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1
Do DesenvolvImentIsmo Da era vargas ao 

neoDesenvolvImentIsmo Do PeríoDo lula

Visando a compreender melhor o Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC), o livro inicia com um levantamento histórico sobre o período desenvolvi-
mentista do capitalismo brasileiro, com destaque para o governo de Getúlio 
Dornelles Vargas (1930-1945; 1951-1954) e a reforma e a redução do Estado na 
década de 1990. Para tanto, será discutido o setor elétrico.

Depois se buscará a compreensão da política macroeconômica e monetária 
da primeira década de 2000, mostrando como o PAC foi utilizado no modelo de 
desenvolvimento estabelecido no Brasil a partir de 2003, em um contexto de 
baixo crescimento econômico e racionamento de energia, heranças do governo 
anterior, que, por sua vez, deram espaço para surgir um novo grupo político.

A elaboração deste capítulo foi feita com base em dados secundários – rela-
tórios do Tesouro Nacional, do BNDES, do Ministério da Fazenda e do Minis-
tério do Planejamento –, assim como dados coletados por pesquisa de campo, 
especialmente dados prosopográficos da elite política dirigente durante os go-
vernos Lula e Dilma.

Portanto, antes de entrarmos no governo Lula, retrocedemos um pouco até o 
governo Vargas, tendo como fio condutor as disputas existentes no setor elétrico, já 
que neste livro se dará ênfase à infraestrutura fornecida pelo PAC. Isso será impor-
tante para posicionarmos nossa discussão sobre o neodesenvolvimentismo, suas se-
melhanças e diferenças em relação ao desenvolvimentismo dos tempos Vargas.
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1.1 Do desenvolvimentismo à reforma do Estado na década 
de 1990 

Em sua gênese, o setor elétrico brasileiro apresentava uma estrutura descen-
tralizada em sistemas regionais, com destaque para Rio de Janeiro e São Paulo, 
regiões com maior concentração urbana e industrial. No final do século XIX, 
várias empresas privadas investiam em fontes próprias de energia elétrica, como 
o grupo privado canadense Light, que tinha a concessão para prestar serviços de 
eletricidade em São Paulo e no Rio de Janeiro, principalmente nas capitais.

Em 1898, a Câmara Municipal de São Paulo autorizou o Grupo Light a am-
pliar a concessão já existente por causa do aumento da demanda, concedendo 
prerrogativa de exploração, geração e transmissão de energia elétrica. Como con-
sequência da ampliação dos investimentos, foi constituída em 1912 no Canadá a 
Brazilian Traction, Light and Power Company Ltd., empresa holding com o 
propósito de coordenar a atuação da São Paulo Light e Rio Light, onde essas 
empresas tinham por estratégia o setor de investimentos altos e rápidos, com 
baixo risco.

Outro grupo significativo era a norte-americana American & Foreign Power 
Co. (Amforp), empresa vinculada aos acionistas da General Electric, que ad-
quiriu empresas do setor elétrico no interior de São Paulo e Rio de Janeiro na 
década de 1920, e outras no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia e mais cinco 
estados (Bastos, 2006).

Segundo Boschi (2008), foi notório o papel do intervencionismo estatal no 
governo de Getúlio Vargas (1930-1945), fruto de uma ruptura com o modelo oli-
gárquico agroexportador. Esse grande acordo uniu a burguesia nacional indus-
trial à nova burocracia ou aos novos técnicos do Estado. Segundo Bresser-Pereira 
(2006), a eles se somavam os trabalhadores urbanos e setores da velha oligarquia 
mais voltados para o mercado interno, como a própria pecuária da qual Vargas se 
originara.

Essa abordagem estadista teria surgido no governo estadual de Vargas, em 
1928, com a justificativa de que o Estado precisava coordenar a “anarquia” do 
mercado e garantir a coesão social, sendo que o dogma da austeridade fiscal e 
monetária também era rejeitado, nos moldes da influência internacional das 
crenças keynesianas, modelo econômico que reagiu às razões da crise de 1929. 
Assim, a expansão do crédito era fundamental, não devendo restringir-se ao con-
trole de crises financeiras, mas orientando-se para estimular a modernização da 
indústria brasileira (Bastos, 2006). Lembramos que a ascensão de Vargas foi con-
comitante à crise do café, principal produto de exportação e que dava poder polí-
tico à elite cafeeira, a qual viu suas vendas caírem significativamente, já que, 
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diante da crise econômica nos Estados Unidos, era considerado um produto mais 
supérfluo.

Na barganha pelo capital estrangeiro, o desenvolvimentismo de Vargas não 
teria sido nem xenófobo nem entreguista e estaria marcado por três caracterís-
ticas permanentes do nacional-desenvolvimentismo: antiliberalismo – crença de 
que o mercado não era capaz de se autorregular sem crises econômicas e sociais, 
nem gerar crescimento no Brasil, necessitando concentrar recursos no Estado; 
oportunismo nacionalista – identificação de oportunidades de realizar barganhas 
externas, sobretudo financiamento, que atendessem às finalidades nacional-de-
senvolvimentistas; e adaptação histórica às condições históricas cambiantes. 
Bastos (2006) acrescenta que é difícil precisar até que ponto essa herança ideoló-
gica esteja esgotada no Brasil contemporâneo.

O Brasil passou por uma crise energética na década de 1930 por causa de 
uma escassez de investimentos da iniciativa privada. As tarifas de ambas as em-
presas citadas eram cotadas com base em uma cláusula-ouro, o que garantia a 
remuneração, mas onerava as tarifas. Para controlar isso, o governo Vargas tirou 
autoridade de estados e municípios para tentar controlar esse processo. A pri-
meira medida do governo foi impedir as transferências da exploração de cursos e 
quedas d’água; eliminou também a cláusula-ouro em 1933. Além dessas mu-
danças, a crise culminou na promulgação do Decreto n. 24.643, de 10 de julho de 
1934, criando o Código de Águas1, o que definia o Estado como agente regulador 
do setor. 

Paralelo a esse contexto, Barreto (2010) afirma que, por causa da crise de 
1929, ocorreu um descompasso entre oferta e demanda, fazendo que os investi-
mentos fossem insuficientes. Por outro lado, a Light argumentou que o novo 
código de águas teria sido responsável por inibir os investimentos. O autor con-
clui que é mais provável que os apagões do início da década de 1950 estejam li-
gados à impossibilidade de se elevar tarifas e de se manter a remuneração 
elevada em dólares num momento de crescimento acelerado da indústria, ainda 
que as empresas estrangeiras tenham sido acusadas de manipular dados de seus 
patrimônios para maximizar as remessas ao exterior.

O desenvolvimentismo de Vargas estava amparado na ideia de financia-
mento do Banco Mundial, baseado na Comissão Mista Brasil-Estados Unidos 

1. Segundo Barreto (2010), por meio desse código, as tarifas deveriam promover uma remune-
ração limite de 10% a 12% sobre o capital registrado, o que gerava problemas na interpretação 
das empresas sobre o que seria considerado como ativo para esse cálculo, baseada no Water 
Code adotado nos Estados Unidos. Além disso, o código eliminou a propriedade do solo e 
quedas d’água, transferindo-as à União e passando a concentrar o poder concedente.
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(CMBE). O problema é que o Banco Mundial tinha interesse em limitar a ação 
estatal e estimular a presença do capital estrangeiro, com uma visão de que o Es-
tado deveria ser mais regulador e suplementar.

O Banco Mundial contava com uma fonte de financiamento em segunda 
instância, o Eximbank2, utilizado quando fosse necessário realizar iniciativas 
com as quais o Banco Mundial não concordava ou não tinha condições de rea-
lizar. A exigência do banco é que se formasse uma autarquia para se 
responsabilizar pelos empréstimos – garantia federal do empréstimo aos Estados 
e determinação de prioridades na seleção de projetos, com fiscalização do Banco 
Mundial (Bastos, 2006). 

A opinião do Banco Mundial era de que financiar projetos governamentais 
em geração de energia elétrica no Rio Grande do Sul atenuaria o descontenta-
mento com as empresas privadas norte-americanas por causa da falta de energia 
e dos empréstimos que, na maioria, deveriam ter sido passados às empresas pri-
vadas, para que o CMBE mantivesse o apoio à criação do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico (BNDE). Foi com parte desses recursos que se 
criaram empresas estaduais como a Companhia Energética de Minas Gerais 
(Cemig), Usinas Elétricas do Paranapanema (Uselpa) e a Companhia Estadual 
de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul (CEEE). Por outro lado, a ruptura da 
colaboração bilateral com a chegada do governo Eisenhower forçou o governo 
Vargas a mobilizar recursos como o Fundo Federal de Eletrificação (FFE)3, que 
garantiu a continuidade do projeto de criar a Eletrobrás (Bastos, 2006).

