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RESUMO

Estudar a história do desempenho econômico do Brasil é fundamental para

entender as políticas econômicas, seus objetivos e os resultados obtidos. É

também de extrema importância entender a situação externa, pois, um país com

um viés fortemente baseado em exportação de commodities, como o Brasil, está

sujeito às alterações do comércio internacional, que impactam nas suas

exportações.

O objetivo deste trabalho é examinar as políticas adotadas no governo do

ex-presidente Lula (2003-2010), levando em consideração os efeitos da conjuntura

externa. A investigação antecede o governo Lula, com a finalidade de

contextualizar e fazer observações importantes acerca das mudanças e/ou

continuidades das políticas macroeconômicas adotadas pelo governo com relação

ao seu precedente e os resultados na economia.

Palavras-chave: Governo Lula. Políticas Econômicas. Conjuntura externa.
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1. INTRODUÇÃO

O alcance da estabilidade macroeconômica de um país não é uma tarefa

fácil, ainda mais para os países em desenvolvimento, pois, devido a sua

vulnerabilidade, por depender fortemente do comércio internacional, acabam

tendo reduzida a sua autonomia em relação a adoção de algumas medidas

econômicas. O governo de um país emergente deve estar atento ao que está

acontecendo no mercado externo e aproveitar as oportunidades que este oferece.

Na década de 1980, o Brasil, assim como outros países da América Latina,

atravessou uma forte crise que consistia em uma enorme dívida externa e uma

inflação aguda. Em novembro de 1989, em um encontro entre agentes do Fundo

Monetário Internacional (FMI), Departamento do Tesouro dos Estados Unidos,

Banco Mundial e representantes políticos de outros países da América, foi

estruturado o contestável Consenso de Washington, que compreende um conjunto

de recomendações de políticas econômicas direcionadas aos países em

desenvolvimento que passavam por dificuldades econômicas.

As medidas recomendadas no Consenso de Washington eram pautadas nos

ideais neoliberais e listadas em 10 regras, como a redução dos gastos públicos,

abertura comercial, privatização das estatais, desregulamentação, entre outras. A

consequência foi a expansão do neoliberalismo na América Latina, que se tornou

o projeto de desenvolvimento dominante nos anos 1990.

No Brasil, as medidas neoliberais iniciaram no governo Collor em 1990 e

tiveram continuidade no mandato de Itamar Franco, que assumiu em 1992, após o

impeachment de Collor, e marcaram os anos de Fernando Henrique Cardoso

(FHC), entre 1995 e 2002.

A retomada do crescimento autossustentável, almejada por essas medidas,

não se verificou. Houve um aumento do desemprego, precarização do mercado de
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trabalho e um descontentamento da população. Além disso, crises vivenciadas no

mercado financeiro entre os anos de 1994 e 1998 repercutiram sobre a liquidez

internacional, reduzindo o acesso a empréstimos por países como o Brasil.

Em 1998, pouco antes das eleições presidenciais, o governo de FHC

começou a negociar um acordo com o FMI que coordenou esforços de apoio ao

Brasil com um pacote de ajuda externa de 42 bilhões de dólares, sendo 18 bilhões

do FMI e o restante de outros países e organizações. Esse acordo, porém, não foi

recebido com “bons olhos” pelo mercado, pois aumentava a desconfiança dos

investidores externos, que acreditavam que o Brasil não poderia escapar de uma

desvalorização cambial. Nessas circunstâncias, a queda de reservas aumentou,

chegando a mais de 500 milhões de dólares em alguns dias (GIAMBIAGI, 2011,

p.176).

No âmbito doméstico, algumas medidas foram acionadas pelo governo,

como a tentativa de cobrar contribuição previdenciária de servidores públicos

inativos, no final de 1998, porém, tal proposta foi rejeitada pelo Congresso

Nacional, agravando a perda de credibilidade do governo. Mesmo diante de tais

problemas, FHC conseguiu a reeleição em 1998 (GIAMBIAGI, 2011, p.176).

Em 1999 teve início o tripé macroeconômico, composto pela meta de

inflação, câmbio flutuante e meta fiscal, com objetivo de controlar a inflação e a

balança de pagamentos. O discurso das autoridades era de que tais medidas e

objetivos deveriam permanecer no próximo governo, independente de qual partido

estivesse no poder.

No final da década de 1990, houve uma insatisfação da população com o

governo FHC e por conseguinte, um aumento da popularidade do Partido dos

Trabalhadores (PT), que, antes conhecido por ter uma identidade mais classista,

alterou as estratégias eleitorais, pois aos poucos foi percebendo que seria melhor

se aproximar do centro, rompendo com sua identidade nativa. Segundo Machado:

[…] os “marqueteiros” passaram a ser os comandantes das

campanhas, a ponto de o PT contratar, no pleito de 2002, o mesmo
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publicitário de Paulo Maluf; as propagandas de TV “substituíram” os

comícios, marchas e passeatas; e os militantes “deixaram” as ruas e

foram trocados por “cabos eleitorais”. Chegou o momento de “vender” um

produto palatável ao “eleitor-consumidor”, principalmente às classes

médias (MACHADO, 2009, p.26).

Junto com a ascensão do PT, aumentou também a preocupação externa e a

dúvida sobre a continuidade ou não do tripé macroeconômico, pois o partido tinha

uma visão mais voltada para melhorias no aspecto social e ainda um discurso de

moratória da dívida, com a defesa de realização de um plebiscito nacional que

explicasse o prejuízo do país se manter submisso ao FMI e as suas regras.

Entretanto, em 2002, na véspera das eleições, o PT deu início a uma

mudança de propostas. Antônio Palocci, escolhido como coordenador do

programa de governo, começou a conversar com diversos grupos de economistas,

com o discurso de que o partido estava em transformação. Em 2002, Lula vence

as eleições e seguindo o que havia sido prometido, deu sequência à política

econômica em curso, ou seja, não houve ruptura, e sim continuidade com o tripé

macroeconômico do governo anterior.

“o PT foi abandonando algumas bandeiras que empunhou historicamente,

como, por exemplo, a defesa específica da moratória da dívida externa.”

(GIAMBIAGI, 2011, p.198)

No início do governo, Henrique Meirelles, então presidente do Banco Central

(BACEN) e Antônio Palocci, ministro da fazenda, deixaram claro que as políticas

macroeconômicas não seriam alteradas. O ministro defendia ideias de reformas

institucionais, que eram aprovadas pelo FMI, como a reforma tributária e a reforma

previdenciária e a meta de superávit fiscal primário para 2003 e 2004, foi elevada

de 3,75% a 4,25% (CORAZZA; FERRARI FILHO, 2004, p.246).

