 1970 — não se defrontaram, é preciso também ter 
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em conta que o próprio crescimento rápido consiste num poderoso me-
canismo de “geração de mercado”. Por outro lado, convém advertir que 
as vantagens naturais estão, mais do que nunca, sujeitas à erosão: seja 
pela baixa ou negativa elasticidade-renda da demanda de grande parte 
dos produtos primários, seja pelas revoluções em curso nos campos da 
biotecnologia e dos novos materiais.

Resta saber se se tem capacidade política para construir o sujeito co-
letivo responsável pela coordenação das decisões que darão substância 
à política de emparelhamento. Para tanto, aliás, parece-me indispen-
sável responder a uma delicadíssima questão, que fica aqui apenas 
mencionada: em nome de que, e de quem, a sociedade dará a sua 
adesão ao esforço de emparelhamento?
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Apresentação do problema

Por ocasião de seu lançamento em meados de 1990, a política indus-
trial do governo Collor foi recebida com aplausos quase unânimes. Em 
pouco tempo, no entanto, o quase consenso inicial foi sendo substituído 
por críticas de toda espécie. A intensidade e o timing das medidas, em 
particular, pecariam por excesso ou, contrariamente, por insuficiência. 
Até certo ponto esse desencontro de pontos de vista pode ser considerado 
normal. Nos Estados Unidos, por exemplo, as opiniões se encontram há 
anos divididas entre os que acham que o país deveria colocar em prática 
autênticas políticas de oferta e os que creem que (já) há interferência em 
demasia nas decisões privadas quanto à assignação de recursos. No nos-
so caso, porém, além desse tipo de discrepância (o documento Diretrizes 
Gerais para a Política Industrial e de Comércio Exterior, de 29 de junho 
de 1990, timbra pelo acento neoliberal), não seria difícil perceber a exis-
tência de uma outra clivagem que, ao que tudo indica, vem adquirindo 
crescente importância. Simplificadamente, ela pode ser assim apresenta-
da: de um lado, tomam posição os que veem na estabilização dos preços 
um imperativo que subordina tudo o mais e, na prática, nega espaços às 
políticas que comprometem o Estado com gastos, fomento etc.; de outro 

Política industrial: razões e
restrições*

*Apresentado no III Fórum Nacional (novembro de 1990). Publicado no livro Brasil 
em Mudança. João Paulo dos Reis Velloso, org., São Paulo, Nobel, 1991, pp. 105-23 
[Fórum Nacional].
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lado, se colocam os crescentemente angustiados com a estagnação da 
economia (e o agravamento de seus problemas estruturais) — enquanto, 
em outras partes do mundo, avança a grandes passos a chamada Terceira 
Revolução Industrial. Para esses, em suma, algo tem que ser feito para 
intensificar o ritmo de assimilação de mudanças do lado da oferta — 
enquanto continuam em curso (ou, em termos mais realistas, surgem, se 
esgotam e são relançadas) as políticas anti-inflacionárias. Nessa última 
perspectiva, portanto, as políticas industriais (cujos possíveis conteúdos 
serão mais adiante caracterizados) também constituem um imperativo. 
Chegamos assim a um verdadeiro impasse ou, melhor dito, a um conflito 
de imperativos.

O conflito para o qual estamos chamando a atenção não é certa-
mente desconhecido. Os programas de reconstrução e modernização 
da indústria francesa dos anos 1950 e 1960, por exemplo, tropeçaram 
mais de uma vez em conjunturas adversas e chegaram a ser desfigura-
dos por severas políticas anti-inflacionárias. Por outro lado, é demasiado 
evidente a colisão instrumental a que estão sujeitas políticas que visam, 
em última análise, respectivamente, ativar decisões (o que supõe, entre 
outras coisas, que o dinheiro seja relativamente barato) e refrear gasto (o 
que recomenda, em princípio, o encarecimento do dinheiro). Ocorre, 
porém, que esse tipo de problema adquiriu contemporaneamente novas 
dimensões, chegando a atingir, entre nós, uma importância capital. Ve-
jamos por que.

A efervescência das mudanças tecnológicas e organizacionais em cur-
so na atualidade, o maior grau de abertura alcançado pelas economias 
e a entrada em cena de novos e ferozes competidores colocam reite-
radamente em risco, na atualidade, praticamente todas as posições de 
oferta. Em face de um meio ambiente a tal ponto cambiante e agressivo 
(capaz de reduzir a eletrônica de consumo norte-americana, em poucos 
anos, a quase nada),1 políticas industriais (pelo menos tácitas) vêm sendo 
adotadas em praticamente todos os países industrializados. Simultanea-
mente e operando num outro plano, a conjugação de sucessivos choques 
de oferta com a variabilidade sem precedentes das taxas de câmbio tem 
se traduzido numa instabilidade inusitada, que requer uma verdadeira 
vigília anti-inflacionária. Em meio a esse quadro, e por um complexo 
de razões que dificilmente alguém saberia adequadamente sumariar, a 

1Dertouzos et al. Made in America: Regaining the Productive Edge. The MIT Press, 
1989.
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inflação virtualmente tomou conta de diversas economias. Nelas a políti-
ca anti-inflacionária foi necessariamente guindada ao primeiro plano. O 
Brasil constitui presentemente, a esse propósito, um caso de laboratório. 
Nele se encontram reunidos um grande parque industrial, parcialmente, 
pelo menos, ameaçado de obsolescência e regressão, e uma inflação que 
pode ser facilmente apontada como das mais intratáveis que já se co-
nheceu. Numa palavra, tornamo-nos um campo predileto do conflito de 
imperativos acima referido. É sobre essa espinhosa questão que pretende-
mos refletir no que segue.

Políticas industriais versus políticas anti-inflacionárias

O Quadro 1 sugere as possibilidades, em princípio existentes, de cru-
zamento de políticas industriais com políticas anti-inflacionárias.

— A política industrial superativa tem por traço dominante a implan-
tação de novas atividades, visando a constituição de um sistema produ-
tivo nacional moderno. Esse tipo de política está, em regra, associado 
ao esforço de emparelhamento histórico com as economias avançadas 
(catch up). Excepcionalmente, no entanto, políticas industriais superati-
vas podem ser adotadas visando promover rápida e intensa reciclagem 
no aparelho produtivo, em resposta a guerras ou a grandes choques de 
oferta.

— As políticas industriais ativas caracteristicamente tratam de pro-
mover setores de ponta — locus privilegiado e fonte (para os demais 
setores) das principais mudanças em curso — bem como de fortalecer a 
infraestrutura de serviços voltados para a inovação (atividades de P&D, 
instituições científicas etc.). Com crescente frequência também integra o 
campo dessas políticas industriais o amparo a atividades em dificuldade 
(não raro com o intuito de facilitar o seu desaparecimento). Num sentido 
forte, adiante comentado, as políticas industriais ativas podem ir além 

Pragmatismo

Regressão

Atualização

Quadro 1 — Cruzamento de políticas industriais com políticas anti-inflacionárias

Política anti-inflacionária

Superativa

Ativa

Acomodatícia

Ausente

SuperativaAtivaTácitaAusente

Catchup

Política industrial

O desenvolvimento brasileiro.indd   351 11/8/11   4:53 PM



352   

da mera sustentação e do fortalecimento de atividades (especialmente as 
“de ponta” e as “em dificuldade”) para efetivamente tentarem direcionar 
a evolução industrial.

— As políticas industriais tácitas estão presentes ali onde determi-
nados setores, técnicas ou mesmo produtos recebem um tratamento 
privilegiado por motivos alegadamente extraeconômicos (segurança 
nacional, preservação do meio ambiente etc.). Deveria também ser 
considerada como política industrial tácita aquela de fato exercida me-
diante pressões sobre os demais países, para que não ingressem e/ou 
desocupem espaços que se pretende reservar para a própria indústria. 
Os Estados Unidos se caracterizam pelo exercício de políticas indus-
triais tácitas.

— Por ausência de política industrial entende-se a situação encontra-
da ali em que preceitos do neoliberalismo são levados à prática. Um nú-
mero crescente de países subdesenvolvidos se encontra nessa situação.

Consideramos agora a dimensão política anti-inflacionária, distin-
guindo a esse respeito quatro possibilidades:

— As políticas anti-inflacionárias superativas tipicamente têm por 
ponto de partida “pacotes” de medidas que alteram as regras do jogo até 
então vigentes, chegando, em certos casos, a alterar as próprias condi-
ções estipuladas em contratos privados. Ao seu lançamento se seguem 
esforços visando reter ou consolidar as vitórias inicialmente alcançadas. 
As políticas anti-inflacionárias superativas, convêm acrescentar, subme-
tem os agentes econômicos a um grau de incerteza e, possivelmente, em 
rigores quanto às políticas monetária e fiscal verdadeiramente inusitados.

— A política ativa, como o nome indica, se refere aos casos em que 
o surgimento de um surto inflacionário leva à adoção de programas ca-
racterizados pelo severo uso de políticas convencionais de contenção 
inflacionária. Políticas ativas anti-inflacionárias, ao que tudo indica, são 
também requeridas na convalescença pós-alta hiperinflação. E isso ba-
sicamente porque, ainda quando se atinjam na fase pós-inflacionária 
índices de elevação de preços quantitativamente pouco expressivos, a 
memória inflacionária de agentes longamente castigados pela alta infla-
ção mantém-se “a um milímetro da superfície”.2

— As políticas acomodatícias caracterizam situações em que o esforço 
anti-inflacionário (e, possivelmente, outras políticas como a de balanço de 

2Como declarou uma das autoridades responsáveis pelo exitoso plano anti-inflacio-
nário israelense, mais de quatro anos após a vitória sobre a alta inflação naquele país.
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pagamentos) permanece num segundo plano, sendo a sua grande função 
impedir que a alta de preços se intensifique a ponto de prejudicar seria-
mente a consecução de metas (de oferta) consideradas prioritárias. Essa é 
uma posição não mais encontrada nos países avançados (onde, aliás, não 
mais existem grandes transformações a serem promovidas) e que tampou-
co poderá voltar a ocorrer em países que chegaram à alta inflação.

— Ressalvados casos excepcionais, como os da Alemanha e da Suíça, 
países que contam com instituições praticamente à prova de inflação, 
convalidadas por uma férrea disposição política de enfrentar as pres-
sões inflacionárias antes que elas deitem raízes, a ausência de política 
anti-inflacionária tornou-se (por razões anteriormente aludidas) uma 
situação rara. Mas é evidente que, transitoriamente (em meio a perío-
dos de recuperação pós-recessão, ou mesmo no entreato que medeia a 
derrota de uma política anti-inflacionária superativa e o lançamento de 
uma outra) podem por toda parte ser observados momentos de virtual 
ausência de política anti-inflacionária.