O autor conclui que o ramo de energia elétrica foi significativo a partir da 
relação Estado e mercado, pois já havia filiais estrangeiras e também porque o 
projeto de nacionalização foi adiado, já que se vislumbrou barganhar recursos 

2. O Eximbank funciona como uma agência governamental norte-americana independente, tendo 
como objetivo facilitar o financiamento de exportações de produtos e serviços norte-ameri-
canos, por meio da absorção de riscos de crédito que estão fora do alcance do setor de bancos 
privados. Todas as obrigações do Eximbank são garantidas por total confiabilidade e crédito do 
governo dos Estados Unidos. De acordo com os programas do Eximbank, pelo menos 50% dos 
produtos a serem exportados devem ser produzidos nos EUA. Para financiamentos em médio 
prazo, o Eximbank segurará até 100% dos produtos com conteúdo norte-americano, mas nunca 
mais de 85% do valor do contrato americano. O importador deverá efetuar um pagamento ini-
cial, a título de antecipação, correspondente a 15% do total.

3. O BNDES gerenciava o Fundo Federal de Eletrificação (FFE), baseado no Imposto Único de 
Energia Elétrica (IUEE), que incidia sobre o consumo de energia elétrica. Segundo Espósito 
(2012), “por meio desse fundo, o Banco financiou inicialmente 6,3% da expansão do parque ge-
rador (21,6 MW), em 1955, e 95,9% da sua expansão (502 MW), em 1962, ano de criação da Ele-
trobrás”. Ainda segundo Espósito, com o crescimento da centralização do setor elétrico na 
Eletrobrás, o fundo passou a ser controlado por esta empresa, quando o BNDE passou a ter uma 
participação menos relevante na expansão do setor elétrico.
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externos a partir da CMBE. Além disso, o descontentamento com os raciona-
mentos ocasionados pela falta de investimentos da Light gerou protestos de em-
presários, trabalhadores e da população em geral, dando margem para os 
nacionalistas na criação de fundos setoriais e na criação da Eletrobrás durante o 
governo de João Goulart (1961-1964).

1.2 Criação do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) foi criado pela 
Lei n. 1.628/52, com apoio de estudos da CMBE, nos quais o acordo para a cap-
tação de recursos no exterior demandava que o Brasil captasse a mesma quanti-
dade de recursos internamente. Este valor veio de imposto adicional ao imposto 
de renda, compondo o Fundo de Reaparelhamento Econômico (FRE), do qual o 
setor elétrico recebeu 19,8% do total. Tais recursos formavam o Fundo Nacional 
de Eletrificação, gerenciados pelo BNDE, que os destinou à Eletrobrás (Scha-
piro, 2009).

Durante o governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961), foi criado o I Plano 
Nacional de Desenvolvimento (I PND), sob financiamento e coordenação do 
BNDE, no âmbito da comissão Cepal-BNDE4, presidida pelo economista Celso 
Furtado5, que também presidiu o BNDES e foi o principal economista no pe-
ríodo desenvolvimentista. Os setores-chave do I PND foram energia, trans-
portes, alimentação, indústria de base e educação. 

Em 1965 foi institucionalizado o mercado de capitais, por meio da Lei n. 
4.728, com reformas nos mercados de crédito, capitais e na administração pú-
blica, com o objetivo de diversificação das fontes de financiamento na economia 
brasileira. Segundo Schapiro (2009), em 1971 o BNDE foi transformado em em-

4. A Comissão Econômica para a América Latina (Cepal), órgão das Nações Unidas sediado em 
Santiago do Chile, foi criada em 1948. Em 1950, Celso Furtado (principal economista do pe-
ríodo desenvolvimentista) tornou-se diretor de desenvolvimento; presidiu em 1953 o Grupo 
Misto Cepal-BNDE, que serviu para o Plano de Metas de Juscelino Kubistchek; em 1958 des-
ligou-se da Cepal e assumiu uma diretoria do BNDE.

5. Foi o principal economista do Estado desenvolvimentista. Em 1949 integrou-se à recém-criada 
Comissão Econômica para a América Latina (Cepal), órgão das Nações Unidas sediado em 
Santiago do Chile, tornando-se diretor da Divisão de Desenvolvimento. Presidiu em 1953 o 
Grupo Misto Cepal-BNDE, cujo estudo se centrava na economia brasileira, com ênfase espe-
cial nas técnicas de planejamento. Desligou-se da Cepal e assumiu uma diretoria do BNDE em 
1958.
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presa pública, e sua experiência na participação societária o credenciou para ope-
rações de risco.

Portanto, a deslegitimação da Light e dos acordos no âmbito da CMBE per-
mitiu que os nacionalistas emplacassem um processo que culminou na criação da 
Eletrobrás e de seus fundos de financiamento, concomitantemente à de outras 
empresas estatais, como a Petrobrás, a Companhia Vale do Rio Doce (minérios), 
a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), cada uma em contextos de barganha 
diferentes com países do exterior.

A criação do BNDE – e sua articulação com a Cepal – ajudou a delinear o 
financiamento de longo prazo e de maior risco, tipicamente presentes em pro-
jetos de infraestrutura. Porém, observaremos que o BNDES foi ator funda-
mental nas mudanças no modelo de desenvolvimento do Estado brasileiro ao 
longo do tempo: de desenvolvimentista na Era Vargas para coordenador de pri-
vatizações no governo Cardoso e articulador das parcerias público-privadas no 
governo Lula e Dilma.

Nesse contexto, retornar à gênese do surgimento do BNDES e da Eletrobrás 
teve como objetivo atualizar assuntos recorrentes no cenário brasileiro contem-
porâneo: a participação pública e privada na economia e a força da intervenção 
do Estado. 

1.3 A influência histórica dos modelos de produção: uma 
contribuição para a compreensão dos quadros de 
referência dos agentes

Segundo Fligstein (2001), os modelos de desenvolvimento são contextuali-
zados em relação às correntes históricas e econômicas que se desdobraram num 
processo psíquico e cultural. 

Um de seus conceitos, a concepção de controle, refere-se a entendimentos que 
estruturam a percepção dos envolvidos de como funciona o mercado, permitindo 
interpretar as ações dos outros. As estratégias, dessa maneira, não seriam concep-
ções de controle, mas o conjunto de ações que os atores, com determinada con-
cepção de controle, selecionam para certo contexto organizacional.

Assim, o autor indica duas importantes concepções de controle ao longo da 
história do capitalismo: o controle de produção, com destaque ao taylorismo, 
com valores – como redução de custos, eficiência, planejamento, entre outros – 
que se espraiaram para além do muro das empresas, para a sociedade e para a 
vida das pessoas; a segunda, mais atual, é a concepção financeira de controle, que 
enfatiza taxas de retorno no curto prazo, táticas para aumentar preços de ações e 
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uso de controles financeiros e valorização do pequeno acionista, para o qual o 
capitalismo busca criar valor (Fligstein, 1990).

Portanto, paralelamente à construção do mercado financeiro brasileiro e à 
criação do BNDES e de instituições do setor elétrico a partir dos anos 1940, é 
importante compreender as correntes históricas que influenciaram a sociedade 
como um todo e as transformações na forma de gestão das organizações, segundo 
o mesmo autor. 

Essas correntes aconteceram principalmente no século XX, a partir dos mo-
delos de produção inglês, norte-americano e, posteriormente, japonês. Nesse 
sentido, o taylorismo, entendido como modelo de organização, criou um habitus 
de engenheiro que se espalhou para além da empresa e se instalou na sociedade, 
influenciando a vida das pessoas e o papel do Estado, o qual, inspirado nessa 
corrente, deveria administrar os recursos da melhor forma e com o menor custo.

Nesse modelo clássico de produção, a esfera da produção é separada da es-
fera do mercado. As hierarquias rígidas e a separação entre trabalho intelectual e 
trabalho manual dão seu tom. Porém, esse modelo foi absorvido e adaptado por 
japoneses, que deram maiores responsabilidades aos funcionários (downsizing e 
flexibilização) e tornaram as incertezas do mercado em parte da lógica de pro-
dução. Isso mais uma vez trouxe mudanças para o modo de vida psíquica e social 
das pessoas, transformando esses modelos em corrente cultural, com outras 
fontes. Nosso argumento é que grande parte das alterações na vida das pessoas e 
suas influências culturais vinha de dentro das organizações, ou seja, das concep-
ções de controle que vigoravam nessas organizações.

Na década de 1980, ocorreu, sobretudo nos Estados Unidos e na Inglaterra, 
um grande processo de fusões e compras de empresas por instituições financeiras 
que também estavam em processo de concentração, ocasionando a presença de 
executivos em vários comitês administrativos ao mesmo tempo, o que causou 
grande interlocking e potencializou a circulação das ferramentas financeiras, tra-
zendo à tona a legitimidade da concepção financeira de controle como corrente 
hegemônica. Dessa forma, os membros do establishment liberal se transfor-
maram em porta-vozes do pensamento liberal (Grün, 1999); os investidores ins-
titucionais, especialmente os fundos de pensão, tornaram-se os grandes acionistas 
de empresas nacionais, inclusive das públicas (Jardim, 2007b).

