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Pac e PPPs no setor elétrIco: 

InstItuIções, agentes, comPosIções 
acIonárIas e mercaDo De traBalho

6.1 Introdução

O capítulo se dedica ao setor elétrico, identificando novos enquadramentos 
culturais na relação Estado e mercado dos governos entre 2003 e 2012. Defende 
a presença de conteúdos morais na política monetária, nos discursos e nos capi-
tais dos principais agentes responsáveis pelo novo modelo do setor elétrico esta-
belecido. Entre os conteúdos morais, o capítulo reforça a ideia de usar a política 
monetária heterodoxa, atendendo ao mesmo tempo a exigências centrais da orto-
doxia econômica, sob a justificativa de geração de emprego e renda como meio 
de inclusão social.

Assim, apresenta uma grande convergência entre ministérios da mão direita e 
da mão esquerda do Estado, segundo o novo modelo de desenvolvimento ado-
tado, através de diversos ministérios/órgãos: Ministério de Desenvolvimento So-
cial e Combate à Fome (MDS), Ministério do Trabalho, Banco Central, BNDES, 
conflitos entre a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e o Ministério 
do Meio Ambiente (MMA), entre outros. Além disso, com o objetivo de fazer 
um mapeamento desse espaço social e mostrar os conflitos e as contradições rela-
cionadas ao PAC, apresentamos os pontos de vista das ONGs sobre os impactos 
ambientais e sociais gerados pelas hidrelétricas de Jirau e Belo Monte, bem como 
demonstramos algumas estratégias destas e, em seguida, reações por parte dos 
conglomerados para evitar danos à imagem dos empreendimentos.

Temos como método a análise dos programas de governo, dos relatórios 
sobre as reuniões do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e do 
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Conselho de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), a partir dos quais foi 
possível verificar nos discursos a necessidade de práticas econômicas hetero-
doxas com foco na geração de emprego e renda.

6.2 Novo modelo do setor elétrico: um olhar a partir 
das trajetórias sociais e capitais dos agentes 
governamentais relevantes 

O novo modelo do setor elétrico, criado em 2004, nasceu de uma série de 
eventos e seminários relacionados ao tema que culminaram no documento Dire-
trizes e linhas de ação para o setor elétrico brasileiro, publicado pelo Instituto Ci-
dadania (atual Instituto Lula), com propostas que tinham por base o programa 
eleitoral geral do Partido dos Trabalhadores, chamado Concepção e diretrizes do 
programa de governo do PT para o Brasil, em 2002. O novo modelo sofreu 
também influência do relatório do Comitê de Análise do Sistema Hidrotérmico, 
elaborado em 2002 pelo governo Cardoso por ocasião de análise sobre as razões 
da crise energética. 

Na mesma lógica metodológica dos capítulos anteriores, realizamos 
uma análise prosopográfica dos principais agentes do processo. O obje-
tivo é buscar entender opções políticas considerando a trajetória de cada 
agente envolvido. Assim, a tabela a seguir apresenta os principais autores 
das diretrizes:

Quadro 6.1 Alguns membros das diretrizes para o novo modelo do setor elétrico

Agente Cargo à época (2002) Hoje
Luiz Pinguelli Rosa 
(coordenador)

Presidente da Eletrobrás Professor (UFRJ)

Dilma Rousseff Secretária de Energia, Minas e 
Comunicações (RS)

Presidenta da República

Maurício Tolmasquim COPPE-UFRJ Presidente da EPE

Ildo Sauer Professor de pós-graduação em 
energia (USP)

Professor de pós-graduação em 
energia (USP)

Guido Mantega Assessor econômico do 
Instituto Cidadania

Ministro da Fazenda

Fonte: Silva (2013).

