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RESUMO 

O objetivo desse trabalho é investigar os mecanismos macroeconômicos e estruturais que 

favoreceram o aumento da vulnerabilidade externa da economia brasileira após as políticas 

neoliberais desde década de 1990 e no decorrer dos anos 2000. Determinando o conceito da 

vulnerabilidade e sua importância para o crescimento econômico, este ensaio parte do princípio 

de que as novas reformas neoliberais, como a abertura comercial e financeira, agravaram a 

necessidade de financiamento externo e fomentaram a desnacionalização da economia 

brasileira. Constituindo um processo de estagnação capitalista do Brasil e de limitação do 

crescimento econômico. A hipótese deste trabalho é de que esse processo neoliberal resultou 

num forte aumento da vulnerabilidade externa brasileira ao longo dessas três décadas, pois o 

crescimento econômico se encontrou cada vez mais delimitado pelos ciclos econômicos 

internacionais durante esse período e os mecanismos de política econômica estão restritos a 

alcançar entradas de capital financeiro externo cada vez maiores para reequilibrar o balanço de 

pagamentos do governo brasileiro. Portanto, a corrente de pensamento que conduziu as 

reformas econômicas brasileiras falhou como estratégia de desenvolvimento, reforçando a 

inserção do Brasil como uma nação periférica no contexto internacional. Esse trabalho também 

busca ressaltar a importância do comportamento da estrutura produtiva com impacto na 

vulnerabilidade econômica externa brasileira. 

PALAVRA-CHAVE: neoliberalismo, vulnerabilidade externa brasileira, estagnação 

econômica, CEPAL. 



 

 

ABSTRACT 

The objective of this work is to investigate the macroeconomic and structural mechanisms that 

favored the increase of the external vulnerability of the Brazilian economy after neoliberal 

policies since the 1990s and during the years 2000. Determining the concept of vulnerability 

and its importance for economic growth, this assumption is based that neoliberal reforms, such 

as trade and financial liberalization, have aggravated the need for external financing and have 

encouraged the denationalization of the Brazilian economy. It is a process of capitalist 

stagnation in Brazil and a limitation of economic growth. The hypothesis of this work is that 

this neoliberal process resulted in a strong increase of the Brazilian external vulnerability during 

these three decades, since the economic growth was more and more delimited by the 

international economic cycles during this period and the economic policy mechanisms are 

restricted to to reach increasingly larger external financial capital inflows to rebalance the 

balance of payments of the Brazilian government. Therefore, the current of thought that led to 

the Brazilian economic reforms failed as a development strategy, reinforcing the insertion of 

Brazil as a peripheral nation in the international context. This work also seeks to highlight the 

importance of the productive structure behavior with an impact on the Brazilian external 

economic vulnerability. 

KEYWORDS: neoliberalism, brazilian external vulnerability, economic stagnation, CEPAL. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho reside na análise dos impactos gerados pelo modelo neoliberal 

de política econômica instaurado no Brasil durante a década de 1990. Os efeitos dessa política 

serão apresentados na perspectiva da vulnerabilidade externa do Brasil perante os ciclos 

econômicos internacionais e a estagnação do crescimento econômico. Ressalta-se a imposição 

do neoliberalismo ao Brasil pelo receituário de política econômica do Consenso de Washington 

e, também, como os governos e o pensamento econômico da CEPAL promoveram e/ou se 

submeteram às reformas liberalizantes. A estrutura produtiva brasileira torna-se cada vez mais 

dependente do cenário econômico externo através de sua desnacionalização. Portanto, a 

corrente de pensamento que conduziu as reformas econômicas brasileiras falhou como 

estratégia de desenvolvimento, reforçando a inserção do Brasil como uma nação periférica no 

contexto internacional. 

 O primeiro capítulo consiste em contextualizar as políticas neoliberais em suas práticas 

e pensamentos. De início se explícita as circunstâncias que permitiram ao Consenso de 

Washington impor o modelo neoliberal à política econômica brasileira, e sua argumentação 

baseada na estabilização macroeconômica e fiscal. Sendo assim, se estabelece políticas de 

abertura comercial e financeira, reforma fiscal, um novo regime cambial e privatizações. Logo 

após se apresenta a submissão teórica admitida pela CEPAL ao modelo ortodoxo e, por último, 

como esse processo de submissão se ratifica nas práticas econômicas dos governos das décadas 

de 1990 e 2000. 

Após ser feita a contextualização histórica da imposição neoliberal, o segundo capítulo 

retrata os mecanismos macroeconômicos e estruturais decorrentes do modelo neoliberal, que 

como consequência tenderam a aumentar a vulnerabilidade externa econômica brasileira e a 

estagnação do crescimento econômico pela compressão do investimento. Esse capítulo remete 

os efeitos da abertura externa (comercial e financeira), das privatizações, da função da taxa de 

juros, do regime fiscal e da supressão do investimento produtivo.  
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CAPÍTULO I: CONTEXTUALIZAÇÃO DA IMPOSIÇÃO NEOLIBERAL A PARTIR 

DE 1990 NA POLÍTICA ECONÔMICA BRASILEIRA 

1.1 Consenso de Washington: a submissão brasileira e o modelo neoliberal 

Durante a década de 1980 o processo de globalização e o discurso neoliberal se 

difundiam nos países desenvolvidos após a crise do fordismo e os choques do petróleo ocorridos 

no decênio anterior. Na periferia se verificava a decadência do Modelo de Substituição de 

Importações e crise da dívida externa, como no caso do Brasil, que resistiu à onda globalizadora 

nos anos de 1980 graças às reformas políticas e à ascensão sindicalista. Após esse período, em 

1990, quando os países desenvolvidos já estavam inseridos num contexto globalizado após sua 

fase de adaptação, o Brasil se submete ao liberalismo e ao receituário do Consenso de 

Washington de maneira subordinada à ordem mundial. Com o desenrolar das reformas 

neoliberais iniciadas no governo Collor e Itamar, o neoliberalismo se torna hegemônico no 

Brasil no governo Cardoso, ao consolidar o Plano Real. (FILGUEIRAS, 2006, p. 69-70) 

A crise da dívida externa nos países periféricos se despertou nos anos 1980, 

principalmente após o colapso cambial mexicano em 1982. Em 1970 esses países se 

endividaram tomando empréstimos a taxas de juros baixas devido ao excesso de liquidez no 

mercado internacional, entretanto após o 2º Choque do Petróleo e o aumento da taxa de juros 

estadunidense, a periferia passou a sofrer choques cambiais, extensão do montante de juros a 

ser pago e elevação dos déficits comerciais. Reduzindo, assim, a liquidez internacional no final 

da década de 1970 e prolongada nos anos 1980, países como o Brasil não tinham capacidade 

para realizar a rolagem de dívidas por conta da ausência de recursos financeiros externos. 

Protagoniza-se uma crise geral nos balanços de pagamentos de toda a periferia. Dado esse 

cenário e sem ponderar as causas da recessão periférica, o FMI assume sua função de proteger 

os interesses do capital financeiro mundial, sendo assim, para pagamento dos empréstimos 

ofertados pelas nações desenvolvidas, se impôs acordos inflexíveis de política econômica aos 

países da periferia, incluindo o Brasil. (FILGUEIRAS, 2006, p. 71-73) 

Para o FMI o diagnóstico para a crise periférica tem por base um consumo excedente 

da periferia em comparação à sua capacidade produtiva, o que forçava o déficit na balança 

comercial e, consequentemente, a expansão do endividamento externo. A solução imposta se 

fundamenta na redução da demanda interna e dos gastos do setor público, instrumentalizada no 

controle do financiamento público, elevação da taxa de juros e estímulo às exportações. 
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Logrando, desse modo, a redução da atividade econômica e das importações. O plano de 

funcionamento dos programas de estabilização indica as variáveis externas e depois, como 

forma de reação a elas, o ajuste das variáveis internas. (FILGUEIRAS, 2006, p. 73-75) 

O plano neoliberal, por imposição de uma administração pública prudente, visava dois 

objetivos, a estabilização macroeconômica (inflação e balanço de pagamentos) e a promoção 

de reformas pró-mercado. O Consenso de Washington determinou a fórmula para atingir os 

objetivos. Quanto à política de estabilização monetária, poderia seguir a ortodoxia encurtando 

a demanda interna, ou a heterodoxia com a administração de preços, o que importava era atingir 

a estabilização. Já as reformas pró-mercado seriam compostas pela garantia da livre iniciativa 

com reformas estruturais e pela abertura comercial e financeira (CARCANHOLO, 2010, p. 

109). De acordo com Filgueiras (2006), para o Consenso de Washington a estabilização 

macroeconômica servia como pré-condição da efetivação das reformas neoliberais. 

Carcanholo (2010), acerca dos métodos para atingir a estabilização macroeconômica, 

afirma: 

O primeiro componente seria o da estabilização macroeconômica, com o objetivo de 

reduzir a inflação e controlar as contas governamentais. Não se pode dizer que haja 

uma política econômica de estabilização claramente neoliberal, apenas que o fracasso 

das políticas ortodoxas para completar este elemento do programa neoliberal 

provocou a introdução de instrumentos heterodoxos no combate à inflação, como a 

utilização da âncora cambial, seja na forma de regimes dolarizados ou de bandas 

cambiais. (CARCANHOLO, Marcelo. 2010, p. 146) 

A elaboração do receituário do Consenso de Washington continha suas exigências 

quanto à política econômica. No âmbito fiscal, a prescrição previa redução abrupta dos gastos 

do setor público, reforma tributária de modo a incorporar mais impostos indiretos e regressão 

do imposto de renda, constituindo uma inflexível disciplina orçamentária. O regime cambial 

deveria seguir um esquema de dolarização, direta ou indireta, concomitante à valorização 

cambial e à política monetária passiva. Em sincronia, realizar a abertura comercial e financeira, 

com o argumento do mercado doméstico competir com o internacional e absorver capitais 

externos, de modo a extinguir o protecionismo até então praticado, por ser, de acordo com o 

Consenso, uma forma ineficiente de atender o consumidor nacional. Para suplemento da 

poupança nacional e transferência tecnológica, os investimentos estrangeiros diretos deveriam 

agir em todos os setores da economia, com isso acarreta-se o processo de privatizações visando 

a presença desse capital estrangeiro e sua função fiscal de reduzir as dívidas do Estado. Em 

último aspecto, a proteção à propriedade intelectual e o consentimento de monopólios aos 

detentores de patentes. (FILGUEIRAS, 2006, p. 95-96) 
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Sobre a argumentação pró-mercado, Carcanholo (2010) explica: 

As reformas estruturais de abertura comercial, desregulamentação dos mercados, 

privatização de estatais e de serviços públicos, a eliminação da maior parte dos 

subsídios, garantindo a liberalização dos preços, e a abertura financeira, formam o 

segundo elemento. São pré-condições estruturais que possibilitam o funcionamento 

da economia de mercado, com prudência fiscal, apoiada na iniciativa privada que, 

para o pensamento neoliberal, garantem o terceiro elemento do programa com a 

retomada dos investimentos e crescimento econômico associado à distribuição de 

renda para os países periféricos. A economia de mercado, funcionando sem 

intervenções e/ou regulamentações levaria à ordem natural harmônica, ao 

desenvolvimento econômico. (CARCANHOLO, Marcelo. 2010, p. 146) 

Em resumo, o Consenso de Washington impôs ao Brasil um receituário ortodoxo de 

política econômica, para resgate das contas públicas e estabilização macroeconômica. A partir 

da década de 90 o Brasil passa a seguir as reformas neoliberais à risca e, como veremos no 

decorrer deste trabalho, é penalizado nas suas trajetórias de crescimento e investimento, e 

consequente aumento da dependência aos ciclos de crescimento internacionais.  

