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RESUMO 
 
Investiga quais alternativas se apresentam para que o 
desenvolvimento brasileiro ocorra. Discute possíveis políticas 
públicas a serem inseridas na agenda de desenvolvimento do 
segundo governo Dilma. Os resultados evidenciam que os 
vetores para o desenvolvimento brasileiro passam pelo 
mercado interno, por uma política macroeconômica além da 
atual, por uma política industrial mais ativa e pela construção 
de um Estado de bem-estar social. Conclui-se, entretanto, que 
o padrão de desenvolvimento, pelo menos da forma como está 
sendo pensado no início do segundo governo Dilma, não 
apresentará significativas mudanças na sua estrutura 
econômica, social e política.  
 
Palavras-chave: Padrão de desenvolvimento. Políticas 
públicas. Agenda de desenvolvimento. 
 
ABSTRACT 
 
Investigates which alternatives are presented for the Brazilian 
development occurs. Discusses possible public policies to be 
inserted in the development agenda of the second Government 
Dilma. The results show that the vectors for the Brazilian 
development through internal market, for a macroeconomic 
policy beyond the current, by a more active industrial policy and 
by the construction of a welfare state. It is concluded, however, 
that the standard of development, at least the way it's being 
thought about at the start of the second Government Dilma, will 
not present significant changes in its economic structure, social 
and political. 
 
Keywords: Development standard. Public policies. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No dia 1º de janeiro de 2015, teve início o segundo governo de Dilma Roussef e 

consigo a esperança de construção de uma nova agenda de desenvolvimento para o Brasil. 

Serão mais quatro anos de grandes desafios, tais como o baixo crescimento do PIB, inflação 

acima da meta – ainda que não esteja fora do controle – e estagnação do setor industrial, 

mas também um novo ciclo de oportunidades, principalmente no sentido de se 

institucionalizar políticas públicas que priorizem o modelo de crescimento puxado pela 

demanda interna, criem uma atmosfera favorável para a retomada do investimento privado, 

reduzam as desigualdades sociais e econômicas e fujam das amarras do famigerado tripé 

macroeconômico. 

Todavia, discutir desafios e oportunidades para o segundo governo Dilma é 

parte de um processo mais amplo, que envolve analisar de forma mais concreta as 

estratégias de desenvolvimento, ou mais a rigor, o padrão de desenvolvimento adotado pelo 

Brasil ao longo das décadas. Nesse sentido, em pouco mais de meio século, o Brasil saiu de 

um padrão de desenvolvimento ancorado no nacional-desenvolvimentismo (1950-1970), 

com forte intervenção do Estado, passou por um ajuste estrutural e inserção no processo de 

globalização financeira que culminaram na institucionalização de um novo padrão de 

desenvolvimento neoliberal (1980-1990) e atualmente procura combinar prescrições 

ortodoxas e heterodoxas em um padrão de desenvolvimento difícil de ser identificado. 

Pensar, portanto, desenvolvimento não é uma questão fácil, seja do ponto de 

vista teórico e, principalmente, no âmbito da implementação de políticas públicas. Nesse 

contexto, uma questão central de pesquisa emerge: diante dos constrangimentos internos e 

externos, quais as alternativas que se apresentam para o desenvolvimento brasileiro? 

Para responder esta pergunta, o presente trabalho tem como objetivo geral 

discutir possíveis políticas públicas a serem inseridas na agenda de desenvolvimento do 

segundo governo Dilma. Além desta introdução, este artigo contempla mais duas seções. 

Na seção dois, procura-se analisar o padrão de desenvolvimento adotado pelo Brasil ao 

longo das décadas. A seção três discute uma possível agenda de desenvolvimento para o 

Brasil. Por fim, têm-se as principais conclusões do estudo. 

 

2. ANÁLISE HISTÓRICA DO PADRÃO DE DESENVOLVIMENTO BRASILEIRO 

 

A ideia de padrão de desenvolvimento pressupõe, segundo Corrêa (1996), um 

olhar mais concreto da participação do Estado enquanto sustentador e coordenador do 

sistema capitalista. Com base nesta definição, é importante notar a evolução do padrão de 



 

 

                  

desenvolvimento brasileiro, especialmente a partir da década de 1950, quando as 

intencionalidades desenvolvimentistas, ancoradas no processo de industrialização, se 

materializaram em políticas. A ideia era desenvolver o país através de um processo de 

substituição de importações, mediante ampliação e criação de indústrias de base e 

investimentos nos ramos de transporte, energia, alimentação e educação.  