Apresentadas as possibilidades em abstrato, convém refletir sobre as suas 
combinações. De início, porém, algumas considerações de caráter geral.

A política anti-inflacionária visa levar a economia a um estado ou 
situação em que o nível médio de preços praticamente não se altere — 
o que, supostamente, assegura (ou restabelece) o meio ambiente ade-
quado ao funcionamento dos mecanismos de mercado. Ainda que na 
prática venham ocorrer mudanças na assignação de recursos, como re-
sultado da estabilização, essas mudanças tendem a ser entendidas como 
correções de desvios (que não existiriam se não fosse a própria distorção 
chamada inflação). A estabilidade, em suma, não é propriamente uma 
escolha e sim um estado a priori desejável. Depreende-se do anterior 
que a “mudança” perseguida pelas políticas anti-inflacionárias indepen-
de das características da economia, do seu estágio evolutivo e do seu 
posicionamento diante das demais economias. Variariam, talvez, os re-
médios a serem utilizados — e mesmo isso só recentemente vai sendo 
amplamente admitido.

Contrariamente, no caso das políticas industriais, o que se pretende 
é justamente promover autênticas mudanças que fortaleçam, aprimorem 
ou protejam o sistema produtivo nacional — conceito estranho à teoria 
econômica, donde se infere que existe na raiz da ideia de política indus-
trial um desafio à corrente central da teoria econômica. De fato, na base 
da noção de política industrial reside a ideia de que, independentemente 
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dos preços vigentes no mercado (que circunscrevem o horizonte das 
decisões individualmente tomadas pelos agentes econômicos), a promo-
ção de determinadas mudanças trará vantagens para a economia em seu 
conjunto. É bem verdade que, mediante a incorporação de noções como 
a de economias externas, por exemplo, a teoria econômica convencio-
nal pode tentar prover a intervenção em favor das atividades de ponta e, 
digamos, da infraestrutura científica, de uma racionalidade consistente 
com os seus preceitos gerais. Esse caminho, porém, dificilmente será 
trilhado ali onde políticas industriais no sentido forte assumidamente 
busquem (como no Japão e na Coreia) direcionar a evolução econômica.

Chegados a esse ponto, faria sentido talvez abrir um breve parêntese 
para indagar se uma política que consistisse essencialmente na abertura 
da economia para o exterior poderia ser entendida como política indus-
trial. Trata-se, no meu entender, de uma questão mal formulada. Se a 
abertura precipitasse uma onda de mudanças modernizadoras, como, 
no nosso caso, muitos pareciam inicialmente crer (o texto das Diretrizes 
Gerais, op. cit., está impregnado desta convicção), ela atuaria, durante 
algum tempo pelo menos, como o equivalente funcional de uma política 
industrial: denominá-la ou não dessa forma seria pois, em boa medida, 
uma questão semântica. Ainda assim, no entanto, teria que se admitir 
que a abertura, em si, teria unicamente alterado o meio ambiente onde 
as decisões econômicas são tomadas. Na medida em que isso não seja o 
bastante para responder à pressão exercida pela contínua renovação de 
processos e produtos, e pelo poder competitivo de rivais decididamente 
amparados por políticas de oferta, algo mais teria de ser feito, dando 
lugar ao surgimento de políticas convencionais. Formulada a questão 
dessa maneira, entende-se que a abertura poderia, quando muito, ser 
entendida como um preâmbulo da política industrial — sendo o mais, 
efetivamente, questão semântica.

Supostos da política industrial brasileira3

Tendo em mente o caso brasileiro, voltemos agora ao Quadro 1 
da página 353. O país está mergulhado numa crise inflacionária cuja 
gravidade dispensa comentários. As circunstâncias exigem, portanto, 
algum tipo de política anti-inflacionária, presumivelmente superativa. 

3A discussão que se segue focaliza, unicamente, alguns supostos da política indus-
trial brasileira. Para uma discussão das características maiores e opções típicas dessa 
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Há, além disso, que se fazer algo para tentar deter a desatualização 
crescente da economia, vis-à-vis as economias centrais e os NICs asiá-
ticos. E isso requereria, mais uma vez, a adoção de políticas ativas ou 
superativas, voltadas para a retomada dos investimentos e a reciclagem 
do aparelho produtivo. Encarada a situação por esses dois ângulos, 
deveríamos, pois, nos situar na zona noroeste (sombreado) no Quadro 1 
da página 353. Ocorre, porém, que do ponto de vista das empresas — 
as quais caberiam tomar as decisões capazes de materializar as inten-
ções dos policy makers — isso não faz sentido. Afinal, em meio a uma 
situação caracterizada por espasmos inflacionários intermitentemente 
contidos por traumatizantes “pacotes” anti-inflacionários, as empresas 
(mesmo quando já tenham levado a efeito um eficaz ajuste financei-
ro) se encontram voltadas para o curtíssimo prazo e, essencialmente, 
na defensiva. Sua insegurança quanto às oportunidades de mercado 
porventura existentes provém, insisto, da completa incapacidade de 
se saber se e quando terminará a sucessão de ondas inflacionárias e 
guinadas supostamente estabilizadoras. Em tais condições, constitui 
algo entre ingênuo e desmedido supor que grandes mudanças serão 
ensaiadas quanto a técnicas (hardware), linhas de produção, instala-
ções etc. Por outro lado, é ocioso insistir em que, num tal contexto, 
a capacidade de gasto do Estado se encontra drasticamente cerceada 
— e possivelmente sujeita a (novos) “cortes”, ao sabor de eventuais 
frustrações da política anti-inflacionária. Em rigor, em meio a um qua-
dro de inflação aguda e renitente como o nosso, os poderes públicos 
estão submetidos a um tríplice veto de caixa: não podem aumentar a 
emissão; não conseguem captar novos recursos internamente a custos 
e em condições aceitáveis; e enfrentam a mais completa resistência à 
captação de recursos externos.

O que acabamos de dizer significa, em resumidas palavras, que 
a zona noroeste do quadro, para a qual se tende, não é, na prática, 
habitável — não sendo sequer necessário se indagar sobre as (escassas) 

política, veja-se o excelente trabalho de Fábio Erber intitulado “A Política Industrial 
— Paradigmas Teóricos e Modernidade”. In Tavares, M.C.; Teixeira, A.; Penna, M.V. 
(org.), Aquarella do Brasil. Rio Fundo Editora, 1990. Veja-se também o interessan-
te documento redigido por uma comissão especial, composta por técnicos proce-
dentes de vários órgãos públicos, e intitulado Apoio à Capacitação Tecnológica da 
Indústria, Brasília, agosto de 1990, em que o anátema lançado semanas antes contra 
os subsídios foi submetido a reparos.
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possibilidades de superação dos conflitos instrumentais inerentes ao ata-
que simultâneo à inflação e à perda de terreno (genericamente falando) 
no campo industrial.

À luz do que acaba de ser dito, como entender o ocorrido por ocasião 
do Plano Collor?

Com o respeito devido a uma equipe que se empenhou em colocar 
em prática o que muitos, à época, consideravam correto, é preciso dizer 
que ela parece haver se enredado num enganoso conjunto de crenças, 
que pode ser assim simplificadamente apresentado:

— A alta inflação e o meio ambiente a ela associados podem ser 
rapidamente superados por um “programa radical de estabilização”, 
passando-se, a seguir, a uma nova “fase” em que já se trata de preparar 
a “retomada do crescimento”.4

— O que impede a realização de investimentos capazes de renovar e 
atualizar o parque produtivo brasileiro é, essencialmente, o fechamento 
da economia.

— O desafio colocado pela conjugação de uma nova revolução tec-
nológica nos grandes centros industriais, e a emergência de sucessivas 
gerações de “Tigres Asiáticos” (a terceira já está em cena), pode ser res-
pondido com uma política industrial relativamente modesta, com horror 
professo a subsídios e extremado pudor em distinguir entre empresa na-
cional e estrangeira.

Em suma, num primeiro momento se faria um ataque à inflação me-
diante uma política superativa e supereficaz. Passado esse momento, 
entraria em cena uma política industrial, que não faria corar um guar-
dião do templo ortodoxo. E assim, como o programa de estabilização 
resolveria o problema inflacionário, a abertura e a política industrial 
permitiriam enfrentar, externa e internamente, a brutal pressão compe-
titiva (em outras partes, frequentemente referida como predatória) que 
campeia no mercado internacional. O grande suposto nesse caso con-
siste em que a estabilização dos preços e a abertura, com o auxílio de 
uma despretensiosa política industrial, ergueriam os ânimos investidor 
e inovador dos empresários brasileiros (aí incluídas, presumivelmente, 
as empresas estrangeiras) a ponto de levá-los a enfrentar à altura os de-
safios provindos do mercado mundial — não obstante a herança nefas-
ta deixada pela década perdida e, claro, a agressiva política industrial 

4Diretrizes Gerais, op. cit.
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e de comércio exterior existente por trás de alguns dos mais exitosos 
desafiantes.

Dos supostos acima apontados, o único efetivamente testado foi o 
primeiro, com resultados, sem dúvida, desalentadores. Não tendo sido 
superada a instabilidade macroeconômica, supor que a abertura e a po-
lítica industrial levariam as empresas à retomada dos investimentos equi-
vale a crer que, com uma situação de mercado ainda menos segura ou 
projetável, os empresários abandonariam os padrões de comportamento 
adotados nesses anos de instabilidade e estagnação, passando a se com-
prometer com decisões cujos possíveis resultados só podem ser colhidos 
no futuro. A menor capacidade de projeção (de mercado) a que acabo 
de aludir parece-me evidente. Afinal, subsiste basicamente a instabili-
dade macroeconômica e, acrescente-se, são em grande medida desco-
nhecidas as reações que prevalecerão diante da liberalização (quanto 
a produzir no país versus importar, frente aos fornecedores etc.). A esse 
propósito, aliás, chama a atenção a forma simples e confiante com que 
as autoridades brasileiras anteveem a reação à abertura das empresas 
aqui sediadas. Parece não lhes ocorrer que existe uma série de reações 
possíveis à liberalização e que a reação típica (e altamente positiva) por 
eles esperada pode se revelar, na atualidade e sob o império das con-
dições aqui reinantes, a exceção. A advertência parece especialmente 
válida no tocante às empresas estrangeiras que, muito antes de o Brasil 
ser internacionalmente posto em quarentena5 — e por razões que em 
muito transcendem as considerações de custo dos insumos —, sempre 
relutaram em aceitar o grau de nacionalização (das compras) em que 
eram obrigadas a operar. Ao realçar a discrepância possivelmente mais 
acentuada entre as empresas estrangeiras, não estou sugerindo, porém, 
que as empresas nacionais tomem decisões consonantes com o desejo 
expresso das autoridades. Como já foi mais de uma vez sugerido, estan-
do a política industrial na contramão das decisões privadas, ela simples-
mente não pega. Em flagrante contraste com a quase euforia com que foi 
lançado o Programa Brasileiro de Produtividade e Qualidade, declarou 

5A expressão é do abalizado analista Roberto Teixeira da Costa. A propósito das 
diferentes reações possíveis diante da abertura, cabe citar a declaração do Sr. Edson 
Musa, buscando justificar a interrupção dos investimentos da Rhodia no Brasil: 
“Antes, nós podíamos continuar investindo porque a economia brasileira era fe-
chada. Compensávamos o custo de instalação industrial mais alto com repasse dos 
preços”. Jornal do Brasil, 12/8/90.
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o industrial Giordano Romi (a quem certamente não falta consciência 
quanto ao problema da qualidade) que a indústria de máquinas estava 
“voltada inteiramente para a administração diária do seu caixa, para se 
manter fora da lista de falências e concordatas. Pensar em investir agora 
é risível”.6

Combinações praticadas

Tidas em conta as ponderações anteriores, convém se indagar sobre 
as combinações de políticas anti-inflacionárias e industriais, de fato rati-
ficadas pela experiência.

