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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo fazer uma comparação das políticas 

adotadas e resultados econômicos obtidos durante os Governos Fernando Henrique 

Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, através de um estudo sobre as principais 

correntes políticas seguidas no Brasil, como o desenvolvimentismo, o liberalismo e o 

novo-desenvolvimentismo e seus consequentes impactos na economia do país. Os 

principais pontos abordados foram o controle da inflação, o desenvolvimento 

econômico do país e as medidas e impactos na área social. A orientação deste 

trabalho foi baseada nas concepções de Adam Smith, John Maynard Keynes, John 

Williamson e Hla Myint. 
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ABSTRACT 

 

 

This study aims to compare the adopted and economic results obtained 

during the governments of Fernando Henrique Cardoso and Luiz Inacio Lula da Silva 

policies through a study of the mainstream policies followed in Brazil, as 

developmentalism, liberalism and the new developmentalism and their associated 

impacts on the economy. The main issues addressed were the control of inflation, 

the country's economic development and measures and impacts in the social area. 

The orientation of this work was based on the ideas of Adam Smith, John Maynard 

Keynes, John Williamson and Hla Myint. 

 

 

Keywords: New developmentalism, Inflation, Real Plan, Cardoso, Lula. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

No início dos anos 1930 o Brasil adotou o desenvolvimentismo como 

estratégia de desenvolvimento, para tanto, o modelo utilizado foi o de substituição de 

importações, sendo feitos investimentos públicos para incentivar a produção interna. 

Para isto foi utilizada uma política fiscal e de controle de câmbio. Nesta época, 

também, foram criadas diversas empresas estatais, dentre elas, a Vale do Rio Doce. 

Foi durante o Governo de Juscelino Kubitschek, com o Plano de Metas, que o 

desenvolvimentismo ficou mais evidente no país. Foi neste período, também, que as 

disparidades sociais aumentaram. 

Com este modelo de desenvolvimento, política fiscal que privilegiava o 

empresário com financiamentos e com emissão de moedas, o resultado foi o 

aumento continuo da inflação chegando a taxas anuais de mais de 100% em 

meados de 1964. Isso fez com que o poder aquisitivo dos salários caísse e a 

desigualdade social só aumentasse. 

A partir deste cenário, o desenvolvimentismo perde força para a ortodoxia 

convencional, cuja proposta era de políticos econômicas ortodoxas e reformas 

institucionais neoliberais, sem a intervenção do Estado. Os mercados livres se 

encarregariam de promover o desenvolvimento econômico de todos. No entanto, 

este modelo havia sido desenvolvido para países ricos e o que se viu no Brasil, foi o 

fracasso desta ideologia. 

Quando Fernando Collor de Mello assume a presidência o neoliberalismo 

volta a ganhar força. Ele deu início ao processo de privatizações e abertura da 

economia para o capital estrangeiro. Collor sofre o impeachment e quem assume é o 

vice-presidente Itamar Franco. Nesta época o então ministro, Fernando Henrique 

Cardoso, elabora o Plano Real. 

Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente e deu continuidade ao 

neoliberalismo, no entanto, levou em consideração as recomendações para adoção 

desta política para países pobres. Já no início de seu primeiro mandato deu 

continuidade ao processo de privatizações, fez a reforma da previdência e, 

posteriormente criou a Lei da Responsabilidade Fiscal. O Plano Real estabilizou a 

inflação e FHC tornou-se o primeiro presidente reeleito do país. 
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Em 2002, Luiz Inácio Lula da Silva (Lula), do Partido dos Trabalhadores, é 

eleito presidente do Brasil. Seu maior objetivo era reestabelecer o crescimento 

econômico do país, mas também, e principalmente, diminuir a desigualdade social e 

melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Lula trouxe, então, para o Brasil, o 

modelo do novo-desenvolvimentismo. 

Desta forma, a discussão a que se propõe este trabalho é justamente 

procurar responder esta questão: Qual a diferença entre a política econômica 

adotada por Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva? Em princípio 

foi feito um estudo do cenário econômico e da política adotada por cada presidente 

e, então, foi feita a comparação dos resultados das estratégias políticas adotadas 

em cada governo para responder à esta questão. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Como base para o estudo da evolução da política no Brasil é necessário um 

respaldo teórico das políticas de desenvolvimento utilizadas antes e durante os 

governos de Fernando Henrique Cardoso e Lula. 

Para isso são apresentados os conceitos de Liberalismo, defendido por 

Adam Smith. Logo em seguida é apresentado o conceito de desenvolvimentismo 

com a intervenção do Estado, defendido por John Maynard Keynes. Por último é 

apresentado o conceito de neoliberalismo. John Williamson, com o Consenso de 

Washington e Hla Myint defendem a intervenção do Estado no mercado, mas sem o 

protecionismo praticado pelo desenvolvimentismo. 

 

 

2.1  ADAM SMITH 

 

 

Adam Smith foi o principal teórico da doutrina política formulada no século 

XVIII, chamada Liberalismo. 

O liberalismo surgiu como uma doutrina que desafiava as restrições feudais 

ao comércio e à produção. Em seu livro "A Riqueza das Nações", Adam Smith 

explica que esta doutrina era a conversão da riqueza em capital, a transformação da 

simples produção em acumulação de capital.  

Smith afirmava que era necessária total liberdade econômica para que a 

iniciativa privada pudesse se desenvolver, sem a intervenção do Estado. A livre 

concorrência regularia o mercado provocando a queda dos preços e o avanço 

tecnológico aumentando o ritmo de produção (O’ROURKE, P. J. 2008, 12). 

Adam Smith estudou as diferentes nações e sociedades a fim de descobrir 

quais os fatores que tornavam uma nação rica. Descobriu que a divisão do trabalho 

era um fator determinante. Ele explica que não há certeza de que a divisão do 

trabalho de maneira artificial, ou seja, canalizando o capital para uma direção de 

forma não espontânea, traga vantagens à sociedade. No entanto, a busca da 

vantagem individual natural, leva o indivíduo a preferir aquela aplicação que acarreta 

as maiores vantagens para a sociedade (SMITH, A. 1976, p 435-436). 
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Smith também afirma que “todo indivíduo que emprega seu capital no 

fomento da atividade interna necessariamente procura com isso dirigir essa 

atividade de tal forma que sua produção tenha o máximo valor possível” (SMITH, A. 

1976, p 437). Assim, ao perseguir seus interesses particulares, o indivíduo 

espontaneamente atinge os interesses da sociedade. Adam Smith refere-se a esta 

situação com uma metáfora, “a mão invisível”. 

O economista também explica tentar orientar pessoas particulares sobre 

como devem empregar seus capitais pode ser uma forma inútil ou, até mesmo, 

danosa, de conduzir o mercado. 

Portanto, para Smith era necessária total liberdade econômica para que a 

iniciativa privada pudesse se desenvolver, sem a intervenção do Estado. A livre 

concorrência regularia o mercado provocando a queda dos preços e o avanço 

tecnológico aumentando o ritmo de produção (O’ROURKE, P. J. 2008, 12). Assim, o 

Liberalismo é a melhor maneira de lidar com os conflitos das classes e estabelecer 

uma harmonia social. 

 

 

2.2  JOHN MAYNARD KEYNES 

 

 

John Maynard Keynes foi, provavelmente, o mais importante economista 

político da primeira metade do século XX. Em 1936, o economista publica um de 

seus livros mais importantes, a “Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda”. 

Nele o autor afirma que o sistema capitalista era intrinsecamente desequilibrado e 

sujeito à crises profundas e, por isso, defende a intervenção do Estado na economia. 

Segundo Keynes, as crises cíclicas do capitalismo são causadas pelo 

surgimento de perspectivas negativas por parte dos empresários quanto à sua taxa 

de lucro futuro, reduzindo, assim, o investimento e acúmulo de capital. A inflação era 

causada, não simplesmente por excesso de moeda, mas por um excesso de procura 

agregada. Cabia ao Estado então, determinar, através de uma política econômica, o 

nível de investimento. Assim, a taxa de consumo e de poupança seriam 

consequências dessa estratégia (BRESSER-PEREIRA, 1991, P. 52). 

A Restauração Meiji, no Japão, foi um exemplo da eficiência do Estado 

Produtor, Empresário e Regulador na promoção do desenvolvimento e da própria 
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acumulação capitalista. O Estado assume o papel de Regulador, porque a política 

macroeconômica era condição absoluta de um relativo equilíbrio do sistema 

econômico, conforme demonstrado por Keynes. 

 

 

2.3  HLA MYINT E JOHN WILLIAMSON 

 

 

O termo Neoliberalismo é uma releitura do Liberalismo Clássico. Foi 

cunhado pelo sociólogo e economista alemão Alexander Rüstow em 1938, mas só 

teve aplicabilidade e reconhecimento a partir de 1980, quando ocorre a crise da 

dívida externa1. Em 1989 ganhou força com o Consenso de Washington, definido 

por John Williamson, economista inglês que, dentre outras atuações, foi conselheiro 

do Fundo Monetário Internacional entre 1972 e 1974. 

O Consenso de Washington surgiu para tentar explicar a origem da crise na 

América Latina, marcada pela estagnação econômica e por altas taxas de inflação, e 

as reformas que seriam necessárias para superá-la (BRESSER-PEREIRA, p 1-23). 

De acordo com a abordagem deste consenso as causas da crise latino-

americana são basicamente duas: o excessivo protecionismo do Estado (excesso de 

regulação e empresas estatais ineficientes) e a incapacidade de controlar o déficit 

público e de manter sob controle as demandas salariais. Assim sendo, as principais 

reformas seriam: promover a estabilização da economia através de ajuste fiscal e da 

adoção de políticas econômicas ortodoxas em que o mercado desempenhe papel 

fundamental e reduzir fortemente a intervenção do Estado na economia promovendo 

as exportações. 