1.2 O debate neoestruturalista e a submissão da CEPAL ao neoliberalismo nos anos 1990 

Na necessidade de lançar uma teoria do desenvolvimento que englobasse as 

singularidades das economias periféricas, surge a Comissão Econômica para a América Latina 

(CEPAL). Sua contraposição inicial incluía romper com a hipótese das vantagens comparativas, 

pois como resultado da deterioração dos termos de troca a periferia transfere renda para os 

centros capitalistas. Os países centrais, os industrializados no comércio internacional, e 

desfrutando do setor secundário como epicentro da demanda de trabalho, logra aumentos 

salariais e vantagens com a tecnologia intensiva em capital. Enquanto isso, a periferia, por não 

dispor de um setor secundário desenvolvido, não tornando propício um ambiente de produção 

tecnológica, conduz a dinâmica econômica à baixa produtividade, baixos salários e 

desemprego. Com isso, o excedente da força de trabalho seria direcionado à produção de 

primários, causando aumento da oferta no comércio internacional e consequentemente a 

redução de seus preços. Portanto, a interpretação cepalina vai na contramão a análise ortodoxa, 

em que o determinante dos preços é a elasticidade da demanda dos produtos.  

(CARCANHOLO, 2007, p. 134-135) 

Desse modo, pela interpretação cepalina à hipótese das vantagens comparativas, a 

distorção entre as economias periféricas e centrais na divisão internacional do trabalho só 

tenderiam a se manter. Preservando o subdesenvolvimento dos países periféricos, estes 

ampliam seu grau de dependência internacional, causando as dificuldades estruturais dos 
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mesmos. (CARCANHOLO, 2007, p. 135) 

A proposta do pensamento clássico da CEPAL incluía medidas corretivas no plano do 

comércio internacional, aliadas a uma política/estratégia econômica pró-

industrialização, baseada no processo de substituição de importações, que promovesse 

o desenvolvimento e o fim, ou pelo menos redução, da dependência em relação aos 

mercados internacionais. Essa proposta desenvolvimentista fornecia ao Estado um 

papel central na medida em que este seria o responsável pelo planejamento desse 

desenvolvimento e por implementar essa estratégia/política econômica adequada ao 

esforço industrializante. (CARCANHOLO, Marcelo. 2007, p. 135) 

O pensamento clássico da CEPAL se designa como antítese ao modelo ortodoxo 

conservador. Esse último apresenta o subdesenvolvimento como mera caracterização da 

insuficiência das capacidades produtivas dos países periféricos, sendo assim, basta implementar 

políticas pró mercado, sem impasses ao comércio internacional e aceitando a divisão do 

trabalho com base nas vantagens comparativas. (CARCANHOLO, 2007, p. 135) 

Durante os anos 90, década da crescente das reformas neoliberais na América Latina, a 

Nova CEPAL não cumpriu seu papel, até então, de oposição à ortodoxia. Pelo contrário, ela se 

sujeitou ao discurso do Consenso de Washington. Na tentativa de se posicionar como meio-

termo dos extremos de pensamentos, a Nova CEPAL falha no quesito estratégia de 

desenvolvimento. Seu plano de retoque nas reformas liberalizantes para minimizar as distorções 

intrínsecas do Consenso não a isenta de ter se submetido, ou de ter apoiado, as reformas pró-

mercado. Constituindo assim uma linha neoestruturalista, na qual a preferência são as reformas 

ortodoxas e, em decorrência disso, o Estado lança-se na função regulatória de estímulo à 

concorrência privada como se ela fosse o fator de desenvolvimento econômico. 

(CARCANHOLO, 2007, p. 136-137)  

O pensamento clássico cepalino pressupunha limitação à abertura da economia e o 

Estado assumia o encargo do plano de desenvolvimento. Enquanto isso, o neoliberalismo 

defende a abertura dos mercados e o Estado mínimo. A partir dos anos 90, com o domínio do 

Consenso de Washington nos países latino-americanos, a Nova CEPAL fundamenta seu 

neoestruturalismo abraçando a abertura econômica, onde iria alcançar a competitividade 

internacional através dos baixos salários com fomento da concorrência externa. Sendo assim, o 

Estado surge como cúmplice da abertura incentivando a iniciativa privada. Em sua essência, a 

Nova CEPAL, assim como a ortodoxia, se apoia no desenvolvimento para fora. 

(CARCANHOLO, 2007, p. 138) 

Então, se a essência do neoestruturalismo se assemelha com o discurso neoliberal, como 
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a Nova CEPAL poderia argumentar ser a intermediária entre o discurso cepalino originário e a 

ortodoxia? O que a difere do neoliberalismo? Carcanholo (2007) explana: 

A resposta está no papel do Estado. O neoliberalismo defenderia a passividade deste 

frente aos sinais de mercado, enquanto o Estado da Nova CEPAL seria ativo. Mas, o 

que se entende por Estado ativo? Não se trata mais de direcionar, planejar, 

implementar uma política econômica que contrarie os sinais do mercado, mas de um 

Estado que regule os mercados, no sentido que garanta o melhor ambiente 

institucional para as decisões privadas, a livre iniciativa e o estímulo à concorrência, 

ou seja, permita ao mercado a primazia na definição do desenvolvimento. 

(CARCANHOLO, Marcelo. 2007, p. 139) 

A agenda da Nova CEPAL se fundamenta no que ela denominou de "Transformação 

Produtiva com Equidade", tomando a concorrência internacional, a abertura comercial 

praticada por outros países e a globalização como dadas. Como consequência disso aproveitar 

as possibilidades resultantes desse processo e a execução de políticas sociais compensatórias. 

Os meios para garantir os ganhos de produtividade e equidade econômica, agora, são adaptados 

ao discurso neoliberal. O primeiro seria conquistado através da concorrência internacional e o 

segundo através de políticas sociais. Consentindo com a matriz ortodoxa, a Nova CEPAL se 

caracteriza mais como um reformismo conservador. (CARCANHOLO, 2007, p. 139-140) 

O neoestruturalismo da Nova CEPAL assume a abertura comercial e financeira, mesmo 

que de maneira guiada, pois ao aumentar o grau de liberalização financeira, o grau de 

vulnerabilidade da economia perante os ciclos internacionais também aumenta. 

Vulnerabilidade retratada pela fragilidade do câmbio, instabilidade na oferta de crédito e 

alterações na demanda agregada. O caráter regulador da Nova CEPAL reconhece a volatilidade 

que os capitais de curto prazo acarretam. Carcanholo (2007) conclui que para o pensamento 

neoestruturalista: 

Trata-se de utilizar a política regulatória, até de controles de capital quando 

necessário, no sentido de incentivar os investimentos produtivos com capitais externos 

de longo prazo, e desincentivar a entrada de capitais de curto prazo com interesses 

meramente especulativos. (CARCANHOLO, Marcelo. 2007, p. 141) 

A hipótese da Nova CEPAL para o êxito da liberalização da conta de capital se enquadra 

na sua concepção do ciclo de endividamento virtuoso, no qual o financiamento externo 

adquirido deveria passar por três fases para compensar a dívida inicial, como explica 

Carcanholo (2007): 

Na primeira fase, em que a taxa de investimento do país é maior do que a poupança 

interna disponível, o gap existente é financiado pelo capital externo. Nesse período 

inicial, a dívida externa cresce mais rápido do que o PIB, porque os novos 

empréstimos são tomados para sustentar o déficit de poupança interna e o 

refinanciamento da dívida que por ventura for vencendo. No período seguinte, o 
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crescimento econômico conseguido com o financiamento externo produz um excesso 

de poupança interna com respeito aos níveis de investimento, o que lhe permitirá pagar 

progressivamente os juros da dívida contraída. O saldo comercial, por sua vez, passa 

a ser positivo nesta segunda fase, ao contrário da primeira. Isso possibilita que a taxa 

de crescimento da dívida decline gradualmente até se tornar inferior à taxa de 

crescimento do PIB e o estoque de dívida pare de crescer. Na última fase, o 

crescimento econômico e a expansão do excedente de poupança interna permitem que 

o país pague os juros da dívida e comece a amortizar o principal da mesma, até que 

ela se anule. (CARCANHOLO, Marcelo. 2007, p. 142) 

Carcanholo (2007) ainda enfatiza os pressupostos que a Nova CEPAL reconhece para 

que esse procedimento dê certo. O primeiro pressuposto ressalta a importância do investimento 

produtivo, e só dessa forma a entrada de capital externo geraria o crescimento no PIB desejado. 