As zonas verdadeiramente habitadas no Quadro 1 da página 353 
conformam um Z (sombreado). Na primeira linha se encontram situa-
ções diversas vezes ocorridas na América Latina nos últimos anos. Nelas 
políticas anti-inflacionárias superativas se combinam com a ausência de 
políticas industriais efetivas ou, quando muito, com políticas industriais 
tácitas. Esse tipo de situação tende a trazer o desmantelamento ou, pelo 
menos, a regressão das estruturas industriais existentes. Como se viu em 
páginas anteriores, não é fácil, contudo, escapar a essa situação: a elas 
se “tende” na prática e a despeito das intenções dos policy makers.

O Z prossegue com políticas industriais tácitas, acompanhadas de po-
líticas conjunturais acomodatícias ou mesmo ativas. São situações que 
denotam um duplo pragmatismo: o da tentativa de proteger e promover 
atividades consideradas prioritárias e o de preservar um meio ambiente 
macroeconômico estável. Deparamo-nos, a seguir, com políticas indus-
triais ativas, respaldadas por políticas conjunturais que não chegam a 
ser propriamente tolerantes, mas buscam ser “funcionais”. A economia 
francesa dos anos 1950 e, em diversos momentos, a japonesa, tipifica-
riam essa posição.

Chegamos finalmente às situações dominadas pelo esforço de catch 
up, com a política anti-inflacionária mantida numa posição viabilizado-
ra. O Brasil dos anos 1970, o Japão e a Coreia, em diversos momentos, 
estariam aí posicionados.

Os vazios do Quadro 1 denotam pares ou combinações de reduzida 
afinidade ou mesmo aberta incompatibilidade — como, por exemplo, a 
coexistência de política industrial superativa, com ausência de política 
conjuntural, situação que só seria encontrada, provisoriamente, em 

6Gazeta Mercantil, 8/11/90.
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situações de guerra ou no delírio dos governantes. Assim também a 
coexistência de políticas superativas de ambos os tipos seria virtualmente 
impraticável.

Estamos, sem dúvida, sendo levados a desoladoras conclusões. A com-
binação, em princípio desejável, de uma política anti-inflacionária supera-
tiva com uma política industrial capaz de deflagrar um intenso movimento 
de modernização do parque produtivo não passa de uma miragem. Vencer 
rapidamente a inflação e, em seguida, se voltar para a retomada do cres-
cimento é outra proposta desprovida de fundamento, porque tanto a infla-
ção renascerá incessantemente das próprias cinzas (até quando, ninguém 
sabe), quanto a cura do mal inflacionário (quando vier) será seguida de 
uma longa convalescença, na qual a capacidade de os poderes públicos 
expandirem gastos e concederem financiamentos adicionais continuará 
severamente restringida (e sujeita à mais estreita vigilância pelos mil olhos 
dos analistas macroeconômicos). Numa palavra, há que se levar a sério a 
hipótese de que políticas industriais de tipo convencional tenham se tor-
nado algo fora do alcance de economias como a nossa.

O que precede significa, no entanto, unicamente que, se ainda esti-
véssemos numa fase de montagem do parque industrial, o impasse seria 
completo. Esse, porém, não é o caso. O parque industrial brasileiro está 
fisicamente aí, bem como as empresas e os homens capazes de operá-
lo. E o problema consiste, essencialmente, em que essa estrutura não 
está sendo mantida tecnologicamente atualizada, nem tampouco estão 
sendo satisfatoriamente introduzidas as revolucionárias novidades em 
matéria de organização inter e intraempresas. E é possivelmente aí que 
reside um vasto campo a ser explorado, acatadas as restrições acima 
sublinhadas e na perspectiva de grandes avanços.

Buscando caminhos

O mundo industrial vem sendo revolucionado pela conjugação de 
três movimentos, que podem ser assim esquematicamente indicados:

— Surgimento de novas matrizes tecnológicas de grande fecundida-
de, sendo a mais importante delas a microeletrônica, da qual derivam 
(mais uma vez sumariamente falando) a tecnologia da informação e a 
flexibilização dos processos produtivos.

— Desenvolvimento de novos métodos organizacionais tanto no 
interior das empresas (redução das hierarquias, trabalho por equipes, 
kanban etc.), quanto entre empresas (cooperação, desenvolvimento de 
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fornecedores etc.). Enquanto as mudanças organizacionais no interior 
das empresas requerem uma maior participação — e, consequente-
mente, preparo — dos trabalhadores, as demais mudanças aumentam 
a densidade das relações entre empresas e criam novas oportunidades 
para unidades produtivas médias e pequenas.

— Emergência de novas economias industrializadas que, com uma 
rapidez estonteante, aprendem a produzir e até mesmo a inovar em su-
cessivos ramos de atividades.

Tratam-se, sem dúvida, de processos inter-relacionados, mas irredu-
tíveis uns aos outros ou a um movimento maior que os abarque e os 
explique. Como resultado dos dois primeiros movimentos, as empresas 
tendem a adquirir maior flexibilidade no uso dos processos produtivos 
e maior agilidade na adaptação e/ou desenvolvimento de novos produ-
tos. Com isso respondem (e realimentam) a crescente mutabilidade e 
sofisticação da demanda, observada nos centros desenvolvidos. O ter-
ceiro movimento, por sua vez (que teve início na esfera das manufaturas 
tradicionais), submete hoje uma crescente gama de indústrias, nos mais 
diferentes países, à enorme pressão competitiva, levando-as a profundas 
reconversões e, não raro, ao desaparecimento.

Frente a esses três movimentos, as diferentes economias (e dentro 
delas as diferentes regiões), bem como, individualmente, as próprias 
empresas, tendem a ter os seus espaços redefinidos, tornando-se con-
veniente (muitos diriam necessário) a adoção de estratégias. Como é 
bem sabido, em certas economias somente as empresas (em regra de 
grande porte) definem e implementam estratégias. Em determinados 
casos, no entanto (os exemplos do Japão e da Coreia são inescapá-
veis),7 chegam a existir, de fato, estratégias nacionais (políticas ativas 
no sentido forte) que compatibilizam, reforçam e, globalmente, dire-
cionam as opções das empresas. Vejamos alguns dos caminhos adota-
dos por diferentes instâncias decisórias em face das oportunidades e 
ameaças aqui focalizadas.

Um caminho consiste em explorar ao máximo a introdução de 
memória nos equipamentos, bem como a possibilidade de comunicação 
entre eles, para fazer avançar enormemente a automação. Essa parece 
ter sido, inicialmente, uma forte tendência norte-americana, tornada 

7Veja-se, a propósito, Freeman, Tecnology Policy and Economic Performance, 
Lessons from Japan. Londres, Pinter Publishers 1987, e Amsden, A. Asia’s next giant. 
South Korea and Late Industrialization. Oxford University Press, 1989.
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evidente sobretudo no ramo automobilístico. Diante do potencial de 
avanço contido nas novas técnicas e nas formas de organização, esse 
poderia ser considerado um caminho, digamos, conservador. Uma outra 
via consiste em explorar genericamente as possibilidades entreabertas 
pela segunda onda de mudanças acima apontada. Nesse caso, o pátio 
das fábricas passa a ser um local de decisão (e de experimentação), 
estando as técnicas e os produtos em contínuo processo de modificação 
e aprimoramento. Trabalhadores, fornecedores e clientes interagem na 
busca permanente da “qualidade” (entendida num sentido amplo que 
engloba satisfação de requisitos técnicos, entrega em prazo certo, com 
baixo custo etc.). O Japão é, sem dúvida, a referência clássica quando 
esse caminho é mencionado, mas é fácil ver que essas mudanças 
(muitas das quais originalmente concebidas nos Estados Unidos) estão se 
difundindo amplamente, sendo hoje tentativamente assimiladas mesmo 
lá — como na Inglaterra ou, digamos, na Fiat —, onde chegaram a ser 
fortemente resistidas. Uma variante desse caminho consiste na exploração 
em profundidade das possibilidades entreabertas pelas novas técnicas e 
(novas) formas de organização, preferencialmente no vasto território das 
indústrias ditas leves e, em diversos ramos de serviços, por pequenos e 
médios negócios amplamente dotados de recursos humanos — aí incluído, 
com destaque, o talento empresarial. A exploração a fundo dessa vertente 
caracteriza a emergência da chamada Terceira Itália, cordão industrial 
que se estende de Florença a Veneza. Finalmente, uma outra forma de se 
posicionar diante das mudanças consiste em ceder alguns dos espaços 
ameaçados e — através de políticas ativas ou mesmo tácitas — tentar 
reservar para si algumas das áreas e setores mais férteis ou promissores. 
Uma possibilidade-limite nessa tentativa de redivisão das tarefas entre as 
nações consiste em direcionar (concentrar) os esforços na fronteira das 
técnicas e do conhecimento.8

Apontadas essas possibilidades (e advertindo que outras existem), ca-
beria perguntar: Quais são, frente a essas questões, as escolhas feitas 
pela política industrial brasileira?