Houve maior diversificação das atividades, com foco no retorno a acionistas 
(valor acionista) e nos investimentos de curto prazo. Isso fez as empresas se preo-
cuparem com a formulação de políticas governamentais, e, nesse processo, o 
papel dos bancos multilaterais foi fundamental para pressionar por mudanças 
nos países emergentes. Além das pressões por reformas estruturais para abertura 
de mercados, muitos agentes políticos de países emergentes, como o Brasil, ti-

PAC – Neodesenvolvimento.indd   27 21/03/16   18:20



28 MARIA CHAVES JARDIM  • MÁRCIO ROGÉRIO SILVA

veram formações em centros acadêmicos de países centrais. Ao voltarem a seus 
países, tinham legitimidade e prestígio para empreender as mudanças que dese-
jassem (Dezalay; Garth, 2000). O contexto não foi diferente no Brasil, com as 
elites dirigentes se internacionalizando, o que significa concretamente a busca de 
diplomas e expertises no exterior (Cárdenas, 2015).

No contexto de predomínio de uma concepção de controle voltada para o 
pequeno acionista, e cuja gênese remete à elite dirigente norte-americana, Le-
baron (2011) afirma que os Estados Unidos, apesar de apresentarem sucessivas 
fragilidades em seu modelo financeiro e econômico, permanecem como credor 
no plano simbólico, já que exportam seu modelo nacional, características institu-
cionais, culturais e econômicas para o mundo. Isso ocorreria tanto por meio de 
acordos, legislação, como no plano cultural, por meio do poder representado 
pelos prêmios Nobel, as instituições universitárias a que estão ligados e que 
pautam as teorias e bibliografias a serem lidas nas escolas de administração e 
economia nos países emergentes; bem como outras fontes culturais mais pró-
ximas do senso comum, como filmes, livros de autoajuda e outros meios que 
também realizam a performatividade. 

Faz-se necessário ter esse quadro de referência para entender o posiciona-
mento dos grupos dirigentes do Brasil e do mundo, ou seja, uma importação 
massiva não somente dos modelos racionais de desenvolvimento, mas ainda (e 
principalmente) dos modelos culturais, que os acompanham.

Dando sequência à compreensão da concepção de controle vigente no 
mundo das organizações, observamos que, na década de 1980, o consenso sobre 
flexibilidade do trabalho foi adotado pela direita e pela esquerda do espectro po-
lítico. Portanto, por causa do aumento do desemprego e da incapacidade orça-
mentária do Estado em absorvê-lo, os sindicatos também perderam força 
(Boltanski; Chiapello, 2009). No Brasil não foi diferente.

1.4 A concepção de controle da liberalização no Brasil dos 
anos 1990

No caso brasileiro, a mídia mainstream e parte do empresariado e dos movi-
mentos sociais passaram a condenar o que chamavam de “excessos” e inefi-
ciência do Estado nas décadas de 1980 e 1990. O discurso vigente foi o de “menos 
Estado e mais mercado”. O contexto deu legitimidade para a emergência de um 
grupo que buscava fazer a reforma do Estado. Isso estava culturalmente em con-
sonância com o momento internacional, que apresentava pressões e alternativas 
na direção neoliberal. 
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Nesse contexto, para fins de mapeamento do campo do poder nos anos 1990, 
apresentamos, a seguir, uma tabela prosopográfica contendo o nome dos funcioná-
rios do alto escalão do governo Cardoso, assim como os capitais, no sentido de Pierre 
Bourdieu, que os agentes acionavam para colocar em prática as reformas que se con-
vencionou chamar de “reformas neoliberais”. Na perspectiva adotada, consideramos 
fundamental conhecer os homens e as mulheres que fazem a história do seu tempo, 
ou “as pessoas de carne e osso do processo”, como afirma Jardim (2012). Isso nos 
ajuda a compreender os conflitos e as lutas nas quais estiveram envolvidos para 
impor uma visão de mundo; no caso aqui analisado, um modelo de desenvolvimento. 

Quadro 1.1 Capital social e profissional do grupo dirigente no governo Cardoso.

Nome Universidade / 
Pós-Graduação

Profissão 
do pai

Profissão própria 
antes e depois

Fernando 
Henrique Cardoso 
(presidente)

Ciências sociais (USP)

Doutor em ciências sociais 
(Universidade de Paris)

Militar Professor da USP e professor 
convidado de várias 

universidades – 
Universidade de Paris, 
Nantes, Cambridge e 

Stanford

Cocriador do Cebrap e 
Político de carreira

Ministros do braço direito do Estado

Pedro Malan 
(Fazenda,  
1995-2002)

Engenharia (PUC-RJ)

Doutor em economia 
(Berkeley, EUA)

General Ipea

Comitê Unibanco

Pedro Parente 
(Casa Civil,  
1999-2003)

Engenharia eletrônica (UnB)

Especialização em auditoria 
de sistemas contábeis e 

utilização de processamento 
eletrônico de dados

Não há dados Departamento de Assuntos 
Fiscais (FMI)

CEO da Bunge

Rodolfo Tourinho 
Neto (Minas e 
Energia,  
1999-2001)

Economia (UFBA; parte na 
USP)

Pós-graduação em economia 
e administração de empresas 

(Bradley University, EUA)

Não há dados Membro da FIESP/CA 
MPX, OSX

Presidente e Diretor de 
Assuntos Corporativos do 

Instituto Claro (desde 2009)
Luiz Carlos 
Bresser-Pereira 
(Administração e 
Reforma do 
Estado,  
1995-1998)

Direito (USP)

Mestre em administração 
(Michigan State University, 

EUA)

Doutor em economia (USP)

Não há dados Lecionou direito econômico 
em pós-graduação na 
Universidade de Paris 
(Panthéon-Sorbonne)

Professor emérito da 
Fundação Getúlio Vargas

Cebrap

continua...
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Nome Universidade / 
Pós-Graduação

Profissão 
do pai

Profissão própria 
antes e depois

Martus Tavares 
(Planejamento, 
Orçamento e 
Gestão,  
1999-2002)

Obs.: nessa pasta, 
houve seis trocas 
de ministro 
durante o 
mandato de FHC.

Economia (UFCE)

Mestre em economia (USP)

Pequeno 
comerciante

Funcionário público de 
carreira (Tesouro e MPOG)

Participou da execução do 
programa econômico 
acordado com o FMI

Consultor e diretor executivo 
BID

Comitê executivo BUNGE

Secretário do Planejamento 
do Estado de São Paulo 

(partido PSDB, 
oposição ao PT)

Guilherme Dias 
(Planejamento, 
Orçamento e 
Gestão,  
2002-2003) 

Economia (UFES)

Doutor em economia (UFRJ)

Não há dados Funcionário de carreira do 
BNDES

Participou da missão 
brasileira que negociou o 

último acordo com o FMI

Professor da UFRJ

Presidente do Banestes

Órgãos do braço direito do estado

Presidentes do BNDES (sete trocas)

Luís Carlos 
Mendonça de 
Barros  
(1995-1998)

Engenharia (USP)

Especialização em economia 
(USP)

Médico 
cardiologista

Economista do BNDES

Ministro das Comunicações

Economista-chefe da Quest 
Investimentos

André Lara 
Resende (1998)

Economia (PUC-RJ)

Doutor em economia (MIT, 
EUA)

Escritor famoso; 
diplomata

Fundador do Banco Matrix, 
junto com Luiz Carlos 
Mendonça de Barros

Financista
Edmar Bacha 
(considerado um 
dos pais do Plano 
Real)

Economia (UFMG)

Doutor em economia (Yale, 
EUA)

Comerciante; 
líder político 

local

Consultor sênior do Itaú 
(1996-2010)

Instituto de Estudos de 
Política Econômica da Casa 

das Garças

Consultor do Banco de 
Investimento BBA 

Quadro 1.1 Continuação

continua...
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Nome Universidade / 
Pós-Graduação

Profissão 
do pai

Profissão própria 
antes e depois

Presidentes do Banco Central (Quatro Trocas)
Armínio Fraga 
(1999-2003)

Economia (PUC-RJ)

Doutor em economia 
(Princeton, EUA)

Médico 
dermatologista

Financista internacional da 
Soros

Sócio criador da Gávea 
Investimentos, sob controle 

acionário da J.P. Morgan 
(ações do Mc Latino e 

Odebrecht)
Gustavo Henrique 
de Barroso Franco 
(1997-1999)

Economia (PUC-RJ)

Doutor em economia 
(Harvard, EUA)

Político, diretor 
do BNDES no 

período Getúlio 
Vargas

Professor da PUC-RJ

Presidente da Rio Bravo 
Investimentos S.A.