A tabela nos indica que vários autores dessas diretrizes – lembramos que a 
diretriz se tratava, ainda, de uma proposta eleitoral específica para o setor elé-
trico – ocuparam cargos relevantes no governo, e influenciaram o novo modelo 
do setor elétrico que viria a ser introduzido em 2004. 
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Essas diretrizes propunham, de maneira geral, a volta ao conceito de serviço 
público e a centralização das instituições (com destaque às agências reguladoras) 
em relação ao Estado. No discurso proferido por Lula sobre a crise energética, 
quando ainda era pré-candidato em 2002, temos sinais da proposta política que 
estaria por vir:

Qual seria então a verdadeira explicação para o problema? Como era possível 
que toda uma política econômica apresentada como moderna tivesse provocado 
um vexame dessa ordem, num governo em que todos os cortes nos gastos sociais 
e todo o processo de privatização tiveram como justificativa a tão falada efi-
ciência competitiva? Que eficiência era essa? [...] Ao final de meses de reuniões, 
estudos, debates e seminários reunindo diferentes segmentos da área, o Instituto 
Cidadania, seguindo sua trajetória de somar forças e formular alternativas de-
mocráticas de políticas públicas que coloquem o Brasil de novo numa rota de 
crescimento econômico com justiça social, apresenta à sociedade brasileira, aos 
poderes públicos, às entidades representativas de trabalhadores e empresários o 
presente conjunto de propostas (Instituto Lula, 2002b).

Nesse trecho, percebe-se que o setor é colocado, com outras propostas, como 
parte integrante do modelo de desenvolvimento desejado, o qual deveria ser vol-
tado ao crescimento econômico com geração de empregos e renda. Dessa ma-
neira, para garantir o controle do setor visando a garantir a realização desse 
modelo, o caixa da Eletrobrás (R$ 8 bilhões/ano) foi considerado suficiente; 
ademais, o governo deveria buscar apoio em investimentos da iniciativa privada, 
estabelecendo parcerias público-privadas, em detrimento de modelos puramente 
de mercado.

Outro ponto interessante que estava presente nas diretrizes (reflexo do pro-
grama de governo) era a proposta da mudança da lógica da política monetária 
associada às limitações do déficit público, oriundas de acordos com o FMI, para 
que as empresas públicas pudessem realizar investimentos com rentabilidade 
adequada e com utilidade social, eliminando restrições de financiamento às em-
presas públicas.

Para a compreensão do novo modelo de setor elétrico, apresentamos a 
Figura 6.1 a seguir, que indica as principais instituições desejadas pelo 
governo:
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Figura 6.1 Estrutura institucional do novo modelo do setor elétrico
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Fonte: ONS (2012).

Como mostra a figura, as principais instituições desse processo são: o Con-
selho Nacional de Política Energética (CNPE), instituição que foi criada no go-
verno Cardoso, mas que sofreu significativas alterações no governo Lula, 
passando a abranger decisões sobre toda política energética com predomínio do 
Ministério de Minas e Energia (MME), que tem o poder de definir as priori-
dades de licitação, com participação do BNDES, Eletrobrás e Petrobrás, com 
predomínio, portanto, do capital econômico público no espaço que define as ma-
trizes energéticas a serem estabelecidas (Silva, 2013).

Podemos observar com a introdução do novo modelo, que houve mudanças 
no papel das agências reguladoras, que perderam o poder de outorgar – o qual foi 
passado para a Secretaria de Planejamento Energético (SPE) e Secretaria de 
Energia Elétrica (SEE), criadas no MME –, motivo que fez que o ministério pas-
sasse a ter maior controle sobre as eleições da diretoria, com interferência direta 
do poder executivo e aprovação em sabatina no Senado por meio de acordos do 
presidencialismo de coalizão.

Dentro do processo da reforma do modelo energético, o governo criou o Grupo 
de Trabalho sobre Conteúdo Local no Setor de Energia Elétrica (GTCLEE), com o 
objetivo de gerar tecnologia e empregos locais; e o Grupo de Trabalho de Avaliação 
das Instalações de Geração, Transmissão e Distribuição Amortizadas, com desdo-
bramentos na redução da conta de energia elétrica em 2013 por usinas que tiveram 
suas concessões vencidas – 16,8% para consumidores e 20% para a indústria.
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Na busca pela melhor compreensão das delimitações do que o governo Lula 
tem proposto por política de Estado, analisamos discursos dos agentes que parti-
ciparam da construção do novo modelo do setor elétrico, mas que se retiraram do 
processo e passaram a fazer críticas ao novo modelo, demonstrando que não só o 
modelo técnico não era consenso, como a própria visão de Estado e de sua atuação 
não era homogênea.