8A escassa correspondência entre a classificação inicial das políticas industriais e os 
desafios e respostas aqui caracterizados decorre, como se pôde perceber, de uma 
mudança de perspectiva. A preocupação estava inicialmente centrada nos diferentes 
graus de comprometimento dos poderes públicos com a política industrial. Agora, 
porém, está sendo focalizado algo mais substantivo: os reptos e respostas que carac-
terizam o meio ambiente contemporâneo.
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A proclamada Segunda Abertura dos Portos e a pretendida elevação 
dos gastos em Ciência e Tecnologia — dos atuais 0,5% para 1,3% do 
PIB em 1984, pilares da política industrial brasileira9 — não parecem 
caracterizar um caminho frente às transformações anteriormente qua-
lificadas. Afinal, a abertura é assumidamente parte integrante das “re-
formas de estrutura” destinadas a restaurar o império do mercado, aqui 
como nos demais países latino-americanos, na África e no Leste Euro-
peu. E quanto à elevação dos gastos em C&T, de cumprimento duvidoso 
e de eficácia questionável (os objetivos tendem a ser atendidos por ar-
tifícios que inflam os gastos efetivamente dedicados à C&T), tampouco 
caracterizam o delineamento de um caminho: países com estratégias 
completamente distintas gastam em C&T mais que o pretendido pelas 
autoridades brasileiras para 1984. Por outro lado, a política anunciada 
supõe que o Estado efetivamente desviará recursos (via renúncia fiscal, 
concessão de maiores créditos etc.) para a sua política de oferta, inde-
pendentemente das vicissitudes enfrentadas no front anti-inflacionário. 
Pode até ser que isso ocorra, mas o mero fato de os agentes econômicos 
terem razões (à luz de experiências passadas) para duvidar que isso se 
dê compromete seriamente os resultados desejados. Por último, e quan-
to ao tratamento a ser dispensado aos temíveis novos competidores, 
cabe advertir que a proclamada extinção das barreiras não tarifárias 
poderá se revelar temerária: as práticas em uso em diversos países de-
senvolvidos (limites autoimpostos e outras sutilezas) poderiam servir de 
alerta a esse respeito.

O que precede significa que a política industrial brasileira não dispõe 
de uma estratégia frente às grandes transformações em curso na atuali-
dade e que, na limitada medida em que as leva em conta, investe em 
opções convencionais pouco adequadas ao contexto no qual nos encon-
tramos mergulhados.

Revendo premissas

A primeira condição para que se possa delinear uma estratégia ade-
quada a essa economia consiste em admitir que não há mágica capaz de 
extirpar, a curto prazo pelo menos, os comportamentos adquiridos após 
um decênio de dolorosas experiências e repetidas frustrações.

9A política tem ainda, reconhecidamente, outras faces.
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É igualmente fundamental ter presente outros aspectos ou dimensões 
em que a economia brasileira se encontra, muito distante do quadro em 
que prosperam as revoluções aqui focalizadas. Especifico.

No Brasil, como de resto nos Estados Unidos, os trabalhadores de fá-
brica se assemelham a “parafusos de uma máquina impessoal”10 — o que 
está totalmente de acordo com a concepção taylorista da produção mo-
derna e difere profundamente das novas tendências que emergem das re-
voluções tecnológica e organizacional em curso na atualidade. De fato, 
e como já foi anteriormente sugerido, os novos paradigmas tecnológico e 
organizacional instauram, no pátio mesmo das fábricas, um meio ambien-
te incomparavelmente mais flexível do que o existente sob o império das 
tecnologias mecânico-elétricas e da organização taylorista da produção. 
Os trabalhadores aí se defrontam com um vasto espaço para a tomada 
de decisões — o que certamente requer uma capacidade para analisar 
situações, totalmente dispensável até muito recentemente. Como conse-
quência disso, nos Estados Unidos, os cientistas do MIT responsáveis pelo 
relatório Made in América declaram que, “sem uma grande melhoria nas 
escolas primária e secundária, não haverá política macroeconômica ou 
inovação tecnológica” que permita enfrentar as novas condições.11 Não 
é preciso realçar o grau de inadaptação em que se encontra o Brasil em 
relação a esse traço marcante das mudanças em curso na atualidade.

Um outro flagrante desajuste entre a situação aqui encontrada e o meio 
ambiente onde avançam a grandes passos as revoluções tecnológica e or-
ganizacional reside na esfera do relacionamento entre as empresas. Com 
efeito, uma das características recorrentemente destacadas nos estudos 
referentes aos novos paradigmas tecnológico e organizacional refere-se 
ao adensamento das relações interempresas e ao aumento da cooperação 
entre elas. Esse traço, acentuadamente presente na economia japonesa, 
pode ser ilustrado pelas palavras do diretor sênior da Nikon, segundo o 
qual, “quando cooperamos com outras companhias, no desenvolvimento 
tecnológico, relações do tipo ‘dar e receber’ devem ser a premissa”.12 No 

10Berger, S. et al. “Toward a new industrial America”. In Scientific American, junho 
de 1989, p. 29.
11Idem.
12No mesmo texto chega ser dito pelo referido diretor da Nikon que “companhias 
japonesas devem evitar a competição entre elas, tanto no Japão quanto no exterior”. 
Scientific American, dezembro de 1989, p. 36.
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Brasil, ao que parece, é contrariamente bastante rara a colaboração 
entre empresas. Um primeiríssimo e possivelmente importante passo 
nessa direção foi tentado quando da criação dos Programas Setoriais 
Integrados em 1988 — esforço, ao que se sabe, posto de lado pelo 
atual Governo.

Reconhecidas a quase completa impotência a que está reduzido o Es-
tado e a discrepância entre o contexto brasileiro e o meio ambiente que 
favorece a revolução tecnológica e organizacional, surge naturalmente a 
ideia de uma agenda que, respeitando a inarredável restrição financeira 
do setor público, trate de reduzir a distância em que nos encontramos de 
um quadro propício à implantação dos novos paradigmas. Não se trata-
ria, claro, de uma política industrial convencional, e sim do combate a 
deficiências básicas que simplesmente desqualificam a economia brasi-
leira para o êxito em meio às novas condições — sendo isso verdadeiro, 
mesmo que os poderes públicos não estivessem com as mãos atadas e a 
iniciativa privada se dispusesse a retomar os investimentos...

Nada tentarei dizer sobre a protopolítica industrial aqui mencionada, 
além do reconhecidamente óbvio: trazer o sistema educacional e de 
treinamento para o centro das atenções e difundir a consciência de que 
as relações entre as empresas têm que se tornar mais cooperativas, de 
que em diversos ramos há que reaglutinar forças, de que os fornecedores 
devem ser desenvolvidos (desverticalização) etc.

Mais uma vez, incidindo no óbvio, lembro que nada disso substitui 
ou colide com a indispensável preservação do acervo de instituições e 
práticas que, criadas em tempos menos adversos, constituem uma base 
mínima para a retomada de políticas industriais mais ativas, num futuro 
que, é de esperar, não esteja demasiado distante.
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O Brasil a caminho do mercado de 
consumo de massa*

*Apresentado no II Fórum Nacional (Rio de Janeiro, janeiro de 1990). Publicado 
no livro As Perspectivas do Brasil e o Novo Governo. João Paulo dos Reis Velloso, 
coord., São Paulo: Nobel, 1990, pp. 121-6 [Fórum Nacional].

Diz-se que cada geração é tentada a rever e reescrever a história, à 
luz dos seus problemas e valores. Quando, como no nosso caso, existe 
muito pouco culto ao passado e a soma dos problemas atuais chega a 
ser sufocante, essa operação de reescrever, de reinterpretar o passado, 
torna-se particularmente fácil e, a meu ver, bastante perigosa.

Algum dia, ficará estabelecido um balanço mais sólido do que foram os 
anos 1980. Dele, creio que terá um grande papel a reavaliação das ideias, 
da percepção que a economia e a sociedade tinham de si mesmas.

Ao cabo dessa releitura do nosso passado, à luz da tragédia dos anos 
1980, chegamos a uma espécie de consenso, no sentido de que o pre-
dominante nesta sociedade, o seu traço mais característico, agressivo e 
insultante, é a desigualdade, é a extrema concentração da renda etc.

Isso tem enormes implicações, das quais a mais importante parece ser 
que, se é assim, se depois de tanto caminhar chegamos a esse desfecho, 
então, num certo sentido, de nada valeu a história: o País tem que ser 
refundado.

Uma implicação correlata, muito próxima desta, é que, a partir dessa 
perspectiva, a política assume o valor máximo, ou pelo menos aquilo 
que se pensa que pode ser a política.
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Quero discutir essa questão, que me parece central: a questão da 
distribuição da renda, o seu significado, e um pouco, como conclusão, 
perguntar sobre o futuro e as reformas que seriam cabíveis à luz do que 
tentarei colocar.

Sinteticamente, a distribuição de renda é vista por três prismas.
O primeiro prisma é aquele que nos leva a pensar num dualismo 

na economia brasileira. Existem os setores avançados e os relegados à 
subsistência. A imagem da Belíndia é, aqui, inescapável. Essa é a abor-
dagem do dualismo.

A outra abordagem é a distribuição pessoal. Quanto por cento da 
renda têm os mais pobres, quanto por cento têm os mais ricos.

E, finalmente, existe a abordagem da distribuição primária ou funcio-
nal. Quanto fica com o trabalho, quanto fica com o capital.

Vou comentar sumariamente o que se pensa e o que me parece ser 
mais verdadeiro a respeito desses três tópicos. Isso me parece estar car-
regado de implicações.

No que se refere aos dois países, à radical diferença entre um Brasil 
que participa e um Brasil que é excluído, existem abundantes dados que 
negam radicalmente essa suposição. Sendo bastante breve, mas indo 
diretamente ao ponto, tomarei quatro índices que parecem negar pela 
raiz essa hipótese: o abastecimento de água, a iluminação e a disponibi-
lidade de geladeiras e televisores no Brasil.

Em 1960, 21% dos domicílios brasileiros tinham água; em 1988, 
70%. Saltou-se de 21% para 70%. Isso parece fundamental, até mesmo 
por razões de natureza sanitária, mortalidade infantil etc.

A iluminação elétrica saltou de 38% dos lares para 86%.
A presença de refrigerador saltou de 11% dos lares para 69%.
E a presença de televisores saltou de 5% dos lares para 71,5%.
Dificilmente algum país passa por uma transformação tão forte, tão 

acentuada e tão abrangente. Abrangente da população, ou seja, tão ex-
tensa, tão horizontal.

Deu-se, nesses 28 anos, de 1960 a 1988, a quase universalização do 
acesso da população a serviços básicos, como água e eletricidade, e a 
gadgets simbólicos da nossa civilização, como a geladeira e o televisor.