O segundo diz respeito ao capital especulativo, que deve ser regulado para atuar a longo prazo, 

e assim reduzir a volatilidade econômica. O terceiro defende a importância do superávit 

comercial e, portanto, o investimento produtivo gerado deve ser direcionado para a exportação, 

ocasionando saldos para pagamento da dívida externa. (CARCANHOLO, 2007, p. 143) 

Há ainda falha internas dentro do próprio neoestruturalismo, como Carcanholo (2007) 

evidencia quando expõe dois pressupostos não explorados pela Nova CEPAL em seu 

planejamento do ciclo do endividamento virtuoso. O que deveria ser o quarto pressuposto está 

focado na formação de superávit comerciais e poupança interna para abater o endividamento 

inicial, e isso se relaciona com a taxa de juros internacionais. Caso ocorra um aumento da taxa 

de correção da dívida, o pagamento de juros aumentaria junto, com a poupança e balança 

comerciais insuficientes para abater esse crescimento, seria necessário refinanciar o 

endividamento, e assim, causando a vulnerabilidade econômica num processo de círculo 

vicioso. O outro pressuposto não reconhecido receia o possível déficit na balança de serviços 

no caso da tomada dos lucros e dividendos do capital produtivo pelos investidores externos, 

sem controle das remessas o déficit de serviços alcançará um patamar que seja necessário um 

novo financiamento externo, podendo obter uma intensidade abusiva se somado com o 

pressuposto anterior. (CARCANHOLO, 2007, p. 144) 

O fundamento primordial do modelo de endividamento virtuoso da Nova CEPAL 

assume a lógica neoliberal de funcionamento, a necessidade de obter capital estrangeiro dos 

países periféricos provém de um hiato de poupança interna, que seria incapaz de abastecer o 

investimento e, portanto, estimular o crescimento econômico. Carcanholo (2007) ainda retifica: 

"[o]ra, a determinação do investimento por uma poupança prévia é justamente a hipótese básica 

de qualquer modelo ou teoria ortodoxa". (CARCANHOLO, Marcelo. 2007, p. 145). 
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No fim das contas o modo de operação da Nova CEPAL se compromete mais em reduzir 

as imperfeições do modelo neoliberal do que defrontar o pensamento ortodoxo, como era no 

passado. Carcanholo (2007) bate o martelo nesse sentido, afirmando que "[a]tualmente, a 

CEPAL acompanha o pensamento convencional, isso quando não vai a reboque do 

revisionismo, com seu modelo de Reforma das reformas". (CARCANHOLO, 2007, p. 154) 

1.3 Políticas econômicas neoliberais instauradas no Brasil nos anos 1990 e manutenção 

dos pilares neoliberais ao neodesenvolvimentismo 

Os adeptos das reformas defenderam o seu sucesso, mas vários dados macroeconômicos 

não sustentam essa opinião: a taxa média de crescimento na década de 1990 foi inferior à dos 

anos 1980, com 1,78% e 2,20% respectivamente; o investimento em relação ao PIB também se 

reduziu, caindo de 17,7% para 15,9% de uma década para a outra, o desemprego subiu 4,3 

pontos percentuais até 1999 e, nesse ano, ocorreu o colapso cambial, com a incapacidade do 

Brasil de financiar a rolagem de dívidas diante do aumento dos passivo externo, decorrendo na 

alteração da política cambial, passando de um regime de paridade ao dólar para flutuante. 

(CARCANHOLO, 2010, p. 110-111) 

O modelo neoliberal, por imposição, exigiu a alteração estrutural pró-mercado, como 

abertura comercial e financeira, e um penoso processo de estabilização contracionista. 

Propiciando a aquisição de ativos e passivos em moeda estrangeira e a participação de 

estrangeiros no mercado doméstico, o mercado financeiro brasileiro foi se desnacionalizando 

durante a década, sua reestruturação se qualificou como crescimento do mercado de títulos em 

relação ao de crédito, somado com a redução paulatina do investimento do setor público e de 

suas instituições. Carcanholo (2010) conclui que, "[d]o ponto de vista das contas externas, esse 

processo de abertura implicou uma elevação estrutural da necessidade de financiamento 

externo, aumentando a dependência dos fluxos externos para fechamento da balança de 

pagamentos, e da vulnerabilidade externa da economia". (CARCANHOLO, Marcelo. 2010, p. 

111). No decorrer da década de 1990 o autor ainda disseca os indicadores da dívida pública: 

Ao longo dos anos 90, a dívida externa brasileira cresceu 108%, o passivo externo 

líquido 195,7%, o serviço da dívida externa (pagamento de juros e amortizações) 

160%, o serviço do passivo externo (serviço da dívida mais remessa de lucros e 

dividendos) 132%, o estoque da dívida pública, entre 1994 e 1998, subiu 572%, e os 

pagos por essa dívida, no mesmo período, 415%. (CARCANHOLO, Marcelo. 2010, 

p. 111) 

Durante o governo Itamar Franco a missão era a preparação para o Plano Real através 
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de reformas neoliberais da política fiscal. Redução de gastos do setor público, aumento da 

tributação, rigidez aos repasses de Estados e Municípios a União, início do processo de 

privatizações e reforma bancária. Ao instituir o FSE (Fundo Social de Emergência) para o ano 

de 1994, o Governo assegurou a viabilidade de cortes em seus gastos, tendo melhor 

administração de seus fluxos de caixa em seu orçamento. (FILGUEIRAS, 2006, p. 102-104). 

Filgueiras (2006) completa: 

As iniciativas tomadas nesse período procuraram responder ao problema do 

desequilíbrio orçamentário do Estado, em particular a sua fragilidade de 

financiamento, considerando como um dos elementos cruciais da aceleração da 

inflação no Brasil. Segundo os autores do Plano [Real], esse processo constituiria um 

novo regime fiscal para o país. (FILGUEIRAS, Luiz. 2006, p. 102) 

O novo regime fiscal se constituiu no aumento da alíquota dos impostos federais, volta 

do Imposto Provisório sobre Movimentações Financeiras (IPMF) e corte nas despesas no valor 

de 40%, com redução das transferências para estados e municípios e renegociação das dívidas 

dos mesmos com a União. Torna-se claro como o FSE objetivou a possibilidade de maior 

domínio no direcionamento dos gastos do governo, e assim, alcançar o equilíbrio fiscal primário 

e utilidade eleitoreira. (FILGUEIRAS, 2006, p. 102) 

Filgueiras (2006) define a prática do início da estratégia neoliberal: 

Essa primeira parte do plano se propôs a construir a chamada "âncora fiscal" dos 

preços, isto é, procurou garantir aos diversos agentes econômicos que o Governo só 

gastaria o que arrecadasse, não havendo, portanto, possibilidade de emissão primária 

de títulos e moeda com o intuito de cobrir gastos correntes do Governo. 

(FILGUEIRAS, Luiz. 2006, p. 103) 

As reformas neoliberais do governo Cardoso já foram instauradas imediatamente no 

início de seu governo com apoio do Congresso Nacional. No âmbito econômico a política 

visava desmanchar os monopólios do Estado, como no setor petrolífero, em sua exploração e 

refino, no setor de telecomunicações e distribuição energética. A ideia foi promover a igualdade 

de oportunidades do Estado ao capital estrangeiro. A administração pública passou pelo seu 

processo de terceirizações de vários setores da esfera social, redefinindo a função do Estado e 

a função de empresas privadas, somado com a possibilidade de demissões no funcionalismo 

público, principalmente no campo estadual e municipal. (FILGUEIRAS, 2006, p. 111). Sendo 

argumento da maior fonte de déficit público, a Previdência Social não escapou das reformas 

neoliberais: o estabelecimento da reforma veio em 1998 com o Programa de Estabilização 

Fiscal, e Filgueiras (2006) descreve seu objetivo de: 

Acabar, ou ao menos restringir bastante as chamadas aposentadorias especiais, redefinir 
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a aposentadoria proporcional e por tempo de contribuição, aumentar a contribuição dos 

funcionários públicos da ativa e instituí-la para os inativos e estabelecer um teto 

máximo de benefícios para os trabalhadores do setor privado menor do que existente, 

abrindo espaço para a atuação mais desenvolta dos fundos de pensão privados. 

(FILGUEIRAS, Luiz. 2006, p. 111-112) 

Durante o governo Cardoso, as reformas fiscais só aparecerem em 1999 com a crise 

cambial, pode-se dizer que o governo de Itamar Franco já havia viabilizado as reformas fiscais. 

(FILGUEIRAS, 2006, p. 110-112) 

A fase final do Plano Real instaurou a nova moeda ao abrigo da âncora cambial, que 

fixava a paridade do real ao dólar, possibilitada pelo acumulado de reservas já planejadas desde 

1993. A âncora cambial delimitou a política monetária brasileira, o montante de real emitido 

seria conformado pelo volume de dólares disposto pelo Banco Central, impossibilitando 

emissões para cobrir déficits orçamentários, estabelecendo um novo regime monetário por seus 

formuladores. Mesmo com a dolarização da economia brasileira devido a paridade cambial, o 

governo não permitiu a conversibilidade do Real em dólar, dando flexibilidade para o regime. 

A transição para a nova moeda resultou, inicialmente, na extinção da pressão inflacionária com 

crescimento econômico, ainda que modesto, e redução do desemprego, efeitos realizados a 

partir da abertura comercial e redução das alíquotas de importação, e cessação de barreiras ao 

capital financeiro internacional, instrumentalizado pelos aumentos da taxa de juros doméstica 

e valorização cambial. Filgueiras (2006) conclui que "toda essa estratégia só foi possível porque 

apoiou-se numa política de juros altos, com entrada no país de um grande fluxo de capital de 

curto prazo, e num elevado nível de reservas cambiais". (FILGUEIRAS, 2006, p. 108-110) 

O Plano Real se apresenta em alta correlação com o neoliberalismo, como Filgueiras 

(2006) afirma: 

Passados cinco anos de adoção da nova moeda, pode-se perceber, mais do que nunca, 

o relevante papel político cumprido pelo Plano Real para a implementação do projeto 

liberal no Brasil. É nessa medida que se deve reconhecer que ele não foi, e nem é, 

apenas um plano de estabilização monetária. (FILGUEIRAS, Luiz. 2006, p. 114) 

O governo Collor já iniciava o processo de privatizações, proposto pelo modelo 

neoliberal, no início da década de 1990, denominando de Programa Nacional de Desestatização 

(PND), esse processo foi difundido no governo Cardoso, no qual foi privatizada a Vale do Rio 

Doce e houve concessões nos serviços de eletricidade e telecomunicações. O projeto neoliberal 

imposto pressupunha diversos argumentos "positivos" de cunho estrutural, sendo eles: a defesa 

da livre iniciativa, maior eficiência, incentivos ao setor privado e evitar o efeito crowding-out. 