Em sequência, o governo anunciou metas de inflação de 8,5% para 2003 e

5,5% para 2004, determinou corte nos gastos públicos e elevou a taxa básica de
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juros. Com tais medidas, a inflação em 2003 fechou em 9,3%, pouco acima do

proposto (8,5%). E a taxa de juros real média, foi de 11% a.a. no primeiro governo

Lula, pouco acima do segundo governo FHC, que entre 1999 e 2002 era de 10%

ao ano (GIAMBIAGI, 2011).

No segundo governo Lula (2007-2010) diversos fatores exógenos

favoreceram para manter a economia brasileira estável. Entre eles destacam-se: o

crescimento da economia chinesa, que se tornou uma grande importadora de

produtos do Brasil, que chegou a aumentar de 4,2% em 2002 para 15,2% em

2010 a participação das exportações para a China; a descoberta do pré-sal; a

escolha do Brasil, em 2007, como país-sede da Copa do Mundo de 2014 e o Rio

de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016, todos de extrema importância

para o Brasil nos quatro últimos anos de Lula no governo (GIAMBIAGI, 2011).

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivos gerais

O presente trabalho tem como objetivo analisar a abrangência e os impactos

das políticas macroeconômicas no governo Lula, levando em consideração a

conjuntura e influência externa.

1.1.2 Objetivos específicos

Analisar a influência de fatores exógenos na adoção de políticas

macroeconômicas domésticas, assim como a evolução de índices econômicos

importantes como o PIB, inflação, taxa de desemprego, entre outras.

Verificar a continuidade ou ruptura das políticas econômicas em relação ao

governo que o antecede.

12



1.2 Justificativa

O estudo sobre o passado recente da dinâmica das políticas

macroeconômicas e do desempenho da economia nacional frente ao mercado

internacional tornam-se relevantes para a compreensão da dependência externa

de um país com forte viés de exportação de commodities. Assim como, permitem

avaliar os impactos das políticas implementadas sobre a sua vulnerabilidade

externa.

1.3 Metodologia

Será realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema, e análises de dados

estatísticos e indicadores socioeconômicos, que serão utilizados como

ferramentas para efeito de comparação e demonstração de resultados e índices

da economia nos governos em estudo.

1.4 Estrutura do trabalho

Além da introdução e considerações finais, esse trabalho será dividido em

dois capítulos que seguem ordem cronológica dos fatos.

No primeiro capítulo serão abordados os precedentes do governo Lula,

passando pela década de 1990, mais especificamente o governo FHC

(1995-2002) e o que ficou de “legado” para os anos seguintes, como forma de

contextualizar o estudo.

No segundo capítulo será feita uma investigação sobre os dois mandatos do

governo Lula (2003-2010) e uma abordagem das externalidades que causaram

impactos durante a gestão do Lula e o desempenho da economia, analisando a

evolução dos indicadores econômicos durante o período.
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2. PRECEDENTES DO GOVERNO LULA:

2.1 Políticas neoliberais e tripé macroeconômico

Este capítulo propõe analisar o contexto histórico e as características das

políticas econômicas adotadas na década de 1990, o surgimento das medidas

neoliberais, o tripé macroeconômico e as mudanças estruturais nos governos

recentes anteriores ao governo Lula.

2.1.1 Neoliberalismo no Brasil

Neoliberalismo é o nome dado a doutrina centrada na ideia de abertura

comercial e redução na participação do governo, fazendo com que o mercado não

sofra intervenção estatal. Embora este modelo de governo tenha surgido com

Margareth Thatcher na Inglaterra em 1979 e Ronald Reagan nos Estados Unidos

em 1980, na América Latina foi surgindo aos poucos, devido recomendações

impostas pelo FMI aos países periféricos que passavam por momentos de crise, e

que necessitavam de recursos desta instituição.

Em 1989, num encontro de economistas de instituições financeiras em

Washington D.C., foi elaborado o chamado Consenso de Washington, que

consistia em dez grandes medidas recomendadas aos países em

desenvolvimento, com a intenção de que houvesse um crescimento econômico
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auto sustentado. No mesmo ano, também foi criado o Plano Brady, que tinha o

foco na reestruturação de países endividados, que teriam suas dívidas ou os juros

reduzidos se adotassem reformas liberais e ajustes fiscais (CASTRO, 2011).

No Brasil, o neoliberalismo surgiu no começo da década de 1990, depois de

várias tentativas fracassadas de estancamento da crise inflacionária presente nos

anos 1980. Isso se deu após percepções de que a crise tinha um caráter estrutural

e um novo projeto deveria prevalecer. Essa perspectiva ganha espaço na

condução da política econômica do país no governo Collor (FILGUEIRAS, 2006).

Diante desse contexto, inicia-se o processo de privatizações das estatais e a

abertura comercial para o capital estrangeiro, tornando o mercado, o principal

agente organizador da economia brasileira.

Após diversas denúncias de corrupção, acontece o impeachment de Collor

em 1992, e Itamar Franco, até então vice-presidente, assume o comando, dando

continuidade às medidas neoliberais de forma mais desacelerada. Em 1993, FHC

é nomeado ministro da fazenda e implementa o Plano Real, que foi fundamental

para a estabilização monetária e redução da inflação.

O Plano Real foi uma estratégia diferente das cinco tentativas anteriores de

combater a inflação , que obteve resultados mais satisfatórios que os planos da1

década de 1980 e contou com três etapas, sendo elas, o Ajuste Fiscal, a

Desindexação (utilizando a Unidade Real de Valor - URV, como unidade monetária

antes do lançamento do Real) e a Âncora Cambial que consiste atrelar a moeda

nacional ao dólar em busca da estabilidade monetária.

Seguindo a linha neoliberal, o Plano Brady no Brasil -que começou a ser

projetado em 1992, ainda sob o governo Collor- foi efetivado de fato em 1994, no

governo Itamar, tendo FHC como ministro da fazenda. No mesmo ano, o ministro

renuncia ao cargo para se candidatar à presidência com um discurso afinado com

as políticas liberais, e um forte apoio dos partidos e setores conservadores da

sociedade.