Gustavo Loyola 
(1995-1997)

Economia (UnB)

Mestre e doutor em 
economia (FGV)

Não há dados Funcionário do Banco 
Central

Presidente do Conselho 
Fiscal do Itaú Holding (2003-

2006)

Representou o Brasil no FMI 
e BIS, em Basileia

Sócio da Tendência 
Consultoria Econômica e 

Política

Membro do CA de várias 
empresas 

Pérsio Arida 
(1995)

Economia (USP)

Doutor em economia (MIT, 
EUA)

Comerciante Sócio do Banco Opportunity 
e do Banco BTG Pactual

Membro do Conselho 
Executivo do Instituto 

Moreira Salles

Ministros do braço esquerdo do Estado

Gustavo Krause 
(Desenvolvimento 
Urbano e Meio 
Ambiente)

Direito (Faculdade de Direito 
de Recife)

Especialização em direito 
tributário (Buenos Aires)

Não há dados Político de carreira

Governador de Pernambuco

Suplente do Senador Marco 
Maciel até 2011

Conselheiro político no 
partido DEM

Quadro 1.1 Continuação

continua...
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Nome Universidade / 
Pós-Graduação

Profissão 
do pai

Profissão própria 
antes e depois

Paulo Renato 
Souza (Educação)

Economia (UFRGS)

Mestre em economia 
(Universidade do Chile)

Doutor em economia 
(Unicamp)

Não há dados Vice-presidente do BID

Secretário da Educação do 
Governo do Estado de São 

Paulo (PSDB) até 2010

José Serra (Saúde, 
1998-2002)

Engenheiro civil (USP)

Doutor em economia 
(Cornell, EUA)

Não há dados Político de carreira

Francisco 
Dornelles 
(Trabalho,  
1999-2002)

Direito (UFRJ)

Técnico em contabilidade 
(Universidade de Nancy, 

França)

Especialização em tributação 
internacional (Harvard, EUA)

Mestre em direito financeiro 
(UFRJ)

Doutor em direito financeiro 
(UFRJ) 

Família 
tradicional de 
políticos, com 
destaque para 

Tancredo 
Neves, seu tio, e 
Getúlio Vargas

Político de carreira

Membro de comissões 
internacionais de negociação 

de tributação

Presidiu o PP, entre 2007 e 
2013, partido pelo qual foi 

senador

Paulo de Tarso 
Almeida Paiva 
(Trabalho,  
1995-1998)

Geografia (UFJF)

Mestre em demografia 
(Universidade da Pensilvânia, 

EUA)

Doutor em demografia 
incompleto

Não há dados Vice-presidente de 
Planejamento e 

Administração do BID 
(1999-2004)

Presidente do Banco de 
Desenvolvimento de Minas 

Gerais (BDMG)

Fonte: Adaptado de Grün (2013).

O quadro confirma as demonstrações de Grün (2013), ou seja, de que os 
agentes do governo nesse período tinham origens sociais mais nobres e também 
um capital cultural relevante do ponto de vista da ortodoxia econômica. 

Em termos analíticos, chamamos atenção para o conceito de mão direita e mão 
esquerda do Estado, presente em Bourdieu (1997a): a mão direita do Estado seria a 
responsável por sua parte “racional”, isto é, planejamento, finanças e, mais concre-
tamente, Ministério da Fazenda (MF), Banco Central (BC), Ministério de Minas e 
Energia (MME); enquanto a mão esquerda estaria mais conectada às questões so-
ciais, como inclusão dos pobres e direitos sociais, ambiente (Ministério do Meio 
Ambiente – MMA), educação (Ministério da Educação – ME) e assistência social 
(Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS). 

Quadro 1.1 Continuação
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Com base nesses conceitos, percebemos que o grupo dirigente no governo 
Cardoso – independentemente se pertenceram a órgãos do braço direito ou es-
querdo do Estado – tem perfil mais semelhante ao esperado dos agentes do 
braço direito: tem origem social em famílias da elite tradicional, formação em 
economia, com doutorado em centros mais voltados à ortodoxia econômica e 
experiência em cargos no Banco Mundial e FMI. Isso foi observado tanto nos 
ministros do braço esquerdo quanto do direito, formados majoritariamente 
em ciência econômica. Além disso, grande parte deles possuía empresas na 
área financeira ou ocupava cargos relevantes em empresas financeiras e não 
financeiras.

Em termos de estratégia dessa elite, o BNDES foi colocado como coorde-
nador do processo de privatizações, inclusive financiando a compra de empresas 
públicas nos estados, ao mesmo tempo que foi proibido de investir em e finan-
ciar empresas públicas, como a Eletrobrás. 

Por meio da análise de relatórios do BNDES (2002), percebe-se que seus 
investimentos no setor elétrico no período Cardoso foram muito aquém do de-
mandado. Entre 1995 e 1996, o investimento foi de R$ 5 bilhões do banco e R$ 
6,5 bilhões por parte da iniciativa privada, para todo o setor elétrico (geração, 
transmissão e distribuição). Porém o investimento previsto pela Eletrobrás só 
para o setor de geração, cálculo reafirmado pela consultoria Coopers & Librand 
(contratada pelo governo para empreender as privatizações no setor elétrico, a 
fim de evitar crises no abastecimento), era da ordem de U$ 26 bilhões, sem 
contar o investimento necessário para transmissão e distribuição. No contexto, a 
Coopers & Librand (1997) reconheceu as dificuldades: “Parece-nos, portanto, 
incerto se os investimentos privados internacionais seriam suficientes para fi-
nanciar a escala de investimentos necessária, e outras fontes de financiamento, 
por conseguinte, poderão ser indispensáveis”.

Esse cenário, associado à hidrologia desfavorável (fator que seria contornado 
com investimentos), culminou no racionamento de energia, que já havia sido aler-
tado pela Coopers & Librand (atual PricewaterhouseCoopers) e pela Eletrobrás.

1.5 Impactos da política monetária na economia real de 
1995 a 2013 

Em 1995, já com o Plano Real em curso e com paridade em relação ao dólar, 
o governo Cardoso buscou conter a inflação causando desequilíbrio na balança 
comercial e utilizando o desemprego (contenção de consumo), o que ocasionou 
um nível de falência das empresas nacionais sem precedentes. 
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Segundo Santos (2000), a ideia de um real forte perante o dólar (de maneira 
muito mais ufanista do que propriamente baseada nos até então recentes fatos 
financeiros) e a redução da inflação “galopante” tiveram fortes impactos eleito-
rais, meta atingida através da sobrevalorização cambial e redução de barreiras 
tarifárias à importação, causando forte concorrência com o mercado interno, ao 
mesmo tempo que se dificultou bastante a capacidade de exportação das em-
presas brasileiras com um real sobrevalorizado.

Com valorização de 15% em relação ao dólar e com inflação maior que a 
norte-americana, ocorreu uma contínua valorização do real até fevereiro de 1995 
(Santos, 2000).

Ainda segundo Santos (2000), de um superávit de 13 bilhões de dólares 
em 1993 e 10 bilhões em 1994, passou-se a um déficit de 3 bilhões em 1995. 
Além disso, depois de um déficit em transações correntes de 600 milhões de 
dólares em 1993, registrou-se um déficit de 18 bilhões em 1995.

A política monetária era então utilizada para estabilizar as condições econô-
micas, buscando a atração de capitais internacionais de curto prazo para finan-
ciar o constante desequilíbrio em conta-corrente, fortemente dependente do 
cenário internacional e da taxa de juros norte-americana. O governo lançou mão 
do aumento de juros e da restrição de crédito para conter a demanda. 

A dívida líquida (incluindo governo federal, estados e municípios) au-
mentou significativamente até 1998, atingindo R$ 388,43 bilhões de reais – ele-
vação de 9,6% em relação a 1993 –, com títulos públicos de curto prazo 
submetidos à vulnerabilidade das taxas de juros pós-fixadas e à variação do 
câmbio. A participação do governo federal no endividamento saltou de 9,7% em 
1993 para 25,3% em 1998, enquanto as empresas estatais – as quais, segundo 
Santos (2000), responderam pela maior parte do endividamento (utilizadas para 
captar recursos externamente, mas não para ser aplicados nas próprias estatais) 
– diminuíram sua participação de 14% para 2,9%, e os governos estaduais au-
mentaram sua participação de 9,3% para 14,3%.

Esse cenário, que depois culminou com a renegociação das dívidas de es-
tados e municípios, mediante a lei de responsabilidade fiscal, propiciou a li-
mitação de gastos públicos e também de empréstimos, colocando ainda mais 
limitações à economia real. Para se ter uma ideia dos impactos, apresentamos 
dados relativos à falência de empresas brasileiras e à geração de empregos de 
1995 a 2013:
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Tabela 1.1 Empresas fechadas e número de trabalhadores entre 1995 e 2013.

Ano Número de empresas 
fechadas 

Trabalhadores com carteira 
assinada (em milhões)

Trabalhadores sem carteira 
assinada (em milhões)

Governo Cardoso
1995 31.468 – –
1996 48.169 – –
1997 33.386 – –
1998 30.079 – –
1999 26.093 – –
2000 13.923 – –
2001 11.594 22.180 13.877
2002 19.891 23.114 14.621
Total 214.603

Governo Lula

2003 20.671 23.888 14.288
2004 13.925 25.536 15.419
2005 9.548 26.846 15.417
2006 4.192 28.005 15.727
2007 2.721 29.735 15.565
2008 2.243 31.834 15.860
2009 2.371 27.913 14.285
2010 1.939 – –
Total 57.610

Governo Dilma

2011 1.737 36.233 14.016
2012 1.929 37.202 14.347
2013 1.758 – –
Total 5.425

Fonte: Sidra/IBGE.

