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Resumo 

Sob a égide da globalização a década de 1990 representou um período de grandes 

transformações na sociedade brasileira. Os debates a cerca do desenvolvimento nacional 

trouxeram novas ideias a tona procurando redefinir o papel do Estado no processo 

desenvolvimentista. Chamaremos de neoliberais essas ideias davam substrato a esse 

processo de ruptura iniciado pelo governo Collor e que marcou a sociedade brasileira. O 

governo de Fernando Henrique Cardoso intensificou o processo de liberalização e 

privatizações, adotando a sobrevalorização do cambio e a abertura comercial. A partir dai o 

Brasil não parou de captar recursos no exterior, de modo que a política de abertura 

econômica e as reformas neoliberais configuraram um novo padrão de acumulação, onde a 

tendência é o estrangulamento externo e a crescente remessa de valores para os países 

centrais. 
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Introdução 

 Este artigo tem a pretensão de explorar preliminarmente alguns aspectos do 

desenvolvimento econômico do Brasil nos anos 1990. Irei partir das discussões sobre o 

tipo de desenvolvimento e seguirei pelos efeitos do modelo adotado. 
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 Ao tratar desenvolvimento, vamos definir de inicio o desenvolvimentismo, 

percebido aqui como uma ideologia política que pressupõe a modernização conduzida 

pelas elites do Estado a partir de seu aparelho, nas funções de agente, planejador e de 

coordenador do processo que conta também com a participação da iniciativa privada 

nacional. Como ideologia, só faz sentido em países “atrasados” à Revolução Industrial e 

que desejam ser contemporâneos de seu tempo. Uma vez definido o desenvolvimentismo, 

perceberemos que as formas por ele assumidas podem ser distintas ao longo do tempo. 

(SILVEIRA, 2009, p.3,4) 

 O projeto nacional desenvolvimentista iniciado, grosso modo, nos anos de 1930, 

herdeiro da corrente keynesiana que se opõe ao liberalismo clássico e reforçado nos anos 

1950, encontrou grande expressão, nos países periféricos, a partir das análises econômicas 

elaboradas pela Comissão Econômica para a América Latina, este é abandonado a na 

década de 1980.  

 A partir dos anos 1990 há a busca de um novo modelo de desenvolvimento, que 

justifique um novo padrão de acumulação. Essa perspectiva teórica, chamada 

neoliberalismo, seria, segundo seus teóricos, um projeto mais avançado do que projeto 

nacional-desenvolvimentista. Uma vez que o Estado brasileiro já tenha colaborado para 

que fosse ultrapassada a fase de acumulação primitiva do capital e a etapa da 

industrialização, tendo com isto alcançado um desenvolvimento médio, pode prescindir da 

opção de ser um agente econômico ativo, mas pode continuar com um papel mínimo de 

regulador e de investidor em infraestrutura e políticas macroeconômicas que contribuam 

para que a engrenagem financeira continue girando, mesmo no cenário de incertezas 

característico do mercado. 

 O Estado, nessa concepção, pode prescindir do papel regulamentador, “abre” a 

economia, mas continua sendo útil para criar as condições para que o crescimento 

econômico seja elevado em um contexto socioeconômico de financeirização da economia, 

contexto que tem como algumas de suas principais características: desregulação das 

relações trabalhistas, aumento do investimento direto estrangeiro e taxas de juros 

favoráveis a remuneração do capital rentista. 

