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Luiz Carlos Bresser Pereira sempre teve uma vida intelectual e política muito 

intensa na historia contemporânea do Brasil. Seu vinculo á instituições de ensino de 

renome e de cunho classista, poderíamos citar como exemplo, a sua trajetória na 

Fundação Getulio Vargas, onde foi professor de economia, nos habilita a colocá-lo 

como um teórico de expressão para o período que desejamos estudar. Por outro lado, 

seu vinculo com o Estado também ocorre concomitantemente com seu vinculo como 

intelectual. No período da redemocratização Brasileira (década de 80) participou 

ativamente da fundação do PSDB, e dos governos Sarney, Itamar Franco e Fernando 

Henrique Cardoso. Esta dupla vinculação institucional de Bresser Pereira, por um lado 

intelectual extremamente produtivo do ponto de vista teórico, e de outro um político 

vinculado com o projeto do Estado burguês, e que nos chamou a atenção para seu papel 

na formação de um consenso em torno da idéia da Reforma do Estado Brasileiro no 

período FHC. 

Desta forma a construção ideológica da Reforma administrativa, principalmente na 

tentativa de se estabelecer um consenso entre as diferentes frações de classe envolvidas 

na construção da hegemonia neoliberal no Brasil, passa pela analise atenta dos escritos e 

da organicidade de Bresser-Pereira no período que vai de 1991-1994. Este período 

envolvera um contexto de efervescência intelectual e de atuação política de Bresser-

Pereira no interior do Estado Burguês no Brasil. A partir desta organicidade que 

consideramos Bresser sendo aquilo que Gramsci definiu como intelectual orgânico.  

Segundo Gramsci (Gramsci, 1979, p 3-4) 

 

Cada grupo social, nascendo no terreno originário de uma função essencial no mundo da produção 
econômica, cria para si, ao mesmo tempo, de um modo orgânico, uma ou mais camadas de 
intelectuais que lhe dão homogeneidade e consciência da própria função, não apenas no campo 
econômico, mas no também no social e político: o empresário capitalista cria conseguiu o técnico de 
industria, o cientista da economia política, o organizador de uma nova cultura, de um novo direito... 

 

 Consideramos Bresser Pereira um intelectual orgânico da burguesia, que ao 

mesmo tempo formula teoricamente, e constrói um consenso político entorno de seu 
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projeto. A partir desta apreensão, dele enquanto intelectual orgânico, vamos entender 

como que se deu a construção ideológica da crise do Estado brasileiro a partir dos textos 

de Bresser no período de 1991-1994. 

 De antemão gostaríamos de deixar claro, que Bresser-Pereira nunca se 

considerou um neoliberal, alias produziu inúmeros textos que ele mesmo desvincula 

suas proposições político- ideológicas das proposições neoliberais2. Porem vamos 

caminhar na contra-corrente dessa noção que ele mesmo atribuiu a si. Pensamos que os 

textos produzidos por ele (matérias de jornais, entrevistas, artigos e livros) no ano de 

1991-1994 vem para consolidar uma proposta de Estado Burguês pautada no 

neoliberalismo. Mesmo não afirmando ser um neoliberal, vamos aproximar Bresser 

Pereira deste projeto, e ver como que sua construção político -ideológica consolidou 

aquilo que chamamos de Hegemonia Neoliberal no Brasil. E mais, sua base teórica 

produzida neste período resultou no programa maior de reorganização institucional do 

Estado Burguês no Brasil, que foi o documento chamado “Plano Diretor da Reforma do 

Estado” de novembro de 1995. 

 Esta aproximação de Bresser Pereira com o projeto Neoliberal ou a aproximação 

da base político econômica a uma agente neoliberal, já vem, no nosso entender do ano 

de 1991. Em abril deste ano ele escreveu um texto intitulado: “A crise da America 

Latina: o consenso de Washington ou crise fiscal?”.O texto foi uma aula magna 

ministrada no XVIII Encontro Nacional de Economia da Associação Nacional de 

Centros de pós-graduação em Economia (Anpec), ocorrido em Brasília em dezembro de 

19903.  Nesse texto é colocada a crise fiscal na qual o capitalismo brasileiro passou nos 

anos 80 e no inicio da década de 90. Segundo Bresser, esta crise fiscal teve duas 

soluções de imediato, ou tentativas de solucioná-la: uma primeira foi a adesão total ao 

consenso de Washington, e uma segunda a adesão parcial ao consenso de Washington. 

Bresser Pereira apoiara a adesão parcial ao consenso de Washington (nesse sentido a 

segunda solução para crise fiscal Brasileira). 