1 As cinco tentativas de estancar a inflação, anteriores ao Plano Real, foram os planos:
Cruzado (1986), Bresser (1987), Verão (1989), Collor I (1990) e Collor II (1991).
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No início do seu mandato, em janeiro de 1995, Fernando Henrique deu

continuidade às políticas de cunho neoliberal, tais como, a privatização e fim do

monopólio das estatais, reforma parcial da previdência, criação de agências

reguladoras de serviços de utilidade pública, entre outras medidas.

Para o governo, a abertura da conta de capitais era interessante, pois atrairia

o investimento externo modernizando o sistema produtivo do Brasil, tornando-o

competitivo frente ao mercado internacional. Além disso, a ideia era motivar as

empresas nacionais a se modernizarem e aumentarem sua produtividade, ou seja,

a acompanharem o ritmo das empresas estrangeiras que se inseriram no país.

Tal medida foi adotada por FHC, amparado pela grande base partidária que

tinha no congresso, realizando emendas constitucionais que reduziam as

restrições e facilitavam o investimento estrangeiro,que tinha como objetivo

aumentar a competitividade - e consequentemente a produtividade –, e também

financiar os possíveis déficits correntes e o aumento das importações.

O governo também tinha objetivo de reduzir os gastos que pressionavam as

contas públicas e por isso, desestatizou empresas que eram deficitárias e também

superavitárias, mas com nível de investimento inadequado, com o discurso de que

reduzindo a dívida pública sobrariam recursos que poderiam ser investidos em

programas sociais,e que as privatizações elevariam o investimento. Porém,

observa-se nessa política, efeitos adversos, como uma redução nos gastos

sociais, um aumento do desemprego e do emprego informal, devido a

precarização do trabalho, e um baixo crescimento econômico (FILGUEIRAS,

2006).

A abertura da conta de capitais causou um aumento na vulnerabilidade do

Brasil frente ao mercado externo e as possibilidades de crises na balança de

pagamentos. Os resultados foram saldos negativos na balança comercial e na

conta de transações correntes; aumento do déficit público total, devido ao acúmulo

de juros das dívidas externa e interna pago pelo governo,e ampliação da

dependência ao fluxo de capitais estrangeiros (FILGUEIRAS, 2003).
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Em suma, sobre esse agravamento da fragilidade econômica na década de

1990, Filgueiras diz que:

Como resultado final, crescem as dívidas públicas (interna e externa),
deterioram-se os serviços públicos, desacelera-se o crescimento,
eleva-se a taxa de desemprego, caem os níveis de rendimento,
concentra-se renda, aumenta a pobreza e restringem-se às políticas
sociais, criando-se as bases para a crise social e política (FILGUEIRAS,
2003, p.2)

Ao término do primeiro mandato de Fernando Henrique, o cenário da

economia é apresentado com o PIB reduzido e saldos negativos na balança

comercial e balança de serviços. Isso foi resultado do aumento da vulnerabilidade

externa, marcada por crises vivenciadas por outros países emergentes , que2

afetaram a economia brasileira com o chamado “efeito contágio”, dificultando a

obtenção de empréstimo por parte do Brasil. Além disso, com a crise cambial,

eclodida em 1998, ocorreu um grande aumento da inflação passando de 1,7%

para 20% no ano seguinte (FILGUEIRAS, 2003).

Nesse contexto, torna-se insustentável a manutenção da âncora cambial

implementada no Plano Real como medida anti-inflacionária,que no curto prazo,

trouxe resultados positivos, como a estabilidade monetária, ou seja, uma queda

brusca da inflação e consequentemente um aumento no produto, devido ao maior

consumo resultante do retorno do crédito, porém, no longo prazo, como citou

Castro:

[...] o produto se desacelera, continuamente, podendo inclusive o país
vivenciar um período de recessão, até que ocorre, uma fuga de capitais
(ataque especulativo). As contas fiscais e o desemprego acompanham o
ciclo, melhorando inicialmente, para, posteriormente, se deteriorarem
(CASTRO, 2011, p.153)

Diante deste quadro, o governo decide implementar o tripé macroeconômico,

que foi um pacote de medidas para combater a inflação e reduzir a queda na

balança de pagamentos. O tripé era um pacote de medidas importantes que

alteraram consideravelmente a política econômica brasileira na tentativa de

2 Crise do México iniciada no final de 1994, Crise em países da Ásia em 1997 (Tailândia, Coreia do
Sul, Indonésia e Malásia) e Crise da Rússia em 1998.
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retomada do crescimento, como regime de metas de inflação, câmbio flutuante e

meta fiscal.

2.1.2 Tripé Macroeconômico

Durante a implementação do Plano Real até o final do primeiro mandato de

Fernando Henrique (1998) foi adotada a âncora cambial como um instrumento de

combate à inflação. Essa medida consistia em um câmbio fixo e sobrevalorizado

em relação ao dólar. Essa relação fixa com o dólar, junto à queda da inflação,

mostravam que a política parecia estar obtendo êxito. Porém, em contrapartida, o

custo de manutenção desta política era muito alto e gerou déficits acumulados de

cerca U$110 bilhões entre 1995 e 1998, devido a necessidade do Banco Central

financiar a conta do balanço de pagamentos através da compra de dólares

(MODENESI, 2010).

Além do acúmulo de déficits na conta de pagamentos, uma forte crise na

Rússia em 1998 ocasionou uma fuga de capitais do Brasil, com o temor de uma

desvalorização da moeda brasileira, abalando assim, os pilares do Plano Real,

principalmente a política de câmbio fixo. Diante disso, Cardoso consegue, nas

vésperas da eleição, um empréstimo com o FMI na tentativa de amenizar essa

fuga de capitais e consequentemente a desvalorização do real. Porém, no ano que

inicia-se o segundo mandato (1999),põe-se fim na taxa de câmbio fixa, devido a

insustentabilidade presente, diante do cenário externo adverso, dando início ao

Tripé Macroeconômico, agora com uma taxa de câmbio flutuante.