 Compreendendo o que se tem por “financeirização”, podemos identificar que a 

construção do circulo vicioso que a mantém remonta a década de 1980. O Brasil 

atravessava um período de forte estagflação (ambiente inflacionário e sem crescimento), e 



o Estado não conseguia controlar a dívida pública interna e, nessa situação, procurava 

meios de superar essa crise, e tratava a questão com a venda e compra de títulos públicos, 

ou seja, “rolava” a dívida pública, dando fortes indícios de que o Estado estava falido. Para 

manter o “controle” da dívida através das operações de openmarket, o Banco Central 

(Bacen) era obrigado a praticar uma taxa de juros alta com o intuito de tornar os títulos 

públicos atraentes. Após a estabilização da economia com o Plano Real, o Estado 

continuou a executar essa política para angariar recursos que financiassem conjuntamente 

com a elevada carga tributária a sobrevivência dele. Mas, a questão da dívida pública não 

era o único fator responsável pelo aumento da taxa básica de juros, uma série de fatores 

conspirava para manter a taxa básica de juros alta. (LIRA, 2008, p.1) 

 Essa conjunção de fatores foi o estopim para a construção de um círculo vicioso 

regido pela ótica da acumulação de recursos financeiros. Todavia, esse círculo só seria 

consolidado com a abertura econômica iniciada nos anos 1990, que trouxe uma maior 

velocidade na movimentação de recursos financeiros, forçando uma série de alterações na 

política econômica. Muitas dessas mudanças faziam parte do Consenso de Washington 

(onde economistas de diversas instituições, como FMI, BID, Banco Mundial, criaram uma 

série de medidas para promover o ajustamento macroeconômico de países em 

desenvolvimento). Essas medidas aliadas às condições vindas da década de 1980 iniciaram 

um processo que facilitava a acumulação rentista. 

 São esses dois processos, onde o primeiro, – a discussão sobre um novo paradigma 

de desenvolvimento, justifica e dá as bases teóricas para que segundo possa ser 

implementado – neoliberalismo, abertura comercial e novo regime de acumulação, que 

procurarei analisar.  

 

O debate sobre desenvolvimento  

 Para Florestan Fernandes o desenvolvimentismo está ligado a “segurança do país, 

ao desenvolvimento nacional e à conquista de melhores estados de bem-estar social”. Não 

necessariamente ele implica no “desenvolvimento da sociedade brasileira” (FERNANDES, 

1974, p. 72-74), pois é uma ideologia a serviço de interesses de classe, e neste sentido, seu 

conceito difere da aplicação cepalina que é herdeira da corrente keynesiana. 

 Os cepalinos apontavam duas saídas para o desenvolvimento brasileiro: o 

investimento estrangeiro direto em áreas que não estivessem relacionadas à infraestrutura; 



e a emissão de títulos do tesouro dos países para negociação em mercado financeiro 

internacional. 

“Esta tendência era reforçada pela política geral do governo e se tornava uma 
necessidade do programa de industrialização, que dependia de uma 
intensificação do processo de acumulação do capital.” (MARINI, 2000, p.26) 

 Desse modo, e pelas características de proteção e fomento da economia interna a 

partir do modelo de substituição de importações e aceitação de investimento externo direto 

(IED) apenas em áreas que não comprometessem a segurança nacional – o 

desenvolvimentismo da Comissão Econômica Para a America Latina (CEPAL) assumiu as 

cores nacionais, onde foi adotado. Sua influência decisiva na política e no pensamento 

econômico brasileiro nos anos 1950 lançou as bases do nacional-desenvolvimentismo no 

Brasil. 

 Na perspectiva da CEPAL, de meados do século XX, o subdesenvolvimento não é 

produto do Capitalismo, mas sim a falta deste, não se trata, portanto, de uma etapa a ser 

vencida até o pleno desenvolvimento (SILVEIRA, 2209, p.4). É uma singularidade 

histórica das ex-colônias, cuja função no quadro capitalista “era fornecer elementos para a 

acumulação de capital do centro” (OLIVEIRA, 2003, p 126). Florestan Fernandes 

completa que o subdesenvolvimento sequer era empecilho para a industrialização, antes 

favorecia o processo, desde que a sociedade possuísse “certa base demográfica, capacidade 

de importação e utilização de tecnologia científica (...) matérias primas básicas, certo 

número de núcleos urbanizados suscetíveis de expansão” bem como reserva de trabalho 

(FERNANDES, 1974, p. 73). Silveira destaca que na prática, a conciliação entre os 

elementos modernizadores e os elementos arcaicos, como as práticas clientelistas 

oligárquicas, é a tônica do pensamento político brasileiro até hoje. 