Não obstante à presença de uma estratégia nacional-desenvolvimentista e 

mudanças na estrutura de investimentos (via entrada de capitais estrangeiros), o padrão de 

desenvolvimento adotado não alterou as estruturas de financiamento e distribuição de 

décadas precedentes (CORRÊA, 1996; ALMEIDA FILHO, 2004). Em que pese à debilidade 

da estrutura de financiamento e a existência de uma distribuição desigual, o exímio salto 

qualitativo na estrutura de investimentos e o crescimento econômico do Brasil, no período, 

foram primordialmente favorecidos pela ampla liquidez externa e recuperação das 

economias avançadas no pós-guerra (ALMEIDA FILHO, 2004). Esse processo persiste 

fortemente até o início da década de 1970, quando o primeiro choque do petróleo, em 1973, 

e a crise do sistema de Bretton woods afetam negativamente a economia brasileira.  

Nesse contexto, Almeida Filho (2004) destaca que duas alternativas se 

apresentaram para o país na década de 1970: (i) aprofundar o padrão de desenvolvimento 

adotado nas décadas precedentes; ou (ii) promover um processo de transição coordenada 

para um novo padrão de desenvolvimento. A resposta ideológica, política e econômica do 

regime militar foi aprofundar o modelo de desenvolvimento brasileiro, através do II Plano 

Nacional de Desenvolvimento (PND). 

A continuidade do padrão de desenvolvimento brasileiro culminou em 

importantes desdobramentos na chamada crise da dívida. A crise começa a efervescer com 

o segundo choque do petróleo, em 1979, e a elevação da taxa de juros internacional. Nesse 

sentido, Carneiro (2002) destaca que, ao longo da década de 1970, ocorre uma relativa 

perda de hegemonia dos países avançados, sobretudo dos Estados Unidos, que passou a 

financiar os déficits em transações correntes a partir de desvalorizações cambiais e políticas 

monetárias e fiscais contracionistas. Ainda de acordo com o autor, a retomada do poderio 

americano foi fomentada pela elevação da taxa de juros, financiada pelos países periféricos. 

Nesse contexto, o Brasil resolveu aliar-se aos pressupostos ideológicos, políticos 

e financeiros de instituições multilaterais, tais como o Fundo Monetário Internacional (FMI), 

sob a clara intenção de concorrer aos escassos recursos da instituição. Diante da crise 

instalada, a cartilha do FMI recomendava que o novo padrão de desenvolvimento a ser 

adotado deveria passar por uma diminuição dos gastos governamentais, desvalorizações 

cambiais e elevação das taxas de juros, objetivando assim uma geração de superávits na 

balança comercial.  



 

 

                  

Estavam assentadas, portanto, as bases para a institucionalização de um novo 

padrão de desenvolvimento no Brasil, capitaneado agora pela liberalização financeira, 

globalização e pelas forças do mercado, cabendo ao Estado uma participação seletiva nas 

ações, sobretudo no que diz respeito à criação de uma infraestrutura necessária e um 

arcabouço institucional eficiente para a reprodução do capital estrangeiro. Esse processo é 

aprofundado na década de 1990, sobretudo a partir das recomendações ortodoxas do 

Consenso de Washington6. 

No Brasil, essas recomendações foram a legitimação necessária para o 

aprofundamento, na década de 1990, do padrão de desenvolvimento neoliberal, 

consubstanciado nos Planos Collor e Real. Sobre o Plano Real, Filgueiras (2000) destaca 

que, não obstante ao controle da inflação e alguns períodos de crescimento econômico, as 

medidas ortodoxas adotadas reforçaram desequilíbrios estruturais da economia brasileira, 

colocando o Brasil em um amplo processo de vulnerabilidade externa e interna, com um 

aumento da dívida externa, déficit na balança comercial brasileira e deterioração do 

emprego e do produto.  

No final da década, o governo passa a orientar sua política econômica no 

famoso tripé macroeconômico (superávit primário, câmbio flutuante e metas de inflação). 