Hla Myint desenvolveu um estudo em 1970 em que defendia a importância 

de uma estratégia de desenvolvimento voltada para a exportação. Nesse estudo ele 

argumentou que as políticas de substituição de importação existentes deveriam ser 

substituídas por uma nova política de industrialização voltada para as exportações 

de manufaturados (MYINT, H., 1971). 

O Neoliberalismo defende a pouca intervenção do Estado no mercado, as 

privatizações de empresas estatais, a livre circulação de capitais internacionais e 

                                                           
1
 A crise ocorreu quando os Estados Unidos elevou suas taxas de juros e o México, extremamente 

dependente da economia estadunidense, declarou moratória da dívida externa em 1982. 
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ênfase na globalização, ou seja, na maior integração entre os mercados 

internacionais, além da abertura da economia para entrada de multinacionais, 

adoção de medidas contra o protecionismo econômico e redução de gastos do 

governo. 
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3 DESENVOLVIMENTISMO 

 

 

O desenvolvimentismo teve origem na teoria macroeconômica de John 

Maynard Keynes e Michael Kalecki, nas novas idéias da escola da economia do 

desenvolvimento e foi uma evolução do liberalismo defendido por Adam Smith. 

Adam Smith, em sua obra clássica “A Riqueza das Nações”, de 1776, afirma 

que os agentes econômicos, buscando satisfazer seus interesses individuais, 

espontaneamente, organizam a economia de forma eficiente. Esta abordagem ficou 

conhecida como “mão invisível”. Ou seja, a metáfora refere-se à como o mercado, 

sob condições ideais, garante uma alocação eficiente de recursos escassos. Porém, 

na prática, as condições normalmente não são ideais. “Por exemplo, a competição 

não é completamente livre, os consumidores não são perfeitamente informados e a 

produção e o consumo desejáveis privadamente podem gerar custos e benefícios 

sociais” (Real Academia Sueca de Ciências). 

Entretanto, seguindo este preceito, os mais ricos e com mais capacidades 

de ofertar produtos a preços menores, tenderiam a enriquecer, enquanto os menos 

eficientes tenderiam a empobrecer cada vez mais, aumentando a desigualdade 

social. 

Segundo a teoria de Keynes, os governos poderiam melhorar a eficiência da 

alocação de recursos em relação ao livre mercado, ou seja, o Estado assumiria o 

papel de Regulador da economia. Neste caso, o Estado, utilizando-se de uma 

política econômica, determina os segmentos e o nível de investimento. 

O desenvolvimentismo também defende o investimento do Estado nos 

segmentos em que a iniciativa privada estivesse ausente, como o setor de energia, 

telecomunicações e transporte, além de prover recursos para o financiamento do 

investimento industrial. 

 

 

3.1  SURGIMENTO DO DESENVOLVIMENTISMO NO BRASIL 

 

 

No início dos anos 1930 e 1970 o Brasil e os demais países da América 

Latina formularam estratégias de desenvolvimento que implicavam na proteção da 
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indústria nacional nascente e na promoção de poupança forçada por meio do 

Estado. Esta estratégia recebeu o nome de desenvolvimentismo ou nacional-

desenvolvimentismo (BRESSER-PEREIRA, 2006, p.10). 

Na América Latina, os economistas da CEPAL tinham como idéia 

estabelecer algo parecido com o Plano Marshall utilizado para a reconstrução 

Européia após a devastação pela guerra. 

No início os cepalinos foram muito criticados porque sua abordagem 

contrariava a teoria de divisão internacional do trabalho, segundo a qual cada país 

deveria especializar-se na produção de bens cuja vantagem comparativa fosse 

maior. No entanto, os cepalinos rebateram as críticas argumentando que a doutrina 

das vantagens comparativas de Ricardo2 somente prolongaria o estado de 

subdesenvolvimento dos países “pobres”. 

O modelo de desenvolvimento adotado pelo Brasil então, foi o de 

substituição de importações, associado à Revolução de 1930 e ao Estado Novo. 

Nesta época foram feitos investimentos públicos em setores considerados 

estratégicos para a economia brasileira através de uma política fiscal e de controle 

do câmbio e das importações, isto para estimular a produção interna. Neste período, 

também, foram criadas diversas empresas estatais, como a Vale do Rio Doce, 

Hidroelétrica de Paulo Afonso e a siderúrgica de Volta Redonda. 

No entanto, foi durante o Governo de Juscelino Kubitschek (1956-1960) que 

o desenvolvimentismo ficou mais evidente na economia brasileira com o 

favorecimento da entrada de capitais estrangeiros no país. Foi aí, também, que as 

disparidades sociais aumentaram.  O Plano de Metas implementado por JK fez 

crescer o setor de indústria pesada no Brasil, ocorreu a organização de 

multinacionais monopolizando o setor que, posteriormente, seria o mais dinâmico da 

economia e que exerceriam muita influência na redefinição da orientação econômica 

e política do país. 

Após o Governo de Kubitschek começou uma luta entre os que procuravam 

enquadrar as multinacionais estrangeiras às perspectivas da economia brasileira e 

os que, ao contrário, buscavam enquadrar a economia nacional às perspectivas da 

economia das multinacionais. O resultado foi a vitória da segunda tendência. Ou 

                                                           
2
 David Ricardo defendia a tese de que cada país deveria especializar-se na produção cujos recursos 

fossem mais abundantes e tivesse menor custo de produção. 
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seja, foram transferidas para países semi-industrializados, como o Brasil, 

determinadas linhas de produção industrial. 

 

 

3.2  CONTRADIÇÕES DO MODELO DE DESENVOLVIMENTISMO ADOTADO 

PELO BRASIL 

 

 

Com este modelo de substituição de importações adotado pelo Brasil desde 

a Era Vargas (1930-1945 e 1951-1954) o Estado privilegiava o empresário 

investindo na criação de unidades produtivas. Para este financiamento foi utilizada 

uma política de restrição das importações com o controle do câmbio e a elevação 

das tarifas alfandegarias e de incentivo a indústria nacional com subsídios a este 

setor, além de emissões de moedas. Com isso, uma das consequências principais 

foi o aumento da inflação o que levou à desvalorização da moeda brasileira. A 

inflação brasileira que de 1939 à 1953 apresentava uma taxa média de aumento 

anual de 11%, sobe para 26,2% em 1954 (FGV). Nos anos 1960 a inflação atingiu 

uma média superior a 50%, chegando a taxas anuais de mais de 100% em meados 

de 1964. 

Os detentores de capital foram induzidos ao investimento, já que havia uma 

rápida desvalorização da moeda gerada pela inflação. Esse investimento atingiu 

principalmente os assalariados, já que os recursos dos assalariados foram 

transferidos para o setor empresarial. Esses investimentos foram destinados ao 

incremento da tecnologia, o que fez com que fosse necessária mão de obra cada 

vez mais especializada. 

Como consequência os excedentes populacionais foram destinados aos 

setores agrícolas, agropecuários e de serviços, onde não havia, ou era muito 

pequeno, investimento e estímulo ao crescimento. Além disso, os investimentos 

foram feitos de forma especulativa, gerando uma concentração de capitais em 

alguns setores, como o de construção, por exemplo. Isso fez com que as 

disparidades sociais aumentassem ainda mais. Os ricos ficaram cada vez mais ricos 

e os pobres cada vez mais pobres. 

A inflação reduziu o poder aquisitivo dos salários fazendo com que a 

demanda diminuísse, restringindo o mercado consumidor. Isto fez com que o 
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Governo se encontrasse num circulo vicioso. Se elevasse os salários teria que 

aumentar o custo de produção, o que implicaria o aumento dos preços. Por outro 

lado, se não o fizesse, geraria escassez de demanda interna. 

Além disso, outro problema gerado foi o aumento maciço das empresas 

multinacionais no país e, consequentemente, o aumento do controle estrangeiro na 

indústria nacional. Como a matriz da maioria das indústrias presentes no Brasil era 

estrangeira houve o agravamento do desequilíbrio da Balança de Pagamentos. A 

remessa de lucros para o exterior e o pagamento de royalties superou o capital que 

as multinacionais investiram inicialmente. 

Estas contradições e problemas gerados pela adoção deste modelo de 

desenvolvimento geraram o aumento das lutas sociais e políticas no país. Os 

economistas neoclássicos que praticavam a ortodoxia convencional, chamados 

monetaristas, opunham-se ao desenvolvimentismo dando ênfase ao controle da 

oferta de moeda para controlar a inflação. 
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4 A CRISE E A ORTODOXIA CONVENCIONAL 

 

 

Durante os anos 1980, a estratégia nacional de desenvolvimento entra em 

crise, sendo substituída por uma estratégia externa chamada ortodoxia 

convencional. 

Esta mudança é explicada por diversos fatores. Quando o modelo de 

substituição de importações foi mantido durante os anos 1970, ele estava levando as 

economias latino-americanas à concentração da renda e à diminuição da 

produtividade do capital ou da relação produto capital. 

Outra razão para a mudança está baseada no protecionismo excessivo do 

Estado e na incapacidade de controlar o déficit público. O modelo de substituição de 

importações se exauriu e deveria ser substituído. 

A partir de então, o desenvolvimentismo aos poucos se vê incapaz de fazer 

frente à onda ideológica neoliberal que vinha do Norte. E é na força desta onda 

ideológica e em resposta à crise da dívida externa que a ortodoxia convencional vai 

se constituindo. 

A ortodoxia convencional propõe políticas econômicas ortodoxas e reformas 

institucionais neoliberais. Propõe, também, que os países em desenvolvimento 

aceitem a tese globalista em que mercados livres no âmbito mundial se 

encarregariam de promover o desenvolvimento econômico de todos. 