Como vemos na Tabela 1.1, no período do governo Cardoso, por causa 
das já mencionadas políticas de abertura para conter a inflação, houve um 
número expressivo de pedidos de falência, já que as empresas não estavam 
preparadas para esse cenário. Países asiáticos com vantagem cambial, além 
dos norte-americanos e europeus, passaram a exportar significativamente 
para o Brasil.

Isso começou a mudar ainda no governo Cardoso, no contexto da crise cambial 
de 1999, que por sua vez desvalorizou a moeda real, favorecendo as exportações. 

E tal quadro seria alterado mais ainda na década seguinte, quando houve 
crescimento acentuado do emprego com carteira assinada, a partir de 2007. As 
efetivas reduções de desemprego observadas nos governos posteriores estão rela-
cionadas ao aumento do mercado interno através de financiamentos, investi-
mentos e distribuição de renda.
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Da mesma forma, a queda do número de empregos em 2009 corresponde aos 
efeitos da crise internacional, que foram revertidos nas medidas anticíclicas que 
ajudaram a refletir no cenário do emprego nos anos seguintes, assunto que será 
detalhado mais adiante, na Parte II deste livro. 

Para termos uma melhor compreensão das mudanças na última década e 
para entendermos, em linhas gerais, suas dimensões, recorremos a algumas jus-
tificativas demográficas, também demonstrando quantos trabalhadores foram 
incorporados ao mercado de trabalho (formal e informalmente). 

No censo de 1991 realizado pelo IBGE, o Brasil contava com uma população 
economicamente ativa de 58.455.803 milhões de pessoas. A seguir, temos uma 
tabela com dados ampliados para os censos de 2000 e 2010:

Tabela 1.2 Dados do emprego por tipo

Categoria de emprego
Número 
absoluto 
(2000)

%
(2000)

Número 
absoluto 
(2010)

%
(2010)

Aumento/redução em 
relação a 2000

População 
economicamente ativa

77.265.562 93.504.659 20,7%

População 
economicamente ativa 
ocupada

65.448.214 86.353.839 31,9%

População 
economicamente ativa 
desocupada

11.817.348 7.150.820 -39,5%

População 
economicamente não 
ativa

59.442.884 68.476.640 15,2%

Empregados 43.694.129 66,58 61.176.567 70,84 40%
Empregados com 
carteira de trabalho 
assinada

23.929.433 36,46 39.107.321 45,29 63,4%

Conta própria* 15.396.247 23,46
Empregados – demais 
empregados – outros 
sem carteira de trabalho 
assinada (inclusive os 
aprendizes e estagiários 
sem remuneração)

12.547.857 19,12 13.471.111 15,60 7,4%

Conta própria – não 
contribuintes da 
Previdência*

12.061.429 18,38 – – –

continua...
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Categoria de emprego
Número 
absoluto 
(2000)

%
(2000)

Número 
absoluto 
(2010)

%
(2010)

Aumento/redução em 
relação a 2000

Empregados – demais 
empregados – outros 
sem carteira de trabalho 
assinada – não 
contribuintes da 
Previdência (inclusive os 
aprendizes e estagiários 
sem remuneração)

11.249.489 17,14 11.346.134 13,14 0,86%

Empregados – 
trabalhadores 
domésticos

5.016.269 7,64 5.964.950 6,91 18,9%

Empregados – militares 
e funcionários públicos 
estatutários

3.693.162 5,63 4.651.127 5,39 25,9%

Empregados – 
trabalhadores 
domésticos – sem 
carteira de trabalho 
assinada

3.523.677 5,37 3.947.008 4,57 12%

Conta própria – 
contribuintes da 
Previdência*

3.334.818 5,08 – – –

Não remunerados em 
ajuda a membro do 
domicílio

2.608.533 3,97 1.485.492 1,72 –43,1%

Trabalhadores na 
produção para o próprio 
consumo

2.033.141 3,10 3.459.638 4,01 70,6%

Empregados – 
trabalhadores 
domésticos – com 
carteira de trabalho 
assinada

1.492.592 2,27 2.017.942 2,34 35,2%

Empregados – demais 
empregados – outros 
sem carteira de trabalho 
assinada – contribuintes 
da Previdência

1.298.368 1,98 2.124.977 2,46 63,7%

Empregados – 
trabalhadores 
domésticos – sem 
carteira de trabalho 
assinada – contribuintes 
da previdência

205.346 0,31 264.45 0,31 28,8%

TOTAL 65.629.892 100 – – –

Fonte: Sidra/IBGE.
* Forma de medir os dados foi mudada no Censo de 2010.

Tabela 1.2 Continuação
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Na Tabela 1.2 observamos um fator demográfico importante: o Brasil ama-
dureceu, e cada vez mais pessoas foram entrando na idade ativa, ao passo que as 
políticas de retração não estavam absorvendo a contento essa mão de obra na 
década de 1990. Pode-se perceber aumento significativo do número de empre-
gados, numa taxa proporcionalmente acima da entrada da população em idade 
ativa em 2010. Isso representou uma redução considerável nas taxas de desem-
prego.

Percebe-se, de maneira geral, um aumento na maioria dos tipos de empre-
gados, com destaque para funcionalismo público e trabalhadores domésticos 
com carteira assinada; e uma queda brusca na população economicamente ativa 
desocupada e na de não remunerados (por serem jovens que entraram no mer-
cado de trabalho, reduzindo a dependência em relação aos pais).

Outro dado que chama atenção é o aumento significativo de trabalhadores 
na produção para consumo próprio e para venda, fruto de políticas como o Pro-
grama Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), microcré-
dito e outras políticas de incentivo no campo. Este livro, em capítulos posteriores, 
buscará demonstrar como esse aumento de empregos se deu no Programa de 
Aceleração do Crescimento durante os governos Lula e Dilma.

Contudo, o cenário de baixo crescimento econômico, de alto nível de desem-
prego, de racionamento de energia de 2001 (em consequência dos baixos investi-
mentos diante da demanda), que limitou o uso de energia por parte da sociedade, 
ao mesmo tempo que encareceu seu custo (associado também ao fato de que o 
BNDES socorreu as empresas para garantir sua viabilidade econômica e finan-
ceira, garantida em contrato, levando a conta para os consumidores), tornou o 
ambiente eleitoral favorável para a emergência de outro grupo político, com 
novos desdobramentos nas políticas econômicas e sociais. Trata-se da elite diri-
gente do governo Lula, que será apresentada a seguir. Antes, porém, apresen-
tamos suas ideias.

1.6 Viabilização financeira e arcabouço institucional: uma 
estratégia via títulos públicos federais e centralização 
institucional em torno do poder executivo

Muitas das ideias adotadas entre 2003 e 2014 – que são objeto de estudo deste 
livro – já estavam presentes no programa de governo do Partido dos Trabalhadores 
(PT) de 2002, representado na candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presi-
dência da República. Entre elas, damos destaque para os seguintes pontos: fortale-
cimento e reorientação das instituições financeiras públicas especiais de crédito 
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(BNDES, CEF, Banco do Brasil), essenciais para o financiamento das atividades de 
maiores riscos ou de prazos de retorno mais longos; ampliação do crédito dirigido 
de instituições privadas; ampliação da poupança doméstica de longo prazo, seja 
pela constituição de uma previdência pública complementar, seja por uma gestão 
eficaz do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), PIS/Pasep, FAT, com 
suporte à maior formalização do emprego e papel anticíclico e estimulador do cres-
cimento econômico, para manter a solvência do Estado (Instituto Lula, 2002a).

Naquele contexto de eleições, já em um discurso proferido por Lula e pre-
sente no programa de governo, havia alguns sinais de intenção de mudança rumo 
a uma política econômica heterodoxa:

Do ponto de vista cíclico, a evolução do déficit público não pode estar sujeita a 
metas de longo prazo ou a concepções anacrônicas e marcadamente ortodoxas e 
monetaristas que postulam o orçamento equilibrado como um valor absoluto e 
permanente. Tal equilíbrio pode ser alcançado através do crescimento econô-
mico e da estabilidade macroeconômica (que induzem ao pleno emprego e à ma-
ximização das receitas fiscais) (Instituto Lula, 2002).

A forma como o governo Lula pensou o Brasil nos seus oito anos de governo 
passou pela alteração de uma política econômica ortodoxa para uma heterodoxa, 
buscando responder aos principais instrumentos de pressão da ortodoxia econô-
mica. Mais do que iniciativas econômicas, o Estado teve iniciativa cultural, na 
criação de uma visão de mundo que buscava otimizar ganhos da política ortodoxa, 
em diálogo com princípios heterodoxos (programas de inclusão social, bancarização 
dos pobres etc.). Segundo Bourdieu (2001), o Estado fixa regras de funcionamento 
através de uma regulamentação específica, que se junta ao direito de propriedade, 
ao direito comercial, ao direito do trabalho, ao direito dos contratos, a regulamenta-
ções como congelamento ou controle de preços e enquadramento do crédito.

Apresentaremos a seguir dados macro e alguns comparativos entre as polí-
ticas econômicas e monetárias dos governos Cardoso, Lula e Dilma. O objetivo é 
quebrar a caixa preta das políticas econômicas e monetárias para que possamos, 
em bases empíricas, evitar abstrações que simplifiquem e causem aproximações 
errôneas entre os três governos. Acreditamos que o primeiro tema relevante para 
começar a desvendar essa distinção é a dívida pública federal.

