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conclusões fInaIs 

Demonstramos neste livro que, com o Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC), o governo Lula recolocou na agenda do país a temática do crescimento, rein-
ventando a discussão sobre o desenvolvimento e sobre seu financiamento. Nesse 
sentido, o PAC tem sido uma tentativa do Estado brasileiro, em diálogo com a esfera 
privada e com os fundos de pensão de empresas públicas, para equacionar a questão 
de acelerar e sustentar o crescimento da economia brasileira, ao mesmo tempo que 
investe na redução da pobreza e da desigualdade social, com a criação de novos 
postos de trabalho, preservando a estabilidade de preços e avançando progressiva-
mente no desendividamento do Estado, através de estratégias como o aumento dos 
prazos de amortização das dívidas, diversificação dos vencimentos e aumento do 
mercado interno, retorno em dividendos por parte das instituições financeiras e em-
presas públicas e incentivos à formalização do emprego; finalmente, desonerações 
fiscais para aumentar, pelo volume, a arrecadação de impostos.

A partir das diversas pesquisas apresentadas neste livro, foi possível per-
ceber a presença do Estado na construção não somente de políticas públicas, mas 
também, e sobretudo, na construção social do mercado de trabalho, do mercado 
da construção civil, o mercado da casa etc. Na prática, os dados mostraram que o 
Estado “convenceu” a iniciativa privada a investir em seus projetos, passando a 
dialogar constantemente com empreiteiras, empresas privadas e agentes do mer-
cado financeiro, como os fundos de pensão. Esse diálogo foi possível por meio do 
arranjo jurídico das parcerias público-privadas. 

O livro mostrou as ambiguidades, conflitos e tensões dessa relação, como, 
em alguns casos, a ausência do cumprimento da legislação trabalhista, o que re-
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sultou na precarização e na flexibilização dos direitos trabalhistas e mesmo casos 
de trabalho escravo. 

Da mesma forma, mostrou como as justificativas morais sobre a necessidade 
do crescimento econômico, da criação dos “campeões nacionais para competir 
em escala global” e a inclusão de emprego e renda representam um novo desloca-
mento discursivo do capitalismo brasileiro, de maneira a tornar aceitável e ren-
tável a inclusão da população mais pobre como mecanismo de aumento ainda 
mais significativo de renda no topo da pirâmide; finalmente, deslocou o con-
teúdo e a incorporação da crítica ao novo modelo de desenvolvimento para dife-
rentes movimentos sociais, relacionados a impactos ambientais e sociais locais, 
evidenciando soluções para velhos problemas e a criação de novas contradições 
que merecem ser pesquisadas.

Por outro lado, o livro deu ênfase à iniciativa do Estado brasileiro, durante o 
governo Lula e o governo Dilma, na construção de parcerias com mercado, cons-
truindo relações híbridas e complexas e desenhando um interessante fenômeno 
sociológico.

Portanto, as evidências empíricas apresentadas neste livro distanciam os go-
vernos de Lula e Dilma do modelo de desenvolvimentismo colocado em prática 
por Vargas, discutido no primeiro capítulo deste livro, em relação ao setor elé-
trico.

Em Vargas, temos o nascimento de um Estado que planeja e estabelece uma 
burocracia consolidada, assim como a emergência de uma classe média que tem 
demandas urbanas e uma burguesia não cafeeira crescente; por fim, a redução da 
dependência econômica do setor cafeeiro e a necessidade da indústria de base 
como estatal levaram Vargas a travar disputas no congresso contra os liberais, 
usando a estratégia de discutir com cada setor e barganhar recursos e tecnologia 
com os alemães e os norte-americanos, entre outras.

Nossos dados empíricos nos permitem afirmar que o neodesenvolvimen-
tismo presente no governo Lula-Dilma só é comparável com o modelo de desen-
volvimento adotado por Vargas, em relação ao retorno do Estado como ator 
relevante do jogo. O retorno do Estado no governo Lula aconteceu num contexto 
de crise do modelo de privatização (crise no modelo neoliberal) adotado pelo go-
verno Fernando Henrique Cardoso nos anos 1990. Lembramos que a crise do 
modelo de privatizações não aconteceu somente no Brasil, mas antes, no país 
modelo – a Inglaterra, país de onde inclusive surgiram alternativas para con-
tornar os fracassos das privatizações, como as parcerias público-privadas (PPPs), 
que consideramos a novidade cognitiva do neodesenvolvimentismo dos go-
vernos Lula e Dilma.
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O modelo adotado por Lula e Dilma vai além da indústria de base e pro-
move a convergências entre diversas pautas, em princípio inegociáveis, como fi-
nanças versus inclusão social, altas taxas de juros versus geração de emprego, por 
exemplo. Assim, sugerimos que essa seria a singularidade do modelo de desen-
volvimentismo estabelecido nos governos de Lula e Dilma, e suas distinções 
com o conceito de neodesenvolvimentismo cunhado por Bresser-Pereira. 

Retomando o caso Vargas, se o governo buscou criar a indústria de base sob 
controle do Estado para dar base à ampliação das elites industriais nacionais, nos 
períodos Lula e Dilma já temos uma ampla indústria de base consolidada, sendo 
que parte dela foi privatizada nos anos 1990 e parte ficou nas mãos do Estado 
(alguns bancos, correios, setor elétrico e petrolífero). Nesse cenário, as empresas 
de natureza privada não estão dispostas a assumir sozinhas quaisquer riscos que 
se referem aos empreendimentos de infraestrutura e nem possuem capital barato 
o suficiente para investir na ampliação de seus negócios (até porque pulverizam 
seus investimentos em outros negócios e aplicações). Para facilitar o investi-
mento das elites nos projetos do governo Lula, foi institucionalizado parcerias 
entre a iniciativa privada e o setor público para a introdução da infraestrutura e 
também houve uma junção de investimentos e financiamentos público-privados 
na indústria, serviços e agropecuária. 

Portanto, enquanto Vargas buscava recursos primeiro nas barganhas inter-
nacionais e depois na criação de impostos, nos períodos de Lula e Dilma, a ini-
ciativa privada necessita de um Estado que tem meios seguros e baratos de 
captação de recursos no mercado via títulos públicos.

No desenvolvimentismo dos tempos Vargas, temos uma crescente inter-
venção estatal visando dar base ao aumento da indústria privada brasileira, 
criando concessões que melhoraram a vida dos pobres via carteira de trabalho; o 
neodesenvolvimentismo coloca o Estado (durante os governos Lula e Dilma) 
com poder de intervenção e articulação pelo capital econômico público e faz a 
centralização institucional necessária para o aumento do mercado interno e para 
o aumento dos negócios da iniciativa privada.

Tanto Vargas quanto Lula são estadistas que dialogam com as elites, reconhe-
cendo seu poder político econômico, com uma visão real da necessidade de reequi-
líbrio na relação capital e trabalho. Entretanto, a novidade heurística no caso 
Lula-Dilma é a ideia de utilização da inclusão do pobre como instrumento que 
realimenta a iniciativa privada e facilita a aprovação de políticas públicas teorica-
mente controversas sob o ponto de vista de valores mais conservadores/ortodoxos.

Por fim, podemos afirmar que ao passo que Vargas deu margem para a di-
versificação da economia brasileira, Lula num outro contexto – economia diver-
sificada – dá margem para o aumento da competitividade da burguesia brasileira 
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em escala local e global, incluindo políticas para o campo e para a cidade, redu-
zindo os fluxos migratórios e causando o crescimento e desenvolvimento de pe-
quenas e médias cidades, através de políticas públicas numa parceria 
público-privada.
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