Desde então, o desenvolvimento passa a ser pensado sob a hegemonia da estabilidade, 

perpetuando a não transformação das estruturas econômica e social.  

A esperança de retomada de um padrão desenvolvimentista teve início com a 

ascensão do Partido dos Trabalhadores ao poder. Na prática, os primeiros anos do Governo 

Lula foram marcados por uma continuidade do tripé macroeconômico anterior. A partir do 

segundo mandato do governo Lula, houve uma “flexibilização do tripé”, conforme destaca 

Oreiro (2011). Nas palavras do autor (2011, p. 17), essa flexibilização ocorreu mediante a 

“redução do superávit primário como proporção do PIB, eliminação da sistemática de “metas 

declinantes de inflação” e acumulo expressivo de reservas internacionais por parte do Banco 

Central”. Ademais, promoveu-se uma valorização do salário mínimo e aumento do 

investimento público e privado, expandindo a demanda agregada e contribuindo com o 

processo de crescimento econômico do país. Por fim, não é forçoso lembrar que houve um 

considerado aumento dos gastos públicos com programas sociais, reduzindo assim as 

desigualdades. 

                                                           
6 Conforme destaca Ocampo (2005), o termo Consenso de Washington foi utilizado por Williamson 
(1990) para caracterizar as políticas de liberalização econômica promovidas pelas instituições 
financeiras internacionais. Nesse sentido, Ocampo (2005, p.8) refere-se ao Consenso de Washington 
como o “conjunto de reformas tendientes a extender el papel de las fuerzas de Mercado, mediante 
medidas que han sido adoptadas ampliamente en décadas recientes, aunque con variaciones, en las 
economías en desarrollo y en transición”. 



 

 

                  

É nesse contexto de prescrições ortodoxas e heterodoxas que se inseriu o 

governo Lula, o que dificultou o consenso em torno de qual o padrão de desenvolvimento 

efetivamente adotado no período. Nesse contexto, Filgueiras (2012, p. 12-29) apresenta as 

principais interpretações acerca do padrão de desenvolvimento brasileiro durante o governo 

Lula. 

Uma primeira diz respeito à inflexão Desenvolvimentista do governo Lula, que 

pode ser encontrada em Barbosa e Souza (2010). Segundo esta vertente, após os três 

primeiros anos de políticas neoliberais, houve um padrão de desenvolvimento econômico-

social, pautado, dentre outros fatores, na intervenção do Estado, no crescimento econômico 

com distribuição de renda e na centralidade da política social. 

Uma segunda corrente entende o padrão de desenvolvimento Hibridamente, 

como é o caso de Morais e Saad-Filho (2011). Aqui, parte-se do pressuposto de que o 

governo combinou políticas neoliberais e desenvolvimentistas. Em terceiro lugar, tem-se 

uma interpretação neoliberal-neoclássica, que credita as causas do crescimento econômico 

no período Lula às reformas neoliberais implementadas na década anterior.  

A quarta interpretação do atual padrão de desenvolvimento remete-se ao Social-

Desenvolvimentismo, associado à segunda geração da Escola de Campinas. Esta vertente 

defende e entende o atual padrão de desenvolvimento com base na importância da 

intervenção do Estado nas mais diversificadas esferas.  Em quinto lugar, tem-se a 

concepção Novo-Desenvolvimentista, inspirada no pós-keynesianismo e no 

neoestruturalismo, que pode ser encontrada em Bresser-Pereira e Gala (2010). Aqui, 

defende-se um padrão de desenvolvimento baseado no crescimento das exportações.  

Em sexto lugar, tem-se o Desenvolvimento às Avessas, referendado por 

Gonçalves (2011). Segundo esta abordagem, ao contrário do Nacional-Desenvolvimentismo 

implementado entre as décadas de 1950 e 1970, o governo Lula optou pela 

desindustrialização e desubstituição de importações, reprimarização e maior dependência 

tecnológica, desnacionalização crescente e vulnerabilidade externa estrutural e dominação 

financeira. Por fim, tem-se uma vertente Neodesenvolvimentista Neoliberal, que considera o 

atual padrão de desenvolvimento brasileiro pautado no modelo neoliberal associado às 

políticas sociais (BOITO, 2012). Aqui, o Estado é tratado como um reprodutor, em grande 

parte, dos interesses dos grandes grupos capitalistas nacionais e, em menor escala, das 

representações dos grupos mais populares. 