Na ótica conjuntural, o argumento categórico é a atratividade ao investimento externo 
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relacionado com a credibilidade política, junto com a ampliação dos recursos para abater os 

déficits fiscais e garantir a estabilidade macroeconômica, redução dos investimentos públicos e 

a geração de externalidades positivas sobre o mercado de capitais. Collor se apoiava na 

aplicação dos recursos da desestatização em áreas sociais, modernização da indústria e 

liquidação da dívida pública. Enquanto Cardoso, preponderava a redução da dívida pública em 

detrimento às outras áreas. (FILGUEIRAS, 2006, p. 112-116) 

Diante da crise cambial de 1999, a política cambial é modificada do regime fixo para o 

flutuante com operações do Banco Central para controlar as flutuações, regime que segue assim 

até hoje. A política monetária também é afetada, e o governo brasileiro adota o regime de metas 

inflacionárias, utilizando a taxa de juros para conter a demanda. No plano fiscal segue-se a 

lógica de obtenção de megassuperávits primários para abatimento do serviço da dívida pública. 

Constituindo assim, o tripé macroeconômico vigorante. O procedente dessa "correção de 

instrumentos", acolhida pelos neoliberais, gerou uma nova fase de dependência: a dívida líquida 

do setor público se manteve em crescimento, o passivo externo líquido prosseguiu acumulando-

se e a balança comercial só foi superavitária em 2001, por conta de uma desvalorização cambial 

e pelo aumento da demanda internacional por commodities que favoreceu o setor primário 

exportador brasileiro. Conclui-se que, mesmo com a mudança na política econômica em 

decorrência do colapso cambial de 1999, nada se alterou dos componentes estruturais que 

contribuem para a vulnerabilidade externa brasileira. (CARCANHOLO, 2010, p. 111-112) 

O contexto eleitoral de 2002 representa uma forte insatisfação popular, caracterizada 

pela piora da situação social em decorrência das políticas neoliberais. A falha do neoliberalismo 

já se demonstrava ali, quando os discursos dos principais candidatos marcavam a promoção do 

capital nacional produtivo para reestabelecer o crescimento econômico e reduzir o desemprego 

deliberado pelo neoliberalismo. (CARCANHOLO, 2010, p. 112) 

Em 2002, o governo de Cardoso chega a um acordo com o FMI preservando as políticas 

econômicas neoliberais vigentes. Com a revisão desse acordo em 2003, o governo Lula acata 

as exigências e mantém a estrutura neoliberal presente com a carta do povo brasileiro. 

Carcanholo (2010) ainda elucida a "traição" de Lula: 

Eleito o governo Lula, rompe-se com a estratégia neoliberal de desenvolvimento, indo 

na direção contrária da sinalização dada durante a campanha? Pelo contrário, ele 

cumpre o que prometeu. Mantém-se o discurso e a prática - da estabilidade 

macroeconômica como precondição para qualquer política de mais longo prazo. As 

reformas estruturais pró-mercado, incluindo a liberalização comercial, financeira e 

produtiva, não apenas são mantidas como aprofundadas em seu governo. 
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(CARCANHOLO, Marcelo. 2010, p. 113) 

A liberalização financeira do governo Lula foi amplificada com a unificação do mercado 

cambial em 2005 seguindo os conformes do Consenso de Washington, junto à colaboração do 

envio de remessas ao exterior determinado pelo fim da Conta de Não Residentes e o 

alargamento dos prazos de cobertura cambial para exportações. Em 2006, o governo aumenta 

o acoplamento da entrada de recursos externos com o aumento da dívida pública com uma 

medida provisória, a MP 281, na qual para a compra de títulos de dívida pública brasileiro o 

governo autorizava vantagens fiscais ao investidor externo. O método liberalizante ainda 

permanece na ótica produtiva, pois os programas de investimento brasileiros estavam 

interligados ao setor privado e as estatais operavam à sombra de uma lógica semelhante da 

iniciativa privada, constituindo assim as Parcerias Públicos-Privadas, o Programa de 

Aceleração do Crescimento 1 e o Programa de Aceleração do Crescimento 2. Por fim, a posição 

do Brasil no comércio internacional é de sua promoção, visando garantir mais negócios, mesmo 

sem considerar que as dificuldades que a periferia dispõe está relacionada com o protecionismo 

dos países centrais. Carcanholo 2010 conclui que "este fato inegável dá um falso substrato para 

a promoção do livre-comércio como se isso fosse garantia para o desenvolvimento das 

economias atrasadas". (CARCANHOLO, 2010, p. 113-114) 

A contrariedade do discurso de Lula e sua prática no tocante do modelo econômico 

adotado desenha-se na preservação do discurso neoliberal e no aumento da dependência externa 

brasileira, como Carcanholo (2010) desenvolve: 

A manutenção do grau de abertura comercial e, portanto, da reestruturação produtiva 

que lhe é consequente, promoveram, ao longo do governo Lula, a elevação da 

dependência do mercado externo como centro dinâmico da economia brasileira 

(exportações como forma de escoamento da produção, isto é, realização do valor 

produzido e importações como a única maneira de garantir boa parte dos suprimentos 

e bens de capital necessários para a produção interna). Isto em que pese toda a 

propaganda oficial sobre a promoção do mercado interno. Por outro lado, isso 

implicou a acentuação do processo de reprimarização das exportações, o que, também 

leva à elevação da vulnerabilidade externa estrutural da economia brasileira. 

(CARCANHOLO, Marcelo. 2010, p. 114-115) 

O caráter "mais do mesmo" da política econômica do governo Lula está assegurado pela 

mesma condução do plano de desenvolvimento neoliberal precedente: a estabilização 

macroeconômica e as reformas pró-mercado. Portanto, Lula realizou com disciplina o tripé 

macroeconômico, instrumentalizado através das metas de inflação, dos megassuperávits 

primários para sustento da dívida pública e a taxa de câmbio por flutuação suja. Gerando assim, 

um cenário de limitação dos gastos públicos, e restrição da demanda e do crédito pelas taxas de 
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juros. (CARCANHOLO, 2010, p. 115) 

A alteração chave do governo Lula foi em sua política comercial, mas muito mais pelos 

resultados superavitários da balança comercial, e não por uma mudança na condução da 

política. O governo Lula manteve a abertura comercial projetado na década anterior. A balança 

comercial passou a ser superavitária em 2001, ainda no governo Cardoso, após setes anos de 

déficit, não sendo competência exclusiva do governo Lula. Os fatores reais para a reversão dos 

saldos comerciais são derivados de uma conjuntura externa conveniente: resultado defasado da 

desvalorização cambial pós crise de 1999 e da desvalorização de 2002 por conta do período 

eleitoral; aumento dos preços das commodities e crescimento da economia mundial, 

favorecendo o setor exportador primário brasileiro; e, redução das taxas de juros internacionais, 

caracterizando um cenário de alta liquidez. Carcanholo (2010), então, conclui, "a obtenção de 

saldos positivos na balança comercial, a partir de determinado momento, reflete justamente o 

grau de dependência da economia brasileira frente aos movimentos dos mercados 

internacionais, fruto da inserção internacional passiva nas duas últimas décadas". 

(CARCANHOLO, 2010, p.116) 

No epicentro das reformas estruturais, promovidas pelo plano de desenvolvimento 

neoliberal e reforçadas no governo Lula, se destaca o seguimento da abertura externa, que gera 

o crescimento econômico através do aumento da concorrência e da produtividade, 

possibilitados pelo financiamento externo.  

Uma pequena, mas considerável, inflexão ocorre no programa de crescimento 

econômico no governo Lula, que contrapõe a noção de "traição" do presidente na manutenção 

das reformas neoliberais. Em seus programas o centro do modelo econômico petista foi o 

consumo das massas populacionais, plano regido por dois pilares: a distribuição de renda e o 

fomento de crédito às famílias. Desse modo, a iniciativa privada ganharia estímulo para atender 

a demanda e obtendo economias de escala, geraria o crescimento econômico. No período de 

governo petista o programa de desenvolvimento da demanda se compôs por meio do salário 

mínimo que observou um aumento de 70% em termos reais, programas de distribuição de renda 

como o bolsa família, políticas de promoção de endividamento das famílias (como o crédito 

consignado, habitacional e dos bancos públicos) e aumento de despesas públicas na área social, 

passando de 21,9% em relação ao PIB em 2005 para 25,2% em 2010. (ROSSI & MELLO, 

2016, p. 255-256) 
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A questão que se conclui no que se refere ao governo Lula, é que sua prática se 

assemelha muito com o pensamento submisso da Nova CEPAL, que aceitando a abertura 

externa e as reformas pró-mercado como estabelecidas, busca promover a redução de distorções 

através de políticas sociais de distribuição de renda, o que acontece só de forma limitada devido 

às restrições impostas pelo modelo econômico, e frágeis, como mostraria a reversão que 

ocorreria a partir de 2015. 
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CAPÍTULO II: OS MECANISMOS DA VULNERABILIDADE EXTERNA E 

ESTAGNAÇÃO PRODUTIVA 

2.1 Abertura externa e privatizações: o primeiro passo para a desnacionalização 

produtiva e aumento da vulnerabilidade externa 

 A abertura comercial concebida pelas reformas neoliberais tem como principal 

consequência a elevação da necessidade financiamento externo da economia brasileira, 

testemunhando a elevação do grau de dependência aos ciclos econômicos internacionais. Tal 

consequência se argumenta diante de dois mecanismos. O primeiro está relacionado a uma 

conjuntura de valorização da taxa de câmbio, que promove déficits comerciais. O segundo 

reforça ainda mais a necessidade de abertura comercial por gerar um processo de substituição 

de importações às avessas, em que as empresas nacionais quebram por não conseguir concorrer 

aos produtos estrangeiros, que estão mais baratos devido à valorização cambial. No caso da 

abertura financeira o que ocorre é o ingresso de capital externo e o aumento dos empréstimos 

diretos, o que é útil para financiar as contas deficitárias das transações correntes, entretanto a 

longo prazo o crescimento do passivo externo líquido e o pagamento de serviços causados pela 

abertura financeira vão aumentar a necessidade futura de financiamento externo. Caracteriza-

se assim o processo de vulnerabilidade externa da economia brasileira, por um mecanismo 

cumulativo motivado pela abertura comercial e financeira das reformas neoliberais. 