Na transição do primeiro para o segundo governo de FHC, a equipe do

Banco Central é alterada, Gustavo Franco, que foi um dos responsáveis pelo

Plano Real é substituído na presidência do BACEN por Armínio Fraga que ficara

responsável pelas três medidas do Tripé. Sobre a nova “regra” da taxa de câmbio,

o Banco Central estabelecia limites máximos e mínimos da flutuação e conduzia

essa taxa através do mercado monetário, para que os limites fossem respeitados.
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Outro pilar dessa nova política é o Regime de Metas de Inflação (RMI), que é

um objetivo do governo de controlar a inflação por meio da taxa de juros,

estabelecendo uma margem inferior e superior em que o Índice de Preços ao

Consumidor Amplo (IPCA) pudesse variar. O Banco Central definia uma meta

inflacionária e perseguia a mesma. Por exemplo, se houvesse um aumento no

índice de preços, a taxa de juros também seria aumentada , fazendo com que3

houvesse uma queda na demanda e consequentemente na inflação.

O câmbio flutuante e a meta inflacionária são complementares, considerando

que,uma taxa de juros alta “também teria como efeito a apreciação da moeda

brasileira, tendo em vista a atração de capitais estrangeiros através dos juros

atrativos dos títulos públicos brasileiros (que precisam ser comprados em real)”

(FIGUEIREDO, 2017, p.6).

O terceiro “pé” do tripé macroeconômico é a meta fiscal, que consiste no

gerenciamento das receitas da economia, fazendo com que o governo se

comprometesse com gastos menores que as receitas. Essa foi a medida que o

governo tomou para tentar reverter o caminho do déficit público que o Brasil

percorria, dado que o governo enfrentava dificuldades para financiar o déficit na

conta corrente e para os investidores externos, isso significaria um alto risco

(GIAMBIAGI, 1999).

O ajuste fiscal era concebido como “peça chave” para ganhar credibilidade e

confiança dos investidores, e também para a construção de uma reserva que

possibilitasse o pagamento de juros das dívidas, ou seja, essa meta fiscal daria

condições ao país de enfrentar problemas de financiamento externo. Tal política

ainda foi complementada por uma Lei de Responsabilidade Fiscal no ano 2000,

que estabelecia certos limites à política fiscal dos governos.

Apesar de estabilizar a inflação, houve uma piora em alguns indicadores

macroeconômicos do governo FHC, dentre eles podemos citar o aumento na taxa

3O BACEN controla diretamente apenas a taxa de juros de curto prazo (Selic) que é a taxa primária
de juros estabelecida diariamente no mercado de reservas bancárias.
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de desemprego, de 6,7% em 1995 para mais de 10% no final do seu governo,

como pode ser observado na tabela abaixo:

Tabela 1: Taxa de desemprego no período pré-Lula

Ano Taxa de desemprego

1995 6,7
1996 7,6
1997 8,5
1998 9,7
1999 10,4
2000
2001 10,1

2002 9,9
Fonte: Ipeadata. Elaboração própria.

Outro fator negativo deixado de herança foi o baixo crescimento do PIB com

uma média de 2,6% no primeiro mandato e 2,3% no segundo. Além de um

aumento nas dívidas públicas internas e externas, agravando a vulnerabilidade do

país em relação ao mercado internacional.

Também era esperada uma redução na taxa Selic, devido ao controle

inflacionário, porém, isso não se verificou. Desde a adoção do sistema de metas

de inflação, até o final do governo FHC, a taxa básica de juros se manteve alta,

acima de 12% a.a.

Em suma, as medidas adotadas pelo governo FHC permitiram a

estabilização monetária às expensas de um desempenho econômico insatisfatório,

elevação da dívida pública e desequilíbrio nas contas externas.

O tripé macroeconômico foi um marco na gestão de Fernando Henrique no

passado recente da economia brasileira, e após ser implementado foi deixado de

herança para o governo seguinte, tendo continuidade nos períodos posteriores,

mesmo que de forma diferente.

20



3. OITO ANOS DE GOVERNO LULA

No presente capítulo serão abordados os dois mandatos de Lula, a

convergência do PT ao centro, a consolidação do tripé macroeconômico, as

externalidades que influenciaram a condução da política econômica durante o

período de 2003 a 2010.

3.1 Transição, continuidade e ajustes no tripé

Após oito anos com Fernando Henrique no governo, a população brasileira

se demonstrou insatisfeita e a tendência, no final desse período, era de que

haveria uma mudança no poder. Somada à fragilidade externa gerada no governo

FHC, a ascensão do PT nas pesquisas eleitorais em 2002, gerou uma enorme

desconfiança no mercado doméstico e externo, pois o partido tinha em seu

discurso, a ideia de realizar um plebiscito sobre uma possível renegociação da

dívida.

O Partido dos Trabalhadores, como o próprio nome diz, é um partido

conhecido historicamente por defender os direitos do trabalhador e também por ter

ideias de implementar programas sociais. Até 2001, o plano de governo que seria

apresentado para a eleição do ano seguinte, assinado pelo então candidato Lula,

continha programas que aumentariam o gasto do governo com assistência e

previdência social sem fonte de receita própria, ou seja, seriam retiradas parcelas4

do PIB para a viabilização destes projetos.

Na véspera da eleição o país sofreu um forte ataque especulativo, tendo

reduzido o investimento externo (a entrada líquida de capitais caiu de U$27

bilhões em 2001, para U$8 bilhões em 2002), e também uma depreciação da

moeda, aumentando o preço do dólar americano de R$2,32 em 2001 para R$3,53

em 2002. (BARBOSA; SOUZA, 2010)

Esses problemas acarretaram em outras dificuldades que Lula enfrentaria no

início de seu governo, como expuseram Barbosa e Souza (2010), no final de 2002:

4 Programa “Fome Zero” e benefícios previdenciários a trabalhadores do meio urbano que
não contribuíam com o INSS.
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[...]a inflação ao consumidor estava em 12,5% ao ano e em aceleração, a
dívida líquida do setor público havia subido para 51,3% do Produto
Interno Bruto (PIB) e as reservas internacionais do Brasil eram de apenas
US$ 37,8 bilhões, dos quais US$ 20,8 bilhões correspondiam a um
empréstimo junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI) (BARBOSA;
SOUZA, 2010, p.2)

Em 2002, a inserção de Antônio Palocci na administração do plano de

governo começou a transformar fortemente as pretensões do partido. Até então

prefeito de Ribeirão Preto, Palocci, após ingressar neste meio de planejamentos,

começou a conversar com diversos grupos de economistas, buscando um “ponto

de equilíbrio” para o PT, com discurso de mudanças no partido.