A maior parte da dívida pública federal corresponde à Dívida Pública Mobi-
liária Federal Interna (DPMFI), que em 2012 chegou a R$ 475,74 bilhões de 
reais, ao passo que a dívida externa correspondia a R$ 15 bilhões, e os encargos, 
a R$ 42,22 bilhões (Tesouro Nacional, 2012a). Veja a distribuição dos detentores 
da DPMFI:
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Figura 1.1 Detentores da DPMFI

Fonte: Tesouro Nacional (2012a).

Grande parte dos fundos de investimentos pertence à tesouraria dos bancos. 
Isso significa que por volta de 54% dos títulos estavam, até 2012, nas mãos dos 
bancos e 16%, nas mãos dos fundos de previdência (amplamente dominados 
pelos fundos de pensão de empresas públicas). Segundo Jardim (2007), os fundos 
de pensão se tornaram os agiotas do governo, pela quantidade de investimentos 
que fazem na dívida pública.

Ao olharmos inicialmente os dados, temos a ideia de que nessa engenharia 
monetária o governo estaria ficando refém dos bancos privados. Entretanto, boa 
parte dos títulos foi comprada pelos bancos públicos (BNDES, Banco do Brasil e 
Caixa Econômica Federal) e também pela Petrobrás, e, ao mesmo tempo, os re-
cursos captados pelo Tesouro foram emprestados a essas mesmas instituições, 
que os utilizaram para crédito à produção (incluindo infraestrutura) e consumo. 

A seguir, apresentamos um diagrama que explicita a complexa estratégia 
monetária montada com maior intensidade a partir de 2009 (no contexto da crise 
econômica mundial):
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Figura 1.2 Política monetária via Tesouro – fomento ao capital produtivo e PAC
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Fonte: Adaptado de Silva (2013).

Como podemos observar na Figura 1.2, o Tesouro vendeu títulos aos bancos 
comerciais (incluindo Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES) e 
fundos de pensão de empresas públicas (Previ, Petros, Funcef, entre outros). 
Por meio de suas estatais, o governo tem sido, em grande medida, credor de si 
mesmo, tanto por meio direto nas instituições financeiras de sua propriedade 
como pelos fundos de pensão que têm essas mesmas empresas públicas como 
principais patrocinadoras. Tal contexto possibilita a constituição da diretoria 
dos fundos de pensão subordinada ao governo federal e compartilhada com uma 
gestão de origem sindical (Jardim, 2007), que, por sua vez, faz parte da base 
aliada ao governo. Ainda que exista oposição a essa política, o consenso é a gestão 
sindical de fundos de pensão. 

Como dado ilustrativo, observamos que somente entre 2009 e 2012 foram 
repassados R$ 243 bilhões em títulos ao BNDES, exceto o que foi emitido em 
favor do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Lembramos que esta 
última domina 71% do financiamento de mercado de imóveis no Brasil, o que 
será apresentado em mais detalhes no Capítulo 5. 

No ano de 2012, a meta de superávit primário foi de R$ 97 bilhões, de cujo 
valor foi possível descontar investimentos de R$ 28 bilhões do PAC (além de 
descontos de desoneração tributária), o que permitiu que o governo atingisse a 
meta com certa tranquilidade. 
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Embora o déficit nominal6 tenha continuado a aumentar ano a ano a uma 
taxa mais ou menos constante desde a década de 1990, o diferencial da política 
dos governos Lula e Dilma, entre 2003 e 2012, foi colocar suas instituições ban-
cárias e os fundos de pensão como fundamentais na compra de títulos e também 
no empréstimo do Tesouro a elas, aumentando consideravelmente a capacidade 
de realização de empréstimos e criação de novos produtos financeiros a pessoas 
físicas e jurídicas. Essa política aumentou consideravelmente os ativos dos 
bancos públicos e dividendos que retornam ao Tesouro. Jardim (2007) lembra 
que, durante o governo Cardoso, os fundos de pensão foram utilizados nos lei-
lões das privatizações, tarefa diferente daquela definida por Lula; e acrescenta 
que Lula viu nos fundos de pensão “a menina dos olhos” do seu governo, ou seja, 
peça fundamental em seu quebra-cabeça de inclusão social (Jardim, 2007a, 
2009a, 2010, 2011a, 2011b).

Por outro lado, o superávit primário no governo Cardoso poderia ser anali-
sado da seguinte forma: o governo buscou privatizar as empresas estatais e 
propôs uma política de cortes de gastos e política monetária orientada priorita-
riamente para atender às metas de inflação através de altas taxas de juros, admi-
tindo uma taxa de desemprego considerável (como contenção de consumo), o 
que coloca sua política monetária no contexto da proposta da ortodoxia econô-
mica na década de 1990 (concepção de controle liberal) e também em coerência 
com a trajetória social e com os capitais dos agentes relevantes do seu governo.

Visando demonstrar alguns de nossos argumentos, como a participação 
ativa dos fundos de pensão nos negócios do governo Lula, apresentamos, a se-
guir, os lucros de algumas estatais e de uma empresa-chave do setor elétrico, a 
Neoenergia, que tem como sócio majoritário o fundo de pensão do Banco do 
Brasil (Previ) e é sócia da Usina de Belo Monte:

Como podemos perceber na Tabela 1.3, as estatais têm apresentado ativos 
consideráveis e recordes de lucro. A seguir, a Tabela 1.4 mostra os dividendos 
pagos ao Tesouro Nacional:

6. O resultado nominal do governo equivale à arrecadação menos os gastos, incluindo os juros da 
dívida. Se o governo gasta mais do que arrecada, incorre em um déficit nominal.
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Tabela 1.3 Ativos/lucros das empresas públicas e da Neoenergia

Empresa Ativos totais (R$) Lucro 2012 (R$)
Banco do 
Brasil

1,15 trilhão 
(crescimento de 17,2% em relação a 2011)

12,2 bilhões 
(crescimento de 0,7% em relação a 2011)

Caixa 
Econômica 
Federal

1,3 trilhão, sendo 702,9 bilhões em ativos 
próprios (crescimento de 37,8% em 

relação a 2011)

6,1 bilhões 
(crescimento de 17% em relação a 2011)

Eletrobrás 170,788 bilhões, até setembro de 2012 
(crescimento de 11,7% em relação a 2011)

3,620 bilhões, até outubro 
(crescimento de 14% em relação ao 

mesmo período em 2011)
Neoenergia 22,763 bilhões, até setembro de 2012 

(crescimento de 11,7% em relação a 2011)
666,5 milhões, no primeiro semestre de 2012 

(diminuição de 15,9% ao mesmo período 
em 2011)

Fonte: Silva (2013).

Tabela 1.4 Dividendos pagos à União por suas estatais

Discriminação 2011 (jan. a dez.) 
em R$ milhões

2012 (jan. a dez.) 
em R$ milhões

BNDES 6.904,7 12.937,8
Caixa Econômica Federal 3.679,6 7.700,0
Banco do Brasil 2.621,0 2.970,4
Petrobrás 3.321,3 1886,6
Correios 1.743,0 825,0
Eletrobrás 500,6 725,0
IRB 141,0 149,4
BNB 240,4 122,7
Demais 810,8 702,3
Total 19.962,4 28.019,0

Fonte: Tesouro Nacional (2012a, 2012b).

Observa-se na Tabela 1.4 que os lucros das estatais cresceram significativa-
mente, retornando um total de R$ 28 bilhões em dividendos, o que fez diminuir, 
portanto, a necessidade de redução de gastos do governo para atingir o superávit 
primário. Os impostos por sua vez bateram sucessivos recordes de arrecadação, 
ligados a uma realimentação positiva por conta da geração de empregos formais e 
aumento do mercado interno por meio de desonerações setoriais.

Entre os dez maiores fundos de pensão, seis são de empresas públicas e 
quatro de empresas de capital misto, as quais são patrocinadoras pelos cotistas 
(Abrapp, 2012). 

Os fundos de pensão representam, portanto, uma alternativa do governo 
para investimentos caracterizados como investimentos privados, como meio de 
contorno perante à ortodoxia financeira que condena a intervenção do Estado na 
economia, associada à estratégia que legitimou os investimentos públicos desde 
que associados a investimentos privados. Posteriormente, serão apresentadas as 
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controvérsias dessa política criticada pela mídia mainstream e por políticos da di-
reita do espectro político, que chamam essa engenharia monetária pejorativa-
mente de “contabilidade criativa”. Também falaremos dos movimentos sociais e 
críticos mais à esquerda em relação ao governo, que têm construído críticas sobre 
impactos ambientais e sociais e ao modelo de desenvolvimento que favorece 
grandes conglomerados nacionais – tese fartamente demonstrada por Jardim 
(2007a; 2007b; 2009a; 2009b; 2010; 2011a; 2011b). 

A seguir, apresentamos as carteiras de investimento dos fundos de pensão, 
uma vez que são importantes para o PAC. A tabela inclui investimentos em 
renda fixa, isto é, nos títulos públicos.