Contribuindo com essa pluralidade de interpretações, Filgueiras (2012) entende 

o atual padrão de desenvolvimento a partir de uma abordagem Liberal-Periférica, segundo a 

qual a constituição do padrão de desenvolvimento passou por quatro momentos distintos, 

desde a década de 1990: (i) difusão do ideário neoliberal; (ii) consolidação e 



 

 

                  

aprofundamento das reformas neoliberais; (iii) a racionalidade do tripé macroeconômico; e 

(iv) articulação do Estado com os grandes grupos econômicos do país. 

Por sua vez, o primeiro mandato do governo Dilma foi marcado por uma 

continuidade do padrão de desenvolvimento adotado pelo seu antecessor. Buscou-se dar 

continuidade ao crescimento liderado pela demanda interna das famílias, manutenção dos 

gastos públicos com programas sociais e investimento em infraestrutura.  

No âmbito da política macroeconômica, a gestão do governo Dilma se 

comportou como uma biruta de aeroporto, conforme destaca Oreiro (2014). Corroborando-

se com o pensamento do autor, o início do governo foi marcado por uma tentativa de 

libertação do tripé, consubstanciada pela redução da taxa de juros, busca por um câmbio 

mais competitivo e política fiscal favorável ao investimento público. No entanto, em 2013, 

essa orientação foi logo abortada em função da pressão inflacionária, de modo que 

continuou-se com a política de sobrevalorização cambial e o patamar elevado da taxa real 

de juros. 

De modo geral, o governo Dilma conseguiu manter as baixas taxas de 

desemprego e a redução da pobreza. No entanto, o país vem enfrentando um processo de 

baixo crescimento econômico, inflação acima da meta – ainda que não esteja fora do 

controle – e estagnação da indústria. A próxima seção visa abordar esses e outros desafios 

para o desenvolvimento do Brasil, e, sobretudo, discutir possíveis políticas públicas a serem 

inseridas na agenda de desenvolvimento do segundo governo Dilma. 

 

3. PENSANDO UMA NOVA AGENDA DE DESENVOLVIMENTO PARA O BRASIL 

 

Como ponto de partida para a institucionalização de uma nova agenda de 

desenvolvimento no segundo mandato do governo Dilma, deve-se ter em mente que essas 

estratégias passam por reformas econômicas, sociais e políticas. 

Do ponto de vista econômico, em primeiro lugar, uma futura agenda de 

desenvolvimento deve continuar priorizando a demanda agregada interna, mesmo 

considerando que não existe um modelo ideal e que este vem apresentando sinais de 

saturação, vide o baixo crescimento do PIB nos últimos anos. Apesar dessas ressalvas, 

seguindo os apontamentos de Cano (2010), defende-se um crescimento com distribuição de 

renda, maximizando o consumo das massas. Nesse meio termo, o crescimento do salário 

real deve estar em conformidade com os ganhos de produtividade da economia (FERRARI 

FILHO e FONSECA, 2013). Não obstante à escolha de um modelo, as exportações não 

podem ser desconsideradas, de modo que também se faz necessário a criação por parte do 



 

 

                  

Estado de um ambiente propício ao investimento privado e a consequente geração de 

divisas através do comércio internacional. 

Em segundo lugar, é preciso pensar uma política macroeconômica além da 

atual, que está ancorada no famigerado tripé macroeconômico ortodoxo. Conforme 

destacam Ferrari Filho e Fonseca (2013), a política fiscal do governo não pode orientar-se 

tão somente para o pagamento da dívida e sim priorizar os gastos com programas sociais e 

investimentos públicos, sem se esquecer da responsabilidade fiscal e da administração 

contracíclica da política fiscal, isto é, praticando política expansionista em períodos de crise 

e políticas contracionistas em cenários econômicos mais favoráveis.  