Após vinte anos o que se vê é o fracasso da ortodoxia convencional. Isto 

ocorreu porque a ortodoxia convencional não havia sido elaborada no país, ou seja, 

não refletia as preocupações ou interesses nacionais. Além disso, o Estado deixou 

de exercer o papel econômico de complementar a coordenação do mercado para 

promover o desenvolvimento econômico. 
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5 NOVO-DESENVOLVIMENTISMO 

 

 

Na visão de John Maynard Keynes e outros economistas contemporâneos, 

como Paul Davidson e Joseph Stiglitz e também na visão cepalina neo-estruturalista, 

é necessário um crescimento econômico acompanhado da equidade social, ou seja, 

era preciso um Estado e mercado fortes.  

Para Keynes o Estado seria forte quando fosse capaz de regular a 

economia, fazer a gestão pública com eficiência, implementar políticas 

macroeconômicas defensivas e em favor do crescimento, adotar políticas que 

estimulem a competitividade (nacional e internacional) e adotar um sistema tributário 

progressivo, visando reduzir as desigualdades de renda. Este último item é 

importante para estabelecer um mercado forte. A redução da desigualdade de 

renda, fortalece a demanda interna, ou seja, fortalece o mercado. 

Em contraposição, o Consenso de Washington e Myint defendem a redução 

da intervenção do Estado e o estímulo a uma política voltada para as exportações. O 

Estado deixaria de ser protecionista da indústria para desenvolver a área social com 

o objetivo de reduzir a pobreza e as desigualdades. 

Os resultados devem ser a constituição de um mercado forte onde 

predomina a busca pela redução de custos e de preços, pela melhoria da qualidade 

dos serviços e produtos e onde, consequentemente, haverá um reduzido 

desemprego e uma equidade social, já que o Estado adotaria uma política de 

valorização dos salários e investiria em programas sociais nas áreas de saúde, 

educação e programas de transferência de renda. 

 

 

5.1  SURGIMENTO DO NOVO-DESENVOLVIMENTISMO NO BRASIL 

 

 

Com o sucesso do modelo de substituição de importações e o fracasso da 

ortodoxia convencional tornou-se necessário um novo modelo de desenvolvimento 

econômico no Brasil. 
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Bresser, juntamente com Yoshiaki Nakano3, fizeram uma crítica sistemática 

à ortodoxia convencional que, segundo eles, mantinha o desenvolvimento semi-

estagnado, além de apresentar uma alternativa de política econômica baseada no 

desenvolvimentismo e na formação keynesiana e estruturalista de ambos. 

Critiquei a ortodoxia convencional desde que ela se tornou dominante na 
América Latina. Fui, provavelmente, o primeiro economista latino-americano 
a fazer a crítica do Consenso de Washington, na aula magna que proferi no 
congresso anual da Associação Nacional de Cursos de Pós-graduação em 
Economia, em 1990. 
(BRESSER-PEREIRA, 1990 [1991]) 

 

Segundo Bresser-Pereira, o novo-desenvolvimentismo, assim como o 

desenvolvimentismo, implica a formação de uma verdadeira nação capaz de 

formular uma estratégia nacional de desenvolvimento informal e aberta. Esta nação, 

nada mais é que uma sociedade que se organiza na forma de um Estado em prol de 

um destino político comum e com soberania sobre determinado território. 

O novo-desenvolvimentismo não é protecionista, ele supõe que os países de 

desenvolvimento médio, como o Brasil, já superaram a fase da indústria infante e 

exige que as empresas sejam competitivas em todos os setores industriais aos quais 

se dedicarem (BRESSER-PEREIRA, 2006, p 5-24). 

A estratégia central defendida pelo novo-desenvolvimentismo é que a 

economia se voltasse para as exportações, mas não apenas de produtos 

manufaturados e de baixo valor, mas também de produtos primários e de alto valor 

agregado. Além disso, esse novo modelo de desenvolvimento prevê uma ação forte 

do Estado para reduzir da desigualdade social. 

 

 

5.2  DIFERENÇAS DO DESENVOLVIMENTISMO E DO NOVO-

DESENVOLVIMENTISMO 

 

 

Pode-se verificar algumas diferenças entre o desenvolvimentismo e o novo-

desenvolvimentismo. De um lado, fatos históricos que fizeram com que o capitalismo 

                                                           
3
 Yoshiaki Nakano foi membro do conselho da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo (Fapesp), tesoureiro e secretário do governo do Estado de São Paulo de 1995 a 2001, 
secretário especial para assuntos econômicos do Ministério da Fazenda (1987) e consultor do Banco 
Mundial. 
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transitasse dos anos dourados para a fase da globalização. De outro, países de 

desenvolvimento médio como o Brasil, deixaram de se caracterizar por indústrias 

nascentes. Bresser-Pereira (2006) explica algumas das principais diferenças entre 

estes dois modelos econômicos (TABELA 01). 

O modelo de substituição de importações, entre 1930 e 1960, foi essencial 

para estabelecer as bases industriais dos países da América Latina. No entanto, o 

atraso de vinte anos na redução do protecionismo e orientação para um modelo 

exportador gerou uma distorção no desenvolvimento econômico destes países, a 

estagnação do crescimento econômico e o aumento da concentração de renda. 

Ao contrário do desenvolvimentismo, que adotou o pessimismo exportador 

da teoria econômica do desenvolvimento, o novo desenvolvimentismo conta com a 

capacidade dos países em desenvolvimento de exportarem produtos manufaturados 

de médio valor agregado ou produtos primários de alto valor agregado. O modelo 

exportador tem duas vantagens principais sobre o modelo de substituição de 

importações. 

Primeiro, o mercado disponível para as indústrias não fica limitado ao 

mercado interno. Segundo, se um país adotar o modelo exportador, as autoridades 

econômicas têm acesso a um critério de eficiência para guiar a política industrial que 

elaboram para beneficiar as empresas da nação: somente as empresas que são 

eficientes o bastante para exportar serão beneficiadas pela política industrial. O 

novo-desenvolvimentismo não é protecionista e exige que as empresas sejam 

competitivas em todos os setores industriais aos quais se dedicarem (BRESSER-

PEREIRA, 2006). 

 

TABELA 01 – DIFERENÇAS DO DESENVOLVIMENTISMO E DO NOVO-DESENVOLVIMENTISMO 

Desenvolvimentismo Novo-Desenvolvimentismo 

Estado tem papel central em poupança forçada e 
investimento em empresas 

Estado tem papel subsidiário, mas importante 
em ambas as atividades 

Protecionista e pessimista Exportador e realista 

Certa frouxidão fiscal Disciplina fiscal 

Certa complacência com inflação Nenhuma complacência com inflação 

FONTE: BRESSER-PEREIRA (2006, p. 16). 
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6 DO DESENVOLVIMENTISMO AO NOVO-DESENVOLVIMENTISMO 

 

 

No início dos anos 1930 o Brasil adotou a estratégia de Industrialização por 

Substituição de Importações com a finalidade de promover o crescimento e 

desenvolvimento econômico. Esta estratégia foi definida como desenvolvimentismo 

ou nacional desenvolvimentismo. Para tanto, os investimentos foram voltados para o 

setor industrial, diminuindo a participação no setor agrícola e de infraestrutura. 

Nos primeiros anos houve um impacto positivo na Balança de Pagamentos, 

isto porque as firmas estrangeiras injetaram muito capital para se fixarem no país. 

No entanto, no início dos anos setenta, logo começa a haver um déficit na Balança 

de Pagamentos, já que a entrada de capital estrangeiro se reduz drasticamente. 

Em meados dos anos sessenta as exportações de produtos básicos 

correspondiam à 85,4% do total exportado (Depla, Secrex, 1964). A necessidade de 

diversificação da pauta de exportações aparece claramente no Plano Decenal de 

Desenvolvimento Econômico e Social, 1967-1976, elaborado sob a coordenação do 

Epea. O objetivo básico deste plano era o de acelerar, através da aplicação de 

recursos externos, o ritmo do progresso econômico do país. 

Como benefício, houve um rápido avanço tecnológico proporcionado pela 

entrada de capital e firmas estrangeiras gerando novos setores industriais em curto 

espaço de tempo. Na década de 1970 o PIB brasileiro apresentava uma taxa de 

crescimento média anual de 8,7%, já na década de oitenta, esta taxa média foi de 

1,7%. Os anos 1980 ficaram caracterizados pela instabilidade da economia 

brasileira, alternando curtos períodos de recuperação econômica com elevadas 

taxas de inflação. Por isso, a década de oitenta ficou conhecida como “a década 

perdida”. 

Enquanto isso, entre 1960 e 1980, a concentração da renda era cada vez 

mais evidente (QUADRO 1). Em meados de 1981 um executivo médio ganhava em 

torno de 250 mil cruzeiros, já o salário mínimo era de Cr$8.464,80. Ou seja, uma 

relação de 30 para 1. O maior controle da renda está nas mãos dos 10% mais ricos 

da população. 
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QUADRO 1 – DISTRIBUIÇÃO DA RENDA NO BRASIL 

Camadas da 
População 

Participação da Renda nos Salários (em porcentagem) 

1960 1970 1980 

20% mais pobres 3,9 3,4 2,8 

50% mais pobres 17,4 14,9 12,6 

10% mais ricos 39,6 46,7 50,9 

5% mais ricos 28,3 34,1 37,9 

1% mais rico 11,9 14,7 16,9 

FONTE: IBGE, CENSO DE 1960, 1970 E 1980. 

 

 

O produto interno bruto caiu à média de 0,21% ao ano, a taxa de emprego 

declinou 0,43% no mesmo período e a produtividade registrou um pequeno 

crescimento de 0,33%.  

Um novo ajuste fiscal foi feito baixando as taxas de juros reais para cortar a 

elevação dos custos financeiros dos títulos federais no mercado interno. Com a crise 

do sistema financeiro internacional em 1981, que se agravou entre 1985 e 1989, a 

entrada de capital externo no país não passou de 28,5% do montante que o Brasil 

despendeu entre amortizações e juros efetivamente pagos ao exterior. 