 O nacional-desenvolvimentismo difunde-se no Brasil no início dos anos 50, ganha 

apelo institucional com a criação do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) em 

1955. A Sociologia do ISEB não obedecia aos padrões científicos, seria “ideologia política 

disfarçada de ciência”. Mas para seus intelectuais, a ideologia era defendida como algo 

positivo, que orienta a ação prática e também o conhecimento científico. A ideologia (no 

caso, o projeto nacional) transforma a realidade e ao mesmo tempo permite alcançar a 

consciência do que realmente queremos ser. (SILVEIRA, 2009, p. 6). 

 Aglutinando linhas de pensamento tanto à esquerda quanto à direita, o objetivo era 

formular uma ideologia de cunho nacionalista que levasse o proletariado a trabalhar pelo 



desenvolvimento econômico do Brasil, guiado pela classe dominante que faria os 

investimentos necessários de capital – internacional ou nacional.  

 À abertura política dos anos 1980 seguiu-se a liberalização da economia, 

compreendida como elemento imprescindível à governabilidade política. Um novo projeto 

político é formulado para o país pelas elites brasileiras, nos moldes do neoliberalismo: o 

confronto aberto com o Estado intervencionista, esse projeto se consolidou nos anos 90 

com a ascensão de Collor ao governo da União.  

 No início dos anos 90, o que se pede é a retirada do Estado dos setores econômicos, 

segmentos nos quais o Estado teria sido forçado a intervir por circunstâncias históricas, 

mas sempre sujeito aos grupos de pressão e nem sempre possibilitado de escolher as 

próprias políticas. 

 No imaginário neoliberal dos anos 1990 o Brasil que deixou de ser subdesenvolvido 

(conceito cepalino dos anos 50) agora seria um país de renda média, capitalista, com classe 

empresarial competente, ampla classe média, instituições razoavelmente modernas: 

condições para que o mercado possa conduzir quase que sozinho a economia brasileira, 

essa concepção trouxe um conjunto de reformas.  

 A privatização nos anos Collor era um objetivo claro, mas suas consequências não 

estavam previstas: A instabilidade do Estado e a inflação substituíram o desenvolvimento 

como questão política básica daquele período.  

 Já para Fernando Henrique Cardoso, o mercado financeiro foi a saída. O processo 

de internacionalização financeira da economia, com abertura comercial combinada a juros 

elevados, levou o Brasil a mascarar as altas desigualdades de renda, baixa produtividade, 

baixa competitividade internacional e aos poucos foi diminuindo o papel das instituições 

públicas, esse foi o caminho escolhido por FHC, buscando uma falsa inserção do país nos 

mercados globais, em detrimento de uma política desenvolvimentista, como se este fosse o 

único e inevitável caminho a seguir.  

 Esta lógica faz parte de um movimento amplo em que,  

 “Sempre é verdade, no entanto, que a expansão do capitalismo mundial e 
a acentuação do processo monopolista mantiveram constante a tendência 
integracionista, que se expressa hoje de maneira mais evidente na 
internacionalização da exportação de capitais e na subordinação tecnológica dos 
países mais fracos.” (MARINI, 2000, p.51) 

 Ainda segundo Marini, 



 “A questão tende a agravar-se ainda mais por outra razão. A redução do 
prazo de renovação do capital fixo nas economias mais avançadas, como 
consequência do ritmo incrivelmente rápido das inovações tecnológicas, leva 
essas economias a experimentarem uma necessidade premente de exportar seus 
equipamentos obsoletos para as nações em fase de industrialização. O 
estrangulamento comercial que suas praticas comerciais e financeiras provocam 
na capacidade para importar dessas nações contrapõe-se, no entanto, a essa 
tendência.” (MARINI, 2000, p.53-54) 

