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INTRODUÇÃO

Este livro aborda as novas relações entre Estado e mercado no Brasil con-
temporâneo, tendo como objeto empírico o Programa de Aceleração do Cresci-
mento (PAC) e suas diversas nuanças, como o papel do PAC durante a crise de 
2008, a geração de novos postos de trabalho, a inclusão social pelas finanças e a 
introdução de infraestrutura e serviços por meio de alianças entre entidades pú-
blicas e privadas. 

São pontuadas vantagens, desvantagens, limites e ambiguidades das conver-
gências e divergências entre o Estado e os diversos agentes, elites e instituições 
com os quais passa a negociar projetos, ações e, sobretudo, ideias, fornecendo 
elementos teóricos e empíricos para aprofundar a compreensão e a interpretação 
das (novas) relações entre Estado, mercado e trabalho no capitalismo brasileiro, 
especialmente nos tempos do governo Lula, fugindo de leituras ideologizantes e 
abstratas.

É resultado de pesquisas desenvolvidas no contexto do projeto “Domesti-
cação e moralização no governo Lula: inclusão social via mercado e via fundos de 
pensão”, introduzido pelo Programa Jovem Pesquisador em Centro Emergente, 
da Fapesp, de responsabilidade de Maria Chaves Jardim, no qual Márcio Ro-
gério Silva desenvolve pesquisas dedicadas ao PAC. Durante o desenvolvimento 
do projeto, a pesquisa desdobrou-se na dissertação de mestrado de Silva, em di-
versos artigos e neste livro.

O livro tem como fio condutor as estratégias heterodoxas do governo Lula (e 
também do governo Dilma) para a introdução de infraestrutura, em sintonia 
com o fornecimento de emprego e renda, realizando inclusão social por meio de 
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instrumentos financeiros, especialmente com arranjos do PAC. Para tanto, além 
de dados macroestruturais, são apresentados diversos dados resultantes de pes-
quisa empírica, tanto no setor da construção civil como no elétrico.

O PAC foi adotado em 2007, durante o governo Lula, e tem continuidade no 
governo Dilma. Trata-se da utilização de parcerias público-privadas visando à 
retomada do planejamento e à execução de grandes obras de infraestrutura so-
cial, urbana, logística e energética do país, com o intuito, segundo o governo, de 
contribuir para o desenvolvimento acelerado e sustentável da economia.

Mais do que para atuações entre o Estado e diversos agentes e instituições, o 
livro chama atenção para as alianças cognitivas entre os setores público e privado 
(empresas, mercado financeiro, fundos de pensão e empreiteiras), que levaram a 
uma reconfiguração do conceito de desenvolvimento, das possibilidades de seu 
financiamento, bem como das relações trabalhistas. 

Nesse contexto, o argumento defendido é de que o cenário descrito e anali-
sado pode ser compreendido como a introdução de um novo desenvolvimen-
tismo no Brasil contemporâneo, mas diferente daquele da Era Vargas e, também, 
com alguma peculiaridade, do conceito proposto por Bresser-Pereira – ainda que 
este seja fundamental para a compreensão do Brasil do período Lula e Dilma, 
como será visto a seguir. 

Método

A coleta de dados foi feita por meio de dados secundários e primários. Para 
tanto, consultamos materiais produzidos pelo Banco Central do Brasil, Minis-
tério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES), Leis de Diretrizes Orçamentárias e 
Ministério da Fazenda sobre a política macroeconômica, monetária e fiscal du-
rante os governos Lula e Dilma Rousseff, a fim de dar subsídios à compreensão 
dos meios de viabilização em que o PAC está inserido. Além disso, foram feitas 
coletas de dados sobre medidas e ações propostas ao PAC por meio dos diversos 
relatórios do Tribunal de Contas da União (TCU), Ministério do Planejamento 
e o site oficial do PAC, para verificar a efetivação das suas obras. Para comple-
mentar os dados, consultamos o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), os quais produzem 
dados sobre o mercado de trabalho no Brasil.

Visando à captação das percepções subjetivas que os dados estatísticos 
ocultam, acompanhamos pela grande imprensa nacional o tema do PAC; ade-
mais, realizamos entrevistas com uma pequena amostra de 15 trabalhadores das 
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obras do PAC e com 5 corretores e 5 compradores do programa Minha Casa 
Minha Vida.

A inspiração teórica vem da sociologia econômica, disciplina que questiona 
os postulados da ciência econômica ortodoxa, os quais afirmam que na vida eco-
nômica os indivíduos são racionais, livres, interesseiros, procuram otimizar o 
emprego de seus recursos e, já que podem agir assim em um ambiente de trocas e 
disputas livres de intervenções e regulamentações políticas e culturais, buscam a 
melhor forma possível de produção e distribuição dos recursos econômicos – em 
grande medida, com tendência à escassez – e assim produzem determinado bem 
comum para a sociedade. 

Por meio dos diversos exemplos apresentados neste livro, os postulados da 
economia ortodoxa são colocados em xeque, e demonstramos que a economia, 
assim como a ações econômicas do governo, são construções sociais. Nesse pro-
cesso, acionamos diversos autores que contribuem fortemente para a construção 
do que se convencionou chamar de sociologia econômica: Georg Simmel, Karl 
Marx, Max Weber, Émile Durkheim, Pierre Bourdieu, Roberto Grün, Renato 
Boschi, Frédéric Lebaron, Neil Fligstein, Yves Dezalay, Mark Granovetter, 
Júlio Donadone, Martin Mundo Neto, Federico Neiburg, Luc Boltanski e Ève 
Chiapello, entre outros de outras disciplinas, como Bresser-Pereira.

No plano acadêmico, o livro reforça, pelas diversas pesquisas de campo rea-
lizadas, as teses defendidas pela sociologia econômica – o mercado é uma cons-
trução social, no caso aqui analisado, o mercado de trabalho, o mercado da 
construção, entre outros.

Organização do livro

O livro está organizado em duas partes. A primeira parte é constituída de 
três capítulos: no Capítulo 1, apresentamos uma contextualização da política 
monetária e macroeconômica dos governos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-
2010) visando a oferecer um quadro geral sobre a introdução do PAC; no Capí-
tulo 2, realizamos uma apresentação geral do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC), indicando as relações entre Estado e mercado no Brasil con-
temporâneo; no Capítulo 3, apresentamos uma discussão sobre a crise econô-
mica de 2008, de maneira a compreender as medidas anticíclicas (e heterodoxas) 
tomadas pelo governo. 

A segunda parte é dividida em três capítulos: no Capítulo 4, apresentamos 
uma revisão bibliográfica sobre o mercado de trabalho da década de 1990 no 
Brasil, de forma a contrapô-lo com o mercado de trabalho produzido durante as 
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obras do PAC, e, ainda, as ambiguidades, tensões e conflitos trabalhistas dos 
canteiros dessas obras; no Capítulo 5, apresentamos a gênese do programa 
Minha Casa Minha Vida (PMCV), integrante do PAC, mostrando dados empí-
ricos sobre o mecanismo de financiamento à produção e ao consumo; apresen-
tamos um estudo de caso com consultores de uma construtora e compradores de 
moradias na cidade de São Carlos, localizada no interior do estado de São Paulo; 
por fim, no Capítulo 6, apresentamos dados gerais sobre o setor de energia no 
PAC, com um estudo de caso específico do setor elétrico e a construção das 
usinas hidrelétricas de Belo Monte de forma a demonstrar argumentos apresen-
tados no decorrer do livro.

PAC – Neodesenvolvimento.indd   18 21/03/16   18:20