Tancredo Neves venceu as eleições em 1984, no entanto, faleceu antes de 

tomar posse. Assim, quem assumiu o poder foi o vice-presidente José Sarney, que 

manteve a composição do ministério estabelecida por Tancredo. Esse ministério 

procurava conciliar duas perspectivas distintas de política econômica: de um lado 

João Sayad heterodoxo com vínculos estruturalistas e próximo à social-democracia, 

a ele caberiam os projetos de longo prazo, de outro lado, responsável pelos projetos 

de curto prazo, ficou Francisco Dornelles, ortodoxo identificado com o 

neoliberalismo. Dornelles é demitido e Dílson Funaro4 assume o Ministério da 

Fazenda fazendo com que os neoliberais perdessem espaço no governo. 

No Governo de Sarney foi lançado o Plano Cruzado que tinha como objetivo 

principal, combater a inflação. Para atingir esta finalidade, em 1986, os preços, 

salários e câmbios foram congelados. Esta medida teve um efeito imediato, no 

entanto, com o desabastecimento da economia gerado pelo congelamento dos 

preços, a inflação ressurgiu com taxas ainda maiores às anteriores. 

No período de 1985-1990, as importações aumentaram 25,2%, mas as 

exportações evoluíram apenas 1,8%. Estas taxas foram decorrentes da redução de 

financiamento para as vendas ao exterior, queda de preços dos produtos primários 

                                                           
4
 Dílson Funaro foi o executor do Plano Cruzado. 
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no mercado internacional, além da sobrevalorização da moeda nacional quando 

US$1,00 valia, aproximadamente, NCr$11,30 (FURTADO, M. B., 1998, p. 222). Após 

o insucesso do Plano Cruzado e outros planos econômicos, o Governo Sarney 

chega ao final. 

Quando Fernando Collor de Mello se elege e assume a presidência, em 

1990, o neoliberalismo ganha espaço e se torna a ideologia dominante. Tem início, 

então, o processo de privatizações das estatais, o Brasil abriu sua economia para o 

capital estrangeiro e o mercado passou a ser o grande agente organizador da 

economia. 

Collor instituiu o Programa Nacional de Desestatização (PND) e a primeira 

empresa a ser privatizada foi a USIMINAS, siderúrgica mineira, o que gerou grande 

polêmica, já que das empresas estatais, esta era uma das mais lucrativas. O 

presidente aprova o confisco das poupanças com o intuito de diminuir a quantidade 

de moeda em circulação. 

Em meados de 1991, além de não atingir as metas previstas, Fernando 

Collor de Mello é denunciado por envolvimento em esquemas de corrupção5. Collor 

sofre o impeachment em 29 de setembro de 1992 e seu vice-presidente, Itamar 

Franco, assume o poder. O neoliberalismo tem continuidade no Governo Fernando 

Henrique Cardoso, que venceu as eleições em 1994 e se reelegeu em 19986. 

Posteriormente, em 2002, Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) vence as eleições 

com uma proposta de Governo mais democrático, uma melhor distribuição da renda 

e com a promessa da diminuição do desemprego gerado no governo anterior. Lula 

fortalece a intervenção do Estado nas áreas sociais, como o novo-

desenvolvimentismo defendia. Lula foi reeleito em 2006 e entregou seu Governo à 

sua sucessora, Dilma Vana Rousseff. 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 O maior escândalo de corrupção envolvia o ex-tesoureiro da campanha de Fernando Collor à 

presidência, Paulo César Farias (PC Farias). 
6
 Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro presidente reeleito na história do Brasil. Foi durante o 

governo de FHC, que a emenda constitucional permitindo a reeleição dos cargos de Presidente da 
República, Governadores e Prefeitos foi aprovada. 
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7 GOVERNO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

 

Fernando Henrique Cardoso deu continuidade ao neoliberalismo de Collor 

com as privatizações e abertura da economia para o capital estrangeiro. No entanto, 

FHC levou em consideração as recomendações à adoção do neoliberalismo, 

principalmente aos países pobres: a redução de gastos governamentais, a 

diminuição dos impostos, a abertura econômica para importações, a liberação para 

entrada do capital estrangeiro, privatização e desregulamentação da economia. 

 Mas o ponto crucial que determinou sua eleição foi, sem dúvidas, o Plano 

Real. Este, elaborado quando ainda era ministro, foi a chave para o controle da 

inflação no país. Problema  que afetava o Brasil há décadas. 

 

 

7.1  CHEGADA DE FHC À PRESIDÊNCIA 

 

 

No Governo de Itamar Franco (1992-1993), Fernando Henrique Cardoso 

ocupou o cargo de ministro das Relações Exteriores e também ministro da Fazenda. 

Neste período o então ministro elaborou, juntamente com outros economistas7, o 

Plano Real que começou a ser implantado ainda pelo presidente Itamar Franco. 

A primeira etapa de implantação do Plano Real foi o Programa de Ação 

Imediata (PAI) com medidas voltadas para a redução e maior eficiência dos gastos 

da União no exercício de 1993. Em 1994, a Medida Provisória número 434, de 28 de 

fevereiro, foi editada criando a URV – Unidade Real de Valor – que posteriormente 

seria transformada no Real. 

Fernando Henrique Cardoso deixa o cargo de ministro em março de 1994 

para, então, concorrer ao cargo de Presidente da República. O ministro Rubens 

Ricupero, sucessor de FHC, que ocupou seu cargo, dá continuidade à implantação 

do Plano Real encaminhando ao presidente a Exposição dos Motivos da Medida 

Provisória que disciplinou o Plano Real, o Sistema Monetário Nacional, as regras e 

                                                           
7
 Persio Arida, André Lara Resende, Gustavo Franco, Pedro Malan, Edmar Bacha, Clóvis Carvalho, 

Winston Fritsch, entre outros, foram os economistas que juntamente com Fernando Henrique 
Cardoso elaboraram o Plano Real. 
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condições de emissão da moeda Real e os critérios para conversão das obrigações 

do Real.  

Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente e tomou posse em 01 de 

janeiro de 1995. 

 

 

7.2  PROBLEMAS ENCONTRADOS NO INÍCIO DO GOVERNO 

 

 

Devido aos pesados investimentos do período anterior, que haviam criado 

enorme passivo público externo, a partir do início dos anos 1980 o setor público foi 

submetido a violento processo de endividamento, utilizado para equacionar as 

contas externas e internas do país. 

A administração pública vivia sob a égide da criação de passivos de toda a 

ordem, no campo previdenciário, mobiliário, nas desapropriações, no endividamento 

das estatais. Os bancos públicos haviam se transformado em fábricas de dinheiro, 

emprestando para os respectivos governos. O déficit previdenciário crescia 

descontroladamente. 

No início dos anos 1990, o governo Fernando Collor havia consagrado, pela 

primeira vez em mais de dez anos, um equilíbrio fiscal. Mesmo condenável, a 

brutalidade do confisco8 no início do governo permitiu redução significativa no 

volume da dívida pública mobiliária. No entanto, a inflação ainda era um problema. O 

governo Collor manteve respeito às boas normas fiscais, redução na massa de 

salários do setor público e na dívida interna, mas se perdeu com uma reforma 

administrativa atabalhoada (LAMOUNIER, B., FIGUEIREDO, R., 2002, p 40-42). 

 

 

7.3  MEDIDAS POLÍTICAS DO GOVERNO FHC 

 

 

O maior objetivo do Governo FHC era a estabilização da economia brasileira 

para o início do processo de crescimento. A inflação, embora estabilizada pelo Plano 

                                                           
8
 O confisco tinha duração de dezoito meses e destinava-se a depósitos acima de Cr$50.000,00 

(cinquenta mil cruzeiros). 
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Real, ainda teria que atingir um nível compatível com as economias consolidadas, 

que apresentavam taxas de inflação abaixo dos 5%9. Não havia um regime de metas 

de inflação, assim os estados gastavam mais do que arrecadavam e não havia uma 

política para a redução das dívidas interna e externa. 

Dois meses após assumir a presidência, Fernando Henrique Cardoso enviou 

ao Congresso as Propostas de Emenda Constitucional (PECs) que quebravam o 

domínio público sobre o petróleo, o subsolo, as telecomunicações e a energia. O 

objetivo era transferir o patrimônio das empresas públicas para grupos privados. 

Com isso, houve forte impacto fiscal. Primeiro, pela arrecadação 

proporcionada com a venda de empresas estatais e de concessões. Depois, por ter 

estancado a exigência de recursos orçamentários para bancar os rombos das 

estatais. E, por último, foi o aumento significativo de impostos recolhidos pelas 

empresas privatizadas. De acordo com o BNDES, as privatizações possibilitaram 

ganhos fiscais da ordem de R$103,3 bilhões10 (LAMOUNIER, B., FIGUEIREDO, R., 

2002, p 50). 

O presidente, estrategicamente, apreciou o real em 15%. Para isso o Banco 

Central definiu um teto de R$1,00 para o dólar, mas não definiu o piso. Isso fez com 

que houvesse muito investimento estrangeiro no país. A entrada maciça de capital 

estrangeiro na economia nacional contribuiu para financiar o déficit das contas 

externas. O investimento direto partiu da média de US$1,68 bilhões de 1991 a 1994 

e atingiu US$30,5 bilhões em 2000. 

Ao mesmo tempo o governo começou a derrubar as barreiras às 

importações. Isto porque, as importações e o câmbio valorizados facilitariam o 

controle de aumentos de preços após o Plano Real (LAMOUNIER, B., 

FIGUEIREDO, R., 2002, p 42-43). 

As importações começaram lentas, período em que as importadoras 

estavam se preparando, e o governo, pela falta de histórico de abertura com 

estabilidade, reagiu à esta lentidão reduzindo cada vez mais as tarifas à importação 

e valorizando o real. Quando as importações aceleraram, em pouco tempo acabou 

com os saldos comerciais brasileiros, trazendo de volta o fantasma do 

estrangulamento cambial (LAMOUNIER, B., FIGUEIREDO, R., 2002, p 43). 