 Assim, a industrialização latino-americana corresponde a uma nova divisão 

internacional do trabalho, onde se transferem aos países dependentes etapas inferiores da 

produção industrial, guardando para os centros imperialistas as etapas mais avançadas e o 

monopólio da tecnologia correspondente. Para Marini, o que se tem é uma nova 

hierarquização da economia capitalista mundial, onde a base é a redefinição da divisão 

internacional do trabalho ocorrida no curso dos últimos cinquenta anos. (2000, p.145) 

 

O modelo adotado  

 Como o observado na introdução desse trabalho, na América Latina o chamado 

ideário neoliberal encontrou sua mais acabada expressão e sistematização no encontro 

realizado em novembro de 1989 na capital dos Estados Unidos, que ficou conhecido como 

Consenso de Washington. As principais diretrizes de política econômica que emergiram 

abrangiam as seguintes áreas: 1) disciplina fiscal; 2) priorização dos gastos públicos; 3) 

reforma tributária; 4) liberalização financeira; 5) regime cambial; 6) liberalização 

comercial; 7) investimento direto estrangeiro; 8) privatização; 9) desregulação; 10) 

propriedade intelectual. Os objetivos básicos das propostas do Consenso de Washington 

eram, “por um lado, a drástica redução do Estado e a corrosão do conceito de Nação; por 

outro, o máximo de abertura à importação de bens e serviços e à entrada de capitais de 

risco. Tudo em nome de um grande princípio: o da soberania absoluta do mercado 

autorregulável nas relações econômicas tanto internas quanto externas”. (BATISTA Apud 

GENNARI, 2001, p. 32) 

 A política econômica externa nos anos noventa no Brasil teve no processo de 

abertura da economia um de seus aspectos mais dinâmicos e mais radicais se comparado ao 

largo período que remonta ao imediato pós-guerra até o final dos anos oitenta. 

 Após vinte anos de ditadura militar, em meados dos anos 1980, a sociedade 

brasileira experimentou algumas mudanças profundas, representadas de um lado pela 



abertura política, e de outro lado pela profunda crise econômica, causada pelo  

esgotamento do padrão de financiamento da acumulação e das mudanças estruturais 

por que passava o modo de produção capitalista em nível mundial. 

 Como observou Chesnais, 

 “A mundialização é resultado de dois movimentos conjuntos, 
estreitamente interligados, mas distintos. O primeiro pode ser caracterizado 
como a mais longa fase de acumulação ininterrupta do capital que o capitalismo 
conheceu desde 1914. O segundo diz respeito às políticas de liberalização, de 
privatização, de regulamentação e de desmantelamento de conquistas sociais e 
democráticas, que foram aplicadas desde o inicio da década de 1980, sob o 
impulso dos governos Thatcher e Reagan.” (CHESNAIS, 1996, p.34) 

 Fora cenário acima temos ainda três questões fundamentais: 1) a profunda 

transformação estrutural pela qual passava e ainda passa o capitalismo; 2) a relativa vitória 

e quase hegemonia do chamado ideário neoliberal na Europa e nos Estados Unidos, e 3) a 

derrocada do socialismo real, simbolizado pela queda do muro de Berlim. Somadas 

teremos então um quadro representativo dos dilemas e mudanças que enfrentavam os 

sujeitos da história no Brasil na virada da década. Neste panorama o neoliberalismo 

aparecia para muitos como algo promissor, mesmo salvador, uma tentativa forçada de 

reinserir o Brasil no panorama econômico mundial. 

 Foi naquele contexto de mudanças econômicas, políticas e ideológicas de peso que 

subiu a presidência da República Fernando Collor de Mello, numa coligação política que 

derrotou as esquerdas organizadas nas urnas, após trinta anos de ausência de eleições 

diretas para o mais importante cargo da República brasileira. 