Ainda com base nos autores, defende-se que a política monetária esteja 

orientada pelas metas de emprego e não somente pelas metas de inflação. Aliás, tratando-

se da inflação, por mais que ela se apresente atualmente acima da meta, ela não está fora 

de controle, de modo que uma expansão da demanda agregada em detrimento de uma 

inflação maior é um preço a ser pago nessa agenda de desenvolvimento. Ademais, outros 

instrumentos de política monetária são importantes, tais como: “medidas macroprudenciais 

para mitigar riscos financeiros e expandir a liquidez da economia, bem como ações voltadas 

a desconcentrar o sistema financeiro, condição para reduzir os spreads bancários e 

democratizar o acesso ao crédito” (FERRARI FILHO e FONSECA, 2013, p. 9). Em última 

instância, urge a necessidade de se reduzir a taxa de juros real da economia brasileira. 

No âmbito da política cambial, deve-se buscar uma taxa de câmbio mais 

competitiva. Em relação ao câmbio, Ferrari Filho e Paula (2012), propõem que o Banco 

Central administre o câmbio mediante a criação de um Fundo de Estabilização Cambial, que 

consiste na compra e venda de divisas por parte do Tesouro para se atingir uma taxa de 

câmbio real competitiva. De acordo com os autores, a ideia não é somente promover o 

equilíbrio do balanço de pagamentos, mas garantir uma taxa de câmbio nem tão apreciada, 

prejudicando o setor industrial, tampouco muito desvalorizada, prejudicando o poder de 

compra dos salários das famílias. 

Outro tema imprescindível a ser incorporado numa agenda de desenvolvimento 

para o Brasil é o da política industrial. Para tanto, uma primeira ação passa, novamente, 

pela redução da taxa de juros e a busca por uma taxa de câmbio real mais competitiva, 

encorajando assim os investimentos e o comércio internacional. Uma segunda ação básica 

consiste na necessidade de se promover incentivos fiscais mais concretos e de se investir 

na qualificação da mão de obra. Sobre este último aspecto, apesar do significativo aumento 

dos investimentos na educação, faz-se necessário aprofundar e aprimorar os programas de 

formação técnica e tecnológica, como o Pronatec (IEDI, 2014).   



 

 

                  

Em terceiro lugar, torna-se de suma importância elevar a famigerada capacidade 

de inovação da indústria brasileira, tendo em vista que os gastos em P&D podem gerar 

significativos ganhos de competividade e produtividade para as empresas. Seguindo as 

recomendações de um estudo realizado pelo IEDI (2014), quatro estratégias podem ser 

destacadas: (i) formular políticas, e não apenas projetos, que foquem empresas e setores 

em que o Brasil tenha vocação ou grandes debilidades; (ii) Ampliar o apoio à inovação para 

os serviços e as atividades não intensivas em tecnologia; (iii) Alinhar as políticas de 

inovação e de comércio exterior, tendo como foco a exportação de produtos de maior 

intensidade tecnológica; e (iv) Apoiar de forma diferenciada as atividades de P&D 

empresariais e as de maior risco. 

Por fim, ainda no âmbito da inovação, uma quarta ação diz respeito a uma 

mudança na sua estrutura de financiamento. Nesse sentido, defende-se, dentre as diversas 

proposições do IEDI (2014), que o governo permita que os incentivos da Lei do Bem sejam 

utilizados para outros tributos, eleve os percentuais de incentivos a inovação presentes tanto 

na Lei do Bem como aqueles disponibilizados pelo BNDES e FINEP e permita o uso dos 

recursos da subvenção econômica também para despesas de capital. Ademais, faz-se 

necessário incentivar e ampliar a cooperação entre empresas e instituições de pesquisa. 

Adentrando no âmbito das reformas sociais, vale destacar que, a despeito dos 

gastos públicos com programas sociais e a significativa redução das desigualdades ao longo 

dos anos, ainda existem inúmeros problemas que suscitam uma maior intervenção do 

Estado. No plano da educação, por exemplo, torna-se necessário uma maior articulação dos 

governos federal, estadual e municipal com o intuito de ampliar o número de escolas, 

capacitar e remunerar melhor os professores e dotar de infraestrutura as escolas. Ainda no 

que concerne a educação, torna-se preciso rever algumas ações, como é o caso dos cursos 

de Educação de Jovens e Adultos (EJA), que apresentam um quadro de professores sem a 

devida formação para lidar com esse público e recursos limitados para a dinamização do 

programa (IPEA, 2010). Ademais, deve-se ampliar o acesso ao ensino superior e aprimorar 

a infraestrutura dos cursos e das universidades, criando um ambiente propício a pesquisa. 