Poderia prosseguir dando outras informações a esse respeito. Gos-
taria apenas de concluir esse ponto dizendo o seguinte: se nós tomar-
mos o ABC, em São Paulo (e certamente o ABC não é o locus da elite 
e nunca foi, tampouco, totalmente representativo da Bélgica), veremos 

O desenvolvimento brasileiro.indd   366 11/8/11   4:53 PM



 367

que, simplesmente, naqueles municípios, não apenas a geladeira e o 
televisor se tornaram universais, praticamente universais, como os ou-
tros aparelhos domésticos, como máquina de lavar, aspirador de pó e 
até mesmo videocassete, este em menor proporção, estão se universa-
lizando com uma velocidade espantosa. Espantosa sobretudo nos anos 
1970, mas surpreendentemente sustentada nos anos 1980.

Literalmente, não há dois países quanto à participação, à extensão, 
à abrangência, à penetração dos frutos da industrialização. Muito pelo 
contrário, há um grande mercado em formação, formação rápida. Há 
um país se fundindo economicamente, por baixo, em nível de mercado.

Quanto à distribuição pessoal da renda, gostaria de começar dizendo 
o seguinte. Se por um lado é verdade que a distribuição pessoal no Brasil 
é bastante concentrada, por outro lado há bastantes equívocos a esse 
respeito. Se tomarmos 1960 como referência veremos que a participação 
na renda dos 40% mais pobres no Brasil era maior que a participação na 
renda dos 40% mais pobres na França. Repito, na França.

E se compulsarmos as comparações teremos várias outras surpresas. 
Não tenho dúvida de que a renda é bastante concentrada no Brasil. Não 
tenho dúvida, inclusive, seguindo um trabalho muito bem feito do Hoff-
man, de que a concentração é até subestimada pela nossa metodologia. 
Mas o fato é que ela está muito longe de ser aquilo que se pensa. Está 
muito longe também de ser aquilo que se deseja, sem dúvida alguma. 
Sobretudo se tomarmos como referência países de boa distribuição, 
como o Japão, a Coreia e a Austrália.

Também, se considerarmos regiões, veremos alguns dados surpreen-
dentes. Dados do RAIS, por exemplo, que é a fonte qualificada sobre o 
mercado formal de mão de obra, nos dizem que os trabalhadores não 
qualificados, em São Paulo, ganham apenas 54% a mais do que os tra-
balhadores não qualificados análogos, ou seja, da mesma categoria, no 
Ceará. Repito, São Paulo versus Ceará, a diferença de São Paulo é apenas 
de 54%, ao contrário dessa relação supostamente abissal que povoa a 
nossa imaginação e faz os nossos pesadelos.

Vamos rapidamente a um ponto que, infelizmente, se tornou muni-
ção indispensável da retórica política. E aqui os equívocos chegam a 
ser surpreendentes. É a distribuição entre renda do trabalho e renda do 
capital. Costuma-se dizer que, no Brasil, a renda do trabalho é da ordem 
de 35% a 38%, conforme se tome a renda a custo de fatores ou a custo de 
mercado, enquanto que a renda do capital seria o seu complemento 
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para 100%. Então, digamos que seja 35% e 65%. Ora, nos países civili-
zados, tipo Japão, Suécia etc. seria o inverso: 70% para o trabalho e 30% 
para o capital.

Existe uma verdadeira comédia de equívocos em torno disso e es-
tranhamente, especialistas em mão de obra, em salários, repetem esse 
dado. As razões pelas quais isso não passa de uma comédia de erros co-
meçam pelo fato de que o que se está medindo não é renda do trabalho 
versus renda do capital, é renda assalariada versus qualquer outra for-
ma de renda. Por exemplo, toda a renda da agricultura não entra como 
renda assalariada, assim como toda a renda das pequenas empresas. O 
mesmo ocorre em relação a toda a renda das domésticas, o que é pouco, 
em termos percentuais, mas serve para ilustrar esse tipo de equívoco. E, 
supostamente, tudo isso é então atribuído ao capital. Um suposto exce-
dente, e excedente associado a lucro, a capital. Isso é um crasso erro.

Mas a coisa prossegue da seguinte maneira. Na Itália e no Japão, 
fizeram uma correção, recentemente, desse tipo de estatística, pois lá 
também eles têm um problema de distinguir entre renda do trabalho e 
renda assalariada, porque existe um grande contingente de trabalhado-
res não assalariados, tanto no Japão quanto na Itália. O interessante é 
que, na Itália, essa correção fez saltar a renda do trabalho, entendida 
esta, corretamente, de 50% para 73% do produto e no Japão, de 58% 
para 79% do produto.

Essa limpeza estatística, essencial para se dizer alguma coisa sobre 
esse tema, jamais foi feita no Brasil.

Haveria vários outros tópicos a tomar a esse respeito, mas o fato é que 
essa ideia de que o trabalho tem 35% ou 38% e que o capital tem o seu 
complemento para 100% é radicalmente equivocada no caso brasileiro.

Creio que, realmente, existem graves erros, nesse aspecto, que fun-
dam um diagnóstico bastante equivocado da nossa situação, têm uma 
influência prodigiosa sobre o que pensamos de nós mesmos e o que 
pensamos da nossa história.

Insisto, e é até uma obviedade, que a renda do Brasil é concentrada 
e deve ser corrigida. Porém, isso nada tem a ver com a imagem que se 
difundiu a esse respeito. Tem a ver profundamente com um fator que 
passo a comentar: é a famosa década perdida.

Naturalmente, não posso estender-me sobre ela neste momento. Pare-
ce-me um tema fascinante, sobre o qual conhecemos muito pouco. Teve 
a década três fases completamente distintas, pois não é homogênea. Mas 
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a parte final é dominada inteiramente pela alta inflação instável. Todos 
sabem o que isso significa, pela sua experiência cotidiana. O ponto a 
salientar é que essa alta inflação instável desorganizou completamente a 
percepção dos brasileiros.

Keynes gostava de dizer que nada se sabe sobre o futuro. Só se to-
mam decisões em relação ao futuro por uma convenção social, dizia 
ele. É uma convenção extremamente útil e, aliás, necessária à vida so-
cial e econômica. Só que, a partir da alta inflação instável, ou seja, no 
pós-cruzado, não sabemos nada sobre o futuro. E também não sabemos 
nada, ou só muito pouco, sobre o presente. A total incerteza e desconhe-
cimento contaminaram o próprio presente.

Uma pequena ilustração. No mês de março de 1989, o Indice Ge-
ral de Preços (IGP) deu um resultado de 4% na alta de preços e o IPA, 
3%. Nós trabalhávamos com esses dados, comentávamos o estado da 
inflação, mas as pessoas tinham uma visão radicalmente diferente. Che-
gavam a rir quando falávamos nesses dados. No entanto, eram os dados 
feitos por todas as instituições e, diga-se de passagem, os dados da FIPE 
e do DIEESE, eram muito próximos.

O que acontece? Será que as pessoas não estão mentindo? Ou não 
sabem o que é média? Inflação é média. Elas tomavam só os preços 
mais altos, aqueles únicos que tinham subido, e os consideravam repre-
sentativos da inflação. Será que elas não sabem o que é média? Não. 
Não é isso. A percepção já estava inteiramente desorganizada naquele 
momento.

O que acontece? Por que as pessoas tomam apenas os preços que 
subiram e os consideram como verdadeiros? Porque eles representam o 
futuro, representam o que vem. E você já tem que estar preparado hoje 
para o que vem amanhã.

Então, na realidade, as pessoas dão peso aos preços, expurgam os 
preços que aí estão, que ainda não subiram, e tomam apenas os que já 
subiram. “Ainda” e “já”, aqui, são fundamentais, ambos entre aspas, este 
é o critério. E isso leva a uma percepção completamente equivocada da 
realidade.

E é contra essa percepção que são vistos os salários. As quedas de 
salário, por exemplo. Os três planos por que nós passamos, todos os 
três, elevaram os salários. Os três foram apedrejados pelo arrocho sa-
larial neles contido. Tivemos a infelicidade de procurar mostrar que o 
Plano Verão não continha necessariamente um arrocho salarial e fomos 
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extremamente maltratados, em vários sentidos. Hoje estão publicados 
os dados, não há mais nenhuma dúvida a esse respeito, os três planos 
elevaram, por razões, aliás, bastante semelhantes, os salários.

Então, é contra este mundo altamente desorganizado, de percepções 
completamente desorientadas, exacerbadas (não quero prosseguir nesta 
linha fascinante) que nós montamos a imagem do presente. E é tomando 
isso como grande desfecho da nossa história que hoje a estamos reescre-
vendo, na verdade, a meu ver, deturpando completamente o seu sentido.

Evidentemente, não vou agora falar sobre inflação, o que fazer para 
controlá-la. Advirto apenas que nossa inflação é hoje essencialmente 
monetária e expectacional e tem que ser tratada coerentemente com 
esse diagnóstico. Concordo com a impressão, bastante generalizada, de 
que passaremos uns dois anos tentando acertar nessa vitória final sobre 
a inflação. Chegaremos, então, a uma etapa pós-inflacionária ou à dege-
neração completa, que é também uma possibilidade.

Mas vamos supor que passamos por essa fase de dois anos, essa via 
crucis, e chegamos ao outro lado, à era pós-inflacionária.

É claro que teremos que fazer muitas coisas. Já dá para perceber que 
discordo bastante do que se pensa que se deve fazer na maioria das 
áreas. Reconheço o meu isolamento, a minha posição minoritária, mas 
continuo interessado em defender os meus pontos de vista. Em nosso en-
tender, no pós-inflação, temos que nos dar conta de que envelhecemos 
muito durante esta década, envelhecemos como aparelho produtivo, 
como economia. Avançamos um pouco em alguns setores de fronteira e 
de ponta, mas, basicamente, passamos por um processo bastante sério 
de desgaste e envelhecimento. Por quê?

A meu ver, por duas razões. Primeiro, porque está em curso no mun-
do uma revolução silenciosa, que eu chamaria, não tendo tempo para 
desdobrar o conceito, de revolução japonesa. Revolução que muda a 
própria entidade básica da economia, que é a empresa. A empresa está 
mudando completamente e, dentro dela, a relação dos trabalhadores 
com a tecnologia. E nós estamos, basicamente, à margem disso. Segun-
do, envelhecemos porque o setor público se esfacelou. Reporto-me, nes-
te ponto, ao Roberto Cavalcanti de Albuquerque. E como no Brasil o 
setor público é fundamental, esse envelhecimento, esse apodrecimento 
de certas áreas do setor público contamina profundamente a economia.

Ainda mais, acho verdadeiramente milagroso que o setor público brasi-
leiro tenha atravessado essa crise de alta inflação instável com essa relativa 
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solidez. A alta inflação instável e a hiperinflação são situações em que 
tudo que é público desmancha no ar. E no Brasil não desmanchou.