Nesse ínterim, damos destaque para Luiz Pinguelli Rosa, que fez parte da 
construção do programa do PT e foi presidente da Eletrobrás em 2001, ainda no 
governo Cardoso, mantido no cargo até 2004; Ildo Sauer, que fez parte também 
da construção das diretrizes do setor elétrico, ocupando cargos relacionados ao 
setor de gás na Petrobrás; e Sérgio Bajay, que fez parte do Comitê de Análise do 
Sistema Hidrotérmico, que analisou as razões da crise energética em 2001.

Dos discursos produzidos por esses agentes, é possível depreender que se 
objetivava um Estado mais centralizador, com propostas do aumento do ta-
manho da Eletrobrás e do uso dos lucros em melhorias de políticas públicas. 

A participação do governo como preponderante para atingir preços menores 
foi indicada por Bajay (2010). Porém, para o autor, o papel social com objetivo de 
melhoria de renda por conta de preços menores deveria ser separado do papel 
estratégico do negócio.

Temos nesse dado um indicativo de como o governo tem buscado convergir 
a economia a uma ideia de inclusão social. Já Ildo Sauer faz críticas aos interesses 
atendidos:

O governo atende às pressões que estão à mesa, que estão na imprensa, no parla-
mento, na base de apoio, nos círculos empresariais, e vai entregar o patrimônio 
público ao setor privado com aura de quem está resolvendo um problema histó-
rico da população (Sauer, 2011).

As falas dos agentes reforçam a ideia de que o governo empreendeu mu-
danças por meio do controle via capital econômico e institucional, articulando-se 
com a iniciativa privada e usando essa parceria para atuar nas falhas de mercado 
na busca de melhores preços, tratando a modicidade tarifária como meio de re-
dução de desigualdades sociais. 

Em outro sentido, uma crítica presente na fala de Sauer é que atuar dentro da 
lógica de mercado e não utilizar os lucros em melhorias sociais, utilizando para 
isso apenas os royalties, seria abdicar de uma política mais efetiva. Essa política, 
nas palavras de Bourdieu (1997a), seria agir nas estruturas da desigualdade. 

Para compreender com mais detalhes como se deram as mudanças da polí-
tica monetária e do PAC no setor elétrico, apresentamos, a seguir, dois estudos 
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de caso sobre duas das maiores usinas hidrelétricas em construção durante o go-
verno Lula-Dilma, Belo Monte e Jirau.

6.3 Composição acionária, estrutura de capitais, redes e 
isomorfismos nas SPE Norte Energia (Usina de Belo 
Monte) e Enersus (Usina de Jirau)

O estudo de caso das Usinas Belo Monte e Jirau têm por objetivo demonstrar 
como o governo tem efetivado participações acionárias e geração de emprego no setor.

Para o caso da Usina de Belo Monte, temos a seguinte distribuição acio-
nária:

Gráfico 6.1 Distribuição acionária do Consórcio Norte Energia S.A.

Outras Sociedades

Autoprodutoras

SPEs

Fundos de
investimento

Fundos de pensão

Grupo Eletrobrás

J. Mucelli Energia
Vale
Belo Monte Participações (Neoenergia)
Petros
Chesf

Sinobras
Amazônia (Cemig e Light)
Funcef
Eletronorte
Eletrobras

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

Fonte: Silva (2013).

Como se pode observar no gráfico anterior, a Eletrobrás (estatal) tem a 
participação acionária majoritária; damos destaque também para a partici-
pação dos fundos de pensão de empresas públicas, tanto diretamente quanto 
em participações acionárias relevantes em empresas como a Neoenergia, Light 
e Vale. Chamamos a atenção para a sistemática presença dos grandes constru-
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tores1 em todas as obras do PAC, demonstrando que o modelo de desenvolvi-
mento tem um dos pilares na convergência de elites, conforme argumenta 
Grün (2005).