(CARCANHOLO, 2010, p.118) 

 Como então se define a vulnerabilidade externa? Carcanholo (2007) explica que “[a] 

vulnerabilidade externa, por sua vez, se define pela capacidade de uma economia resistir a 

choques externos. A primeira cresce quando a segunda é reduzida.” (CARCANHOLO, 

Marcelo. 2007, p. 156). Operando em dependência de capital externo para financiar as contas 

do balanço de pagamentos, a fragilidade financeira brasileira se correlaciona cada vez mais com 

a instabilidade do Sistema Financeiro Internacional. Maior sendo essa dependência de capital 

estrangeiro, menor será a capacidade de resistir aos choques internacionais, desenhando um 

cenário de alta vulnerabilidade externa. (CARCANHOLO, 2007, p. 156) 

 Acerca da abertura comercial e financeira que a periferia sofreu com a imposição 

neoliberal, Carcanholo (2007) comenta: 

A elevação do grau de abertura externa das economias latino-americanas resultou na 

maior fragilidade financeira. Já a vulnerabilidade externa é uma consequência dessa 

fragilidade. As dimensões dessa vulnerabilidade são as opções de resposta 
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(instrumentos de política econômica) a choques e os custos de enfrentamento (ajuste) 

dos choques. O processo de abertura externa, em economias periféricas e dependentes, 

tende a reduzir os instrumentos de política econômica disponíveis para combater 

instabilidades e crises, assim como tende a aumentar os custos desse enfrentamento. 

(CARCANHOLO, Marcelo. 2007, p. 156) 

 No âmbito da produtividade do investimento brasileiro, o processo de abertura 

comercial trouxe consigo resultados positivos, como o aumento de sua produtividade física após 

1994. O contexto internacional estava caracterizado pelo rápido processo de inovação 

tecnológica, principalmente dos produtos de natureza eletrônica, que atinge vários setores da 

economia. Com a abertura comercial, composta pela valorização do câmbio e extinção de 

barreiras tarifárias, o setor produtivo brasileiro se atualiza parcialmente no aspecto tecnológico 

e encara a concorrência estrangeira. Mas o principal resultado gerado foi a alteração estrutural 

da oferta de bens de capital no Brasil. Ocorre assim um aumento do coeficiente importado de 

produtos, peças e componentes para a indústria, junto com a redução da oferta doméstica desses 

bens, conforme o Gráfico 1. Sendo assim, consolida-se o processo de internacionalização dos 

bens de capital, que enrijece a capacidade produtiva do investimento brasileiro perante a taxa 

de câmbio e a concorrência internacional. (CARNEIRO, 2007, p. 10-13) 

Gráfico 1 

 

Extraído de: Carneiro (2007), p. 10 

Carneiro (2007) ainda contrasta a importância do investimento público, em especial no 

setor de infraestrutura, com capacidade de gerar externalidades positivas e aumentar a 

produtividade do investimento privado: 
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O papel do investimento público no crescimento sustentado é essencial, na medida em 

que atua em áreas complementares ao investimento privado atendo-se a determinadas 

áreas de maior risco ou menor rentabilidade as quais ficariam descobertas na sua 

ausência. Tudo indica que o padrão exitoso de desenvolvimento no período recente, 

mesmo nos países desenvolvidos contém, em algum grau, uma combinação entre o 

investimento público e o privado, ou seja, há evidências do caráter complementar 

entre ambos. (CARNEIRO, Ricardo. 2007, p. 23) 

 A redução do investimento público brasileiro pode ser vista no Gráfico 2. Tal 

investimento está particularizado em obras de infraestrutura, e durante os anos 1980 este reduz 

paulatinamente. Esse movimento de contração é amplificado nos anos 1990 com a imposição 

das políticas neoliberais. O ajuste fiscal e o escopo das privatizações (que será tratado 

posteriormente) defendidos para obter saldos primários positivos renunciam a importância do 

investimento público, e assim, limita a produtividade do investimento nacional. (CARNEIRO, 

2007, p.22) 

Gráfico 2 

 

Extraído de: Carneiro (2007), p. 22 

 Concluindo, a abertura comercial e financeira acarretou não apenas o aumento da 

vulnerabilidade externa da economia brasileira, mas também a limitação da capacidade 

produtiva do investimento brasileiro e sua internacionalização. Sendo assim o investimento 

perde sua capacidade de gerar crescimento econômico e passa a ser mais um instrumento de 

dependência externa brasileira. 

 Um outro aspecto que influenciou no processo de desnacionalização da economia 

brasileira foi o processo de privatização fomentado pelo neoliberalismo. O governo Cardoso 

foi o protagonista do escopo das privatizações, estima-se que o valor das privatizações de 

Cardoso foi 9 vezes maior do que o valor dos governos Collor e Itamar juntos. As privatizações 

aprofundaram a inserção estrangeira na economia brasileira, modificando as condições do 

investimento no Brasil. A ampliação do IDE tornou o investimento doméstico mais refém do 
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ciclo internacional. De 1995 até 2000 a taxa média de crescimento anual do IDE foi de 19% e 

no início dos anos 2000 essa taxa reduziu para 14%, entretanto o investimento doméstico entre 

1995 e 2003 crescia a uma taxa média ínfima de 2,3%. (CARNEIRO, 2007, p. 26-30) 

 Filgueiras (2007) expõe os números do processo de privatização brasileiro nos anos 

1990. Durante o governo Collor 18 empresas foram vendidas arrecadando US$ 4 bilhões, 

enquanto Itamar privatizou 15 empresas, gerando um total de US$ 4,6 bilhões. A expansão 

privatizadora chegou a seu auge no governo Cardoso, somando o PND (Plano Nacional de 

Desestatização) e o setor de telecomunicações até 1999 o valor arrecadado aos cofres públicos 

chegou a US$ 88,3 bilhões. Sendo assim, Cardoso representa 85% do montante adquirido pelas 

privatizações. Um dos propósitos dessa política neoliberal era de arrecadar recursos para pagar 

a dívida interna. (FILGUEIRAS, 2006, p. 114-115). Obviamente, por esse argumento, as 

privatizações não atenderam às expectativas, como explica Filgueiras (2007): 

[Do] ponto de vista da solução para o programa da dívida interna, as privatizações não 

conseguiram, nem de longe, impedir o seu impressionante crescimento. Mesmo no 

que concerne ao plano externo da economia, onde o objetivo com as privatizações era 

permitir a entrada de capitais estrangeiros na forma de investimentos diretos, dando 

um tempo maior para a política de estabilização substituir a “âncora cambial”, o 

Governo não obteve sucesso. A situação se deteriorou rapidamente e a crise cambial 

se abateu sobre o país, apesar do enorme programa de privatizações executado pelo 

Governo Cardoso. (FILGUEIRAS, Luiz. 2007, p. 116) 

 A sentença acerca da falha do processo de integração financeira do Brasil no comércio 

internacional é explicada através da excessiva dependência do capital estrangeiro. A abertura 

financeira impulsiona a entrada do financiamento externo, que consequentemente ocasiona 

transferências futuras a serviço da dívida (pagamento de juros de amortizações) e a volatilidade 

intrínseca ao capital especulativo (com maior liquidez). (CARCANHOLO, 2007, p. 158) 

O cenário econômico encontrado no início da segunda metade da década de 1990 está 

caracterizado pela abertura comercial e financeira com valorização cambial, que inicialmente 

causaram a entrada de capitais externos de caráter especulativo, extinção da pressão 

inflacionária e modestos resultados positivos no crescimento econômico e emprego. No 

decorrer da segunda metade da década em questão o Brasil demonstrava grandes déficits 

comerciais, supervalorização do Real e aumentos sucessivos da taxa de juros. Como 

consequência das políticas neoliberais a situação no final da década foi de uma severa recessão 

econômica, saída dos capitais de curto prazo, crise cambial que resultou na mudança na sua 

política e retorno da inflação. (FILGUEIRAS, 2007, p. 97) 
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2.2 O piso estrutural da taxa de juros brasileira: o aborto dos objetivos internos 

 A partir das reformas neoliberais da década de 1990, os países periféricos, como o 

Brasil, sofreram uma drástica redução na independência de suas políticas monetárias. Sacrifica-

se, assim, os objetivos internos do setor público e reduz-se a capacidade de reagir a choques 

externos por um fator particular: o piso estrutural para a taxa de juros brasileira. Como já foi 

ponderado neste trabalho, as economias periféricas precisam elevar suas taxas de juros em 

relação às taxas dos países centrais para atrair o financiamento externo que dissolveria o déficit 

do balanço de pagamentos. Se praticada uma taxa menor a esse piso a economia brasileira 

sentiria a saída dos capitais externos provocando instabilidades econômicas e crises cambiais. 

Com a necessidade estrutural de altas taxas de juros reais, as economias latino-americanas vêm 

estabelecendo taxas de juros reais maiores do que suas taxas reais de crescimento econômico, 

a primeira impacta no serviço da dívida e seu estoque, enquanto a segunda representa o PIB. 

Sendo assim, para manter equilibrado o nível dívida/PIB, essas economias precisam focar na 

manutenção de grandes superávits primários (recurso restante do governo após pagar suas 

despesas primárias, sem incluir pagamento do serviço da dívida). Portanto, o plano de 

desenvolvimento neoliberal imposto ao Brasil aborta a missão de, por meio da política fiscal 

do setor público, promover aumento do investimento, do emprego e do crescimento econômico. 

Carcanholo (2007) ainda conclui que “o grau de autonomia de política econômica, tanto 

monetária como fiscal, foi consideravelmente reduzido pelo aprofundamento da abertura 

externa, em função da necessidade de elevadas taxas internas de juros”. (CARCANHOLO, 

2007, p. 156-157) 

 O modelo macroeconômico imposto pela estratégia neoliberal favorece o encolhimento 

do setor público com o objetivo de atender a administração da dívida pública e o ajuste fiscal. 

O grau estratosférico da taxa de juros gerou um efeito negativo no investimento brasileiro, a 

partir de 1990 o investimento produtivo foi comprimido e se intensificou a aquisição de formas 

de riqueza de maior liquidez, como os capitais especulativos, destruindo o investimento no setor 

industrial. Carneiro (2007) ainda relata todos os fatores que fazem a taxa de juros comprimir o 

investimento produtivo e proporcionar o crescimento econômico: 

A taxa de juros elevada e volátil, situando-se num patamar superior a 10% ao ano em 

termos reais durante mais de uma década conduziu a exacerbação da preferência pela 

liquidez com pelo menos duas implicações: o impedimento do desenvolvimento do 

financiamento de longo prazo em bases voluntárias pelo sistema financeiro privado e 

o aumento do custo de oportunidade do investimento instrumental, ambas 

contribuindo para deprimir o investimento. Esse perfil de taxa de juros também afeta 

os outros componentes da demanda agregada contribuindo para deprimi-los. No 
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consumo funciona como uma ampliação da taxa de desconto da renda futura, 

reduzindo seu valor presente. No gasto público, amplia o peso do componente estéril, 

a carga de juros, mormente em detrimento do investimento. (CARNEIRO, Ricardo. 