Resumindo, para concluir, o Brasil estava, e está, em pleno processo 
de formação de uma economia e de uma sociedade de massas. E tem 
muito a fazer numa agenda pós-inflacionária. Primeiro, temos que pro-
mover um reacerto, uma refiltragem de toda a política econômica, de 
todo o sistema financeiro e das relações governo/economia, porque tudo 
isso está completamente deturpado pela convivência com a inflação.

Segundo, temos de fazer isso porque precisamos entrar num tipo de 
política econômica centrado na eficiência, na produtividade. Isto é, cla-
ro, totalmente coerente com a ideia de consumo de massas. Temos que 
nos dedicar intensamente a recuperar a eficiência daquilo que permane-
cerá com o setor público e da empresa privada, genericamente.

Para concluir, a despeito da tentação, dos efeitos retóricos, pensar em 
refundar a economia, no caso do Brasil, é uma loucura. A economia não 
requer e a política não permite.
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Consumo de massa e retomada de 
crescimento*

*Apresentado no I Fórum Nacional (23-5 de novembro de 1998). Publicado no li-
vro A Nova Estratégia Industrial e Tecnológica: O Brasil e o Mundo da II Revolução 
Industrial. João Paulo dos Reis Velloso, coord., Rio de Janeiro: José Olympio, 1990, 
pp. 109-19 [Fórum Nacional].

Quando numa economia de mercado o consumo de novas merca-
dorias por parte dos trabalhadores entra numa fase de rápido cresci-
mento, o capitalismo ingressa no que foi mais de uma vez denominado 
de revolução do consumo de massa. No cerne mesmo da economia, 
encontra-se então em cooperação um autêntico círculo virtuoso entre 
as variáveis salário e investimento. O fato de que o crescimento da 
massa salarial estimule o aumento dos investimentos não deve surpreen-
der. Menos óbvia mas também forte seria, no entanto, a relação inversa 
entre investimentos e salários: os novos investimentos, ao elevarem a 
demanda de mão de obra e favorecerem o incremento da produtividade 
do trabalho (através da incorporação de novas técnicas, do alcance de 
maiores escalas etc.), estabelecem condições altamente propícias à ele-
vação dos salários. Em suma, e ainda que isto possa se efetivar através 
de relações muito mais complexas do que as aqui apontadas, enquanto 
perdurar este quadro, os salários e os investimentos estarão num regime 
de intensa troca de estímulos. A mais importante consequência do que 
precede consiste em que (ao contrário do que se tende a supor à pri-
meira vista), a revolução do consumo de massas não requer ou implica 
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que os salários cresçam mais rápido do que a economia como um todo. 
Mais precisamente, a dupla forma pela qual a revolução do consumo 
de massas impulsiona a economia (via crescimento do consumo e atra-
vés da expansão dos investimentos) significa que esta última avança tanto 
pela maior demanda e produção de mercadorias de consumo quanto pela 
ampliação da capacidade de produzi-las. Consequentemente, insisto, o 
aumento do consumo, sendo apenas um dos mecanismos pelos quais o 
nível de atividade está sendo estimulado, não precisa exceder o cresci-
mento da renda.

A experiência brasileira

Se por acaso a alguém ocorresse perguntar se o Brasil já atravessou — 
ou ensaiou sequer — uma revolução do consumo de massas, a resposta 
seria com certeza um universal e rotundo não. Se, contudo, fizermos 
uma incursão pelos dados disponíveis, as coisas ficarão muito menos 
claras. Concretamente, existem provas incontestáveis de que o consumo 
popular de produtos industrializados diversificou-se, modernizou-se, e 
cresceu enormemente de 1960 a 1980. Assim, por exemplo, se apenas 
9,5% e 23% dos domicílios urbanos possuíam, respectivamente, tele-
visor e geladeira em 1960, estas cifras haviam saltado para 73% e 66% 
em 1980.

Diversas razões terão seguramente contribuído para que um fenômeno 
de tamanha magnitude — e importância — tenha passado praticamente 
despercebido. Para efeitos deste texto, dois motivos serão ressaltados. 
Primeiramente, a massa de salários cresceu de fato muito rapidamente 
ao longo do referido período — e isto certamente semeou oportunidades 
de investimento, em maior ou menor medida aproveitadas pelas empre-
sas. Ocorre, porém, que este crescimento resultou, predominantemente, 
do aumento do número de trabalhadores. A indústria, em particular, au-
mentou seu contingente de empregados às excepcionais taxas de 5,2% e 
7,6% a.a., respectivamente, nas décadas de 1960 e 1970. Isto sugere que 
os trabalhadores diversificaram seu padrão de consumo, ingressando em 
massa no consumo dos duráveis mais acessíveis e desejados, através da 
aquisição grupal (familiar) dos novos bens. Indubitavelmente, não é disto 
que se fala quando se tem em mente a clássica revolução do consumo 
ocorrida nos EUA após a Primeira Guerra Mundial, ou os fenômenos 
congêneres ocorridos na França e na Itália nos decênios de 1950 e 1960. 
Além disto, enquanto naquelas experiências a explosão do consumo de 
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massas anunciava e de fato precedia o ingresso na maturidade (que su-
põe a solução de diversos problemas e traz consigo novas questões), en-
tre nós o ensaio de consumo de massas antecede o mergulho no buraco 
negro da década de 1980.

Não obstante as ponderações precedentes, convém reafirmar que pelo 
menos durante os vinte anos que se estendem de 1960 a 1980 o consumo 
de massas cresceu e diversificou-se a elevadas taxas no Brasil, o que, tido 
em conta o fechamento do país (praticamente absoluto no tocante a ma-
nufaturas de consumo popular), requeria rápida expansão da capacidade 
produtiva. Deve-se, pois, admitir que se encontrava em curso um círculo 
semivirtuoso, concretizado pela interação do crescimento (basicamente) 
monodimensional dos salários (quantidade de trabalhadores assalariados) 
com a expansão dos investimentos. Neste contexto, e especialmente no 
que toca aos duráveis de maior valor unitário, cabia, em última análise, 
às famílias de trabalhadores converter um movimento basicamente exten-
sivo (mais membros trabalhando, mais horas extras, biscates etc.) numa 
demanda em permanente renovação e diversificação.

Distante e diversa dos grandes lances que marcaram o processo de 
substituição de importações, a dimensão do crescimento industrial bra-
sileiro, acima realçado, passou praticamente despercebida. Sua impor-
tância poderia ser patenteada pela reconstituição dos tipos e modelos de 
bens de consumo aqui produzidos (e, com frequência, logo superados) 
ao longo das últimas décadas. O resultado concreto deste trabalho seria 
um verdadeiro museu de objetos, testemunho da evolução dos setores 
voltados para o consumo de massas, e ponto de partida para o estudo 
dos processos que se iniciam, ramo a ramo, no day after da substituição 
de importações.

Admitida a hipótese de que a ampliação e diversificação do consu-
mo de massas esteve presente como uma das dimensões do crescimen-
to industrial brasileiro, cabe acrescentar que, num período pelo menos, 
este componente do crescimento parece haver tido um peso dominante. 
Refiro-me ao intervalo 1968-73, quando cresceram não apenas o empre-
go como também, notoriamente, o poder aquisitivo da população. Há, 
no entanto, algo que compromete ou torna espúrio o fenômeno então 
ocorrido. Trata-se do fato bastante conhecido de que o aumento do po-
der aquisitivo deu-se de forma flagrantemente enviesada, beneficiando 
concentradamente os altos salários e justificando a hipótese (levantada 
por Edmar Bacha) de que a acentuada elevação de salários e ordenados 
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embutia um fenômeno de participação dos altos escalões nos lucros das 
empresas. De qualquer forma, naquele período, juntamente com o recuo 
do processo de substituição de importações, verificou-se uma explosão 
do consumo (especialmente de duráveis), uma progressiva aceleração 
dos investimentos em bens finais — e um vertiginoso crescimento eco-
nômico, usualmente referido como milagre.

Deste ensaio enviesado ou torto de revolução do consumo de mas-
sas, passou-se ao período por vezes referido como da marcha forçada, 
quando desaparecem várias das características da fase imediatamente 
anterior — mas prossegue a expansão do consumo de massas puxado, 
ainda, pelo firme aumento do volume de emprego.

Em algum momento, o crescimento do emprego na indústria e nos 
chamados serviços modernos, a taxas muito superiores às do crescimen-
to populacional e significativamente maiores do que as da população 
economicamente ativa, teria que provocar uma mudança fundamental 
na economia: o desaparecimento do enorme excesso de mão de obra 
em meio ao qual a industrialização se deu neste país. Existem indícios 
de que algo deste tipo estava por ocorrer no final da década de 1970, 
ou seja, após o enorme, longo, e praticamente ininterrupto crescimento 
iniciado em fins de 1967. Daí por diante, o prosseguimento da expansão 
— em meio à escassez relativa de mão de obra — levaria a economia a 
ingressar, por fim, numa autêntica revolução do consumo, passando a 
massa de salários a caminhar com as duas pernas.

Por razões que não me cabe discutir, a evolução até aqui examinada 
foi abruptamente interrompida ao ter início a década de 1980. O vigor 
com que os salários se recuperaram — transmitindo poderoso estímulo 
à indústria de bens finais — por ocasião do surto de crescimento veri-
ficado de 1984 e 1986, parece sugerir, no entanto, que a mudança nas 
condições do mercado de trabalho que se insinuava em fins da década 
de 1970 teria sido preservada na nova década. O que possivelmente 
decorre do firme crescimento agrícola verificado (suprimidas as irregu-
laridades) desde a década de 1970 até o presente. Seguiram-se o quase 
colapso da economia no primeiro semestre de 1987, a preservação do 
patamar de atividades por cerca de 18 meses (graças ao excepcional 
dinamismo das exportações) e, possivelmente, uma nova retração do 
nível geral de atividades em 1989. Como síntese dos reveses da década, 
acrescente-se apenas que a massa de salários pagos pela indústria em 
1989 poderá voltar ao nível em que se encontrava em 1980, com o que 
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a possível revolução do consumo de massas — que esteve prestes a en-
trar em pauta em fins da década de 1970 fica, a curto prazo pelo menos, 
relegada ao campo das especulações acadêmicas.