A Norte Energia recebeu a primeira parcela de R$ 5,2 bilhões, dos R$ 22,5 
bilhões que foram emprestados pelo BNDES. Desses recursos, R$ 3,1 bilhões 
foram diretos e o restante foi via CEF (R$ 1,6 bilhões) e pelo BTG Pactual (R$ 
464 milhões) (Valor, 2013). Dessa maneira, podemos perceber que o governo fo-
mentou também o financiamento privado no setor, embora em menor grau.

Sobre o leilão, o consórcio ganhador ofereceu R$ 78,00 por Megawatt-hora 
(MWh), para um preço máximo de R$ 83,00 por MWh, ou seja, um deságio de 
6,02% (MME, 2010). De fato, o preço atingido foi considerado baixo. 

Mesmo assim, o valor total negociado durante 30 anos foi de R$ 62 bilhões 
de reais, sem contar a possibilidade real de adiantar unidades geradoras (antes da 
conclusão das obras), o que faz que negociem no mercado livre a preços mais 
altos (indicando que ainda existe especulação), já que 70% do mercado são regu-
lados e 30% podem ser negociados no mercado livre, o que configura nesse es-
paço social uma subversão do mercado em relação às intenções iniciais do 
governo, embora, paradoxalmente, o governo se coloque como interessado nos 
valores, uma vez que o lucro do sócio majoritário estatal representa um resultado 
econômico para o Estado, em última análise. 

De fato, o governo até então tem atingido preços baixos de energia nos lei-
lões, fruto de sua posição majoritária no consórcio, aparentemente atuando na 
falha de mercado em possíveis acordos informais em licitações. 

A seguir, apresentamos a distribuição acionária da Enersus S.A., consórcio 
vencedor da licitação da usina hidrelétrica de Jirau:

1. O Consórcio Construtor de Belo Monte (CCBM) é formado por dez empresas do setor de 
construção pesada do país, liderada pela Andrade Gutierrez; e reúne também a Camargo 
Corrêa, Odebrecht, Queiroz Galvão, OAS Ltda, Contern, Galvão, Serveng, J. Malucelli e Ce-
tenco – ressaltamos que essas construtoras aparecem sistematicamente em obras em outras 
áreas do PAC, representando parte do grupo que compõe a convergência de elites com o go-
verno, presentes também no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES).
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Gráfico 6.2 Distribuição acionária do Consórcio Energia Sustentável do Brasil
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Fonte: Silva (2013).

Como podemos ver no Gráfico 6.2, tem destaque a participação da Tractebel 
Energia, na qual a estatal francesa GDF Suez é acionista majoritária com 68,71%, e o 
Banco Clássico, pertencente à João Abdalla Filho, com 10% da Tractebel, é acionista mi-
noritário, embora a Eletrosul e Chesf tenham participações muito significativas (40%).

O preço ofertado pela energia foi de R$ 71,37 por MWh, ficando 21,5% 
abaixo do teto inicial, com ganhos previstos de R$ 24,883 bilhões durante trinta 
anos, embora esses valores possam subir por conta do aumento de unidades gera-
doras propostas; devemos levar em conta, ainda, que essa energia pode ser vendida 
no mercado livre, com um ágio maior, o que já vem ocorrendo a partir de 2012.

O BNDES realizou empréstimos diretos, indiretos e por meio de debêntures 
ao consórcio Enersus, num total de R$ 9,52 bilhões, representando 60,8% do 
total, com 50% de maneira direta e 50% via Banco do Brasil, Caixa Econômica 
Federal, Bradesco e Itaú BBA (BNDES, 2011).

No conjunto, essa parceria público-privada estaria gerando emprego e renda 
na sociedade brasileira. Vejamos. 

6.4 Geração de emprego e renda: sistematização do 
processo pelo BNDES e Ipea

Segundo Jardim (2013), nos anos 1990 a questão do desemprego passou a 
ocupar o centro do debate público, pois o mercado de trabalho apresentou uma 
evolução sem precedentes na informalidade. Esse cenário, ainda segundo a au-
tora, estava em consonância com as diretrizes do FMI, sobre a necessidade de os 
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países empreenderem desregulamentações em suas leis trabalhistas, que eram 
responsabilizadas como causas do desemprego. 