                                                           
9
 Em 1994, a inflação da Alemanha era de 2,44%, na Espanha, 4,33%, nos Estados Unidos, 2,67% e 

na França era de 1,60%. 
10

 R$85,2 bilhões dos quais pela venda das empresas e R$18 bilhões pela transferência de dívidas 
aos novos controladores. 
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Para evitar o escoamento do real o Banco Central elevou os juros 

rapidamente. A tendência normal seria derrubá-los, porém, para não correr riscos, 

mantiveram os juros altos. Com isso, as consequências foram inevitáveis. Quando 

os juros explodiram e foram mantidos em níveis elevadíssimos11, a economia 

desabou. As empresas privadas mais capitalizadas se ajustaram demitindo e 

revendo seus planos de investimento. Já as menos capitalizadas, quebraram ou 

acumularam passivos impagáveis (LAMOUNIER, B., FIGUEIREDO, R., 2002, p 43-

44). 

Já as empresas públicas não podiam demitir e nem reduzir os salários e 

benefícios. Isso gerou um aumento no déficit público. Além disso, a taxa de juro 

praticada pelo Banco Central servia de parâmetro para a correção da maioria das 

dívidas estaduais e municipais levando a um crescimento exponencial da dívida 

pública em todos os níveis (LAMOUNIER, B., FIGUEIREDO, R., 2002, p 44). 

Já no governo federal, a apreciação do câmbio fazia a dívida pública crescer 

a taxas elevadas e produzia déficits comerciais crescentes. Para financiar os déficits, 

o governo aumentava ainda mais os juros, visando atrair capitais de curto prazo. 

Nos anos seguintes, praticamente tudo o que foi arrecadado com a privatização 

acabou servindo para quitar apenas parte do passivo criado por essa política 

cambial (LAMOUNIER, B., FIGUEIREDO, R., 2002, p 44-45). 

O Governo FHC conseguiu aprovar o "Fator Previdenciário"12, medida que 

conseguiu reduzir os déficits ao retardar a aposentadoria daqueles que 

conquistavam este direito precocemente. Isto aconteceu porque a aposentadoria 

passou a ser calculada pela expectativa de vida, tempo de contribuição e idade do 

contribuinte. Como a expectativa de vida é revisada anualmente pelo IBGE, gera um 

aumento contínuo da idade mínima necessária para a obtenção do valor integral de 

aposentadoria. 

Outra medida importante foi a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou 

seja, os estados e municípios deveriam estabelecer metas fiscais trienais fazendo 

um planejamento dos impostos que seriam arrecadados e com isso elaborar projetos 

que não ultrapassassem o orçamento, o que antes não acontecia. Os gestores, ao 

final do mandato, faziam obras com custos altos, deixando a dívida para seus 

                                                           
11

 Os juros no Brasil chegaram a média de 30% ao ano. 
12

 A intenção do Governo FHC era de promover uma reforma geral na Previdência, ao qual o PT foi 
contra. No entanto, no último ano do Governo Lula, o presidente vetou o projeto que acabaria com o 
Fator Previdenciário alegando que esta medida aumentaria o déficit na Previdência. 
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sucessores. A lei também determina que as verbas vinculadas a uma finalidade 

específica deverão ser empregadas para aquela finalidade, evitando que sejam 

empregadas em fins diversos. Caso se verifique o contrário, haverá uma limitação 

de movimentação financeira. 

Mais uma medida importante tomada foi a recuperação dos bancos federais 

que entraram em crise com o fim da inflação.  A implantação do PROER13 em 1995, 

evitou uma crise econômica sistêmica. Com a estabilização da moeda os bancos, 

que dependiam de ganhos inflacionários, tiveram dificuldades em manter suas 

operações. Uma falência do sistema bancário brasileiro acarretaria no 

desaparecimento de grande parte da poupança de vários brasileira, o que levaria a 

uma queda na demanda agregada e, consequentemente, uma crise econômica. Por 

isso o Banco Central interveio injetando recursos públicos e privatizando bancos 

estaduais. 

A quebra do monopólio da Petrobrás e a abertura de seu capital, 

possibilitaram a triplicação da produção de petróleo do país em dez anos. Contra a 

dívida pública o Governo FHC implementou o tripé econômico do Superávit Primário, 

reduzindo os gastos públicos (o Fator Previdenciário foi uma das medidas) regime 

de Metas da Inflação, foram estabelecidas metas para a inflação controladas pelo 

Banco Central, e do Câmbio Flutuante, onde o valor da moeda estrangeira flutua de 

acordo com a oferta e demanda no mercado. 

As medidas tomadas no Governo FHC foram divididas em cinco grupos: 

1. Medidas de natureza macroeconômica; 

2. Medidas para redução do “Custo Brasil”; 

3. Programas e ações do “Brasil em Ação”; 

4. Plano de Investimentos do Avança Brasil, no âmbito do Plano Plurianual 

de Investimentos; 

5. Medidas relacionadas à Política Industrial. 
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 PROER - Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro 
Nacional. 
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7.3.1 Medidas de Natureza Macroeconômica 

 

 

Um argumento utilizado pelo Governo Federal para o desenvolvimento 

econômico é de que a estabilidade macroeconômica é fator fundamental. Porém, 

esta condição não é suficiente para se alcançar um crescimento sustentado. É 

necessária uma restrição dos gastos do Governo, mas é mais importante ainda 

analisar a qualidade do gasto público. 

A implantação das “reformas estruturais” foi uma estratégia para se obter o 

equilíbrio fiscal permanente, no entanto, foram implantadas apenas parcialmente. 

Estas eram centradas em: 

a) Reformas de ordem econômica: destinadas à eliminar monopólios e abrir 

campo para investimentos privados em setores antes restritos ao 

investimento público; 

b) Reforma tributária: importante para as reduções das distorções 

econômicas do sistema tributário brasileiro, que sobretaxam a produção e 

o investimento e penalizam as exportações; 

c) Reforma administrativa: objetivaria a flexibilização dos ajustes 

administrativos e gerenciais e a correção de distorções nos três níveis de 

governo; 

d) Reforma patrimonial: voltada para a reestruturação de ativos e passivos 

do setor público dos três níveis de governo. 

Com o Plano Real o crescimento econômico do Brasil aumentou. Em 1994 o 

país cresceu 5,9% e em 1995, 4,2%. Porém, a partir de novembro de 1994 os 

déficits na balança comercial voltaram, após 14 anos de superávits. Até março de 

1995 o déficit acumulado era de US$3,6 bilhões. Nesta época também, o Governo 

começou a perder suas reservas cambiais. As reservas, que eram suficientes para 

garantir 18 meses de importação em junho de 1994, só garantiam 10 meses em 

março de 1995 (Ibid). 

Buscando sustar a fuga de reservas o governo voltou a elevar as taxas de 

juros e optou por fazer correções superficiais elevando as tarifas de importação de 

vários produtos, sobretudo veículos e outros bens duráveis. Também começou a 

desvalorizar o real e determinou que o câmbio seria corrigido com base no Índice 

Geral de Preços. 
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Além de tentar segurar a queda das exportações, o aumento dos juros tinha 

como objetivo atrair e manter aqui dentro os capitais especulativos que vinham para 

cobrir o déficit externo. No entanto, o aumento do passivo externo no país ampliaria 

significativamente o grau de vulnerabilidade da economia brasileira. 

Mesmo adotando estas medidas, a crise financeira atingiu até grandes 

bancos como o Econômico, Nacional e Bamerindus. A inflação ainda resistia, o 

crescimento do PIB diminuía e a taxa de desemprego aumentava. 

Com o colapso das contas externas e a consequente desvalorização cambial 

do real, levando ao fim do Plano Real, o governo teve que mudar a política de 

combate à inflação. Armínio Fraga criou, em 1999, o Sistema de Metas de Inflação, 

cujo mecanismo funcionava da seguinte maneira (SOUZA, N. A., 2008, p 272): 

 Em primeiro lugar, o governo, através do Conselho Monetário Nacional, 

estabelece uma determinada meta inflacionária - na época, essa meta era 

determinada pelo FMI; 

 Depois, caberia ao Banco Central, usando a política monetária, garantir 

que a inflação efetiva convergisse para a meta fixada, ou seja, ele teria 

inteira dependência para definir a quantidade de moeda em circulação, o 

volume de crédito e as taxas de juros; 

 Essa decisão sobre a taxa de juros (Selic), no Brasil, é tomada pelo 

Comitê de Política Monetária (Copom), que reúne a diretoria do Banco 

Central. 

 

 

 

7.3.2 Medidas de Redução do Custo Brasil 

 

 

As altas taxas de inflação e o fechamento ao exterior geraram focos de 

ineficiência, o chamado “Custo Brasil”. Para eliminar estes focos de ineficiência 

foram traçadas estratégias na tentativa de aumentar a competitividade da produção 

doméstica e a atratividade da inversão de capitais. 

Para isso foram tomadas algumas medidas comerciais: eliminação do ICMS 

sobre a exportação de produtos primários e semi-elaborados, desoneração do 

PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre insumos utilizados em produtos exportados, 
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extensão do drawback14 à exportação via terceiros, criação de portos secos e 

simplificação do trânsito aduaneiro, racionalização, via informatização, dos 

procedimentos para exportar e importar e, criação do seguro de crédito à 

exportação. 

Foi criado o Programa de Financiamento às Exportações (Proex) que 

posteriormente teve uma reformulação, financiamento à exportação de máquinas e 

equipamentos (Finamex) e o programa de apoio à exportação de produtos 

manufaturados. 