 Não é demais relembramos quais foram as medidas do Consenso de 

Washington: A)disciplina fiscal visando eliminar o déficit publico; B) mudanças das 

prioridades em relação as despesas publicas, eliminando subsídios e aumentando gastos 
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o Plano real é justamente Estado Social de novas bases. 
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com saúde e educação; C) reforma tributária, aumentando os impostos se isto for 

inevitável, mas  “a base tributaria deveria ser ampla e as taxas marginais deveriam ser 

moderadas; D) as taxas de juros deveriam ser determinadas pelo mercado; E) a taxa de 

cambio deveria ser também determinada pelo mercado, garantindo-se ao mesmo tempo 

em que fosse competitiva; f) o comercio deveria ser liberalizado e orientado para o 

exterior (não se atribui prioridade à liberalização dos fluxos de capitais); G) os 

investimentos diretos não deveriam sofrer restrições; h) as empresas publicas deveriam 

ser privatizadas; i) as atividades econômicas deveriam ser desreguladas; j) o direito de 

propriedade deve ser tornado mais seguro (BRESSER, pag. 6, 1991).    

Bresser achava que o Consenso de Washington, tava em parte certo e em parte 

errado. De acordo com Bresser o “Consenso de Washington” tinha medidas  que não 

olhavam para o curso da conjuntura econômico político brasileira, pois eram medidas 

aplicadas a todos os países que desejavam sair da crise fiscal dos anos 80. Por não olhar 

a conjuntura histórica Bresser proponha um processo de readaptação do “Consenso de 

Washington” a realidade brasileira. Segundo ele, (BRESSER, pg 8. 1991), 

  

A abordagem de Washington esperaria, naturalmente, que os investimentos privados 
substituíssem os investimentos públicos. Historicamente não há duvida quanto a existência e ao 
beneficio dessa tendência. Na Alemanha e no Japão, no final do século XIX, o Estado 
desempenhou um papel fundamental promovendo diretamente a industrialização. Desde então, 
porem, esse papel não parou de ser reduzido e de se transformar. Não é, todavia, realista 
imaginar que essa mudança ocorra abruptamente. A substituição dos investimentos diretos do 
Estado por investimentos privados deverá ser necessariamente gradual. 
 

  

  Vejam bem, o autor em nenhum momento nesse artigo foi contrario ao 

“Consenso de Washington”. Pelo contrario, ele ressalva a importância de suas medidas. 

A discordância de Bresser-Pereira não é política, mas sim programática, de como 

aplicar estas medidas de forma mas eficiente ao quadro histórico brasileiro. Nesta 

passagem ele deixa claro que o Estado não pode diminuir seus investimentos 

abruptamente, mas sim de forma gradual, para evitar maiores riscos para com a 

economia.  Esta diferenciação no qual Bresser-Pereira faz ao Consenso de Washington 

chamara  de “abordagem da crise fiscal”. Porem, como já ressaltamos a diferença entre 

a abordagem do “Consenso de Washington” para a “abordagem da crise fiscal” é 

mínima. Em outra passagem ele deixa isso mas evidente, (BRESSER, pag. 8, 1991), 

 

A abordagem da crise fiscal aceita a necessidade de redução do tamanho do Estado que cresceu 
de forma exorbitante, concorda que esse crescimento provocou distorções na medida em que o 



Estado se tornou presa dos interesses especiais dos “Marajás”[...]Esse perspectiva não é 
necessariamente oposta à dominantes (Consenso de Washington)[...] 

 

 Apesar de sempre se diferenciar dos neoliberais, por achar que os mesmo eram 

favoráveis a suplantação total do Estado para com o Mercado (BRESSER, pag. 8, 

1991). Bresser Pereira tem uma aproximação muito forte com as políticas neoliberais, 

principalmente as que valorizam a redução dos gastos sociais do Estado. Por outro lado, 

pensamos que nem mesmo os neoliberais levam a serio o fato da redução total do 

Estado nas políticas econômicas. Pois percebemos que no próprio processo de 

implantação do neoliberalismo no Brasil, o Estado foi agente fundamental deste 

processo. Neste caso a critica de Bresser é cabível, porque o Estado será o agente 

fundamental da implantação das medidas do Consenso de Washington no Brasil.  

 Outra importante argumentação encontrada neste mesmo artigo que nos ajuda a 

compreender a aproximação de Bresser com as políticas neoliberais é o fato do autor 

apontar que as causas da crise fiscal do Estado brasileiro na década de 80 foram em  

síntese duas: 1- um populismo esquizofrênico no quadro histórico político brasileiro 

(permitiu a perpetuação de uma burocracia cada vez mais parasitaria) 2- Uma crescente 

divida fiscal provocada pelas baixas rendas da poupança publica, um gasto exorbitante 

com um burocracia débil, e a crescente divida interna e externa. Estas duas causas são 

importantes de serem identificadas neste texto, que data de “abril de 1991”, pois elas 

sempre serão lembradas no processo de formulação e composição política da Reforma 

Administrativa. Nesse momento gostaríamos apenas de pontuar estas causas.  