Para Druck (2011), afirmar que a precarização do trabalho está no centro do 
capitalismo flexível significa entender a precarização como parte de uma estra-
tégia de dominação.

Segundo Jardim (2013), o PAC, compreendido no contexto da interação 
entre Estado e mercado, é evidência da produção e reprodução de formas de pen-
samento, na compreensão do Estado sobre justo/injusto, emprego/desemprego, 
moral/imoral, público/privado, os quais são evidentes nos arranjos do PAC. 

Este capítulo está em consonância com essa ideia, tendo em conta a afir-
mação de que essa forma de pensamento está circunscrita em constructos morais 
presentes na crença e origens sociais do grupo dirigente de 2003 a 2012 (como 
visto no Capítulo 1), com tentativas de prescrição desses valores no Estado, de 
maneira sistemática, tanto na geração de empregos de forma normatizada e vin-
culada a empréstimos das instituições financeiras estatais como no estabeleci-
mento de uma agenda de obras públicas de longo prazo. 

Para fins de demonstração de nossa tese, apresentamos, a seguir, as princi-
pais políticas dos ministérios relacionadas a essas estratégias:

Quadro 6.2 Políticas econômicas e sociais com o objetivo discursivo de geração de 
emprego e renda

Programa/ministérios 
responsáveis Descrição Dados financeiros

Recursos do Tesouro ao 
BNDES/MF

Venda de títulos públicos e repasse 
dos recursos para que o BNDES fi-
nancie o capital produtivo e PAC

2009-2012: R$ 243 bilhões 
repassados ao BNDES

Parcerias público-privadas 
(Planejamento, 
Orçamento e Gestão; 
Minas e Energia)

Lei n. 11.079: institui normas gerais 
para licitação e contratação de PPP 
no âmbito da administração pública

2004: BNDES financia 54% do setor 
privado

2011: 75% dos financiamentos às 
PPPs

Exemplo: Usina de Belo Monte (26 
bilhões em financiamento – setor 
público e fundos de pensão como 
sócios majoritários (Silva, 2013).

Plano de Aceleração do 
Crescimento (Fazenda, 
Casa Civil e Planejamento, 
Orçamento e Gestão)

Programa que centraliza e acompa-
nha obras em logística, energia e 
infraestrutura social e urbana

Programa Minha Casa Minha Vida: 
menores taxas de juros; subsídio; 
voltado preferencialmente à mulher

2007-2010 (Silva, 2013):

Logística: R$ 64,4 bilhões

Energia: R$ 155,8 bilhões

Infraestrutura social e urbana: R$ 
230 bilhões

continua...
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Programa/ministérios 
responsáveis Descrição Dados financeiros

Planseq, PAC, Bolsa 
Família (Trabalho e 
Emprego; 
Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome)

Programa de capacitação profissio-
nal que vincula os cadastrados no 
SINE do Bolsa Família às oportuni-
dades de trabalho no PAC

Dados por município

Desonerações tributárias 
(Fazenda)

Programa de reduções em IPI, PIS e 
Cofins nas obras do PAC e no capi-
tal produtivo (sobretudo para a li-
nha branca e automóveis)

Redução na conta de energia: 
16,8% (consumidores) e 20% 

(indústria)

IPI: reduções específicas para cada 
tipo de carro, por potência, além 

da linha branca (2013)
Microcrédito Programa voltado ao crédito pro-

dutivo, com preferência para a 
mulher

Objetivo de favorecer, pelo 
Programa Nacional do Microcrédito 
Produtivo Orientado (PNMPO), o 
acesso às microfinanças no Brasil 

(Miguel, 2012)

Fonte: Silva (2013).

Todas as políticas apresentadas no quadro anterior são justificadas discursi-
vamente como necessárias para fazer uma inclusão social que transcenda o assis-
tencialismo. O BNDES tenta demonstrar os efeitos de geração de emprego e 
renda por meio do Modelo de Geração de Empregos, desenvolvido em parceria 
com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com base nos dados do Sistema 
de Contas Nacionais publicado pelo IBGE, por Najberg e Ikeda (1999). 