A reforma agrária é outro tema imprescindível numa agenda de desenvolvimento 

para o Brasil, sobretudo pelo seu impasse histórico e conflituoso. Para tanto, em primeiro 

lugar, o governo precisa cumprir a função social da terra, conforme prevê a Constituição de 

1988, de modo a promover uma maior democratização no acesso a terra. Nesse âmbito, o 

Estado precisa rever as bases do Imposto Territorial Rural (ITR), com vistas a combater a 

sonegação e onerar os latifúndios improdutivos (IPEA, 2010). Em segundo lugar, a reforma 

agrária deve vir acompanhada de outras ações, como o acesso ao crédito, a assistência 



 

 

                  

técnica e a criação de toda uma infraestrutura social e econômica para a produção e 

comercialização do agricultor familiar (VEIGA et al., 2001). 

Além dessas perspectivas, intervenções do Estado nas áreas de abastecimento, 

saúde, saneamento, previdência social, segurança e meio ambiente também são de suma 

importância (CANO, 2010). Em resumo, defende-se, neste artigo, a continuidade e 

ampliação dos gastos públicos com programas sociais. Ao contrário da visão dominante, 

entende-se que isso é possível porque, ainda que inspire cuidados, não faz sentido falar em 

deterioração das contas públicas, conforme destaca Contri (2014). Em uma análise da 

Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) e a Dívida Bruta do Governo Federal (DBGF), como 

proporção do PIB, no período 2002-2013, o autor conclui que o crescimento do diferencial 

entre esses dois agregados se deu muito mais em função da redução da DLSP do que 

propriamente do aumento do DBGF. Ademais, o autor chama atenção para outros dois 

aspectos importantes: (i) a relação dívida bruta/PIB, entre 2008-2013, cresceu mais nas 

economias avançadas do que nas economias emergentes (Nos EUA, essa relação saiu de 

73,3%, em 2008, para 106%, em 2013, enquanto que no Brasil ela saltou de 63,5% em 2008 

para 68,3% em 2013); e (ii) dado que a relação tem o PIB no denominador, a redução dessa 

relação passa a estar comprometida tendo em vista o baixo crescimento do PIB brasileiro 

nos últimos anos. 

Por último, do ponto de vista político, os próximos quatro anos representam uma 

importante oportunidade para reduzir as relações entre o Estado e os blocos de poder. 

Conforme advertem Teixeira e Pinto (2012), nos últimos dois anos do governo Lula e a partir 

do segundo ano do governo Dilma começaram a aparecer fissuras nas relações entre o 

Estado e a hegemonia bancário-financeira. De acordo com os autores, no âmbito do 

governo Lula, a fissura foi motivada pelo fortalecimento de outras frações (segmentos 

exportadores e de parte da indústria nacional) e pelos efeitos econômicos e ideológicos da 

crise financeira internacional. Tratando-se do governo Dilma, a hegemonia bancário-

financeira foi abalada pela considerável redução da taxa de juros em 2012, o que elevou em 

certa medida a autonomia do Estado. O grande problema é que esse movimento foi 

revertido no ano subsequente com uma nova elevação da taxa de juros, favorecendo assim 

o sistema financeiro e perpetuando suas relações com o Estado. 

Ainda no contexto político, uma possível agenda de desenvolvimento para o 

Brasil deve relativizar o poder da descentralização das políticas públicas como principal 

estratégia para a promoção do desenvolvimento. Na verdade, a descentralização faz parte 

de um pacote de reformas neoliberais propostas pelos organismos multilaterais aos países 

periféricos que sofriam com a crise da dívida na década de 1980. Desde a década de 1990, 

através do Consenso de Washington, esse processo tem sido aprofundado com o claro 



 

 

                  

objetivo de reduzir o tamanho do Estado, desonerar o orçamento público e promover maior 

controle social mediante a participação da sociedade civil no ciclo das políticas públicas 

(ORTEGA, 2008).  

Em última instância, a ideia é utilizar o capital social e a sinergia existente em um 

determinado território para fomentar a “indução de arranjos socioprodutivos locais, que, de 

maneira autônoma e endógena, deveriam buscar o desenvolvimento, desobrigando o 

Estado de ações intervencionistas” (Ortega, 2007, p. 281). Todavia, ao maximizar o poder 

do localismo, comete-se o erro de se desconsiderar os seguintes aspectos (ORTEGA, 2005; 

2008): (i) o ambiente macroeconômico; (ii) a existência de diferentes estruturas das classes 

sociais; (iii) os papéis do espaço e das políticas nacionais; e (iv) a história e a inserção na 

ordem capitalista. 