Outra medida tomada foi a redução dos custos e aumento da eficiência dos 

portos. Para isso, a gestão da mão-de-obra portuária foi modernizada e as taxas e 

tarifas foram racionalizadas, houve uma nova regulamentação dos serviços 

aduaneiros em portos e instalações portuárias, a extinção da cobrança do adicional 

de tarifa portuária (ATP) e, também, o projeto piloto de descongestionamento dos 

portos. 

Como última medida houve a desoneração fiscal e financeira do 

investimento e das atividades produtivas como: crédito fiscal e eliminação do ICMS 

sobre a atividade produtiva e o investimento, a simplificação do regime tributário das 

micro e pequenas empresas, a desoneração do imposto de renda, IPI, imposto de 

importação, e do IOF nos financiamentos de longo prazo, utilização de créditos 

tributários na compensação de débitos de outros tributos, depreciação acelerada, 

redução de custo financeiro dos investimentos, criação da taxa de juros de longo 

prazo e redução do custo financeiro das atividades agrícolas. 

 

 

7.3.3 Programa Brasil em Ação 

 

 

O Programa Brasil em Ação foi lançado em Agosto de 1996 para dar 

prioridade a um conjunto de 42 empreendimentos voltados para a promoção do 

desenvolvimento sustentável do país e estrategicamente escolhidos pela capacidade 

de induzir novos investimentos produtivos e reduzir desigualdades regionais e 

sociais. A partir de 1999 o programa foi ampliado para 58 empreendimentos. 

                                                           
14

 Desoneração de impostos na importação vinculada a um compromisso de exportação. 
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Ao longo de quatro anos esses projetos absorveram investimentos públicos 

e privados da ordem de R$70 bilhões, sendo R$22,1 bilhões em infraestrutura e 43,6 

bilhões na área social. Um modelo gerencial inovador contribuiu para que os 

objetivos do programa se transformassem em realidade. Além disso, o Brasil em 

Ação contou com a parceria dos setores público e privado. 

A definição dos projetos levou em consideração os empreendimentos com 

maior capacidade de aumentar a competitividade da economia, reduzir os custos de 

produção e comercialização, eliminar gargalos e melhorar a oferta de mão-de-obra 

qualificada. Ou seja, foram projetos que impulsionaram a realização de novos 

investimentos, gerando efeito multiplicador sobre o desenvolvimento econômico e 

social do país. 

Cada empreendimento foi designado um gerente que era responsável pela 

consecução das metas definidas. Além disso, foi criada uma rede informatizada 

interligando, em tempo real, todos os gerentes, parceiros e gestores públicos 

envolvidos nos projetos. 

Paralelamente foi organizada uma força-tarefa no Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão para dar suporte aos gerentes e aos ministérios 

responsáveis pelos projetos. O monitoramento permitiu aos gerentes alertar, em 

tempo hábil, sobre qualquer problema que pudesse comprometer o andamento dos 

empreendimentos. 

 

 

7.3.4 Programa Avança Brasil 

 

 

O Programa Avança Brasil, ou Plano Plurianual de Investimentos foi uma 

continuação do Programa Brasil em Ação. Foi regulamentado em 1998 e é um plano 

de médio prazo, que estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos 

pelo Governo Federal, Estadual ou Municipal ao longo de um período de quatro 

anos. 

Com a adoção deste plano, tornou-se obrigatório o governo planejar todas 

as ações e também seu orçamento de modo a não ferir as diretrizes nele contidas. 

Cada plano de ação deverá conter: objetivo, órgão do governo responsável pela 

execução do projeto, valor, prazo de conclusão, fontes de financiamento, indicador 
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que represente a situação que o plano visa alterar, necessidade de bens e serviços 

para a correta efetivação do previsto, ações não previstas no orçamento da União, 

regionalização do plano, etc. 

Assim como no Programa Brasil em Ação, para cada um dos projetos do 

Plano Plurianual será designado um gerente específico por determinação direta da 

Administração Pública Federal. A cada ano, será realizada uma avaliação do 

processo de andamento das medidas a serem desenvolvidas durante o período 

quadrienal. Sobre essa avaliação é que serão traçadas as bases para a elaboração 

do orçamento federal anual. 

Pode-se afirmar que o Plano Plurianual faz parte da política de 

descentralização do governo federal. Nas diretrizes estabelecidas em cada plano, é 

fundamental a participação e apoio das esferas inferiores da administração pública, 

que sem dúvida têm mais conhecimentos dos problemas e desafios que são 

necessários enfrentar para o desenvolvimento sustentável local. 

 

 

7.3.5 Política Industrial 

 

 

Os dois anos que antecederam a eleição de Fernando Henrique Cardoso 

foram marcados pela incerteza. Combinadas à abertura econômica que se 

insinuava, a sobrevalorização cambial e o elevado custo do capital pareciam 

condenar o parque fabril doméstico a se transformar num monte de sucata. 

Além disso, a comunidade científica estava distante do governo, transmitindo 

a impressão de que o país estava condenado a ficar à margem do progresso técnico 

universal e da marcha inevitável da humanidade para novos patamares de 

conhecimento tecnológico. O Brasil contava com uma cultura científica respeitável, 

mas tateava sem alternativas aparentes no fio da navalha de sucessivos impasses 

como a falta de recursos e a estabilidade dos financiamentos. 

Apesar dos impasses, dos efeitos negativos das condições 

macroeconômicas desfavoráveis e da acentuada defasagem tecnológica acumulada, 

as empresas industriais conquistaram ganhos de produtividade. Um fato que 

constatou isso foi o aumento das importações de tecnologia. Em 1990 

representaram US$209 milhões, em 1996, US$ 990 milhões. A importação de bens 
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de capital, de bens intermediários e de tecnologia permitiram que as empresas 

industriais brasileiras obtivessem ganhos de eficiência e reduções de custos 

significativos. 

Os próprios programas Avança Brasil e Plano Plurianual indicam que o 

governo já estava trabalhando no sentido de incentivar o investimento privado e as 

inovações tecnológicas. Em paralelo, a política oficial, dá ênfase a seis setores 

específicos: 

 Cadeia do Petróleo e do Gás Natural: a proposta era disseminar para todo 

o setor produtivo do país e pelas empresas o necessário aumento de 

produtividade e qualidade exigido pelo acirramento da concorrência 

internacional. A indústria petroquímica, ao lado das indústrias químicas, 

siderúrgica e de papel e celulose, se reestruturou e começou a ganhar 

competitividade; 

 Informática e Telecomunicações: desde a década de 1970 a informática 

tem merecido atenção do Estado, que começou a apoiá-la, inclusive com 

reserva de mercado. Com a abertura econômica a muralha protecionista 

ruiu, mas sua produção continuou sendo incentivada. Tanto para o setor 

de informática como para o setor de telecomunicações o objetivo era 

promover a modernização da infraestrutura e a melhoria dos serviços, 

ampliar a capacidade de inovação. A indústria de telecomunicações 

contribuiu com geração de riquezas em torno de US$7,3 bilhões. A 

privatização do setor a partir de 1997 levou à entrada de novas 

operadoras de serviços telefônicos no país, que duplicaram a oferta de 

empregos. A telefonia cresceu à taxa média de 37% ao ano, no período 

de 1998 a 2001; 

 Indústria Naval: a indústria naval, que estava paralisada, voltou a produzir 

barcos, na intenção de assegurar participação crescente no transporte de 

produtos de exportação; 

 Produção de Audiovisuais: desenvolver a indústria cultural. Em 1995 os 

investimentos dados aos programas de cinema, vídeo e som foram de 

R$1,3 milhão. Em 2003, foram R$160 milhões; 

 Turismo: o objetivo era ampliar em 35% o fluxo de turismo internacional e 

em 50% o fluxo de turismo doméstico até 2003; 
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 Armamentos: garantir a defesa nacional como fator de consolidação da 

democracia e do desenvolvimento. 

 

 

7.4  PROGRAMAS DE POLÍTICA SOCIAL 

 

 

Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso alguns programas foram 

criados em prol da política social. Aqui serão destacados os programas mais 

relevantes. 

O Bolsa Escola era um programa de transferência de renda condicionada 

aos mais pobres. O objetivo era pagar uma bolsa às famílias de jovens e crianças de 

baixa renda como estímulo para que essas frequentassem a escola regularmente. 

Este programa foi implantado nacionalmente em 2001 e chegou a beneficiar mais de 

5,5 milhões de famílias. Para receber o benefício era necessário atender os 

seguintes requisitos: 

 Estar matriculado e frequentando escola; 

 Estar cadastrado juntamente com sua família no programa Cadastro 

Único15; 

 Possuir renda per capita inferior à R$90,00 (valor da época); 

 Ter até três filhos. 

O programa de combate à AIDS, com campanhas de esclarecimento e 

prevenção da doenças, foi copiado por outros países e apontado como o melhor 

programa de combate à AIDS pela ONU. A lei de incentivo aos medicamentos 

genéricos possibilitou a queda de preços dos medicamentos no Brasil, além de 

eliminar os impostos federais dos medicamentos de uso continuado. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Sistema de alimentação de dados sociais do governo federal que foi criado em 2001. 
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7.5  RESULTADOS DO GOVERNO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

 

 

A taxa de inflação, medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor), foi de 5014% nos 12 meses que antecederam o Plano Real. Nos 12 

meses seguintes essa taxa ficou em 33,4%. Em 1994, o INPC registrou inflação de 

929%. Já em 1995, o primeiro ano após o plano, a inflação atingiu 22%, chegando à 

2,5% em 1998, voltando a subir em 1999 para 8,4% com a crise da desvalorização 

cambial. Já em 2000, caiu, novamente, para 5,3% (LAMOUNIER, B., FIGUEIREDO, 

R., 2002, p 77). 

A taxa média de crescimento do PIB foi de 2,3% ao ano (IBGE). A dívida 

pública, que era de R$60 bilhões em 1994, passou para R$245 bilhões em 

novembro de 2002. Por outro lado, com as privatizações, o governo conseguiu gerar 

para o Tesouro Nacional uma receita de R$78,61 bilhões. 