A seguir, apresentamos os dados sobre estimativas de empregos gerados via 
recursos do BNDES:

Quadro 6.3 Estimativas de geração de emprego e renda oriundas dos recursos do BNDES

Horizonte 
temporal

Desembolsos tesouro/ 
acumulado com 

terceiros
Efeito direto Efeito indireto Efeito renda Total

(jan. 2009- 
 dez. 2012)

R$ 275,5 bilhões/ 
R$ 390,9 bilhões

2.202,70 mil 2.047,00 mil 4.522,0 mil 8.771,7 mil

Fonte: BNDES – Relatórios Gerenciais (2009-2012).

Em convergência aos dados apresentados pelo BNDES, com mais de 8 milhões de 
empregos gerados, outras instituições como Ipea (2012) e Dieese também se apre-
sentam proporcionalmente convergentes às análises do BNDES, com dados ampliados 
porque leva-se em conta a economia como um todo. Essa informação estaria em diá-
logo com o Capítulo 4 desse livro, sobre a geração de empregos com obras do PAC.

Quadro 6.2 Continuação
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Buscando uma compreensão aprofundada de como esses empregos estão 
sendo gerados, realizamos uma análise para as duas usinas estudadas. 

Assim, para o caso da Usina de Belo Monte, segundo a coordenadora do 
SINE Marabá, Luana Bastos, o empregador comunica a vaga ao SINE, que tem 
de encaminhar à empresa entre seis a dez pessoas para serem entrevistadas, com 
vários cursos oferecidos pelo próprio consórcio, pelo governo do Pará e pelo go-
verno federal (Pompeu, 2012).

Apresentamos, a seguir, os dados de emprego do estado do Pará, onde está 
sendo construída a Usina de Belo Monte:

Tabela 6.1 Dados do emprego por setor no Pará com base no CAGED - MTE

Ano Total Indústria 
Transformação

Construção  
Civil

Comércio Serviços

2007 28.003 1.193 3.761 11.112 8.643

2008 8.726 –5.127 –230 4.595 9.024

2009 7.380 –1981 –40 4.507 4.748

2010 52.297 3.429 8.671 14.914 19.610

2011 51.493 1.166 13.727 11.807 19.567

Fonte: Silva (2013).

Como mostra a tabela, a partir da construção da Usina de Belo Monte em 2010 é 
possível perceber um aumento de contratados na construção civil. O mesmo tipo de 
análise com base nos dados de emprego do CAGED foi feito com respeito ao estado 
de Rondônia (onde está sendo construída a Usina de Jirau). Vejamos a tabela a seguir:

Tabela 6.2 Dados sobre o emprego por setor em Rondônia com base no CAGED-MTE

Ano Total Indústria 
Transformação

Construção 
Civil Comércio Serviços

2007 8.333 1.783 244 2.851 2.729

2008 5.380 –2.629 2.040 3.102 2.187

2009 24.875 1.110 17.317 2.531 2.556

2010 26.163 3.063 11.969 4.534 5.262

2011 11.781 1.346 –682 6.459 3.839

Fonte: Silva (2013).

Como indicam as duas tabelas apresentadas, a construção das usinas trouxe 
um acréscimo dos empregos formais, com pico na construção civil em 2009 e 
2010. A queda momentânea de empregos na construção civil em 2011 está ligada 
principalmente a demissões nas Usinas de Santo Antônio e Jirau após os con-
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flitos e greve dos trabalhadores por conta das más condições de trabalho no can-
teiro de obras, o que fez que fosse criada a Mesa de Diálogo e Negociação 
Tripartite entre construtora, governo e trabalhadores, com o objetivo de coibir a 
prática de intermediação ilícita e a contratação precária, conforme analisado no 
Capítulo 4 desse livro.

Portanto, longe de apresentar apenas um conteúdo discursivo deslocado da 
prática, na busca por legitimar os financiamentos e investimentos, o governo tem 
efetivamente introduzido políticas que visam a garantir a geração de emprego e 
renda, numa curiosa convergência entre estratégia financeira e estratégia social 
que redirecionou um discurso tradicionalmente pertencente à direita do espectro 
político a uma ressignificação em um discurso de esquerda em termos de in-
clusão social via mercado, em consonância com a hipótese de Jardim (2010) 
sobre domesticação/moralização do capitalismo. 