Essa mudança ficou evidente em junho de 2002, com a “Carta ao Povo

Brasileiro” , que foi uma estratégia política de deixar claro não só ao povo5

brasileiro, mas principalmente aos investidores externos, com o objetivo de obter

confiança dos mesmos. No mês de julho, foi lançado o programa oficial de

governo, mais cauteloso que o anterior, e em agosto uma “Nota sobre o acordo

com o FMI”, onde o partido se comprometeu em manter o contrato feito por FHC

no final de seu governo (GIAMBIAGI, 2011).

Assim, o PT obtém êxito e Lula vence as eleições daquele ano, derrotando,

com mais de 60% dos votos no segundo turno, o adversário José Serra do PSDB.

A partir disso criou-se um clima de dúvida quanto à promessa do governo em dar

sequência aos acordos feitos no período anterior e romper com a ideia de

moratória da dívida. Já no início de 2003 o partido começa a demonstrar o

cumprimento dessas promessas, realizando ajustes macroeconômicos que

pudessem melhorar a situação do país.

Segundo Barbosa (2012)

(…) o primeiro mandato de Lula é marcado pela ortodoxia
macroeconômica, conforme seu comprometimento no documento
intitulado Carta ao povo brasileiro, de 22 de junho de 2002, onde se
compromete com a estabilidade econômica e com o combate à inflação
(BARBOSA, 2012, p.45).

5 O PT, através desta carta, firmou o comprometimento com a preservação do superávit
fiscal para que não houvesse um aumento da dívida interna e perda da credibilidade do governo.
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Barbosa (2012) afirma ainda que:

De outubro de 2002 a abril de 2003, o governo tomou decisões que
contribuíram fortemente para reduzir o grau das tensões
macroeconômicas existentes ao final de 2002, quais foram i) nomeou
para cargo de presidente do BACEN o ex-presidente mundial do Bank
Boston, Henrique Meirelles, mantendo, inicialmente, o restante da
diretoria anterior, em claro sinal de continuidade (BARBOSA, 2012, p.45).

Castro (2012) ressalta que o PT foi claramente um partido aberto às

negociações no governo Lula, e segundo um dos fundadores do partido isso não

deveria surpreender, já que era uma característica hegemônica do partido.

Carcanholo (2010) também descreve a mudança feita no plano de governo

do PT, em 2002, e a fidelidade com essas alterações. Isto porque, segundo

Carcanholo (2010), após Lula tomar posse como presidente do Brasil, ele não

contrariou as sinalizações dadas durante a campanha, mantendo o planejamento

feito antes das eleições e também dando continuidade e aprofundando as

reformas estruturais que favoreciam o mercado, com liberalização comercial,

financeira e produtiva.

Ainda conforme Carcanholo (2010), a liberalização feita no governo Lula, por

meio da unificação do mercado cambial e a extinção da Conta de Não residentes

em 2005, facilitou a saída de recursos para o exterior, deixando claro que estava

sendo mantida a mesma linha do governo de FHC.

Devido a depreciação cambial ocorrida em 2002, o ministro da fazenda

Palocci, juntamente com sua equipe econômica, decidem elevar a meta de

inflação em relação ao governo anterior, como uma forma de “segurar” tal

depreciação. Para assegurar que a inflação voltasse a cair, o Banco Central,

elevou a taxa de juros em 1,5% já nos primeiros dois meses, passando de 25%

em dezembro de 2002, para 26,5% em fevereiro de 2003 (BARBOZA; SOUZA,

2010).

Houve uma elevação da meta de superávit fiscal primário de 3,75% para

4,25% do PIB para os anos de 2003 e 2004, já que o FMI recomendava a

obtenção de um expressivo superávit fiscal primário e também um aumento na
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meta de inflação definida pelo governo, que foi de 8,5% para 2003 e 5,5% para

2004. Assim, o governo seria coerente com a ideia de mudança e demonstraria

para os agentes financeiros que estão comprometidos com o equilíbrio fiscal

(BARBOZA; SOUZA, 2010).

Pode-se dizer que, no primeiro ano de governo, Lula demonstrou

continuidade à política macroeconômica de FHC, fazendo ajustes no tripé e

reconquistando a confiança do FMI e do mercado internacional. Para Corazza e

Ferrari Filho:

Essa confiança se traduziu na queda vertiginosa do Risco-Brasil, no
retorno do fluxo de capitais de curto prazo, no fim do processo
especulativo contra a moeda nacional, na consequente valorização da
taxa de câmbio e na valorização dos títulos da dívida externa (C-bonds)
no mercado internacional (CORAZZA; FERRARI FILHO, 2004, p.247)

Lula também deu continuidade ao câmbio flutuante e ao longo de 2003 a

taxa que estava elevada – após o ataque especulativo de 2002 – começou a cair e

não precisou de uma intervenção do Banco Central. Essa queda se deu não só

pela rígida política que estava sendo seguida, mas também pelo contexto externo,

onde os Estados Unidos tinham uma taxa de juros em torno de 1% ao ano,

resultando em uma certa liquidez internacional (GIAMBIAGI, 2010).

No ano de 2003 o governo começou a colocar a economia nos trilhos, e

apesar de uma “recessão técnica” no primeiro semestre, os ajustes que foram

recebidos com “bons olhos” mostravam um quadro melhor que no ano anterior,

pois a inflação e a taxa de juros estavam caindo e isso pôde ser verificado com a

taxa apresentada ao final deste primeiro ano de governo, onde a inflação fechou

em 9,3%, pouco acima da meta de 8,5% e que foi se consolidando ano após ano,

com a definição da meta inflacionária de 4,5% a partir de 2005 e que até o final do

governo se manteve abaixo ou bem próximo da meta (ver tabela abaixo).
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Tabela 2: Nível de Preços Taxas de Variação em 12 meses

Ano Meta da
Inflação

IPCA
geral

1999 8 8,94
2000 6 5,97
2001 4 7,67
2002 3,5 12,53
2003 8,5 9,3
2004 5,5 7,6
2005 4,5 5,69
2006 4,5 3,2

2007 4,5 4,46

2008 4,5 5,9

2009 4,5 4,31

2010 4,5 5,91
Fonte: Banco do Brasil apud Ipeadata. Elaboração própria.

Além disso, a Taxa Selic (taxa de juros real média) também mostrava uma

similaridade com o governo anterior, que durante o período de 1999-2002 foi de

10% ao ano, enquanto no período 2003-2006 foi de 11% (GIAMBIAGI, 2011).