2007, p. 60-61) 

2.3 A Herança Maldita e armadilhas macroeconômicas: a ilusão do Governo Lula 

 No capítulo anterior foi discutida a “traição” do governo Lula, que na contramão de seu 

discurso eleitoral atendeu às exigências da ortodoxia sustentando as políticas neoliberais dos 

governos anteriores. Nesse contexto surge a hipótese da herança maldita, na qual o governo 

Cardoso consolidou armadilhas econômicas e estruturais que, já armadas, tornaram impossível 

o governo Lula romper com a política econômica neoliberal. Essas armadilhas tendem a 

promover a fragilidade financeira e, também, a vulnerabilidade externa do Brasil. 

Independentemente dessa hipótese ser verdadeira quanto à impossibilidade de romper com as 

políticas neoliberais, ela traz consigo algo que deve ser compreendido quanto a política do 

governo petista, que é a intensificação das armadilhas alargando o custo de ruptura ao 

neoliberalismo, já que o governo Lula manteve essa estratégia política. (CARANHOLO, 2010, 

p. 117-118)  

 Carcanholo (2010) descreve a conjuntura em que foi criada essas armadilhas, que 

tiveram como base elementar a abertura externa: 

Essas armadilhas estão relacionadas ao processo de abertura externa (comercial e 

financeira) que caracteriza o projeto liberal. Esse processo leva, como se viu na 

América Latina nos anos 90, a uma enorme dependência dos fluxos de capitais 

externos para o fechamento das contas do balanço de pagamentos, dentro de um 

ambiente em que o sistema financeiro internacional é instável. A isso se chama 

fragilidade das contas externas. Por outro lado, esse processo também promove o 

aumento da vulnerabilidade externa dessas economias, no sentido de que reduz a 

capacidade das mesmas para resistir/combater os choques externos que ocorram, 

dentro do contexto de fragilidade financeira. (CARCANHOLO, Marcelo. 2010, p. 

118) 

 Carcanholo (2010) lista as quatro armadilhas econômicas geradas pelas políticas 

neoliberais: a primeira diz respeito a condição passiva adquirida na abertura externa brasileira, 

ela parte da vulnerabilidade externa brasileira que, para atrair capitais estrangeiros para fechar 

o balanço de pagamentos, condiciona a taxa de juros interna estar a um patamar superior às 

taxas internacionais. Logo o crescimento econômico brasileiro estaria limitado por um piso na 

taxa de juros interna que seriam as taxas de juros internacionais. A segunda armadilha é 

caracterizada por um círculo vicioso de endividamento com o processo de abertura financeira. 

Um eventual aumento do déficit de transações correntes torna necessário uma elevação na 

entrada de capitais externos para fechar as contas, causando assim uma elevação do passivo 
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externo e maior pagamento do serviço da dívida externa para o futuro. A terceira aponta para o 

problema da elevada taxa de juros brasileira gerando uma armadilha fiscal, na qual a taxa 

provoca um crescimento do serviço da dívida pública, que é refinanciado num nível ainda maior 

por um novo endividamento através dos títulos de dívida pública, conclui-se que essa armadilha 

aumenta tanto o serviço da dívida como seu estoque. Por fim, a última armadilha é a limitação 

do crescimento econômico que, caso ocorra por alguma eventualidade, eleva a renda interna e 

a demanda por importações, gerando um déficit na balança comercial. A solução para cobrir 

esse déficit é atrair o capital externo, para isso se eleva a taxa de juros limitando o posterior 

crescimento econômico. (CARCANHOLO, 2010, p. 119) 

 Essas armadilhas esclarecem o péssimo resultado da economia brasileira até 2002, em 

decorrência da abertura externa propaga no governo Cardoso. Nesse sentido, o que acontece no 

governo Lula é uma inflexão. Ocorre a partir de 2003 uma aparente melhora nos indicadores de 

vulnerabilidade externa, como podemos verificar na Tabela 1. A dívida externa total líquida em 

relação ao PIB cai de 32,7% em 2002 para -3,9% em 2009, enquanto as reservas internacionais 

sobem mais de 100 pontos percentuais em relação à dívida total, no mesmo período. Como 

acréscimo dessa melhora, o crescimento econômico supera a média dos governos anteriores, 

em 2004 logra o valor de 5,7%, já em 2005 e 2006 mantém a casa dos 3%. (CARCANHOLO, 

2010, p. 120) 

Tabela 1: Indicadores de vulnerabilidade externa conjuntural (1994-2006) 

 

Extraído de: Carcanholo (2010), p. 120 

 Por fim, no período 2003-2007 o Brasil experimentou uma reversão das transações 

correntes em relação ao PIB, obtendo superávits neste período. Ainda no governo Lula há uma 

explosão do superávit comercial, como pode ser visto na Tabela 2. (CARCANHOLO, 2010, p. 
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120-121) 

Tabela 2: Transações correntes 1995-2006 (US$ bilhões) 

 

Extraído de: Carcanholo (2010), p. 121 

 Carcanholo (2007) ainda ressalta o caráter ilusório dessa melhora, principalmente ao 

analisar os indicadores fiscais: 

Isso, entretanto, é mera aparência. Em primeiro lugar, a armadilha fiscal continua 

presente. A dívida líquida do setor público, que era de R$ 153,2 bilhões em 1994 e, 

em 2002, ao final do governo de Fernando Henrique Cardoso, chegou a R$ 881,1 

bilhões, atinge R$ 1.067,4 bilhões em 2006 e R$ 1.378,1 bilhões em 2009, e a sua 

parcela interna aumentou sua participação de 37,5% do PIB em 2002 para 47,6% do 

PIB em 2006, chegando a 59,4% no final de 2009. Para o primeiro mês de 2010, o 

próprio Banco Central estima que a dívida interna do setor público chegou a 60% do 

PIB. (CARCANHOLO, Marcelo. 2007, p. 121) 

 Essa análise ainda reforça a terceira armadilha, a fiscal, pois mantém o obstáculo da 

dívida pública. Para equilibrar a entrada de capital externo lança-se títulos de dívida pública a 

altas taxas de juros, que serviram para aumentar a oferta monetária acima do regime de metas 

de inflação. Em 2010 o montante da dívida pública no governo Lula atinge o total de R$ 

1.897,642 bilhões. (CARCANHOLO, 2010, p.121) 

 É evidente que as contas externas melhoraram entre 2002 e 2006, mas o importante 

consiste em investigar suas causas. Considerando que o governo Lula manteve a estratégia 

neoliberal do governo anterior constatamos que não foi por uma medida econômica tomada. 

Então, o que explica essa melhora? A conjuntura externa favorável no período. Os reais motivos 

das melhoras dos indicadores de vulnerabilidade externa e transações correntes são: o momento 

de alta liquidez internacional, diminuindo as taxas de juros internacionais e respalda a 

transferência de capital externo para o Brasil; o exorbitante crescimento econômico chinês, 

dando suporte ao superávit comercial brasileiro por importar os produtos brasileiros; e, por fim, 

o aumento dos preços das commodities no mercado internacional, sendo estes bens primários a 
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base da exportação brasileira. Carcanholo (2010) finaliza o raciocínio explicando que “[é] tudo 

fruto de um cenário externo extremamente favorável, que propiciou o forte crescimento das 

exportações, a reversão do déficit comercial e de transações correntes e o acúmulo de reservas 

que permitiram, dentre outras coisas, o pagamento antecipado de um montante da dívida”. 

(CARCANHOLO, 2010, p. 122) 

 Os resultados positivos nos índices de vulnerabilidade são exclusivamente de caráter 

conjuntural, pois o que ocorre na estrutura produtiva brasileira, em decorrência das armadilhas 

macroeconômicas, é explicado por Carcanholo (2010): 

Se o governo faz exatamente o que se fazia antes, essa estrutura não pode ter mudado. 

Ao contrário, intensificou-se. Três pontos ilustram isso. O primeiro é o 

aprofundamento da reestruturação industrial, fruto do processo de abertura comercial, 

que jogou a economia brasileira dentro de uma lógica muito próxima àquela das 

economias primário-exportadoras, que caracterizou nossa região antes dos processos 

de substituição de importações. Não há dúvida quanto a isso. (CARCANHOLO, 

Marcelo. 2010, p. 122) 

 Sendo assim, o reforço à vulnerabilidade externa estrutural brasileira se compõe na 

retomada do setor primário exportador como centro dinâmico da economia brasileira. Se 

estabelece o processo de reprimarização do Brasil por conta da estratégia neoliberal imposta 

nos governos anteriores e preservada por Lula. O gráfico 3 demonstra o peso dos produtos 

exportados pelo Brasil no período 2004-2008, onde há um súbito aumento na exportação de 

produtos primários, de 30,66% em 2004 para 38,26% em 2008, enquanto os outros setores 

apresentam queda. (CARCANHOLO, 2010, p. 122-123) 

Gráfico 3: Exportações por categoria de produto (% do total) – 2004/2008 

 

Extraído de: Carcanholo (2010), p. 123 

 A problemática em torno do setor primário como centro dinâmico da economia 
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brasileira permeia a vulnerabilidade externa estrutural. No comércio internacional ocorrem 

variações abruptas nos preços de bens primários e recursos naturais, pois esses preços derivam 

da demanda dos países centrais por esses bens. Ou seja, recessões em países centrais geram 

fortes reduções nos preços dos bens primários, diminuindo o valor exportado pelas economias 

periféricas. (CARCANHOLO, 2010, p. 124) 

 O período do primeiro mandato de Lula ainda apresentou mais um componente de 

vulnerabilidade estrutural do Brasil. O déficit da conta de serviços aumentou no período 

representando um valor de US$ 23,1 bilhões em 2002 e atingindo a marca de US$ 36,8 bilhões 

em 2006. Este intervalo de tempo foi caracterizado pela alta do ciclo de liquidez internacional 

e, também, pela elevada taxa de juros brasileira para atrair recursos. O capital externo absorvido 

ampliava o estoque do passivo externo que acarretou o aumento do serviço desse passivo. 

Constitui-se mais um fator de vulnerabilidade externa brasileira verificada no período. 