 O Governo Collor tratou de implementar uma política econômica e uma política 

externa que seguia de perto as recomendações do Consenso de Washington. Colocou em 

prática uma ousada política de privatizações e de liberalização econômica, tanto no que 

tange aos fluxos de capitais quanto aos fluxos de mercadorias. 

 O plano econômico do Governo Collor provocou uma ruptura econômica e política 

que marcou definitivamente a trajetória do desenvolvimento do Brasil na década de 1990. 

Para além de uma política de estabilização, surgiu a proposta de um projeto de longo 

prazo, que articulava o combate à inflação com a implementação de reformas estruturais na 

economia, no Estado e na relação do país com o resto do mundo, com características 

nitidamente liberais. No entanto, esse projeto, conduzido politicamente de maneira 

bastante inábil, acabou por se inviabilizar naquele momento. (Filgueiras, 2012, p. 21) 



 O endividamento externo aparece como signo do período, o externo, como bem 

observou Oliveira, apareceu então como ‘solução’, e por esse lado abriu as portas à 

financeirização da economia e das contas do Estado brasileiro. (2003, p. 132). 

 Chesnais aponta que  

 “A perda, para a esmagadora maioria dos países capitalistas, de boa parte 
da sua capacidade de conduzir um desenvolvimento parcialmente autocentrado e 
independente; o desaparecimento de certa especificidade dos mercados nacionais 
e a destruição para muitos estados, da possibilidade de levar adiante políticas 
próprias, não são consequência mecânica da globalização, intervindo como 
‘processo externo’, sempre mais coercitivo, impondo a cada país, a seus partidos 
e a seus governos uma determinada linha de conduta.” (CHESNAIS, 1996, p.34) 

 Ai o termo ‘abertura’ tem duplo desígnio, abarca dois processos: aquele relativo as 

barreiras internas, anteriormente estanques, entre diferentes especializações bancarias ou 

financeiras, e aquele relativo as barreiras que separam os mercados nacionais dos mercados 

externos.  

 Com relação especificamente à política econômica do período, com o Plano Collor 

destacaram-se as medidas: a mudança do signo da moeda, a desindexação geral, 

principalmente entre preços e salários, reformulação dos mercados cambiais, com a criação 

do dólar livre para as operações de exportação, importação e transações financeiras, 

programa de privatização, de desregulamentação, supressão de subsídios, reforma 

administrativa com o objetivo de instalar a demissão de funcionários públicos federais etc.  

 Como uma das consequências dessa política vários autores apontam o impacto na 

vida dos trabalhadores. 

 Para Virgínia Fontes, com a eleição de Collor de Melo uma democracia reduzida as 

estratégias limitadas e admissíveis pelo capital iniciaria seu percurso pela persuasão e pela 

truculência. Envolveria profundas transformações na própria base organizativa da classe 

trabalhadora, que seria em parte desmantelada e em grande medida reconfigurada. (2010, 

p. 255). Observa que:  

 “Se essa proposta de abertura (termo que ainda conserva sua conotação 
positiva, ligada ao recente processo de restabelecimento de um Estado de direito 
no Brasil) tinha alvo preciso, a plena circulação do capital monetário e as 
expropriações de direitos do mercado de trabalho eram propagandeadas como 
uma revolução na vida cotidiana, enfim aberta para novidades – de consumo e de 
comportamento – disponíveis no mercado internacional.” (FONTES, 2010, p. 
278) 



 Na pratica o que se evidenciou foi que: 

 “O desemprego intensificava a rotatividade de mão de obra e a 
concorrência entre os trabalhadores; desmantelavam-se direitos associados a 
relações contratuais de trabalho; as organizações sindicais eram corroídas de seu 
interior; profundas alterações no setor público, iniciadas com as demissões e 
privatizações foram o prenuncio de modificação acelerada do perfil da classe 
trabalhadora no Brasil.” (ANTUNES e SILVA, APUD FONTES, 2010, p.261) 