Se por um lado as ajudas individualizadas atomizam os indivíduos segundo 
Bourdieu (1997a), por outro, encarando o perfil das pessoas que foram incluídas 
na geração de emprego e renda e políticas públicas, ocorreu uma inclusão na so-
lidariedade por meio do trabalho para desempregados estruturais, em sintonia 
com estudos de Pochmann (2013), os quais indicam que as vagas abertas in-
cluem os trabalhadores das classes populares.

O último tópico demonstra como a sociedade tem reagido ao modelo de de-
senvolvimento proposto entre 2003 e 2012.

6.5 Críticas ao modelo de desenvolvimento empreendido 
pelo governo: uma visão a partir dos movimentos sociais

Nesse ponto, com base na sociologia econômica, busca-se compreender 
como a sociedade influencia os fenômenos econômicos. O governo tem legiti-
mado suas práticas por meio de coalizões com diferentes setores organizados da 
sociedade, e nos inspiramos no conceito de convergência de elites em Grün 
(2005) e alongamento dos circuitos de legitimação com base em Bourdieu (1989). 

Dessa forma, o governo empreendeu uma ampliação da base de apoio, 
como as federações das indústrias e comércio, os parceiros privados nas obras e 
nas empresas em que o governo tem participação societária, movimentos so-
ciais e o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), que reúne 
empresários, sindicalistas, acadêmicos, membros do governo e da sociedade 
civil organizada.

Analisamos, por outro lado, os discursos críticos dos movimentos que não 
estão nesse circuito e partes divergentes de movimentos que estão alinhados ao 

PAC – Neodesenvolvimento.indd   168 21/03/16   18:20



PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC) 169

governo, como os movimentos sociais e ambientalistas que têm reagido aos im-
pactos causados pelas usinas. Essas associações civis, com destaque para a Plata-
forma BNDES (que reúne uma série de associações) e o Movimento dos 
Atingidos por Barragens (MAB), questionam o modelo de desenvolvimento em-
pregado pelo governo no período de 2003 a 2012 e a transparência dos investi-
mentos do BNDES. 

Realizamos uma análise das principais críticas às hidrelétricas de Belo 
Monte e Jirau por parte das associações civis, com destaque à Plataforma 
BNDES. Essa associação de ONGs, que questiona tanto o modelo de desenvol-
vimento quanto a transparência do BNDES, para o caso da Usina de Belo Monte, 
ajuizou 15 ações via Ministério Público Federal e 21 na defensoria pública. 

Isso representa uma nova estratégia do movimento social, incluindo críticas 
na internet com apoio de atores famosos da televisão e cinema, para gerar cons-
trangimentos relacionados à responsabilidade social, buscando também se apro-
ximar da linguagem dos riscos financeiros desdobrados dos riscos sociais e 
ambientais mal avaliados, para se legitimar mais na disputa argumentativa.

Foi identificado, através de notícias veiculadas pela Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), relatos de ribeirinhos, indígenas e moradores da região 
próxima às obras. Em geral os relatos indicavam: piora dos serviços públicos, 
aumento da prostituição; pagamentos insuficientes de indenização; perdas de 
relações sociais que estavam vinculadas a comércios que dependiam dessas re-
lações sem, no entanto, haver contrapartida financeira nesse sentido (Car-
valho, 2011b).

Essas ações dos movimentos geram uma impressionante estratégia de 
reação, que envolvem, por um lado, parceiros públicos, instituições públicas e 
parceiros privados em uma estratégia conjunta de resposta aos ambientalistas 
com marketing socioambiental e relatórios de mitigação de impactos. Um caso 
emblemático foi o anúncio da Aneel no CMSE sobre a necessidade de se ela-
borar estratégia de resposta aos ambientalistas e a necessidade de pressão sobre 
o Ministério do Meio Ambiente para que acelere os licenciamentos ambientais 
(CMSE, 2011). 