O controle monetário trouxe um acréscimo de renda para os grupos mais 

pobres. Entre 1993 e 1995 o aumento da renda real foi de 21%16. Com o controle da 

inflação o potencial de consumo do Brasil passou de US$235 bilhões em 1995 para 

US$425 bilhões em 2000. Há evidências de que, a cada reajuste da inflação, a 

pobreza diminuiu exatamente no mês seguinte. Em 1994 o salário mínimo passou 

de R$64 para R$70, quando a inflação girava em torno de 2% (LAMOUNIER, B., 

FIGUEIREDO, R., 2002, p 80-81). Ao final do seu mandato, o aumento real do 

salário mínimo foi de 44,28%17 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad 1999) mostra 

inequívocos sinais de melhora da maioria dos indicadores sociais do Brasil, em 

particular na área educacional. Entre 1994 e 1999 o aumento de matrículas no 

ensino fundamental foi de 57%, na educação superior o aumento foi de 28%. A taxa 

de analfabetismo declinou, neste mesmo período, de 12% para 6% (faixa etária de 

15 a 19 anos). 

As áreas de educação e saúde juntas chegaram a representar quase 65% 

do total do orçamento de custeio e investimento do governo central. O governo FHC 

                                                           
16

 Dados do IBGE – Censo 2000 
17

 Crescimento calculado a partir dos valores do salário mínimo corrigido pelo INPC através do site do 
Banco Central. 
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exibiu os mais elevados volumes de recursos destinados a essas áreas do que 

qualquer governo anterior (VELLOSO, J.P.R., 2000, P 93). 

O Plano Real reduziu a pobreza que em 1993 atingia 59,4 milhões para 53 

milhões em 1999, ou seja, quase 7 milhões de brasileira deixaram de ser pobres. Já 

os miseráveis eram 27,8 milhões em 1993 e 22,6 milhões em 1999, redução de 

cerca de 5 milhões18 (LAMOUNIER, B., FIGUEIREDO, R., 2002, p 74). 
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 Para este estudo, a linha de pobreza definida pelo Ipea foi de R$115,00 em 1999 para a média do 
país. Da mesma forma, a linha indigência foi de R$60,00. 
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8 GOVERNO LULA 

 

 

Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao governo no segundo turno das eleições 

de 2002, com 61,3% dos votos, equivalentes à 52.793.634 de votos19. 

Lula foi o primeiro presidente, desde os anos 1980, que não teve que 

combater a inflação. Também herdou um período de mais rápido crescimento da 

economia mundial desde o final da Era de Ouro do capitalismo. 

 

 

8.1  CONTINUIDADE DO GOVERNO FHC 

 

 

O grande desafio do Governo Lula era conciliar três objetivos: 

 Eficiência produtiva (da qual depende o desenvolvimento econômico 

sustentado, com estabilidade); 

 Liberdades individuais e justiça para todos no quadro de um consolidado 

Estado Democrático de Direitos; 

 Redução sustentada da pobreza e da desigualdade. 

Para isso, o Governo precisaria avançar em três áreas macroeconômicas, o 

que foi muito mais fácil com a herança do Governo FHC. Primeiro, a mudança do 

regime fiscal, com a aprovação do Fator Previdenciário, com a Desvinculação das 

Receitas da União e com a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo, 

o equilíbrio na balança de pagamentos, cuja desvalorização real da moeda nacional 

estimulou a exportação brasileira e também a produção doméstica eficientemente 

competitiva com importações. O déficit em conta corrente declinou de mais de 33 

bilhões de dólares em 1998, para cerca de 24 bilhões de dólares em 1999 e 2000. 

As exportações brasileiras cresceram 17% nos seis primeiros meses do ano 2000. 

Por último vem a necessidade do aumento da poupança privada doméstica, que 

levaria mais tempo já que a inflação acabara de se estabilizar e inflações altas, 

crônicas e crescentes encurtam o horizonte de tempo em que decisões de poupança 

e investimento são tomadas (VELLOSO, J.P.R., 2000, 88-90). 

                                                           
19

 Fonte: Tribunal Superior Eleitoral. 
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O Governo também precisaria progredir em duas áreas microeconômicas: 

eficiência operacional do Estado (qualidade dos gastos públicos, uso de recursos 

públicos escassos, combate à fraude, corrupção); e no setor privado era cada vez 

mais importante a produtividade, a redução de custos, a competitividade com 

produtos importados, avanço da tecnologia principalmente nas áreas de informática 

e telecomunicações. 

Lula também enfrentaria seis desafios estruturais: 

 A Infraestrutura Logística Básica: infraestrutura em energia, transportes e 

telecomunicações; 

 A Infraestrutura Humana: investimento em educação, qualificação do 

“capital humano”; 

 A Infraestrutura Político-Institucional: reforma política, legislação eleitoral, 

quadro partidário; 

 A Infraestrutura Administrativa e Jurídica: reforma da Administração 

Pública no Brasil; 

 A Infraestrutura de Intermediação Financeira e de Mercado de Capitais: 

eficiente intermediação entre poupadores e investidores (redução do 

custo de capital para empresas, proteção dos minoritários, pulverização 

de ações para um número crescente de investidores); 

 A Infraestrutura Social: grau de consciência social do passado, condições 

de vida dos brasileiros, grau de conhecimento sobre o nível do gasto 

público e distribuição de renda no país. 

Desafios econômicos para o governo Lula: retomar o controle da inflação (as 

expectativas no início do ano eram de 35% a 40%, em 2003), a desconfiança do 

mercado financeiro em relação à nova administração ocasionou dúvidas sobre o 

controle da relação Dívida Pública/PIB levando o risco-país a subir fortemente e 

também as taxas de câmbio. Outro desafio era a volta do crescimento sustentado 

(VELLOSO, J.P.R., 2003, p 11). 
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8.2  OBJETIVOS DO GOVERNO 

 

 

Um dos principais objetivos do Governo Lula era criar um equilíbrio 

macroeconômico necessário para reestabelecer as condições de investimento, tanto 

privado quanto público, para atingir taxas de crescimento da economia de, pelo 

menos 4,5% ao ano. Para isso seria necessário um ajuste nas contas públicas, ou 

seja, Reforma da Previdência e Reforma Tributária. 

O ministro do Planejamento, Guido Mantega, apresentou a estratégia para a 

retomada do crescimento sustentado, o qual seria alcançado através de cinco 

grandes estratégias: 

 Reduzir a vulnerabilidade externa: para isso é necessário aumentar a 

competitividade internacional, de modo a expandir as exportações e 

fazendo a substituição competitiva de importações; 

 Expansão do crédito e redução do custo financeiro para as empresas; 

 Recuperação da infraestrutura e do Sistema Nacional de Logística; 

 Redução das desigualdades regionais; 

 Consolidação de um mercado de massas: investir em educação, redução 

da carga tributária sobre bens essenciais. 

 

 

8.3  MEDIDAS POLÍTICAS DO GOVERNO LULA 

 

 

O Programa Plurianual de Ação (2000-2003) tem o objetivo de avançar na 

infraestrutura logística nacional, ou seja, investir em novas tecnologias e 

principalmente integra-las nacionalmente contribuindo para a elevação da 

produtividade da economia (VELLOSO, J.P.R, 2000, p 92). 

Para a recuperação do Sistema Nacional de Logística foi desenvolvido um 

sistema chamado PPP – Parceria Público Privada – uma forma de facilitar o ingresso 

de investimento privado na realização de projetos de infraestrutura. 

Lula promoveu mudanças importantes na economia (SOUZA, N. A., 2008, p 

292): 
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 Em primeiro lugar, suspendeu-se o processo de privatização que vigorava 

desde o início dos anos 1990; 

 O BNDES deixou de financiar a aquisição de empresas estatais pelo 

capital estrangeiro para financiar o investimento das empresas nacionais; 

 O Ministério das Minas e Energia recuperou parte de seu poder de 

comando no setor energético, antes entregue às agências reguladoras, 

ademais de suspender o processo de privatização do setor; 

 A Petrobrás estabeleceu um programa de compra de plataformas e 

navios construídos no país, com o objetivo de estimular a produção 

nacional, em lugar da anterior política importadora. 

A renda per capita, que passou oito anos (Governo FHC) estagnada em 

U$5,2 mil, pulou para U$9 mil já em 2008. Considerando o valor do dólar de 2005 

para o PIB mundial, este passou de US$33 trilhões em 2003, para US$60 trilhões 

em 2008. 

A redução da dívida externa e o pagamento da dívida com o FMI, foi na 

verdade uma troca de títulos da dívida externa pela dívida interna - esta última com 

juros bem mais altos. Aliás, o Superávit Primário, que era combatido pelo PT, foi 

mantido e o Governo até aumentou o percentual de economia para o abatimento da 

dívida. Apesar disso, a dívida interna continuou aumentando chegando a ultrapassar 

a marca dos R$2 trilhões de dívida bruta ainda em 2009. 

Isto acontece porque, se de um lado o Governo abate a dívida com o 

superávit primário, do outro, aumenta a dívida emitindo títulos para financiar o 

próprio déficit e os empréstimos subsidiados do BNDES e grandes bancos. 

 

 

8.4  PROGRAMAS DE POLÍTICA SOCIAL 

 

 

Um dos maiores objetivos do Presidente Lula era diminuir a desigualdade 

social presente no país. No governo anterior esta desigualdade diminuiu com a 

implantação do Plano Real, porém, somente até certo ponto, quando, então, voltou a 

crescer. Para voltar a equiparar a renda da população, Lula aprimorou os programas 

sociais já existentes e criou novos. 
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O programa Fome Zero foi uma tentativa de mobilizar as massas em favor 

das pessoas mais necessitadas no Brasil. A meta era erradicar a fome em quatro 

anos e reduzir a subnutrição até 2015. Porém, este programa foi considerado um 

dos maiores fracassos do Governo Lula e foi substituído pelo Bolsa Família. 