Tabela 1.5 Rentabilidade por segmento dos fundos de pensão que investiram na Norte Energia

Tipo de investimento
PREVI 

(% investida / 
% de rentabilidade)

FUNCEF  
(% investida /  

% de rentabilidade)*

PETROS  
(% investida /  

% de rentabilidade)
Renda fixa 30,79% / 13,84% 48,03% / 14,13% 50,61% / 14,78% 
Renda variável 61,49% / 12,43% 33,26% / 4,55% 37,03% / 6,25% 
Investimentos 
estruturados

0,38% / 10,66% 8,04% / 7,35% 6,39% / 8,96% - 

Investimentos 
imobiliários

3,96% / 24,98% 8,37% / 24,46% 3,27% / 26,52%

Empréstimos e 
financiamentos

3,38% / 11,59% ** / 15,5% ** / 15,48% 

Investimento 
consolidado

Não relatado Não relatado ** / 11,76%

Resultado atuarial/
meta atuarial

14,85% / 11,85% 10,69% / 11,91% 12,89% / 11,76%

Fonte: Silva (2013).
* REG/REPLAN saldado e não saldado – foi feita a média aritmética entre os dois maiores planos do fundo, 
que são bem superiores em recursos em relação aos anteriores.
** Dados não encontrados.

Vemos na Tabela 1.5 que os investimentos são rentáveis e diversificados, em 
consonância com os investimentos das patrocinadoras. Uma vez que estão supe-
rando suas metas atuariais, há dificuldade de críticas por parte dos economistas 
neoclássicos sobre ineficiência estatal, mas também há controvérsias sobre o 
papel dos fundos de pensão dentro das próprias instituições. Nessa mesma ló-
gica, o governo Dilma regulamentou, em 2012, o Fundo de Pensão dos Servi-
dores Públicos (Funpresp).

Apesar da influência dos fundos de pensão, o grande financiador do PAC é 
o BNDES, que, somente em 2011, realizou desembolsos de US$ 73 bilhões no 
Brasil, enquanto no mesmo ano o Banco Mundial havia desembolsado US$ 43 
bilhões no mundo todo. Como o próprio Banco Mundial reconhece, ele perdeu 

PAC – Neodesenvolvimento.indd   44 21/03/16   18:20



PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC) 45

vantagem comparativa, uma vez que os agentes, educados nos países centrais, ao 
voltar a seus países, aplicaram as mesmas ferramentas (U.S. Department of 
Treasury, 2000).

Em 2010, os desembolsos do BNDES chegaram a R$ 143,7 bilhões (ex-
cluindo a operação com a Petrobrás de R$ 24,7 bilhões); em 2011, foram R$ 138,9 
bilhões; e, em 2012, chegaram a R$ 156 bilhões (BNDES, 2012). Mesmo consi-
derando, segundo Lamenza, Pinheiro e Giambiagi (2011), uma inflação acumu-
lada de 230% no período de quinze anos, os desembolsos são significativos. 

Toda essa lógica faz parte de uma estratégia prevista no programa do Partido 
dos Trabalhadores já nas eleições de 2002. Vejamos:

A reversão da fragilidade fiscal, para garantir a consistência da política fiscal, é 
uma pedra angular de sustentação do novo modelo de desenvolvimento. Isso 
significa, antes de tudo, a preservação da solvência do Estado, traduzida na re-
dução substantiva e progressiva do comprometimento das receitas com o paga-
mento de juros da dívida pública e em sua capacidade de realizar políticas ativas 
e coordenadas de gasto público (inclusive o gasto social). (Instituto Lula, 2002a)

O discurso de Lula está em sintonia com um contexto, uma vez que os divi-
dendos das estatais, o aumento da arrecadação de impostos e os descontos do 
PAC deram abertura para o aumento de gastos públicos. Portanto, isso, sobre-
tudo os gastos sociais, seria um desdobramento da política monetária, o que se 
caracteriza como uma novidade no caso brasileiro. Tal ideia está em sintonia com 
as de Jardim (2007a; 2007b; 2009a; 2009b), de que o governo Lula busca fazer 
inclusão social pelas finanças, atingindo as metas de superávit primário, e com 
práticas econômicas heterodoxas. São a essas ambiguidades das ações econô-
micas do governo que esse livro se dedica. 

No próximo tópico, na busca por uma maior compreensão das trajetórias 
sociais dos agentes que promoveram as mudanças macro e microeconômicas do 
governo Lula, abordaremos de forma prosopográfica grupos dirigentes que in-
troduziram essas mudanças, tal qual realizamos para o governo Cardoso.

1.7 Grupo dirigente nos governos entre 2003 e 2012: 
capitais dos agentes relevantes 

Para diversos autores – Dimaggio (1994) e Douglas (1998), por exemplo –, a 
cultura provê as categorias e entendimentos que nos habilitam a engajar numa 
ação econômica. É nessa perspectiva que este estudo se enquadra, assim como 
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nas ideias de Bourdieu sobre as limitações da teoria racional (o homem constan-
temente maximiza seus interesses), considerando o pressuposto:

Para romper com o paradigma dominante, impõe-se, partindo de uma perspec-
tiva racionalista alargada da historicidade constitutiva dos agentes e do seu âm-
bito de ação, tentar construir uma definição realista da razão econômica como 
ponto de encontro entre as disposições socialmente constituídas (em relação a 
um determinado domínio) e as estruturas, elas próprias socialmente consti-
tuídas, desse domínio. (Bourdieu, 2001)

Para Bourdieu (1997b), só se pode construir uma verdadeira teoria econô-
mica submetendo-se à crítica histórica de suas categorias e seus conceitos, os 
quais são protegidos sob o amparo da formalização. As decisões econômicas to-
madas pelos agentes não são puramente racionais. A história de vida de cada 
agente ajuda a identificar sua visão de mundo, inclusive suas decisões aparente-
mente racionais. 

O estudo da trajetória nos ajuda a entender a concepção de controle dos 
grupos dirigentes, assim como sua nova estratégia, isto é, fazer inclusão social via 
mercado (Jardim, 2007a), utilizando os próprios recursos oriundos das finanças. 
Para Jardim (2007a; 2009a), o governo Lula fez uso das finanças como tentativa 
de domesticação e moralização do capitalismo. Nossa análise dos conteúdos mo-
rais da política monetária e de infraestrutura se aproxima dessa ideia, buscando 
também compreender a influência das correntes homogêneas da história e as 
reações da sociedade ao modelo proposto por esse governo.

Para definir a lista de indivíduos eficientes do governo Lula, recorremos aos 
critérios institucionais, como posições reconhecidas no poder. Isso ajuda a com-
preender a correspondência entre o espaço das posições e o espaço das tomadas de 
posição dos grupos dirigentes dos governos estudados. Nesse processo, os indica-
dores do capital cultural (escolar) são: graduação, especialização, mestrado, dou-
torado, MBA etc., e as variantes por curso e instituição de ensino. O capital 
simbólico é entendido em razão das posições ocupadas em autarquias, empresas, 
órgãos e assessorias (Pedroso Neto, 2005); o capital organizacional é entendido 
considerando-se a posição que ocupa na instituição relacionada.

Aqui, nos inspiramos nas ideias de Simmel (1998), autor que considera que, 
diferentemente do materialismo histórico que coloca o processo cultural como 
dependente das condições econômicas, a formação da vida econômica influencia 
a situação psíquica e cultural de uma época e recebe por outro lado as grandes 
correntes homogêneas da vida histórica. Da mesma forma, as ideias de “domes-
ticação e moralização do capitalismo” presentes em Jardim (2007a).
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Dito isso, apresentamos a seguir uma lista com alguns agentes do governo 
Lula e Dilma e seu capital cultural e simbólico. A análise prosopográfica nos 
ajuda a compreender o que esses agentes entendem por modelo de desenvolvi-
mento.