 A continuidade das criticas de Bresser-Pereira em relação as tentativas de 

consolidação das medidas propostas pelo “Consenso de Washington”, continuaram. 

Principalmente porque ele tentara caminhar na critica feroz as causas levantadas no 

parágrafo anterior sobre a “Crise Fiscal”. A passagem do ano de 1991 para 1992 foram 

conturbados para política brasileira. O impechement de Collor levou a presidência 

Itamar Franco. Apesar de pouco tempo no governo Bresser-Pereira saio em sua defesa 

de Itamar Franco. Em artigo publicado no Jornal “Folha de São Paulo “de 01/12/1992 

Bresser deixa claro que na sua opinião as críticas que estão sendo feitas ao governo 

Itamar são prematuras e precipitadas por parte da oposição. O interessante lembrar aqui, 

que alguns autores4 viam o Governo Itamar Franco como nascido de uma “Crise de 

                                                           
4 A tese de doutorado do Professor David Maciel deixa claro que o governo Collor estava em meio a uma 
Crise de Hegemonia do capitalismo brasileiro, onde após assumir, Itamar Franco entrara no meio deste 
“furacão” (MACIEL, 2009). 



Hegemonia”  vinda desde 1988. Nesse sentido o capitalismo brasileiro estava ameaçado 

naquele momento, ameaçado também o projeto de implantação das políticas Neoliberais 

impostas pelo “Consenso de Washington”. Nesse sentido Bresser-Pereira sai em defesa 

de Itamar rebatendo principalmente as acusações de ser um governo populista e 

paralisado. Segundo Bresser (BRESSER, 1992), 

 

“Porque o presidente é um desastre”, responderão depressa os críticos. Mas, sejamos razoáveis, é 
possível avaliar seriamente um governo, que ainda é interino, após apenas dois meses? È 
possível acusar o governo de populista apenas a partir de algumas indicações, nem todas 
concludentes: a insatisfação do presidente com a liberalização dos preços dos medicamentos, sua 
decisão mais do que fundamentada de adiar as privatizações da Ultrafértil, sua preocupação com 
os preços públicos (que, de fato, levaram a lamentável demissão de uma servidora publica), sua 
decisão de aplicar um redutor de 30 por cento nas prestações dos mutuários com contratos de 
reajustes pelo Plano de Equivalência Salarial? 

 

De fato a defesa de Bresser-Pereira não é por acaso, a maioria das frações de 

classe ligadas ao PSDB, inclusive sua pessoa, comporiam o governo Itamar Franco. 

Desta forma dentro da crise hegemônica a tentativa de se forma um discurso ideológico 

de unidade entre estas frações políticas, para dar sustentação e governabilidade á Itamar 

Franco, seria responsabilidade também de Bresser. Apesar de reconhecer o passado 

populista de Itamar, conforme Bresser Pereira (BRESSER, 1992) 

 

Não há duvida, o presidente Itamar Franco- alias, como a maioria dos políticos e empresários 
brasileiros- foi educado nos quadros do populismo nacional- desenvolvimentista- que foi 
autoritário entre 1930 e 1945, democrático entre 1946 e 1964, autoritário novamente, mas  agora 
pretensamente mais “moderno” entre 1964 e 1984, e finalmente democrático entre 1985 e 1989. 
O populismo nacional- desenvolvimentista correspondeu a uma estratégia de desenvolvimento 
que foi bem sucedido ate o final dos anos 50- modelo de substituição de importações- mas que 
depois da sua crise nos anos 60 foi irresponsavelmente prolongada nos anos 70 pelo regime 
militar. 

 

 Porem o histórico populista de Itamar franco, não deixam de aproximá-lo das 

exigências do modelo neoliberal, proposto pelo “Consenso de Washington”. Itamar 

pensaria nas possibilidades de se criar um novo modelo de importações, que valoriza-se 

principalmente os investimentos financeiros internacionais no Brasil. Esse caráter de 

internacionalização da economia também foi fortemente apoiado por Bresser-Pereira, 

que inclusive chega a citar neste mesmo artigo as proezas do modelo japonês de 

economia que combinam sua orientação para o mercado juntamente com um Estado 

fortalecido. Este Estado fortalecido com vocação para o mercado talvez seja umas das 

maiores argumentações de Bresser-Pereira nesse momento conjuntural (BRESSER, 



1992). Talvez aqui seja sua diferença para o discurso neoliberal clássico que propunha 

um “Estado mínimo”. 