 Marini, igualmente aponta esses impactos, 

 

 “A expansão imperialista da burguesia brasileira tem que se basear em 
uma maior exploração das massas trabalhadoras nacionais, seja porque necessita 
de uma produção competitiva para o mercado externo, o que implica salários 
baixos e mão de obra disponível, isto é, um elevado índice de desemprego; seja 
porque se processa juntamente com um aumento da penetração dos capitais 
norte-americanos, o que exige a extração de um sobrelucro da classe operaria. 
Essa intensificação da exploração capitalista do povo brasileiro é fator suficiente 
para intensificar a luta de classes, arriscando a posição da burguesia.” ( 2000, 
p.71-72) 

 Ainda sobre os impactos no mercado laboral Oliveira considera: 

 “No campo dos trabalhadores, a nova correlação de forças leva ao 
desmanche dos direitos conquistados ao longo da quadra anterior. A extração da 
mais-valia encontra menos resistência e ao capital perde o efeito civilizador que 
pudesse ter. A tendência vai para a informatização do trabalho, pela substituição 
do emprego pela ocupação, ou, ainda, para a desconstrução da relação salarial.” 
(SCHWATZ, In OLIVEIRA, 2003, p.13)  

 Fica aparente então a relação entre a produção de mais-valia e realização da 

acumulação. Ao solapar os direitos trabalhistas e impedir o crescimento real dos salários a 

política econômica adotada transfere os ganhos da elevação da mais-valia absoluta e 

relativa para o polo da acumulação e não do consumo. Afora isso cria outras distorções a 

separação entre produção e circulação na economia. Marini observou que essa separação se 

baseia numa superexploração do trabalho e em fatores que fazem brotar, permanentemente 

do próprio seio da produção, agravantes que levam a dificuldade de realização da 

economia industrial. (2000, p.154-155) 

 Temos então ao final da década de oitenta um quadro onde, além do desmonte do 

serviço publico e privatizações o governo brasileiro deu início à reforma comercial com a 

eliminação dos controles quantitativos e administrativos sobre as importações somado a 

proposta de redução tarifária, na chamada a abertura da economia brasileira, que  

intensificou-se de fato a partir de 1990. Em 1992 é encerrado o governo efetivo de Collor 

de Mello que sofreu processo de impeachment devido a denúncias de corrupção, o governo 

se encerra num ambiente de completo fracasso do Plano Collor II. 



 Fernando Henrique Cardoso ascendeu à presidência da República por meio de uma 

aliança do seu partido com setores mais a direita, a partir dai o processo de liberalização e 

privatização foi intensificado. A política econômica em relação ao setor externo passou a 

ser um elemento central de toda a política do governo, na medida em que, a política de 

estabilização, reconhecida pelo Governo como aspecto mais importante no curto prazo, 

tornou deliberadamente a política econômica externa e toda a política governamental refém 

dos ingressos do capital financeiro internacional.  

 Chesnais afirma que  

 “Os EUA e seus aliados e representantes locais, formados nas 
universidades americanas conforme a crença e as receitas neoliberais 
conseguiram, em marcha forçada, a abertura de pequenos mercados bolsistas e 
especialmente a adoção da securitização da divida publica, juntamente com a 
constituição de mercados domésticos de obrigações, interconectados com os 
mercados dos países do centro do sistema.” (1996, p.266) 

 Assim, o movimento brasileiro faria parte de uma política neoliberal a nível 

mundial onde a mundialização deve ser pensada como uma fase específica do processo de 

internacionalização do capital e de sua valorização, à escala do conjunto de regiões do 

mundo onde há recursos ou mercados. Porém esse movimento de mundialização é 

excludente e 

 “Com exceção de uns poucos ‘novos países industrializados’, que haviam 
ultrapassado, antes de 1980, um patamar de desenvolvimento industrial que lhes 
permite introduzir mudanças na produtividade do trabalho e se manterem 
competitivos, está em curso um nítido movimento tendente à marginalização dos 
países em desenvolvimento.” (CHESNAIS, 1996, p.33) 