(CARCANHOLO, 2010, p. 124) 

 Outro fator que desvaloriza os efeitos do governo Lula, e por tabela o modelo neoliberal 

de desenvolvimento por não haver sua ruptura, foi o um retrocesso do crescimento econômico 

relativo às outras economias. Houve o aumento da taxa de crescimento do Brasil entre 2002 e 

2006 comparando com os governos anteriores. Entretanto, ao comparar com os outros países 

esse aumento é ilusório, enquanto a economia mundial cresceu em média 4,9% nesse período, 

o Brasil cresceu em média 3,3%, abaixo do resto do mundo. (CARCANHOLO, 2010, p. 125) 

 A síntese do intervalo lulista é descrita por Carcanholo (2010), e ela confirma que a 

melhora do cenário externo do Brasil ocorre em detrimento de mudanças do contexto 

internacional: 

O período 2002-2006 - e de alguma maneira uma parte de 2007 também - significou, 

portanto, uma melhora dos indicadores de vulnerabilidade externa por uma única 

razão. O cenário externo foi o melhor visto em décadas na economia mundial. Em 

primeiro lugar, a alta no ciclo de liquidez internacional levou tanto a uma ampliação 

da entrada de recursos externos, em todas suas formas, como a uma baixa considerável 

das taxas de juros internacionais, o que deu margem para a redução dos juros 

domésticos, ainda que esse movimento tenha sido muito retardado na economia 

brasileira. Em segundo lugar, o crescimento da economia mundial levou a uma 

elevação da demanda por nossas exportações, favorecidas também pelo forte 

crescimento do preço das commodities, principal produto exportado. Por último, a 

forte entrada de capital externo permitiu que essa fase favorável fosse acompanhada 

de valorização cambial e, portanto, sem impactos inflacionários maiores para o 

crescimento da economia. (CARCANHOLO, Marcelo. 2010, p. 125) 

 Em resumo, a época do governo Lula foi caracterizada por melhora nos indicadores de 

vulnerabilidade externa conjuntural, mas não por causa de uma ruptura com o modelo neoliberal 
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imposto, e sim uma conjuntura internacional absurdamente conveniente. Ocorre a conservação 

da abertura externa e manutenção da dependência brasileira ao exterior. 

2.4 A transformação da estrutura produtiva: a reespecialização brasileira 

Como já vimos no Capítulo 1 deste trabalho, a proposta petista se baseou na 

democratização dos bens de consumo, instrumentalizada através de políticas de distribuição de 

renda e expansão de crédito às famílias. Os resultados desse planejamento são claros e 

positivos: cerca de 30 milhões de pessoas saíram de condições de miséria entre os anos de 2002 

e 2013; o coeficiente de GINI, que em 2001 possuía o valor de 0,593, reduziu para 0,526 em 

2012; e, o desemprego reduziu drasticamente no período lulista, saindo de 12% em 2002 para 

5% em 2014, de acordo com dados do IBGE. A estratégia de estímulo da demanda, com a 

modernização do padrão de consumo das massas, constitui o diferencial do governo Lula em 

relação aos governos anteriores, já que o modelo neoliberal foi submetido, como explicado 

anteriormente. Dados do IPEA (2013) demonstram os resultados da política petista: a compra 

de bens duráveis pela população se elevou de 28,2% para 44,4% no período 2003-2012. (ROSSI 

& MELLO, 2016, p. 257) 

O que será abordado nessa seção são as modificações da oferta em decorrência do 

modelo ortodoxo vigente e as transformações do investimento brasileiro, que não foram 

suficientes para resultar no desenvolvimento econômico esperado. Observa-se entre os anos 

2005-2008 o aumento do investimento nos setores relacionados ao consumo, entretanto essa 

elevação de concentrou no setor de serviços, que obteve um acréscimo de 14,4% por ano, e no 

consumo de bens não duráveis, que aumentou 12,9% por ano. Ao passo que o investimento em 

bens de consumo duráveis apresentava uma queda anual de 0,1%. Por consequência do processo 

de abertura comercial somente 50,6% da oferta de bens duráveis era representada pela produção 

interna entre 2006-2008, além de um incisivo aumento do coeficiente importado pela indústria, 

partindo de 8,1% em 2005 para 17,3% em 2008. Rossi e Mello (2016) definem o modelo petista 

afirmando que “o ciclo de crescimento dos governos Lula foi caracterizado pela ampla 

modernização da estrutura da demanda sem uma equivalente modernização na estrutura 

produtiva capaz de supri-la”. (ROSSI; MELLO, 2016, p. 258) 

Outro fator proveniente do regime neoliberal que causou alterações negativas na 

estrutura produtiva brasileira foi a política cambial. A melhora nos termos de troca e a 

valorização cambial concebida pelo Plano Real a partir de 1994 determinaram o nutrimento do 
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ciclo de consumo brasileiro concomitantemente ao processo de disfarce dos desequilíbrios entre 

oferta e demanda doméstica. A valorização cambial, concedida pela forte entrada de capitais 

externos, colaborou para evolução da demanda interna de bens transacionáveis e para eliminar 

pressões inflacionárias, esses fatores positivos acabaram por gerar efeitos negativos sobre a 

estrutura econômica. O setor industrial brasileiro entrou em processo de desmanche de suas 

cadeias produtivas e o aumento do coeficiente importado na indústria de transformação 

aprofundou o processo de desnacionalização da estrutura produtiva brasileira, como já foi 

explicado anteriormente. Na indústria de transformação o coeficiente importado passou de 

10,2% para 17,6% de 2003 a 2014, já no mercado de insumos para a indústria o coeficiente 

passou de 16,5% para 25,8% no mesmo período. A maior entrada de produtos importados, junto 

com a expansão da demanda, acarretou a dependência tecnológica brasileira em relação ao 

exterior. (ROSSI; MELLO, 2016, p. 259-260) 

A essência do modelo neoliberal imposto nos anos 1990 se configura na especialização 

produtiva conforme a lei das vantagens comparativas. Sendo assim, o imperativo das políticas 

neoliberais recentes resultou na falta da diferenciação da estrutura produtiva brasileira. 

Caracteriza-se o processo de especialização regressiva desde então, cerne do baixo crescimento 

das economias periféricas nas últimas décadas. O Brasil é exemplo em decréscimo da 

diversificação, que impacta diretamente no centro dinâmico da economia. O gráfico 4 explicita 

bem esse processo, o setor industrial em relação ao PIB perdeu 15 pontos percentuais no período 

1987-1999, enquanto o setor de extração mineral cresce vigorosamente a partir de 2000, em 

decorrência da demanda chinesa por matérias-primas - como já se mencionou anteriormente 

explicando seus efeitos para os indicadores de transações correntes. Assim se particulariza a 

especialização produtiva brasileira no cenário internacional. Carneiro (2007) conclui que 

“[e]sse esgarçamento das cadeias produtivas é crucial para explicar o baixo dinamismo, pois 

implica a redução dos efeitos multiplicadores no âmbito da economia doméstica”. 

(CARNEIRO, 2007, p. 47-50) 
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Gráfico 4: Evolução da indústria (% do PIB) 

 

Extraído de: Carneiro (2007), p. 49 

 Carneiro (2007) explica como a essência neoliberal implicou na dispensa de políticas de 

investimento direcionada ao setor industrial: 

Os pressupostos [da estratégia neoliberal do Consenso de Washington] para executar 

o projeto eram a obtenção da estabilidade de preços, como requisito para o cálculo de 

longo prazo e o desenvolvimento do sistema financeiro doméstico; a disciplina 

competitiva imposta aos produtores locais via abertura comercial; privatizações e 

entrada do IDE somadas a abertura da conta de capital e internacionalização do 

sistema financeiro, como forma de atrair a poupança necessária à realização dos 

investimentos na indústria e infraestrutura. Estavam pois excluídas as políticas de 

natureza discricionária tais como a regulação dos fluxos de capitais, direcionamento 

do IDE, escolha de setores industriais prioritários ou seja, aquelas políticas de 

natureza seletiva, relativa a setores, grupos ou processos. (CARNEIRO, Ricardo. 

2007, p. 50) 

 Com a abertura comercial em 1990 o setor dos meios de produção e a indústria de 

transformação padecem em prejuízo do baixo investimento do Brasil. Efeito desse processo, a 

produção doméstica perde na concorrência com as importações por não atingir escala suficiente 

que garanta a competitividade no comércio internacional. O valor de transformação industrial 

do setor baseado em ciência e diferenciação é comprimido entre 1996 e 2004, passando de 18% 

para 14,5% ao fim do período. Carneiro (2007) confirma que “ampliou-se o coeficiente 

importado dos segmentos de maior intensidade tecnológica e as exportações restringiram-se a 

produtos menos nobres”. (CARNEIRO, 2007, p. 54) 

 A especialização da economia brasileira se estrutura a partir da reprimarização das 

exportações, que, por derivação do modelo neoliberal, determina o centro dinâmico do Brasil 

no governo Lula. Os resultados positivos no âmbito da vulnerabilidade externa na época lulista 

constitui a melhora dos termos de troca experimentada no período e reforça esse movimento da 
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especialização produtiva. Pela ótica da demanda, essa vantagem dos termos de troca 

desenvolveu o consumo das massas populacionais, por conta do barateamento dos produtos 

estrangeiros. Em 2010 a exportação de bens primários culmina em 51% de todo o valor 

exportado, ao passo que a importação de bens industriais corresponde a 40% das importações. 

Reflete-se assimetria entre o conteúdo das exportações e importações do Brasil. Rossi e Mello 

(2016) relatam o fenômeno estrutural experenciado pelo Brasil após a abertura externa 

afirmando que “o barateamento dos bens industriais importados e o excedente produtivo do 

setor primário foram funcionais à sustentação do mercado de consumo de massa, mas ao mesmo 

tempo, contribuíram para a deterioração na pauta de comércio externo e na estrutura produtiva”. 

Conclui-se que, ao final do governo Lula, a valorização cambial adquirida e a apreciação dos 

termos de troca agravaram os desequilíbrios entre a oferta e a demanda brasileira e causaram a 

desnacionalização da estrutura produtiva. (ROSSI & MELLO, 2016, p. 258-260) 

2.5 A retração do investimento público e a estagnação do crescimento econômico 

 O crescimento econômico brasileiro após as reformas liberalizantes é notado por um 

desemprenho decadente e de elevação da volatilidade por conta da constante perda de 

dinamismo do Brasil a partir de 1990. No gráfico 5 podemos ver a trajetória do crescimento do 

PIB, que mantém uma média anual de 2,5%, e o percurso irrisório das taxas de investimento. 