 Este ano de 1992 também foi marcado por uma critica político ideológica de 

Bresser-Pereira ao programa neoliberal radicalizado do PMDB. Bresser foi Ministro da 

Fazendo em 1987 do governo Jose Sarney, e nesse mesmo período foi contra algumas 

diretrizes adotadas pelo partido principalmente por conta das tentativas fracassadas do 

Plano Cruzado5. A critica de Bresser é justamente a tentativa de adotarem no interior do 

PMDB uma política econômica que valorizou o processo de esvaziamento e de 

enfraquecimento do Estado para com o Mercado. Como bem lembramos Bresser tenta 

criar uma argumentação que relacione o Estado forte com vocação para o Mercado. 

Suas criticas também iriam à direção de uma figura importante do PDS no período, 

chamado Roberto Campos. Campos era, sem duvido, um dos principais representantes 

das frações neoliberais no Estado, em especifico as frações ligadas ao capital financeiro. 

Não podemos deixar de lembra que Campos foi presidente do Banco Nacional de 

Habitação (BHN) e do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDS). Suas 

idéias caminham na direção de um Estado neoliberal radicalizado, e sem duvida 

nenhuma, sua organicidade caminha na desregulamentação financeira, que favorece 

principalmente o capital financeiro internacional na qual Roberto Campos era ligado 

historicamente6. Esta critica também foi feita no período de fundação do PSDB, a partir 

de um racha com as bases do PMDB e PDS, alias o PSDB é fruto desta ruptura político 

partidária. 

 O medo de Bresser Pereira a Itamar Franco em síntese são dois pontos: 1° O 

medo de uma burocracia grande e ineficiente, herdada no Brasil pelo Regime Militar, 2° 

O medo do populismo que é segundo Bresser “histórico no Brasil”. Porem esta critica 

político-ideologica não era somente a Itamar franco. Esta critica esta fundada na noção 

de Estado no qual Bresser Pereira ideologicamente compartilha. Qual é esta noção de 

Estado? 

 Em artigo do ano de 1992 publicado na Revista de Cultura Política Lua Nova, 

intitulado “A Critica da Direita e da esquerda a um Estado em Crise”, o autor faz um 

balanço das posições político-ideologicas consideradas de Direita ou de Esquerda. 
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(PMDB) para dar solução a crise econômica da década de 80 no Brasil.  
6 Informações contidas em sua bibliografia pessoal; CAMPOS, Roberto de Oliveira. A lanterna na popa-

memorias. 2° volume, 4° edição, Editora Topbooks. Rio de Janeiro 2001. 



Estava em jogo naquele momento uma conjuntura em crise que marcou as décadas de 

70 e 80. Nesta conjuntura muitos projetos políticos foram desestruturados e outros 

muitos foram discutidos e implementados como solução a esta crise que atingia o 

capitalismo global. Entre os projetos políticos que foram desestruturados estavam o 

“Estado de Bem estar social” de um lado, e o fim dos regimes do leste Europeu de 

outro.  

 O “Estado de Bem Estar social” para Bresser tem suas desvantagens e 

vantagens. As desvantagens estão centradas na noção de que o “Estado de Bem estar 

social” promoveu um burocracia grande e ineficiente, e forte redução na autonomia de 

ação da iniciativa privada. Já as vantagens esta centrado no fato de que o Estado é 

fundamental em qualquer sociedade seja ela capitalista ou socialista. A critica aos 

regimes do leste europeu também caminham nesse sentido, porem no leste formou-se 

uma ultra-burocracia que não sai do poder, e que com isso não dava chances para 

formação de novos elementos técnicos e burocráticos. Por outro lado a também um 

critica político-ideologica de Bresser Pereira ao “socialismo real” enquanto modo de 

produção viável para a humanidade (BRESSER, 1992.). 

 Os projetos políticos que saíram enquanto solução para a crise político e 

econômica que sucedeu após o fim do “Estado de Bem-Estar social” e dos regimes do 

leste europeu foram em resumo dois: 1° Um primeiro pertencente ao que Bresser chama 

de “Nova Direita”, tinha como aparato teórico o liberalismo. Esta nova direita tem 

políticas de retomada da autonomia do mercado perante o Estado, e consequentemente 

uma tentativa de redução do Estado perante a sociedade civil. Na verdade esta “nova 

direita” é o que chamamos de neoliberais. Segundo Bresser Pereira esta “nova direita” 

tem como principio (BRESSER, 1992, pag. 234), 

 

...a defesa do Estado mínimo. A atuação do Estado é necessariamente ineficiente e 
contraproducente. Um governo pode ser “representativo” na medida em que seus políticos são 
eleitos pelo povo em eleições livres. Ma isso não significa muito pouco. Os eleitores são 
caçadores de renda e os políticos maximizadores de votos, sempre pesando no curto prazo. 