As duas revoluções

O mundo sofreu grandes mudanças na década que está terminando. 
Isto significa, obviamente, que o contexto em que estaremos envolvidos 
na década de 1990 será muito diferente daquele em que nos movía-
mos ao ter início esta década. Para efeitos deste trabalho, a verdadeira 
mutação registrada entre um e outro período consiste, antes de mais 
nada, em que a norma de consumo que caracteriza a primeira revolução 
do consumo de massas começa a ser substituída por uma outra e nova 
norma, na qual, além de certos produtos, rigorosamente inexistentes no 
passado, alguns dos destaques da velha norma são reciclados e reju-
venescidos. Não caberia aqui caracterizar as duas normas — e muito 
menos explicitar os contrastes existentes entre as formas de produzir, 
competir etc., que tendem a estar por trás das duas normas. Isto posto, 
saliento apenas, no que segue, alguns traços da mutação em curso que 
me parecem particularmente relevantes para o pré-reconhecimento das 
condições com que nos defrontaremos ao retomar o crescimento econô-
mico — na suposição de que isto não se dará de imediato, mas poderá 
ocorrer de 1991 em diante.

A revolução do consumo, inaugurada pela economia norte-americana 
no primeiro quartel deste século, posteriormente reproduzida na Europa 
e (com significativas alterações) no Japão, tem entre suas características 
dominantes a produção em ampla escala, o uso intensivo de metais, pe-
tróleo (química pesada) e energia. Para embasá-la são precisos grandes e 
onerosos investimentos de reduzido retorno direto, mas dos quais depen-
de, crucialmente, a eficiência dos produtores em geral. O vulto dos inves-
timentos requeridos, as imensas quantidades de matérias-primas extraídas, 
deslocadas e processadas em grandes plantas, especialmente nos campos 
da metalurgia e da química, permitem caracterizar a estrutura daí resul-
tante como uma economia da tonelada. Naturalmente, os bens finais nela 
produzidos (de consumo ou de produção), estandardizados, intensos em 
metais, em plásticos e em energia, levam o selo desta economia.

Contrariamente, o conjunto de mercadorias e processos produtivos que 
integram a nova revolução frequentemente não requer grandes escalas, 
usa matérias-primas (por vezes novos materiais) em quantidades muito 
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inferiores, e absorve menos energia. A expansão nesta direção não requer, 
além disto, e ressalvado o campo das comunicações, que grandes acrésci-
mos sejam feitos à infraestrutura econômica que apoia o padrão anterior. 
O que, sim, reconhecidamente deve ser alterado é o tipo, o grau — e os 
usos — da educação do trabalhador, cuja participação em diversos tipos 
de decisões passa a ser importante para o desempenho das empresas.

No Brasil, a revolução da tonelada avançou numa progressão pratica-
mente ininterrupta, que culmina com a realização dos grandes investi-
mentos previstos pelo II PND. De 1980 em diante, o consumo per capita 
dos insumos básicos contidos na cesta de mercadorias, associada a esta 
revolução, estacionou. E permanece estabilizado (excetuado o caso da 
eletricidade) em níveis que não ultrapassam um quarto a um quinto do 
valor médio atingido nos países desenvolvidos. Como os dados indicam 
uma notável semelhança entre os valores a que estes indicadores dei-
xaram de crescer nas nações desenvolvidas (tornando-se praticamente 
nulas as respectivas elasticidades-renda da demanda), e como, por outro 
lado, este é um terreno em que o Brasil, ao que tudo indica, tende a 
manter-se pelo menos tão autossuficiente quanto na atualidade, infere-se 
que o país tem pela frente uma vasta tarefa no campo dos básicos. Evi-
dentemente, a ela se somam as inúmeras oportunidades de investimento 
situadas a jusante dos setores básicos, nos ramos de atividades aos quais 
cabe introduzir as múltiplas propriedades com que as produtos serão 
apresentados aos consumidores finais. Se esta fosse a tarefa necessária 
para levar à quase saciedade a demanda de bens finais característica 
desta revolução, não seria difícil traçar o mapa das mudanças a serem 
proximamente introduzidas na estrutura de oferta. Isto porque disporía-
mos de informações capazes de permitir a elaboração de um inventário 
dos investimentos “faltantes” na economia. Este mapa, que poderia (como 
função mínima) fornecer às empresas valiosas informações para o estabe-
lecimento de suas metas individuais de expansão, poderia também em-
basar a definição de planos indicativos de crescimento para a economia 
como um todo. Ocorre, porém, que, durante o já longo período em que 
o país como um todo não avançou, a segunda revolução acima aludida 
progrediu a grandes passos. Não apenas começou a definir-se uma nova 
cesta de consumo centrada em eletrônicos, como os bens que compõem 
a primeira cesta foram — e continuam sendo — invadidos por recursos 
e dispositivos derivados da nova onda tecnológica. O grau desejável de 
eletronização de processos e produtos é, no entanto, algo cuja definição 
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nada tem de simples ou sequer de tecnologicamente determinável. Donde 
se infere, de partida, que o mapa a que me referi anteriormente perdeu 
nitidez, tornando muito mais difícil o traçado das rotas que supostamente 
orientariam a evolução da estrutura de oferta.

O problema, em sua acepção mais abstrata, ainda pode, no entanto, 
ser formulado com relativa clareza: trata-se de realizar ao longo do tem-
po o conjunto de investimentos anteriormente detectados como faltan-
tes, infundindo-lhes recursos eletrônicos em dosagem a ser definida, e 
acrescentando-se metas relativas à construção de plantas e infraestrutura 
correspondentes a uma nova família de produtos. O irrecusável ingresso na 
chamada revolução da grama (não discutiremos aqui este ponto) acres-
centa aqui uma complexa problemática tecnológica a um quadro até 
então dominado pela questão do crescimento.

Mercado interno versus mercado externo*

Tem sido frequentemente apontado como um indicador a mais do 
mau desempenho desta economia, a modestíssima parcela do mercado 
mundial de manufaturas coberta por exportações brasileiras. Não obs-
tante verdadeira no que toca à ínfima fatia do mercado ocupada pelas 
vendas brasileiras (cerca de 1,2% a 1,3% das compras mundiais), a pro-
posição tende a obscurecer fenômenos de importância decisiva para a 
compreensão do ocorrido nesta década, bem como para o traçado de 
novas linhas estratégicas de crescimento. Para entendê-lo é preciso subli-
nhar de partida que as exportações brasileiras de manufaturas, não obs-
tante mundialmente inexpressivas, têm exibido uma vigorosa tendência 
expansiva (crescimento anual de 14,6% do quantum exportado de 1969 
a 1985). Os dois únicos retrocessos registrados, em 1982 (por ocasião 
do colapso do mercado internacional de capitais e consequente redução 
da capacidade de importar de alguns de nossos principais clientes) e em 
1986 (em decorrência de desmedido crescimento da demanda domésti-
ca) surgem, nesta já longa progressão, como acidentes de percurso logo 
a seguir superados (o crescimento nominal das exportações de 1985 a 
1988 deu-se ao ritmo de 11,2% a.a.). As principais mudanças trazidas 
ou, por enquanto, apenas permitidas por esta nova realidade são tentati-
vamente sumariadas no que segue.

*Esta parte do texto, bem como a seguinte (intitulada “Competição interna”), não 
constaram da publicação de 2000, já referida.
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1) O expressivo peso adquirido pelas exportações de manufaturas 
(frente às vendas no mercado interno), e a comprovada capacidade de 
diversificá-las e redirecioná-las tornaram o nível de atividades da econo-
mia brasileira dificilmente compreensível. Concretamente, tanto o fundo 
de poço atingido na primeira metade de 1983 (como resultado da crise 
internacional e das políticas internas) quanto a estagnação de 1987 e 
1988 teriam assumido proporções e gerado consequências muito mais 
graves, não fosse a compensação oferecida pelas exportações. A referida 
incompressibilidade significa tanto maior resistência a choques externos 
quanto maior capacidade de suportar políticas restritivas. A economia 
tornou-se, em suma, menos vulnerável a situações adversas, sejam elas 
exogenamente determinadas ou autoinfligidas mediante políticas de 
ajuste e estabilização. A possibilidade de mudar, intensa e rapidamente, 
o direcionamento de recursos entre os mercados interno e externo — 
historicamente desconhecida no país — cria, em princípio, o quadro 
mínimo requerido para a gestão macroeconômica da conjuntura. O que 
aliás parece ser uma importante aquisição, tendo em vista a possível 
evolução em direção a uma economia de consumo de massas, situação 
em que as mudanças no nível de produtividade, nos salários reais e nos 
preços relativos passam para o primeiro plano. Evidentemente, a maior 
resistência adquirida pela economia não teria porque distribuir-se ho-
mogeneamente pelos setores e regiões que a integram. Pelo contrário, a 
cada vez que as atividades exportadoras operaram como “estabilizado-
res endógenos”, acentuaram-se os contrastes existentes entre empresas, 
setores e regiões. Ainda assim, diversos efeitos positivos não poderiam 
deixar de advir do fato de que a demanda de mão de obra tendeu a ser 
globalmente sustentada, e os investimentos não retrocederam por toda 
parte. A importância disto talvez só possa ser devidamente apreciada 
por contraste com economias — na América Latina e fora dela — não 
dotadas de setores capazes de expandir rápida, substancial e compensa-
toriamente as suas vendas ao mercado externo.

2) Até muito recentemente era frequente afirmar-se que o dinamismo 
da indústria brasileira dependia da preservação (segundo alguns até mes-
mo da exacerbação) das desigualdades imperantes na distribuição da 
renda. E isto porque os setores mais modernos e dinâmicos tinham por 
clientela consumidores de um poder aquisitivo muito superior à média 
imperante no país. O argumento, que jamais conteve mais que uma meia 
verdade (o mercado de massas encontrava-se em plena formação, como 
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vimos, entre 1960 e 1980 e até mesmo o automóvel, consumo de luxo 
por excelência em nosso meio, saltou de 14% para 28% dos domicílios 
urbanos entre 1970 e 1980), deixa de ter qualquer sentido na atualidade. 
De fato, dado o importante espaço já ocupado pelas vendas ao exterior, 
fica decisivamente debilitada a alegada interdependência. O próprio ad-
vento da automação flexível, reduzindo a importância das economias 
de escalas, corrobora o mesmo processo de descondicionamento da es-
trutura de oferta vis-à-vis o perfil do mercado interno. Concretamente, 
pode-se hoje expandir a produção de automóveis, dotando-os inclusi-
ve de dispositivos eletrônicos que os tornam ainda menos acessíveis às 
massas internas, sem que isto requeira (suponha) o reforço das rendas 
médias-altas e altas. De igual maneira a indústria de armas pode hoje 
expandir-se sem que o país embarque em programas armamentistas. É 
legítimo concluir do que precede que, com o avanço das exportações 
manufatureiras, a estrutura de oferta adquiriu um grau de liberdade em 
relação ao mercado interno — decisivo, possivelmente, para o eventual 
redirecionamento da economia. Observa-se, a propósito, que a dissocia-
ção da estrutura de oferta frente ao mercado doméstico foi uma caracte-
rística marcante da economia primário exportadora. A diferença consis-
te, antes de mais nada, em que as vantagens comparativas em que então 
se baseavam as exportações brasileiras eram eminentemente estáticas e, 
a rigor, naturais. As novas vantagens são contrariamente produzidas e 
dependentes de um permanente esforço no sentido da atualização e do 
avanço. O que implica em afirmar que a dissociação existente na atuali-
dade repousa sobre — e de fato requer — uma mobilidade simplesmente 
inconcebível ao tempo em que a economia se encontrava submetida aos 
azares do mercado de um ou dois produtos primários.