Ao mesmo tempo em que no governo Lula houve uma elevação da taxa de

juros para reduzir a inflação e a desvalorização do câmbio, também houve uma

expansão do crédito, que impulsionou o consumo, ou seja, o governo implementou

uma política monetária expansionista independente das alterações na taxa Selic,

onde a participação do crédito no PIB passou de 20% em 2002 para 31% em

2006.

3.3 Externalidades: A conjuntura externa e os fatores exógenos

De fato, Lula deu continuidade às políticas adotadas no governo anterior,

mas uma reversão ocorrida na balança comercial causava algumas interpretações

acerca de uma possível alteração na política comercial. Após sete anos sendo
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deficitária, a balança comercial passou a ser superavitária, porém, isso aconteceu

a partir de 2001, ainda na era FHC, suscitando assim influências externas ao

governo Lula, apontadas por Carcanholo como:

(i) consequência defasada da desvalorização da taxa de câmbio, que
vem desde a crise cambial de 1999; (ii) nova desvalorização do câmbio
em função de incertezas durante a campanha eleitoral de 2002; (iii) volta
do crescimento da economia mundial que permite a expansão do volume
das exportações, assim como uma alta substancial do preço das
commodities, principal conjunto de produtos de exportação do país; e (iv)
momento de alta no ciclo de liquidez internacional, o que propicia uma
baixa nas taxas de juros internacionais e, portanto, de elevação na
demanda das nossas exportações (CARCANHOLO, 2010, p.5)

Nesse sentido, percebe-se uma situação favorável para Lula governar,

porém, tais tendências listadas por Carcanholo, deixam claro a dependência e

vulnerabilidade do Brasil no cenário internacional e a necessidade de Lula tomar

decisões corretas para aproveitar o cenário.

Essa vulnerabilidade é consequência da dependência que o Brasil tem do

contexto internacional. Qualquer alteração no mercado externo pode afetar

positivamente ou negativamente a economia interna. Essa situação de fragilidade

impacta a economia com um aumento da vulnerabilidade conjuntural, pois com

uma valorização do câmbio, surge a necessidade de financiamento dos déficits

comerciais que são criados, e também com um aumento da vulnerabilidade

estrutural, ocorrendo o “processo de substituição de importações às avessas”,

segundo Carcanholo (2010), pois com os preços dos produtos do exterior mais

baratos, há um aumento da importação, prejudicando as empresas nacionais.

Filgueiras (2006) também evidencia a vulnerabilidade do Brasil frente ao

modelo que vinha sendo seguido por Lula:

[…] o papel crucial das exportações para o funcionamento do modelo
neoliberal periférico –cada vez mais evidente no período do Governo
Lula– faz com que o crescimento econômico do país fique na
dependência, cada vez maior, do comércio internacional – portanto, em
grande medida, à revelia das decisões internas (FILGUEIRAS, 2006,
p.198).
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Quanto à lista citada por Carcanholo, vale ressaltar a importância do terceiro

ponto, evidenciando o aumento das exportações que elevou o preço das

commodities, fazendo com que o Brasil exercesse um novo papel no contexto

internacional. O principal motivo para que isso acontecesse, foi o chamado boom

chinês, traduzido pela crescente participação da China no cenário econômico

mundial e que passou a demandar cada vez mais produtos brasileiros.

Para efeito de demonstração, a China teve um crescimento econômico por

volta de 10% entre 1998 e 1999 e a participação na demanda total de exportações

do Brasil estava na casa de 1% ao ano. A partir de 2002, com o aumento das

taxas de crescimento, essa participação passou de 4%, em 2003, aumentou para

6,2% e nos anos seguintes foi sempre maior que 5%, favorecendo cada vez mais

a economia brasileira atingindo incríveis 15,2% em 2010 (GIAMBIAGI, 2010).

Gráfico 1: Participação das exportações para a China no total das

exportações do Brasil (%)
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Fonte: Ministério do desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior apud GIAMBIAGI

(2010). Elaboração própria.

Além da China, outros países asiáticos aumentaram a exportação de

commodities do Brasil, como o caso da Índia que devido a sua imensa população

se tornara, junto com a China, o chamado “mercado de massas”. O Brasil passou

a ter altas demandas de produtos básicos, como soja, minério de ferro e também

produtos com algum grau de transformação como papel celulose e carnes.Essa

procura foi tão alta que o Brasil passou da casa de US$60 bilhões em 2002 para

mais de US$200 bilhões em 2010, como mostra a tabela 3.

Tabela 3: Exportações do Brasil em US$ (FOB)6

Ano Valor aprox. (em
milhões de US$)

2002 60.439
2003 73.203
2004 96.678
2005 118.529
2006 137.808
2007 160.649
2008 197.942

2009 152.995

2010 201.915
Fonte: Ipeadata. Elaboração própria.

Frente a outras regiões, a Ásia se destacou, como pode ser visto na tabela 4,

que mostra um crescimento de mais de 10% na participação das exportações

brasileiras, saindo de 14,6% em 2002 alcançando a marca de 22,2% em 2009.

Movimento contrário ao dos Estados Unidos, por exemplo, que em 2002 obtinha

25,7% das exportações do Brasil, passando para 10,3% em 2009.

6 FOB significa “FreeonBoard”, na tradução literal “Livre a Bordo”, ou seja, o fornecedor não
tem custos de frete e está livre de responsabilidades após o despacho da mercadoria.
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Tabela 4: Destinos das Exportações Brasileiras (%)

ANO AM. LAT.
E

CARIBE

EUA UNIÃO
EUROPEI

A

ÁSIA ORIENT
E MÉDIO

ÁFRIC
A

2002 16,3% 25,7% 25% 14,6% 3,9% 3,9%
2003 17,7% 23,1% 24,8% 16,0% 3,8% 3,9%
2004 20,4% 21,1% 25% 15,1% 3,8% 4,4%
2005 21,5% 19,2% 22,4% 15,7% 3,6% 5,0%
2006 22,9% 18,0% 22,5% 15,1% 4,2% 5,4%
2007 22,7% 15,8% 25,2% 15,6% 4% 5,3%
2008 25,9% 14% 23,4% 18,9% 4,1% 5,1%
2009 22,5% 10,3% 22,2% 25,8% 4,9% 5,7%
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (Mdic) até 2006 e Associação

Latino-americana de Integração (Aladi) a partir de 2007. Elaboração própria.

Giambiagi (2011) e Anderson (2011) evidenciam a importância da Vale,

empresa brasileira que produz minério de ferro e que ganhou muito destaque na

época, e também demonstram que no período de 2002-2009 a participação das

commodities nas exportações brasileiras aumentou de 28% para 41%.