 

 Bresser Pereira e extremamente critico a idéia dos liberais em reduzir o 

“tamanha do Estado”. Como salientamos, o Estado para Bresser Pereira, é o elemento 

fundamental para o desenvolvimento de políticas vocacionadas para mercado. Nesse 

sentido, neste mesmo artigo o autor desenvolvera uma critica em relação ao 

neoliberalismo, segundo ele (BRESSER, 1992, pag. 236) 

 



...o neoliberalismo é mais retórico do que pratica efetiva. Alain Lipietz (1989) sugere em seu 
ultimo livro que o capitalismo tecnoburocratico- ou de acordo com a terminologia da escola 
francesa de regulação, o “fordismo”- foi substituído pelo “produtivismo- liberal”. Os países 
industrializados substituíram o antigo Estado do Bem-Estar por uma nova forma de organização 
econômica baseada em políticas neoliberais. 

 

Esta passagem é fundamental para compreendermos a distinção de Bresser com 

o liberalismo clássico. Para Bresser a redução do Estado ou do papel do Estado na 

sociedade civil é apenas uma retórica neoliberal. Na verdade os próprios neoliberais 

sabem da importância do Estado inclusive na legitimação da autonomia do mercado. 

Porem a retórica neoliberal do Estado mínimo não exclui a existência predominante em 

nossa conjuntura de políticas econômicas neoliberais. Segundo Bresser, a nova 

conjuntura que se abre a partir dos anos 90 no Brasil esta fincada no fortalecimento do 

Estado articulador de políticas neoliberais. Na verdade, somente as políticas neoliberais 

são viáveis do ponto de vista pratico neste momento conjuntural (BRESSER, 1992, pag. 

236).  

Poderíamos aqui desenvolver a seguinte critica: o Estado burguês que se forma 

com a conjuntura neoliberal no Brasil pós-1990 se enxugara apenas em algumas áreas, 

principalmente setores ligados as políticas sociais. Enquanto que do ponto de vista 

econômico as cartilhas do chamado neoliberalismo e a implantação das políticas 

neoliberais continuaram no processo de consolidação da hegemonia neoliberal no 

Brasil. Na verdade, Bresser ta coerente ao admitir que o Estado é agente fundamental do 

processo de consolidação da hegemonia neoliberal no Brasil. Porem, alguns setores 

estatais principalmente os órgão que formulam e implementam as políticas sociais 

passaram a serem desestruturados no Brasil. 

Por acha o Estado fundamental para o desenvolvimento e administração do 

capitalismo, Bresser assumi algumas diferenças teóricas com o neoliberalismo. Porem, 

não exclui de todo o processo de reorganização do capitalismo brasileiro e da 

importância que é as políticas neoliberais como solução para crise fiscal brasileira que 

se arrastou durante toda década de 90.  Nesse sentido, sua aproximação com as 

mediadas do “Consenso de Washington”  são exemplos claros desta sua relação com o 

neoliberalismo. Não podemos é claro deixar de destacar como que Bresser expressa esta 

idéia da importância do Estado para reorganização do capitalismo Brasileiro, segundo 

ele (BRESSER, 1992, pag. 243), 

 



A teoria do padrão cíclico de intervenção estatal pode ajudar a solucionar o enigma que o Estado 
representa para a sociedade Brasileira. Esta teoria nos ensina que um ataque global ao estado, 
como atualmente se vê, é irracional quando uma defesa irrestrita do modelo estadista. O estado é 
parte essencial do capitalismo. O mercado isoladamente jamais será capaz de coordenar uma 

economia capitalista. O mesmo vale para o socialismo. È utopia que cedo ou tarde será realidade.  

 

 Em relação ao socialismo citado por Bresser Pereira na passagem acima, ele tem 

uma visão muito clara e ao mesmo tempo confusa do que seria um projeto socialista 

para Brasil. Uma visão clara, pois as experiências histórica do socialismo, em especifico 

a do leste europeu, não são o modelo ideal de desenvolvimento administrativo de um 

Estado. Alem de não terem um ambiente democrático-liberal as experiências do leste 

europeu não conseguem gerir uma economia com setores ligados a iniciativa privada. A 

estatização é vista por Bresser como um atraso, ou morte da iniciativa privado, na qual o 

capitalismo sempre dependeu historicamente. Nesse sentido, o socialismo no leste 

europeu não é para Bresser a solução para o capitalismo brasileiro7. 