3) Os mercados centrais dos produtos integrantes da norma de con-
sumo que teve o seu esplendor nos anos 1950 e 1960 são hoje objeto 
de duríssima disputa. De um lado as velhas indústrias domésticas pro-
curam sobreviver, contando para isto, em muitos casos, com o auxílio 
dos poderes públicos. De outro, os novos competidores asiáticos literal-
mente invadem estes mercados. Em tais condições, as exportações bra-
sileiras que abriram espaço naquelas economias naturalmente se trans-
formam em autêntico campo de provas, seja para práticas empresariais, 
seja para políticas governamentais. Uma das mais complexas questões 
que daí emergem refere-se à forma e ao grau desejáveis de adaptação a 
ambientes (interno e externo) tão diversos. Parece recomendável a este 
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propósito a busca de um (difícil) equilíbrio entre: manter os exportado-
res em pé de igualdade com seus temíveis rivais; estimular a transposi-
ção para o mercado interno de práticas tecnológicas, comerciais etc., 
particularmente bem-sucedidas na disputa do mercado externo; não 
aceitar, sem discutir, que aquilo que faz sentido no mercado externo 
também o faça internamente. Este último ponto é particularmente im-
portante: enquanto frente à disputa externa é de todo razoável premiar 
os mais fortes, no que toca ao mercado interno as maiores atenções 
devem ser dadas àqueles que, não alcançando bons indicadores em 
sua performance presente, parecem ser dotados de um bom potencial 
de afirmação. Ou seja, se o exterior nos coloca diante de um irrecusá-
vel darwinismo, internamente, a marcante heterogeneidade de que se 
parte — e a economia de massas que supostamente se pretende atingir 
— sugerem uma política de recuperação e afirmação de plantas e firmas 
presentemente inferiorizadas, mas capazes de afirmar-se. Isto implica 
em dizer, no tocante à grande maioria dos produtores (a qual se cinge 
ao mercado interno), que o critério de seleção a que deveriam ser sub-
metidos não deve ser unicamente o desempenho atual, mas também o 
papel que lhes cabe (por exemplo, como provedores de emprego) na 
transição para uma economia de massas. Isto porque, contrariamente à 
hipótese usualmente admitida (e lá também contestada) para economias 
mais homogêneas e integradas, o desaparecimento das plantas e produ-
tores de baixa eficiência seguramente não resultaria, no nosso caso, em 
reabsorção dos “fatores liberados”. Muito ao contrário, tenderia sim a 
acentuar-se a desintegração regional e, por conseguinte, a distanciarem-
se objetivos tais como a redução da heterogeneidade e a ampliação ho-
rizontal dos mercados.

Competição interna

Um importante e crescente segmento da economia brasileira — a sua 
face mais moderna — encontra-se, como vimos, submetido a intensa 
competição em sua luta pela preservação e ampliação de fatias do mer-
cado externo. O seu complemento no mercado interno, não diretamente 
exposto à competição externa, é, no entanto, também pressionado pelo 
ritmo de mudança exibido pelo segmento exportador. A pressão com-
petitiva daí derivada será aqui referida como “de cima para baixo”. A 
ela se somam dois outros processos — abaixo referidos — pelos quais a 
competição se encontra presente no mercado interno.
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Inauguradas as instalações destinadas a produzir artigos até então 
provenientes do exterior, teve início, num grande número de casos (na 
economia brasileira mas não tão marcadamente em outras economias 
praticantes da substituição de importações) uma autêntica corrida vi-
sando replicar as inovações que iam despontando no mercado externo. 
Esta dimensão schumpeteriana da competição interna (travada em torno 
a fatias de cada mercado) que, advirta-se, jamais chegou a imperar em 
ramos como têxteis, calçados e bebidas, tampouco chegou a eliminar to-
talmente os produtores menos ágeis naqueles ramos em que o processo 
se revelou particularmente ativo: linha branca, medicamentos, brinque-
dos etc. Explica-se: a heterogeneidade da economia, a pluralidade dos 
costumes regionais, e a própria originalidade (e variedade) dos recursos 
naturais, revelaram-se pródigos em nichos onde souberam se alojar nu-
merosos produtores domésticos.

A herança deixada por este processo, que nada tem de “natural” e 
no entanto nunca foi objeto de políticas econômicas conscientes (mas 
seguramente recebeu atenções de agentes financeiros atuando direta-
mente sob a pressão dos fatos), deveria ser em alguma medida admi-
nistrada e orientada, num eventual retorno à revolução do consumo de 
massas. Os objetivos maiores seriam aqui possivelmente dois: privilegiar 
a replicação que resulte em barateamento da produção e melhoria da 
qualidade — deixando a renovação “frívola” entregue à sua própria sor-
te; e ampliação dos espaços a ocupar por aqueles que, refugiados até o 
presente em nichos, revelem-se aparentemente dotados de um potencial 
de crescimento que não lhes é fácil avaliar — e sobretudo bancar — com 
recursos próprios.

Mas a competição interna deve ainda apresentar uma outra dimensão: 
a eliminação de plantas e firmas que, incapazes de elevar a sua eficiência, 
deixam a partir de certo ponto de ser capazes de pagar os salários de mer-
cado. Este princípio supõe obviamente a elevação dos salários, movimento 
que, suponho, começava a tornar-se uma possibilidade efetiva a fins dos 
anos 1970 — mas foi desativado e supostamente adiado pela crise em que 
mergulhou a economia.

Não obstante flagrantemente prejudicada, há indícios de que a pres-
são competitiva “de baixo para cima” a que estamos nos referindo esteja 
em atuação (por obra e graça dos segmentos mais dinâmicos da agri-
cultura) no que toca a setores amplamente utilizadores de mão de obra 
não qualificada. Assim, por exemplo, a construção civil vem sendo lenta 
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ainda que irregularmente pressionada, no sentido da introdução de téc-
nicas mais modernas. De forma mais evidente, algumas práticas rurais 
ainda em plena voga no início dos anos 1970 (colheita manual, abate a 
machado) vêm desaparecendo por reconhecida incapacidade de dispu-
tar mão de obra com atividades agrícolas mais remuneradoras.

A seleção exercida por este princípio estaria certamente destinada a 
adquirir primordial importância no caso de transitarmos efetivamente 
para uma economia de massas. Neste plano surgem como questões cen-
trais a política de salário-mínimo (e sua efetividade) e o apoio à trans-
formação de atividades que ainda abrigam práticas flagrantemente atra-
sadas — onde deveriam ocorrer autênticos “choques de produtividade”, 
acompanhados de reorganização empresarial.

Sociedade de massas e consumo de massas

O Brasil já é uma sociedade de massas — como vem sendo subli-
nhado por cientistas políticos e sociólogos — e deverá transformar-se 
numa economia de massas. Não é difícil argumentar, aliás, que ali onde 
a emergência social e política das massas não foi acompanhada da ele-
vação e diversificação do consumo dos trabalhadores (exemplo: Itália do 
pré-guerra), a turbulência política e a busca de soluções excepcionais 
tomaram conta da vida social. O que acabo de dizer não equivale, con-
tudo, ao anúncio de novas e terríveis dificuldades. Como procurei mos-
trar ao longo desta exposição, simplesmente não é preciso inventar um 
outro país para passarmos ao consumo de massas. De fato, e contraria-
mente ao mito de Belíndia que domina a análise de tantos economistas, 
a economia brasileira praticou, sem que isto fosse proposto ou discutido, 
um ensaio de economia de massas entre as décadas de 1960 e 1980. A 
experiência terminou abruptamente neste último ano, e o balanço da 
década de 1980 parece indicar antes instabilidade do que avanços ou re-
trocessos expressivos em relação à posição alcançada em fins da década 
de 1970. Politicamente, no entanto, as massas patentemente emergiram 
— tendo este fenômeno se iniciado antes da grande crise econômica — e 
a discrepância entre a cessação do progresso material e a redistribuição 
do espaço político contribui certamente para a imensa frustração que 
tomou conta desta sociedade. Por outro lado, é preciso frisar que a reto-
mada da revolução do consumo de massas não requer que o consumo 
passe a crescer à frente do PIB — o que seria, aliás, uma impossibilidade, 
dado o recuo ocorrido nos investimentos. Seria necessário, isto sim, que 
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o crescimento econômico voltasse a se dar a um bom ritmo, permitin-
do ao consumo privado crescer sustentadamente, digamos, 5% ao ano. 
Desta feita, no entanto, dadas as mudanças ocorridas no mercado de 
trabalho (e tendo-se em conta a desaceleração esperada da população 
economicamente ativa), o crescimento da massa de salários resultará, 
pela primeira vez, predominantemente em elevação dos salários e não 
no mero aumento do número de trabalhadores.

Finalizando, acrescento que o fenômeno da economia de massas su-
gere, no meu entender, a introdução de uma importante distinção en-
tre massas passivas — legiões de consumidores que, além de consumir, 
se limitam a repetir, infindavelmente, as mesmas tarefas produtivas — e 
massas ativas, cuja integração à vida econômico-social não é tão mar-
cadamente unidimensional. Historicamente, a distinção nos remete aos 
EUA, no primeiro caso, e a experiências tão diversas como a sueca e a ja-
ponesa (onde a participação dos trabalhadores nas decisões tomadas no 
nível da produção é particularmente acentuada). Isto posto, acredito que, 
tendo em vista a evolução recente dos trabalhadores no Brasil, marcada 
pelo enorme aumento da sua capacidade de organização e, num outro 
plano, a natureza quase que necessariamente participativa do trabalho 
no paradigma tecnológico e organizacional centrado na microeletrônica, 
deve-se admitir como uma possibilidade forte que o Brasil venha a se 
transformar numa sociedade de massas ativas — o que, não chegando a 
ser uma perspectiva empolgante, não deixa de ser uma utopia, pedestre 
porém decente.
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