O gráfico 2, faz uma clara demonstração da evolução das commodities

primárias durante o período Lula, que antes do seu primeiro ano de governo,

equivalia a 39% das exportações do país e em 2010 representava 51%, em

contrapartida houve uma redução de 6% dos produtos de alta intensidade no

mesmo período.
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Gráfico 2: Participação dos diferentes grupos de produtos, por intensidade

tecnológica, nas exportações brasileiras (%)

Fonte: Fonte: Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior (Secex/MDIC) apud Ipea. Elaboração própria.

Outro fator que favoreceu o Brasil foi a respeito do mercado de

biocombustíveis, segundo Giambiagi, três fenômenos se alinharam a favor da

economia brasileira:

Um, o repique dos preços do petróleo na década, flertando
frequentemente com o nível de US$100, em claro contraste com os níveis
baixos de preço que perduraram durante muitos anos, o que estimulou a
procura de fontes alternativas. Dois, a crescente percepção de que o
mundo padecia de um “risco ambiental” associado a uma civilização
excessivamente poluente. E três, a preocupação, exacerbada após os
atentados terroristas de 2001 nos EUA e a intervenção norte-americana
na Guerra do Iraque, com o fato de que os grandes produtores de
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petróleo se encontravam em países vistos, sob a ótica das potências
ocidentais, como problemáticos (GIAMBIAGI, 2011, p.227).

Assim, aumentou-se a intensidade de pesquisas realizadas pela Embrapa

(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) devido o interesse do mercado

mundial na exploração de terras brasileiras, que tinham boas condições climáticas

e solo propício para produção de combustíveis derivados da cana-de-açúcar.

A descoberta do pré-sal, anunciada em 2006 pela Petrobras, foi sem dúvidas

um marco importante na década e trouxe uma nova perspectiva econômica

durante o governo Lula, pois aumenta o mercado off-shore, que gera efeito

positivo em diversas áreas da economia, aumentando o nível de emprego e renda

da população.

Em 2007 o Brasil foi escolhido como país-sede da Copa do Mundo de 2014,

e em 2009 o Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016, impactando

assim a economia. Esses eventos geraram interesse de diversas empresas

estrangeiras, e alavancaram investimentos públicos e privados, ampliando a

infraestrutura do país e gerando uma melhoria no comércio nacional.

Em 2009, já no final do governo Lula, uma forte crise internacional também

causou impactos importantes na economia brasileira, porém, mesmo com a

interrupção do acesso a crédito internacional e uma queda do PIB neste ano, os

efeitos foram melhores do que os esperados, isso porque diferente de outros

países, o Brasil não sofreu queda nos níveis de emprego e consumo e também

contava com um alto nível de reservas internacionais.

Isso fez o Brasil ser visto com outros olhos por países com uma economia

mais desenvolvida. Não por acaso, o G-8 - nome dado ao grupo de países

considerados como as maiores potências econômicas do mundo - percebeu que

era hora de ampliar o grupo e passou a ser G-20, observando a importância de

outras economias emergentes incluindo o Brasil no mesmo.

Compreende-se assim, que o período contou com diversos acontecimentos

externos (descoberta do pré-sal, escolha do Brasil como país-sede da Copa do
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Mundo de 2014 e Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas em 2016, crise

internacional) que tiveram um peso importante nas atividades internas brasileiras e

colocaram o país em um patamar mais elevado no ranking das economias mais

desenvolvidas.

3.4. Desempenho da economia

Ao término dos mandatos do governo Lula houve um aumento da

credibilidade do país frente às grandes economias globais. Isso se deve a sua

gestão política diante da situação externa favorável. Desde os primeiros anos de

governo foi evidente a flexibilização das políticas macroeconômicas, trazendo

resultados econômicos positivos.

Ainda em seu primeiro mandato, diz Machado (2009), Lula adota uma

agressiva política de exportação de produtos com baixa densidade tecnológica,

que ao mesmo tempo em que beneficiava o mercado nos grandes centros,

também favorece o agronegócio. Isso melhorou a relação do Estado com a

burguesia interna industrial e agrária, trazendo crescentes saldos positivos na

balança comercial do país.

Com o aumento das exportações, em conjunto com o forte e contínuo fluxo

de investimentos estrangeiros, foi possível pagar os empréstimos do FMI, reduzir

as dívidas públicas externas gradativamente e acumular reservas que atingiram

um total de quase US$290 bilhões em 2010. A tendência histórica de devedor

cede lugar para credor líquido internacional no final do governo Lula.O gráfico

abaixo representa bem essa evolução:
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Gráfico 3: Brasil: Dívida externa líquida/Exportação de bens (2002-2010)

Fonte: Banco Central apud Ipeadata. Elaboração própria.

Mercadante (2010) ressaltou que além de ter saído desse patamar de

devedor do FMI, e ter se tornado credor, o Brasil emprestou 14 bilhões de dólares

para países com dificuldades, no auge da crise internacional de 2008.

Por outro lado, houve um aumento da dívida interna do setor público, que em

2002 representava 37,5% do PIB e em 2009 passou a 59,4%. Isso se dá pela

chamada armadilha fiscal, descrita por Carcanholo como:

Altas taxas de juros, combinadas com o lançamento de títulos da dívida
pública pelo governo, como forma de contrabalançar a forte entrada de
capital externo, que tende a expandir a oferta monetária interna para
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além daquilo programado no regime de metas inflacionárias.
Consequentemente, a dívida pública interna explode durante o governo
Lula, chegando a R$1.897,642 bilhões em janeiro de 2010
(CARCANHOLO, 2010).

A inclusão social, a redução da pobreza e a formalização/melhoria do

mercado de trabalho foram resultados de destaque no governo. Trinta por cento

das famílias saíram da linha de pobreza, e 11,4 milhões de empregos com carteira

assinada foram gerados. Isso se deve ao aprofundamento de articulações entre as

políticas econômicas e sociais (Mercadante, 2010; Fagnani, 2011).

Um outro ponto importante do governo Lula, foi a valorização do salário

mínimo, decorrente de manifestações sindicais no ano 2004, que culminaram em

uma nova política de piso salarial mínimo, elevando o salário mínimo real de

R$360,26 em 2002 para R$561,60 em 2010, contribuindo para uma redução da

pobreza, exposta pelo índice de Gini, que apresentou uma redução (passando de

0,585 em 1995, para 0,572 em 2004 e evoluindo para 0,501 em 2011) , a taxa de7

desemprego também caiu de 12,3% em 2003 (ano da posse de Lula) para 6,7%

em 2010 (Sicsú, 2013).