 Por outro lado, Bresser mostra uma confusão em entender o conceito de 

comunismo em Marx e Engels. Neste artigo ele chega a compara o Comunismo com 

liberalismo. Para ele a tese do “Estado mínimo” dos liberais era próxima a idéia do 

Comunismo de extinção estatal. A proposta dos liberais de redução estatal é provar a 

ineficiência do Estado para organizar uma dada sociedade. E o comunismo tem uma 

visão muito próxima segundo Bresser, acompanhe esta celebre passagem (BRESSER, 

1992, pag. 235), 

  

 

O objetivo da escola da escolha publica é ressuscitar o liberalismo clássico. Seu neoliberalismo é 
radical. Buchanan admite abertamente que sua utopia é a anarquia, em que “O estado realmente 
quase desaparece” (1975:3). Trata-se de uma utopia na sua essência muito parecida com a utopia 
do modo de produção comunista de Marx e Engels. 
 
 

Esta noção de Estado e de modelo de Estado ate aqui exposta, nos serve para 

balizar algumas das preocupações de Bresser –Pereira no final do ano de 1992, onde o 

Governo Itamar Franco estava constantemente sendo acusado de populista e o medo do 

populismo varguista voltar. Como já vimos Bresser reconhece a importância do Estado 

para gerir a crise do capitalismo brasileiro. Porem este estado tem algumas limitações e 

uma delas é a manutenção de uma democracia-liberal que assegure o não retorno de 
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 Bresser escreve este artigo em 1992, a experiência socialista do leste europeu já tinha se ruído. Nesse 

sentido no meu ponto de vista Bresser esta “bate em cachorro morte”, pois naquele momento o socialismo 
da extinta URSS já não era saída nem para os programas de esquerda. 



uma ditadura militar no Brasil. Por outro lado, temos uma outra limitação que é a 

implantação de uma tecnoburocracia, que assegure o andamento “neutro” e autônomo 

da maquina estatal. Desta forma o populismo e as relações pessoais não caberiam no 

interior do estado.  

Ao entrarmos no ano de 1993, a preocupação com populismo ainda é visível, em 

artigo publicado na Folha de São Paulo do dia 3 de janeiro de 1993, intitulado 

“Populismo inviável e Inevitável” Bresser expões novamente o risco que é para o 

andamento do capitalismo brasileiro voltar as políticas econômicas populistas. Para 

Bresser o populismo econômico manifesta-se através de “episódios populistas” que são 

resultado de decisões visando expandir artificial e irresponsavelmente a renda através 

do déficit publico, e de transferir renda através de distorções nos preços para favorecer 

determinados setores (BRESSER, 1993). 

Estes setores que seriam beneficiados com as políticas populistas eram setores 

ligados as políticas sociais ou as áreas sociais, em síntese, parcela significativa da classe 

trabalhadora brasileira, que depende destas políticas sociais. Nesse sentido, para 

Bresser, incentivar estas mediadas populistas é aumentar o déficit publico e as despesas 

do Estado, que esta em crise fiscal deste a década de 80. Aqui é importante entendermos 

que o ataque ao liberalismo clássico e ao “Estado Mínimo” é um medo de acabar com 

Estado Burguês no Brasil. Não o fato de algumas áreas deste Estado serem reduzidas 

em prol de sanar um déficit publico estatal. A preocupação nesse sentido de Bresser 

com governo Itamar se resume no, 

 

...aumento da despesa publica e da redução dos impostos, existe a possibilidade [também] de 
estimular a curto prazo a demanda agregada aumentando diretamente salários dos trabalhadores 
do setor privado através de política salarial...    

 

Aqui fica claro o posicionamento de classe de Bresser Pereira, e uma ligação 

muito forte com as frações ligadas aos setores industriais que depende diretamente da 

política de pisos salariais. Por outro lado, sua critica feroz aquilo que ele chamo de 

políticas populistas e o cerceamento e critica ao governo Itamar Franco para não cair 

nessas políticas. Este cerceamento critico ao governo Itamar continuou ate por volta de 

Maio de1993, onde ali começaram a se definir os rumos claros da política econômica.  

Em artigo também publica na Folha de São Paulo de 30 de maio de 1993, 

Bresser Pereira sai em defesa de Fernando Henrique Cardoso, escolhido por Itamar 

Franco para ocupar o cargo de Ministro da Fazendo. Nesse artigo intitulado “Grandes 



Esperanças”, Bresser vê em FHC o fiel da balança, a pessoa capaz de evitar a retomada 

de projetos populistas ou projeto que dêem melhorias para a classe trabalhadora. A 

organicidade histórica e política com FHC fica claro na seguinte passagem (BRESSER, 

1993), 

 

O Presidente Itamar Franco tinha a intuição de que a escolha de Fernando Henrique Cardoso 
para o Ministério da Fazenda seria a melhor coisa que poderia fazer. Desde que formou seu 
governo, essa havia sido sua preferência. Jamais, entretanto, poderia ter esperado uma aprovação 
tão universal para o nome do senador paulista como aquele que afinal a sociedade manifestou 
quando seu nome foi anunciado. 