Quadro 1.2 Capital escolar e profissional do grupo dirigente no governo Lula-Dilma 

Nome Universidade /  
Pós-Graduação

Profissão  
do Pai

Profissão própria  
antes e depois

Dilma Roussef 
(presidenta)

Começou economia 
(UFMG), foi expulsa e 

terminou na UFRGS 

Mestrado na Unicamp – 
incompleto

Advogado e 
comerciante 

(búlgaro)

Funcionária da 
Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Sul 

(RS)

Funcionária de carreira 
no setor elétrico do Rio 

Grande do Sul

Ministérios do braço direito do Estado

Guido Mantega 
(Fazenda, 2006-2015)

Economia (USP)

Doutorado em sociologia 
(USP)

Industrial 
– móveis

Professor da PUC e da 
FGV

Paulo Bernardo 
(Planejamento, 
Orçamento e Gestão, 
2005-2010; 
Comunicações,  
2011-2015)

Geologia (UnB, incompleto 
por causa de expulsão)

Não há dados Funcionário de carreira 
do Banco do Brasil

Miriam Belchior 
(Planejamento, 
Orçamento e Gestão, 
2010-2015)

Engenharia de alimentos 
(Unicamp)

Mestrado em administração 
pública e governo (FGV)

Não há dados CA Eletrobrás

Coordenadora do PAC

Edison Lobão (Minas e 
Energia, 2008-2010 e 
2011-2014)

Direito (CEUB) Não há dados Jornalista do Correio 
Brasiliense e da revista 

Maquis 

Diretor da Rede Globo 
no Distrito Federal

Funcionário público – 
cargos de confiança 

desde 1962

Órgãos do braço direito do Estado vinculados a ministérios: BNDES e Banco Central

Carlos Lessa (BNDES, 
2003-2004)

Economia (UFRJ)

Mestrado em análise 
econômica (CNE)

Doutorado em ciências 
humanas (Unicamp)

Não há dados Professor Cepal (INTAL 
BID – ILPES ONU)

Professor de economia 
(UFRJ)

continua...
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Nome Universidade /  
Pós-Graduação

Profissão  
do Pai

Profissão própria  
antes e depois

Luciano Coutinho 
(BNDES, desde 2004)

Economia (USP)

Mestrado em economia 
(USP)

Doutor em economia 
(Universidade Cornell)

Professor visitante (Université 
Paris 13, Universidade do 

Texas e do Instituto 
Universitário Ortega y 

Gasset)

Não há dados Secretário executivo do 
MCT/1994 (1985-1988); 

estudo de 
competitividade da 

economia brasileira, com 
muitas publicações sobre 

a área industrial

Henrique Meirelles, 
(ex-presidente do 
Banco Central, 2003-
2010)

Engenharia (USP)

Mestrado (COPPE/UFRJ)

Harvard lato sensu

Não há dados Político interventor e 
advogado em Goiás

Presidente do Bank 
Boston Corporation/
filiado do PMDB – 

Presidente do Conselho 
Público Olímpico (gestão 

Dilma Rousseff)
Antonio Tombini 
(presidente do Banco 
Central, desde 2011)

Economia (UnB)

Doutorado (Universidade de 
Illinois)

Não há dados Funcionário de 
organização internacional

Funcionário de carreira 
do Banco Central

Ministérios do braço esquerdo do Estado

Tereza Campello 
(Desenvolvimento 
Social e Combate à 
Fome, desde 2011)

Economia (UFU)

Professora de economia 
(Unisinos)

Não há dados Fez parte do grupo que 
concebeu o bolsa família

Subchefe de articulação e 
monitoramento da Casa 

Civil no governo Lula
Patrus Ananias 
(Desenvolvimento 
Social e Combate à 
Fome, 2004-2010) 

Direito (UFMG)

Especialista em poder 
legislativo

Mestre em direito processual 
(PUC-MG)

Doutorando em filosofia, 
tecnologia e sociedade 

(Universidad Complutense 
de Madrid)

Professor (PUC-MG)

Não há dados Advogado: direito do 
trabalho e direito 

previdenciário – defende 
categorias profissionais, 

associações comunitárias 
e movimentos sociais

Funcionário público de 
carreira, filiado ao PT, 

disputou a prefeitura de 
Belo Horizonte (MG) em 

2012

Quadro 1.2 Continuação

continua...
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Nome Universidade /  
Pós-Graduação

Profissão  
do Pai

Profissão própria  
antes e depois

Luiz Marinho 
(Trabalho e Emprego, 
2005-2007)

Direito (Uniban) Não há dados Trabalhou na Volkswagen 
Carreira no sindicato dos 

metalúrgicos do 
ABCPresidente da CUT 
em 2003 Prefeito de São 

Bernardo pelo PT
Izabella Mônica Vieira 
Teixeira (Meio 
Ambiente, desde 2010)

Biologia (Unb)

Mestre e doutora em 
Planejamento Energético 

(UFRJ)

Especialista em Instrumentos 
de Gestão Ambiental – 

avaliação ambiental 
estratégica e avaliação do 

impacto ambiental e 
licenciamento ambiental

Não há dados Servidora de carreira do 
Ibama

Marina Silva (Meio 
Ambiente, 2003-2008) 

História (UFAC) Aposentado Família de Seringueiros

Participou das CEB

Fundadora da CUT-Acre 
Criadora do Partido Rede 

Sustentabilidade

Fonte: Adaptado de Silva (2013).

Como mostram esses dados prosopográficos, e inspirados em Grün (2013), 
argumentamos que os agentes do grupo dirigente do governo federal, de 2003 a 
2012, tinham origens familiares menos tradicionais do ponto de vista do capital 
econômico, cultural e simbólico, com menos internacionalização do que aqueles 
presentes no governo Cardoso. De acordo com Grün (2013), em completa opo-
sição aos membros do governo Cardoso, os membros dos governos petistas têm 
formação pré-universitária em escolas públicas. Além disso, aparentemente não 
são filhos da elite tradicional, embora, segundo o autor, tenha sido difícil encon-
trar dados na internet sobre o assunto. Pesquisas em andamento de Jardim 
(2014) sobre a biografia de vida de ministros dos governos Cardoso, Lula e 
Dilma, indicam a mesma tendência. 

Dessa forma, os capitais dos agentes presentes, tanto no braço direito e es-
querdo do Estado entre 2003 e 2012, indicam menor capital escolar e origens 
sociais mais humildes – em geral, funcionários de carreira do setor público e sin-
dicalistas. Devemos considerar essas referências prosopográficas como um dos 
indicadores da convergência entre diversos agentes e elites com o discurso de po-
lítica monetária, tendo em vista fomentar a criação de campeões nacionais em 
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escala global, ao mesmo tempo que se busca gerar emprego e renda via inclusão 
econômica e financeira. Diríamos que apesar da submissão à política ortodoxa, 
esse grupo dirigente não abandonou ideias de inclusão social, popular etc.

Do ponto de vista institucional, o grupo dirigente instituiu uma série de mu-
danças para aumentar o poder de controle por parte do poder executivo sobre as 
instituições públicas relacionadas a licitações e parcerias público-privadas 
(PPPs). Na nossa argumentação, as PPPs possuem importância, pois é graças a 
esse arranjo que alguns projetos do governo foram introduzidos, como o PAC. 
Voltaremos a essas questões no próximo capítulo.

Em termos sociológicos, as mudanças realizadas até o momento podem ser 
interpretadas como um novo enquadramento cultural relacionado às políticas 
monetárias e seus desdobramentos sociais; um enquadramento entendido como 
um conjunto de conteúdo moral evidenciado no discurso e na prática da política 
monetária, capital cultural e simbólico convergente a um perfil de origem social 
mais humilde que faz diferentes usos sociais do dinheiro conforme Neiburg 
(2010). No caso aqui estudado, a inclusão social via mercado.

Os dados prosopográficos e as opções políticas dessa elite dirigente (que 
serão aprofundadas no decorrer do livro) nos remetem às limitações impostas 
pela corrente cultural das finanças, conforme estudo de Simmel (1998) sobre 
a vida monetária no início da modernidade e sobre a convergência de elite, 
discutida por Grün (2005). Essas questões serão aprofundadas no decorrer 
deste livro.

Conclusões

Como mostrou o capítulo, a mudança de governo e o capital detido pelos 
agentes são indícios das mudanças na política econômica e monetária que es-
tavam por vir. 

Se na década de 1990 as políticas econômicas e monetárias estavam voltadas 
para o controle da inflação a qualquer preço, tendo como consequência alto ín-
dice de desemprego, aumento da dívida pública e da quebra de empresas (por 
conta da abertura comercial, culminando em baixo crescimento econômico, crise 
energética e problemas críticos nas políticas públicas), na primeira década de 
2000 vimos esse cenário mudar com a emergência do novo governo em 2003.

Enquanto os agentes do governo Cardoso, principalmente na área monetária 
e principais ministérios, tinham origem social em classes sociais superiores e 
uma formação internacionalizada nos grandes centros universitários em eco-
nomia nos Estados Unidos, vimos a emergência de um grupo de origem social 
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menos nobre do ponto de vista do capital cultural a partir de 2003, inclusive com 
origens em movimentos sociais e sindicais. 

No discurso dos programas de governo e nas instituições há a menção de 
respeito aos contratos, porém instituições-chave como o BNDES têm sua função 
alterada de maneira drástica – de coordenadora das privatizações para financia-
dora e também investidora em parcerias público-privadas. Várias empresas 
foram tiradas da lista de privatizações e a política macroeconômica colocou as 
instituições financeiras públicas, grandes estatais e as próprias políticas sociais a 
serviço do modelo de desenvolvimento econômico baseado na geração de em-
prego e renda via fortalecimento do mercado interno. Da mesma forma, o papel 
dos fundos de pensão sofreu alteração de uma elite para outra: no governo Car-
doso, foram usados na privatização das estatais; no governo Lula, para os pro-
jetos de inclusão social via mercado.

As opções políticas refletiram significativamente no nível de emprego. No 
governo Lula, por exemplo, o Programa de Aceleração do Crescimento foi um 
dos principais motores da geração de emprego e renda no país. Assim, será apre-
sentado no próximo capítulo o PAC, assim como o arranjo jurídico que dá sus-
tentação ao programa, as PPPs; finalmente, abordaremos as principais 
instituições que investem no programa, assim como os valores investidos e em 
quais projetos.
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