(CARNEIRO, 2007, p 3-4) 

Gráfico 5: Variação do PIB e do Investimento (em % a.a) 

 

Extraído de: Carneiro (2007), p. 4 
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 Conforme este trabalho já apresentou, as reformas neoliberais em países periféricos 

ampliaram as dificuldades estruturais destas economias. Na tabela 3 analisa-se a média das 

taxas de crescimento dos países latino-americanos, esse valor é de 5,6% entre 1971 e 1980 para 

todo o conjunto, na década seguinte esse valor cai para 1,3% e, ao implantar as reformas 

neoliberais nestes países periféricos, a taxa de crescimento é de 2,6% entre 1990 e 2004. O 

crescimento econômico derivado das reformas neoliberais só não é inferior às taxas da dita 

década perdida. Analisando o caso do Brasil, entre 1998 e 2003, período de maior recessão 

deflagrada pelo modelo neoliberal, a taxa de crescimento atinge o diminuto valor de 1,2% e no 

período 1990-1997 esse valor ainda é baixo, a 2%. Conclui-se que nesses dois momentos de 

implantação neoliberal no Brasil a taxa de crescimento do PIB é ainda menor que a da década 

perdida brasileira, que cresce a 2,3%. (CARCANHOLO, 2007, p 154) 

Tabela 3: Taxas de crescimento do PIB da América Latina, 1971-2006 (%) 

 

Extraído de: Carcanholo (2007), p. 154 

Carneiro (2007) ressalta o perfil da volatilidade do crescimento brasileiro, que está 

relacionado mais a flutuações da demanda do que por indução do investimento produtivo: 

O padrão com crescimento baixo e volátil reflete determinações mais profundas 

quanto à sua natureza. Em geral, costuma resultar de variações da demanda agregada, 

associadas a flutuações do consumo, ou das exportações líquidas, com o investimento 

ocupando um papel subordinado ou reflexo. Em processos de crescimento nos quais 

o investimento tem a primazia como, por exemplo, numa onda de inovações ou de 

diferenciação da estrutura produtiva ou mesmo no export led growth, há menos 

volatilidade e média mais elevada. Isto porque, o progresso técnico, e a 

competitividade resultante dos investimentos criam seus próprios mercados, por meio 

da redução de preços relativos. (CARNEIRO, Ricardo. 2007, p. 4) 

A crescente perda de dinamismo da economia brasileira e de sua taxa de investimento 
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se relaciona com a incapacidade do setor público em promover gastos em infraestrutura, visto 

a necessidade de se obter grandes superávits primários para pagamento da dívida pública no 

âmago das reformas neoliberais. Considerando que os projetos de infraestrutura implicam em 

uma taxa de retorno baixa por muito tempo, atingindo a viabilidade somente a longo prazo e 

necessitando de um alto custo de implementação, surge o papel do setor público em promover 

esse tipo de investimento, visto o desinteresse da iniciativa privada em arcar com os riscos e a 

incerteza da aplicação. A relação do investimento em infraestrutura com o crescimento 

econômico é empírica, na década de 1970, época de crescimento econômico, este tipo de 

investimento representava 1/5 do total e 5% em relação ao PIB. Enquanto isso, na recessão 

econômica provocada pelo Plano Real no início dos anos 2000 os gastos com infraestrutura 

representavam 1/8 do investimento total e um peso de 2,5% em relação ao PIB. (CARNEIRO, 

2007, p. 32-34) 

 Carneiro (2007) cita a importância do setor público em propiciar o investimento em 

infraestrutura por este possuir a capacidade de gerar externalidades positivas aos outros 

investimentos: 

A infra-estrutura é responsável também pela indução do investimento nos demais 

setores da economia por duas razões: a primeira delas é a redução da incerteza para 

as decisões de investimento ao assegurar a disponibilidade de insumos de uso geral, 

como energia elétrica ou bens públicos, como estradas. Por sua vez aumenta a 

competitividade sistêmica e permite ampliar a lucratividade do investimento ao 

reduzir custos de produção. (CARNEIRO, Ricardo. 2007, p. 32) 

 O investimento diminuto das empresas públicas ocorre desde a década de 1980, mas por 

motivos distintos e, após 1994, em decorrência das reformas neoliberais. No período 1980-1994 

o investimento do setor público é baixo devido à deterioração da lucratividade por conta da 

pressão inflacionária da época, das responsabilidades financeiras da dívida pública e das 

desvalorizações cambiais. A partir de 1994, com a estabilidade monetária do Plano Real, esse 

investimento é comprimido por conta do escopo das privatizações contemplado no governo 

Cardoso. Após 1999, devido ao ajuste fiscal forçado pelo tripé macroeconômico, impede-se o 

investimento público por consistir num déficit ao balanço de pagamentos. (CANEIRO, 2007, 

p.41-42) 

 Em resumo, o investimento perde efeito na promoção do crescimento econômico, pois 

as reformas neoliberais comprimem a ação do setor público, restando ao setor privado promover 

o investimento brasileiro. O investimento privado mostra-se pouco expressivo analisando as 

taxas de crescimento do Brasil após 1994. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Na década de 1990 o Brasil se submete ao liberalismo e ao receituário do Consenso de 

Washington de maneira subordinada à ordem mundial, enquanto os países desenvolvidos já 

estavam inseridos num contexto globalizado após sua fase de adaptação. Durante os governos 

Collor e Itamar o neoliberalismo se desenrola através de políticas econômicas, mas torna-se 

hegemônico no Brasil no governo Cardoso com a instauração do Plano Real. Sem ponderar as 

causas da recessão da periferia na década de 1980, o FMI assume sua função de proteger os 

interesses do capital financeiro mundial impondo acordos inflexíveis de política econômica aos 

países da periferia, como o Brasil. O plano neoliberal, por imposição de uma administração 

pública prudente, visava dois objetivos, a estabilização macroeconômica (inflação e balanço de 

pagamentos) e a promoção de reformas pró-mercado. O Consenso de Washington determinou 

a fórmula para atingir os objetivos. Esta consistia em reforma fiscal e disciplina orçamentária, 

regime cambial dolarizado e política monetária passiva, abertura comercial e financeira, 

extinção do protecionismo, investimento estrangeiros diretos agindo nos setores da economia e 

estímulo às privatizações. 

 O pensamento econômico vigente na década de 1990 também foi envolvido pelo modelo 

neoliberal. A CEPAL deixa de lado seu caráter de oposição à ortodoxia e se sujeita ao discurso 

do Consenso de Washington. Constituindo assim a Nova CEPAL, que se fundamenta no que 

ela denominou de "Transformação Produtiva com Equidade", tomando a concorrência 

internacional, a abertura comercial praticada por outros países e a globalização como dadas. 

Como consequência disso aproveitar as possibilidades resultantes desse processo e a execução 

de políticas sociais compensatórias. Os meios para garantir os ganhos de produtividade e 

equidade econômica, agora, são adaptados ao discurso neoliberal. No fim das contas o modo 

de operação da Nova CEPAL se compromete mais em reduzir as imperfeições do modelo 

neoliberal do que defrontar o pensamento ortodoxo, como era no passado. 

A abertura externa concebida pelas reformas neoliberais tem como principal 

consequência a elevação da necessidade financiamento externo da economia brasileira, 

testemunhando a elevação do grau de dependência aos ciclos econômicos internacionais. A 

abertura comercial e financeira acarretou não apenas o aumento da vulnerabilidade externa da 

economia brasileira, mas também a limitação da capacidade produtiva do investimento 

brasileiro e sua internacionalização. Sendo assim o investimento perde sua capacidade de gerar 

crescimento econômico e passa a ser mais um instrumento de dependência externa brasileira. 
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Um outro aspecto que influenciou no processo de desnacionalização da economia 

brasileira foi o processo de privatização, que aprofundou a inserção estrangeira no Brasil 

modificando suas condições de investimento.  

A partir das reformas neoliberais da década de 1990, os países periféricos, como o 

Brasil, sofreram uma drástica redução na independência de suas políticas monetárias. Sacrifica-

se, assim, os objetivos internos do setor público e reduz-se a capacidade de reagir a choques 

externos por um fator particular: o piso estrutural para a taxa de juros brasileira. Aqui a taxa de 

juros brasileira deve ser maior que as taxas internacionais para atrair capital estrangeiro, que 

financiaria o déficit nas transações correntes. O grau estratosférico da taxa de juros gerou um 

efeito negativo no investimento brasileiro, a partir de 1990 o investimento produtivo foi 

comprimido e se intensificou a aquisição de formas de riqueza de maior liquidez, como os 

capitais especulativos, destruindo o investimento no setor industrial. 

O governo Cardoso consolidou armadilhas econômicas e estruturais que, já armadas, 

tornaram impossível o governo Lula romper com a política econômica neoliberal. Essas 

armadilhas tendem a promover a fragilidade financeira e, também, a vulnerabilidade externa do 

Brasil. Essas armadilhas esclarecem o péssimo resultado da economia brasileira até 2002. Por 

fatores exógenos às condições impostas por essas armadilhas os indicadores de vulnerabilidade 

externa melhoram no governo Lula. Mas é mera aparência por conta da conjuntura favorável 

do período, pois o governo petista não rompeu com a política neoliberal do governo anterior. O 

que aconteceu no período foi o reforço dessas armadilhas com a conservação da abertura 

externa e manutenção da dependência brasileira ao exterior.  

A essência do modelo neoliberal imposto nos anos 1990 se configura na especialização 

produtiva conforme a lei das vantagens comparativas. Sendo assim, o imperativo das políticas 

neoliberais recentes resultou na falta da diferenciação da estrutura produtiva brasileira. 

Caracteriza-se o processo de especialização regressiva desde então, cerne do baixo crescimento 

das economias periféricas nas últimas décadas. A especialização da economia brasileira se 

estrutura a partir da reprimarização das exportações, que, por derivação do modelo neoliberal, 

determina o centro dinâmico do Brasil no governo Lula. Os resultados positivos no âmbito da 

vulnerabilidade externa na época lulista constitui a melhora dos termos de troca experimentada 

no período e reforça esse movimento da especialização produtiva. 
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O crescimento econômico brasileiro após as reformas liberalizantes é notado por um 

desemprenho decadente e de elevação da volatilidade por conta da constante perda de 

dinamismo do Brasil a partir de 1990. O investimento perde efeito na promoção do crescimento 

econômico, pois as reformas neoliberais comprimem a ação do setor público, restando ao setor 

privado promover o investimento brasileiro. O investimento privado mostra-se pouco 

expressivo analisando as taxas de crescimento do Brasil após 1994. 
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