Comparado ao período anterior, o governo Lula obteve resultados mais

satisfatórios a respeito do crescimento econômico. Enquanto no governo de FHC,

a média da taxa de crescimento anual do PIB, ficou na casa de 2%, Lula

conseguiu uma retomada do crescimento, onde no primeiro governo o PIB passou

de 1,1% em 2003 para 4% em 2006, conseguindo atingir 7,5% no último ano do

segundo governo, tendo nos oito anos, uma média de 4,1% como mostra a tabela

5 (GIAMBIAGI, 2011).

7O índice de Gini mede a distribuição de renda entre 0 e 1, quanto mais próximo de 1, maior
a desigualdade.
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Tabela 5: Evolução do PIB no governo Lula

Ano PIB (%)

2003 1,1

2004 5,8

2005 3,2

2006 4

2007 6,1

2008 5,1

2009 -0,1

2010 7,5
Fonte: FMI. Elaboração própria.

Outros resultados positivos do governo foram:

● O PIB per capita, que também foi elevado, saindo de 8,8% no primeiro

ano de governo para 9,7% em 2006 e atingindo 11,1% em 2010.

● A queda considerável da inflação, com a sequência do regime de

metas que reduziu a inflação de 9,3% em 2003 para 3,2% no ano de

2006 e no segundo governo sempre esteve bem próximo da meta

estipulada.

● Queda de 1,3% na taxa de desemprego, que em 2003 era 10,5% e

em 2006 passou a ser de 9,2% e tendo mais quedas no segundo

governo (Tabela 6).

● Valorização do salário mínimo real, com um aumento de 37,13% em

todo o período.
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Tabela 6: Taxa de desemprego no governo Lula

Ano
Taxa de

desemprego
(%)

2003 10,5

2004 9,7

2005 10,2
2006 9,2
2007 8,9

2008 7,8

2009 9,1

2010 *
Fonte: ipeadata. Elaboração própria.

Em suma, embora a trajetória de crescimento econômico tenha se mantido nos

anos 2000, e até apresentado um desempenho mais satisfatório no final da

década, este crescimento exprime forte dependência da política econômica

adotada para lidar com a restrição externa e/ou a inflação. Além disso, o governo

tem adotado um ajuste conjuntural-estrutural da conta corrente do balanço de

pagamentos através de um viés exportador que reforça um padrão de

reprimarização da economia.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A economia no governo Lula, como um recorte da história econômica

brasileira é um assunto que permeia os debates envolvendo política econômica

até os dias atuais. O objetivo deste trabalho foi analisar a política macroeconômica

adotada por Lula, observando as continuidades e rupturas em relação ao governo

anterior, diante da conjuntura externa, e o exame dos resultados socioeconômicos

por meio de alguns índices.

A análise inicial focou nas políticas executadas pelo seu antecessor FHC,

que teve grande importância no combate à inflação, com o Plano Real, e a

implementação do Tripé Macroeconômico. Em sequência, observou-se a mudança

de postura do governo do Partido dos Trabalhadores, na véspera da eleição, em

conformidade com as políticas em curso adotadas pelo PSDB, materializada na

continuidade do tripé macroeconômico.

O novo posicionamento foi crucial para que o PT vencesse sua primeira

eleição depois de diversas tentativas. No primeiro ano de governo, Lula

demonstrou que estaria cumprindo com as novas idéias do partido, mantendo a

mesma equipe anterior do Banco Central, alterando somente o presidente. O

partido também abandonou o discurso de moratória da dívida externa, o que

agradou os investidores externos e internos.

Nos primeiros anos do governo verifica-se a melhora de alguns indicadores

econômicos, com a retomada do crescimento, a redução da inflação e o

aperfeiçoamento das metas estabelecidas no tripé macroeconômico. Além disso,

também foi adotado diversos programas sociais como o Fome Zero, o Bolsa

Família e o Primeiro Emprego que ajudaram a reduzir a pobreza no país.

Durante os oito anos de governo, a economia brasileira foi fortemente

impactada por fatores externos, dentre eles destacam-se o crescimento da

economia asiática, e sua maior demanda por nossos produtos de exportação, com

destaque para a China, que se torna um dos principais parceiros comerciais.

Também muito importante para a economia nacional foi a descoberta do pré-sal
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em 2006, e as escolhas do Brasil como país sede de eventos esportivos de nível

global,que foram a Copa do Mundo de 2014 e o Rio de Janeiro como sede das

Olimpíadas em 2016.

Esses acontecimentos, somados a administração equipe do PT, fizeram o

Brasil sair de um patamar de reservas internacionais de menos de US$40 bilhões

em 2002 (mais da metade correspondia a um empréstimo do FMI), para quase

US$290 bilhões em 2010, alterando assim o status de devedor a credor líquido

internacional em plena crise mundial.

Outros resultados positivos foram constatados, como a redução da pobreza e

desigualdade social;o aumento do emprego formal;a valorização real do salário

mínimo; a redução de mais da metade da inflação desde quando assumiu, até

quando entregou a posse; a implementação e alcance de diversos programas

sociais; e um aumento da participação do Brasil na economia mundial, resultando

em maior credibilidade frente a outros países desenvolvidos.

Observando os fatos e os dados, conclui-se que o governo Lula de fato

andou com o vento a seu favor, mas que as decisões tomadas pelo mesmo

durante os dois mandatos e diante disso tudo, foram de extrema importância para

o bom desempenho econômico e social. Todavia, este crescimento não significa

necessariamente desenvolvimento social, apresenta um caráter instável, e está

sujeito a política econômica adotada para lidar com a restrição externa e/ou a

inflação.

Algumas questões ainda estão abertas, como a qualidade dos empregos

criados com a ampliação do emprego formal, já que a maioria dos empregos se

enquadra na faixa remuneração de até três salários mínimos; a predominância da

produção industrial em produtos que se encaixam na classificação de “baixa” ou

“médio-baixa” tecnologia; a informalidade do mercado de trabalho, que embora

tenha apresentado uma queda, ainda é muito elevada.E por fim, a tendência de

um retorno a um projeto de “vocação agroexportadora”.
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