O governo se colocou, portanto, em uma posição controversa, ora se ali-
nhando aos parceiros privados na defesa dos financiamentos e investimentos, ora 
tendo que responder às pressões da sociedade civil sobre impactos ambientais e 
sociais.

Essa posição do governo (divergência, convergência) estaria em diálogo com 
as pesquisas de Luc Boltanski e Chiapello (2009), que demonstram os eufe-
mismos do capitalismo, que, para se adaptar à nova ordem vigente, desloca-se 
em direção a valores socialmente legítimos, como as questões sociais, explici-
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tadas pela inclusão das mulheres, e o debate sobre responsabilidade social e go-
vernança corporativa, que correspondem aos temas de democracia e 
transparência. De maneira geral, o governo Lula, assim como o capitalismo, cria 
e recria justificativas sociais e morais visando a angariar colaboradores para seus 
projetos de saída ortodoxos, mas de chegada heterodoxos. 

Da mesma forma que o capitalismo inspira-se nos próprios desejos, anseios 
e angústias da sociedade para se reinventar, mantendo-se como modelo de pro-
dução dominante, utilizando-se de questões caras à sociedade brasileira, como a 
inclusão social, visando a se legitimar e se reproduzir, o governo Lula também 
teria criado suas justificativas sociais e morais para a introdução de seu modelo 
de desenvolvimento, cujo modelo, apesar de dialogar com o neodesenvolvimen-
tismo cunhado por Bresser-Pereira, teria peculiaridades destacadas neste livro, 
como a junção entre finanças e projetos de inclusão social, política heterodoxa e 
ortodoxa, estímulo ao mercado interno e parcerias público-privadas. Da mesma 
forma, o modelo de desenvolvimentos colocado em prática pelo governo Lula se 
distancia daquele proposto por Vargas.

Conclusões

O capítulo identificou novos enquadramentos culturais na relação Estado 
e mercado dos governos Lula e Dilma entre 2003 e 2012 com base em três di-
mensões: a existência de conteúdos morais, evidenciados na política monetária, 
nos discursos e nos capitais sociais e culturais dos principais agentes, justifi-
cados discursivamente e normatizados pelas instituições públicas para geração 
de emprego e renda como meio de inclusão social. 

O texto mostrou, enquanto segunda dimensão do enquadramento cul-
tural, que na década de 1990 houve a emergência de um governo alinhado à 
ortodoxia econômica e financeira, permitida por um contexto internacional e 
nacional. Com a piora das condições econômicas na década de 1990, abriu-se 
espaço para a emergência de outro grupo dirigente a partir de 2003, trazendo 
ressignificação de discursos da direita do espectro político brasileiro para a es-
querda, sob a bandeira de inclusão social via mercado, numa mistura de va-
lores trazidos dos movimentos sociais, espaço social de onde esses grupos 
dirigentes são oriundos.

Tanto os funcionários do braço esquerdo quanto os do braço direito do Es-
tado apresentam convergência, com exaltação da lógica de produção, em detri-
mento de funções que demandariam um desinteresse profissional associado, 
conforme Bourdieu (2001). Portanto, as limitações das correntes históricas (con-
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cepção de controle) fazem emergir uma segunda dimensão do enquadramento 
cultural, com uma relação híbrida entre braço direito e braço esquerdo do Estado 
sob a ideia de inclusão social via PAC e desonerações tributárias.

Isso se materializou em políticas econômicas heterodoxas com adaptações 
para atingir as limitações impostas pela ortodoxia econômica, financeira e indus-
trial, como as estratégias para atingir as metas de superávit primário, dificul-
tando posicionamentos dos economistas neoclássicos.

Na terceira dimensão do enquadramento cultural, o governo empreendeu 
uma convergência de elites com seus parceiros privados (sócios, indústria forne-
cedora de equipamentos e construtoras); confederações da indústria e do co-
mércio; sindicalistas, acadêmicos e movimentos sociais historicamente ligados 
ao grupo dirigente e políticas de geração de emprego e de distribuição de renda 
que aumentaram a aprovação eleitoral do governo, principalmente nas classes 
populares.
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