 

 Nesse artigo Bresser tenta dar base consensual para a opinião publica naquele 

momento. Principalmente para a aprovação de medidas que estavam sendo tomadas por 

FHC para conter a inflação e os novos rumos das políticas econômicas. A busca por um 

consenso passa pela opinião publica, justamente para construir uma hegemonia 

ideológica em torno, do que mais tarde, viria a ser o “Plano Real”. Isso fica claro na 

seguinte passagem, 

 

...Conheço-bem. E quando me refiro a ele, sempre me vem a imagem de um homem público 
extraordinariamente bem dotado...Mas estas razões não são suficientes para explicar a 
avassaladora aprovação do seu nome. Com ela a sociedade brasileira quis também manifestar 
uma grande esperança: a esperança de que afinal a tragédia da inflação brasileira será resolvida...  

 

 Vejam que em maio de 1993 já começa articular político e ideologicamente o 

Plano Real, e é evidente a participação efetiva de FHC na composição e formulação 

destas medidas para conter a inflação. Apesar do consenso ser construído a partir de um 

aprovação imediata da classe trabalhadora, que era prejudicada diretamente com 

aumento dos preços das mercadorias, Bresser deixa claro que parcela da burguesia 

brasileira estava receosa com as mediadas pretendidas por FHC. Este receio segundo 

Bresser vem justamente das inúmeras tentativas fracassadas desde o Plano Delfim de 

1979 ate o ultimo e mais avassalador conhecido como Plano Collor I e II que confiscou 

ativos financeiros, cadernetas de poupanças entre outras coisas. 

 Após a defesa de Bresser ao programa econômico lançado por FHC em 1993, 

algumas características político-ideológica que ajudaram na composição da Reforma 

Administrativa, vão aparecendo.  A critica ao governo Itamar sobre a questão do 

populismo, e as inúmeras criticas as correntes neoliberais sobre a tese do Estado-

minimo cercaram esta exposição ate o momento. Porem o aprofundamento da critica de 

Bresser sobre a crise do Estado brasileiro continua, mesmo após FHC lançar estas 



primeiras medidas de diminuição inflacionaria (que resultaram mas tarde no Plano 

Real). È estes motivos que autor continuara frisando ao longo do ano de 1993. 

 Em um artigo intitulado “Uma interpretação da America Latina: A crise do 

Estado”, publicado no caderno Novos Estudos CEBRAP n° 37, datado de novembro de 

1993, Bresser reintera algumas teses já defendidas por ele no ano de 1991. Inclusive já 

expomos algumas delas: 1- Os motivos pelo qual ocorreu uma crise dos anos 80 no 

Brasil; 2- Sua critica político teórica ao Estado- mínimo e aos neoliberais; 3 Sua saída 

para solucionar a crise. Do ponto de vista expositivo desta dissertação gostaríamos de 

destacar nesse artigo o que vai de concomitância com nosso objeto nesse sub-topico, 

que é aproximação de Bresser com neoliberalismo por um lado, e a achar 

argumentações teóricas que serviram para a composição ideológica da Reforma 

Administrativa.  

 Pois bem, neste artigo Bresser continuara destacando que a crise brasileira por 

um lado foi ocasionada pelo populismo econômico do Estado nacional-

desenvolvimentista (preocupação de Bresser para com governo Itamar Franco), porem 

ele destaca o fato da divida externa e interna brasileira terem levado ao fim de uma 

poupança publica. A poupança publica serve antes de tudo para investimentos nas áreas  

de infra-estrutura, sociais, investimentos em segurança. A partir do momento que o 

Estado brasileiro estatiza a divida externa e interna e assume o compromisso de pagar a 

mesma, parte da poupança publica fica destinada para supri esta divida assumida. Nesse 

sentido os gastos terão que ser revisto principalmente em nestes áreas citadas acima 

(BRESSER, 1993, pag. 43). 

 Pois bem a interpretação sobre a crise econômica dos anos 80 no Brasil ganha 

mais um elemento na analise de Bresser, o fato do modelo nacional-desenvolvimentista 

ter assumido um divida publica, e ao assumir esta divida publica não deu conta de 

equilibrar os déficit públicos. A áreas sociais sem duvida nenhuma vão ser as mais 

atingidas, inclusive com congelamento de salários, entres outras medidas, que nesse 

ponto são ate anti-populistas, são mediadas de austeridade. Seguindo as palavras de 

Bresser (BRESSER, 1993, pag. 45), 

 

Políticas populistas sem duvida desempenham um papel, mas o populismo sempre existiu na 

America Latina e, antes dos anos 80, não representou um empecilho insuperável a uma razoável 

estabilidade de preços e ao crescimento. O fato histórico novo que levou as economias latino-



americanas a uma crise fiscal nunca antes vivida foi à decisão não populista tomada pelos 

regimes militares, de subscrever uma enorme divida externa... 