O programa Bolsa Família foi uma reformulação ampliada e unificação dos 

programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e Auxílio Gás criados no governo FHC. 

O objetivo era a transferência direta de renda do governo para famílias pobres e em 

extrema miséria. O programa atingia cerca de 12,4 milhões de pessoas em 2009 

(FAGNANI, E., 2011). 

Em 2003 o governo lançou o programa Primeiro Emprego, porém, este 

projeto também não avançou e acabou sendo extinto. O plano inicial era ofertar 260 

mil vagas por ano, oferecendo vantagens às empresas que empregassem jovens 

entre 16 e 24 anos. No entanto, até 2006, o programa conseguiu empregar menos 

de 15 mil jovens. 

O ProUni (Programa Universidade para Todos) foi, segundo o MEC, o maior 

programa de bolsas de estudo da história da educação brasileira. De 2005 a 2009 o 

programa ofertou quase 600 mil bolsas de estudos em aproximadamente 1,5 mil 

instituições de ensino superior em todo o país. O governo também criou onze 

universidades públicas federais até setembro de 2009. Porém, o programa é muito 

criticado por professores e estudiosos de instituições de ensino federais alegando 

que algumas universidades se encontrariam em processo de sucateamento por falta 

de repasse de recursos federais e pela falta de autonomia. 

 

 

8.5  RESULTADOS GOVERNO LULA 

 

 

Durante quase todo seu governo, Lula manteve a taxa de inflação abaixo da 

meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Somente em 2003 a inflação 

ficou acima da meta estabelecida, de 8,5%, atingindo a taxa de 9,3%. Já em 2006, o 

IPCA atingiu sua menor marca, 3,14%, desde 1999. Entre 2003 e 2010, o PIB teve 

um crescimento de 4% ao ano. Em 2010, a economia brasileira apresentou uma 

expansão de 7,5%, o maior crescimento desde 1986 (IBGE). 
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A crise sistêmica que atingiu o mundo em 2008 encerrou o ciclo de rápida 

prosperidade da economia mundial. No Brasil a situação macroeconômica era 

confortável: economia em expansão (taxa de crescimento do PIB era de 6%), 

situação do setor externo relativamente sólido (reservas internacionais superiores a 

US$204 bilhões, entradas abundantes de investimentos externos, consecutivos 

superávits no balanço de pagamentos em conta corrente), sistema bancário sólido 

(inflação anual de 4,76%), recorde histórico da safra agrícola (145,8 milhões de 

toneladas de grãos) e melhoras significativas no processo de inclusão social (IPEA, 

2010, p 129). 

Durante o Governo Lula, a liquidação das dívidas com o FMI contraídas em 

governos anteriores foram antecipadas, explicando melhor, o que ocorreu foi uma 

troca de títulos da dívida externa pela dívida interna. A dívida pública que em 2002 

chegou à 60,4%, foi reduzida para 38,5% em 200820.  

A estratégia de crescimento via ampliação do consumo de massa resultou 

em maiores rendimentos das famílias e na possibilidade do país atingir patamares 

de desenvolvimento cada vez mais elevados e sustentados (IPEA, 2010, p 128). 

Nunca antes havia sido observada uma queda tão grande das 

desigualdades no Brasil. Em 2003, o número de miseráveis era de 50 milhões. 

Cerca de 20 milhões de brasileiros saíram da miséria, o equivalente a 40%. A 

conjuntura externa também era favorável à economia brasileira.  

Fazendo um levantamento dos dois Governos Lula observou-se que o nível 

de emprego formal aumentou em 12 milhões desde 2002. O salário mínimo teve um 

aumento de capacidade real de compra de 53,67% no período atingindo cerca de 26 

milhões de pessoas. Com isso, cerca de 18 milhões de aposentados foram 

favorecidos indiretamente. O bolsa-família atingiu, em 2008, cerca de 11 milhões de 

famílias, melhorando as condições de vida de cerca de 48 milhões de pessoas. 

Entre 2003 e 2008 19,5 milhões de pessoas saíram da pobreza. O Pronaf21 teve 

seus recursos aumentados de 2,5 bilhões de reais em 2002 para 13 bilhões em 

2009, dinamizando a produção de cerca de 2 milhões de produtores rurais. 

O programa Luz para Todos atingiu milhões de pessoas que não tinham 

como guardar uma comida ou remédio de maneira adequada. O Prouni, beneficiou 

                                                           
20

 Fonte: Tesouro Nacional 
21

 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar criado em 1996 durante o Governo de 
Fernando Henrique Cardoso, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável da 
agricultura familiar. 
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mais de meio milhão de estudantes. Com tudo isso o índice de Gini caiu de 0,53 

para 0,4922. Ou seja, a desigualdade no Brasil foi reduzida (IPEA, 2010, p 307-308). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Para comparação, o índice de Gini é de 0,46 nos Estados Unidos, 0,33 na Itália e 0,26 na 
Alemanha. 
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9 COMPARAÇÃO DOS GOVERNOS FHC E LULA 

 

Quando Fernando Henrique assumiu a presidência o cenário político era 

extremamente desfavorável. A dívida pública havia sido reduzida no governo Collor, 

no entanto a inflação ainda estava descontrolada, em 1994 chegou a atingir 929%. 

O déficit previdenciário crescia descontroladamente. E a desigualdade social era 

enorme. 

Quando o governo foi entregue ao Partido dos Trabalhadores e seus aliados, 

a inflação, um dos maiores problemas da economia brasileira, já estava estabilizada. 

Tinham sido implantados vários programas sociais para diminuir a desigualdade 

social e regional. Havia reduzido, de forma limitada, a pobreza, melhorado os níveis 

de educação e saúde. 

É bem verdade que a dívida pública aumentou no governo de FHC. Em 

1994, ainda no governo de Itamar Franco, a dívida correspondia a 30% do PIB. Em 

1999 essa relação chegou a 44,5% e, no último ano do segundo governo FHC, em 

2002, a dívida havia passado dos 50% do PIB (SALES, T. 2012). Lula conseguiu 

reduzir esta relação para 35% em 2008. No entanto, a redução do déficit no sistema 

previdenciário já estava sendo alcançada no próprio governo FHC, Lula apenas deu 

continuidade à reforma neste setor. 

Durante o governo de FHC a taxa média de crescimento do PIB foi de 2,3% 

ao ano. Já em 2008, o Brasil apresentava uma taxa de crescimento do PIB de 6%, 

mesmo com a crise financeira que atingiu o mundo. O PROER, que na época de sua 

implantação foi criticado pelos petistas, foi elogiado posteriormente, quando ajudou o 

país a passar, quase ileso, pela crise de 2008. 

Quanto a redução nos níveis de pobreza, começou a acontecer após a 

implementação do Plano Real. Assim como a melhora nos índices de educação e 

saúde. Ainda no governo FHC, foram lançados programas sociais para a redução da 

desigualdade social e melhora da qualidade de vida dos brasileiros, tais como o 

Bolsa Escola, o programa de combate a AIDS e a lei de incentivo à medicamentos 

genéricos. 

Em seu governo, Lula lançou o programa Bolsa Família. Porém, este não 

era um programa elaborado por ele ou no governo dele, na verdade, era um 

aprimoramento dos programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e Auxílio Gás, 

todos do governo FHC. A diferença é que no Governo Lula, este programa se 
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ampliou beneficiando um número maior de pessoas, cerca de 12 milhões de 

famílias. 
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10 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho buscou mostrar que, apesar das políticas de redistribuição de 

renda e de inclusão social, a manutenção das linhas gerais do regime e política 

econômica do governo Lula foi reflexo do período FHC. 

A estabilidade econômica atingida no Governo FHC foi fundamental para a 

continuidade dada pelo Governo Lula, ou seja, sem o Plano Real, sem o controle da 

inflação, Lula não teria tanto sucesso em seu governo que se dizia voltado aos 

trabalhadores, mas que na verdade representa mais uma continuidade das políticas 

neoliberais de abertura econômica do governo anterior com uma ampliação da 

intervenção do Estado na política social. 

O “radicalismo” do Governo FHC com suas privatizações, cortes de gastos 

públicos talvez seja o responsável por tantas críticas de seus sucessores e 

população. No entanto, estas medidas foram determinantes para atingir o controle 

da inflação e recuperar o crescimento econômico do país. Além disso, a existência 

das empresas estatais e dos bancos públicos (Banco do Brasil, Caixa Econômica 

Federal e BNDES), fortalecidos pelo PROER, foi fundamental para a manutenção 

dos investimentos e do crédito durante a crise de 2008. 

A situação externa favorável no período de 2003 a 2007 também ajudou Lula 

a ter uma imagem mais positiva quando comparado a Fernando Henrique Cardoso 

que durante seu governo, enfrentou diversas crises23. Porém, as políticas sociais de 

seu governo são continuidade do governo anterior. O que mudou é que, 

diferentemente da política neoliberal, no Governo Lula cresceu a influência de que o 

Estado deva ter papel fundamental na retomada do desenvolvimento. 

Nesse contexto, é possível concluir que o Plano Real foi um divisor de águas 

para a economia brasileira, conseguindo trazer de volta a estabilidade econômica, 

que até então, não havia sido atingida pelos planos econômicos que o antecederam. 

Foi possível entender que, uma inflação estável foi fundamental para poder dar 

continuidade aos objetivos de redução do nível de desigualdade e melhoria de vida 

da população. 

 

                                                           
23

 Fernando Henrique Cardoso enfrentou diversas crises durante seus dois mandatos, dentre elas, a 
crise econômica do México em 1995, a crise financeira asiática em 1997, a crise russa em 1998 e a 
crise econômica da Argentina que durou cerca de três anos (1999-2002). 
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