Aqui, entende-se que o desenvolvimento pautado no localismo apresenta 

importantes contribuições, principalmente por envolver a população na identificação de 

problemas locais, discussão de soluções, implementação de políticas, gestão de recursos e 

avaliação dos resultados, criando assim um espaço de concertação social. Apesar dessas 

contribuições, é importante tratá-lo não como uma panaceia, que emerge apenas da 

vontade dos atores locais ou da existência do capital social, mas sim como um processo 

pautado na participação efetiva do Estado, tanto na constituição de uma infraestrutura social 

e econômica, como na fiscalização das ações e fomento aos projetos identificados de 

maneira participativa pelos atores sociais locais. Em síntese, defende-se que a agenda de 

desenvolvimento aprofunde a interação entre o Estado e a sociedade civil para execução 

dos projetos de desenvolvimento. 

 

4. À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

De posse do que foi apresentado, algumas inflexões importantes podem ser 

abstraídas. Em primeiro lugar, não obstante a existência de constrangimentos externos e 

internos, deve-se continuar priorizando o mercado interno como principal estratégia de 

desenvolvimento para o país, não descartando, é claro, a importância das exportações para 

o crescimento. 

Em segundo lugar, é impossível pensar desenvolvimento sem uma mudança do 

atual regime macroeconômico. Mais importante do que buscar a todo custo as metas de 

superávit primário e de inflação, é promover um Estado de bem-estar social. Para tanto, é 

preciso desmistificar as teses de inflação elevada e deterioração das contas públicas. Nesse 

contexto, um terceiro vetor para o Brasil é reduzir a taxa de juros e buscar uma taxa de 

câmbio real mais competitiva. Essas medidas seriam fundamentais até para a indústria, 



 

 

                  

estagnada nos últimos anos. Sobre este último aspecto, urge a necessidade de uma política 

industrial mais efetiva, sobretudo no sentido de elevar a capacidade inovadora do país. 

Um último tema que deve constar na agenda de desenvolvimento é a mudança 

da estrutura de relações entre o Estado e os blocos de poder. Ainda que essa tarefa seja 

muito difícil, dado a natureza incrustada dessas relações, é mister a necessidade de reduzir 

o envolvimento do Estado com a hegemonia especulativa dos agentes financeiros e das 

instituições multilaterais, que, ao longo dos anos, vem fazendo jus ao seu poder ideológico, 

financeiro e político para recomendar e coagir os países periféricos a adotarem um 

receituário neoliberal e um conjunto de boas instituições. Aqui, é sempre importante lembrar 

que tais recomendações contribuíram para a polarização das nações, baixo crescimento 

econômico e aumento das desigualdades, ao contrário da convergência harmônica vendida 

por esses organismos. De modo geral, essas foram algumas das possíveis políticas públicas 

levantadas pelo artigo. Logicamente, muitas outras ainda se fazem necessárias, tais como a 

maior integração regional, a conclusão das obras do PAC e uma reforma política. 

À guisa de conclusão, é importante ressaltar que, no momento que está sendo 

escrito este artigo, a nova equipe econômica do governo Dilma já sinaliza um pacote de 

medidas contracionistas que vão na contramão do que foi proposto até aqui. Disso, duas 

constatações importantes são depreendidas: (i) sob égide da supremacia da estabilidade, as 

medidas sinalizadas institucionalizam cada vez mais o tripé macroeconômico; e (ii) a política 

fiscal não está sendo administrada de maneira contracíclica, isto é, ao invés de tratar do 

atual contexto recessivo com políticas expansionistas, o governo demonstrar fazer uso de 

políticas contracionistas. Com base nisso, pode-se concluir que o padrão de 

desenvolvimento brasileiro, pelo menos da forma como está sendo pensado no início do 

segundo mandato do governo Dilma, não apresentará significativas mudanças na sua 

estrutura econômica, social e política, perpetuando a natureza incrustada das relações entre 

o Estado e os grupos do poder.  
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