 

 Apesar do populismo econômico ser uma das preocupações de Bresser na 

composição política do governo Itamar Franco ele coloca novos fatores que levaram 

com que esta crise do capitalismo brasileiro se agrava-se. E este novo fator, no caso a 

nacionalização da divida externa, leva segundo o autor a outro motivo de diferenciação 

com a abordagem neoliberal sobre a crise dos anos 80 no Brasil. Segundo Bresser, a 

abordagem neoliberal responsabiliza o populismo por algo que originariamente ele não 

provocou (BRESSER, 1993, pag. 45). Pois o processo de pagamento da divida externa 

utilizando a poupança publica é uma medida tomada pelo modelo de Estado nacional – 

desenvolvimentista, que inclusive são de bases teóricas não populistas.  

 O leitor deve estar se perguntando, porque então Bresser tem receio do governo 

Itamar Franco voltar com políticas econômicas populistas. Justamente por reconhecer 

que o Estado nacional-desenvolvimentista também teve no populismo um fator de 

desestruturação. Na analise de Bresser sobre os motivos da crise, o populismo tem um 

peso, porem este peso é dividido com o processo de pagamento da divida externa. È 

dividido porque Bresser quer voltar novamente a critica ao Estado- mínimo defendido 

pelos neoliberais. A abordagem neoliberal da um peso enorme ao populismo econômico 

justamente por reconhecer no Estado nacional desenvolvimentista brasileiro uma 

burocracia enorme e ineficiente. Nesse sentido o ideal para os neoliberais seria reduzir o 

aparato burocrático que regulamenta o mercado, conseguintemente um processo de 

enxugamento do Estado. Segundo Bresser (BRESSER, 1993, pag. 48), 

 

A idéia de que a crise é conseqüência de um Estado fraco demais, e não forte demais, é essencial 

à abordagem da crise do Estado. A crise não é conseqüência de um estado que cresceu demais e 

se tornou muito forte, mas de um Estado que cresceu demais e se tornou muito fraco, incapaz de 

encaminhar suas funções especificas e de complementar o mercado como deveria. O objetivo das 

reformas estruturais não deveria ser o de se chegar a um “ Estado mínimo”, como querem os 

neoliberais, mas o de fortalecer o Estado e definir uma nova estratégia de desenvolvimento... 

 

 Aqui como já dizemos, parte do fato de Bresser-Pereira não concorda com a 

livre coordenação do mercado, mas um Estado que reordene políticas para o mercado, e 

que deixe o mercado em síntese ter uma certa autonomia. O Estado, segundo Bresser, 

tem que garantir as reformas orientadas para o mercado, ao mesmo tempo, que reafirma 



a necessidade de coordenação complementar da economia pelo Estado. As políticas 

neoliberais, como já afirmamos, acima são fundamentais para sanar a crise fiscal 

brasileira, Bresser deixou isso muito claro em diversas passagem já citadas acima. 

Porem, o Estado deve coordená-las para sua melhor efetivação e eficiência. Nesse 

sentido segundo Bresser (BRESSER, 1993, pag. 47), 

 

A coordenação da economia, entretanto deve ser mista. Ao mercado cabe o papel básico de 

alocação de recursos, mas o Estado, depois de renovado, fiscalmente ajustado, deverá assumir 

novas e importantes funções coordenativas.... 

 

 Neste artigo de novembro de 1993, algumas idéias iniciadas nas reflexões de 

1991 já estão amadurecidas, inclusive algumas serviram na composição futura do 

“Plano Diretor da Reforma do Estado” de 1995 do 1° governo FHC. As idéias em 

síntese são: 1- Estado reorganizado e orientado para o mercado; 2; Políticas econômicas 

que acompanhe a cartilha neoliberal e o Consenso de Washington; 3: A função 

primordial do Estado na organização do capitalismo brasileiro e na consolidação das 

políticas neoliberais. Em suma, aqui esta o núcleo político ideológico do “Plano Diretor 

da Reforma do Estado”. Porem ainda falta cerca de um ano para o amadurecimento 

deste núcleo político e ideológico. E as idas e vindas das composições políticas de 

classe continuaram ate a aprovação das eleições de FHC. 

      

**** 

 

 Pois bem, tentamos neste texto formar uma noção político ideológico da ideia de 

Bresser Pereira sobre o Estado, a crise do Estado e soluções estatal possíveis. No nosso 

entender todas estas noções influenciaram na construção do documento de 1995 

chamado “Plano Diretor da Reforma do Estado” e a Reforma administrativa de 1998. 
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