 Os dados da tabela abaixo demonstram a inflexão ocorrida nas contas externas 

brasileiras, fruto de tal política, e demonstram também o aspecto da vulnerabilidade 

crescente da nova economia brasileira dos anos noventa, uma vez que ao histórico déficit 

na conta de serviços, somou-se um déficit na balança comercial. 

 



 

Fonte: Banco Central do Brasil In: Gennari, 2001, p.39. 

 

 Observa-se pelos dados acima que na década de 1990, as autoridades monetárias 

deixaram entrar, sem controle, montantes crescentes de capitais estrangeiros de todos os 

tipos. A liberalização comercial e financeira produziu um aumento brutal dos passivos 

externos do país.  

 O Brasil contou com um exuberante montante de Investimento Direto Estrangeiro 

(IDE), todavia, tais investimentos concentraram-se em aquisições de empresas públicas e 

privadas nacionais, sobretudo no setor de serviços. É relevante levarmos em conta que 

apesar da expressividade do montante dos investimentos diretos estrangeiros no Brasil, 

principalmente nos últimos anos da década, não surtiram grande alteração na taxa de 

investimento que passou de 15,2% em 1991, para apenas 17,2% em 1999. Além disso, 

outro aspecto estrutural chama atenção: os investimentos diretos, não só geraram elevações 

consideráveis de remessa de lucros, royaltyes e direitos de assistência técnica, como 

também geraram imediatamente, ou seja, nos últimos anos da década de noventa, um 

vigoroso aumento de importações que em muito contribuíram para os sucessivos déficits 

na balança comercial, mesmo após a expressiva desvalorização cambial. (Gennari, 2001, 

p.40) 



 Tais dados e contradições estruturais levaram a se concluir que houve uma 

desnacionalização economia brasileira, piorando o balanço de pagamentos, o que agravou 

cada vez mais a vulnerabilidade externa do país. 

 Para Francisco Oliveira, em Critica à razão dualista, as determinações mais 

evidentes dessa contradição residem na combinação do estatuto rebaixado da força de 

trabalho com dependência externa. A primeira sustentou uma forma de acumulação que 

financiou a expansão, isto é, o subdesenvolvimento, conforme interpretado neste, mas 

combinando-se com a segunda, produziu um mercado interno apto apenas a consumir 

cópias, dando como resultado uma reiteração virtuosa. (2003, p. 143) 

 Virginia Fontes aponta o ataque ao movimento sindical e social, no que a autora 

chama de “pedagogia da hegemonia”: 

 “O período FHC (1995-2002) caracterizou-se, portanto, pelo ataque 
concertado (o eufemismo concertação social o designava) aos direitos sociais e, 
sobretudo, às organizações mais combativas dos trabalhadores, seja de maneira 
abertamente violenta contra entidades de trabalhadores que resistiam (caso, por 
exemplo, do sindicato dos petroleiros), pela permanência e aprofundamento da 
truculência policial, seja pela violência indireta – privatizações a toque de caixa e 
estimulo às demissões. À violência somava-se uma nova ‘pedagogia da 
hegemonia’ difundida pelas entidades empresariais e governamentais, 
abrangendo o universo sindical, escolar (em todos os níveis, do elementar ao 
ensino superior), igrejas, entidades associativas e culturais e praticamente toda a 
mídia, agindo intensamente para espraiar a dinâmica do capital em todos os 
espaços organizativos.” (FONTES, 2010, p. 264) 

 Por fim podemos observar que o esquema macroeconômico perverso da 

estabilidade monetária conquistada com o Plano Real tem vários aspectos: adotada a 

sobrevalorização do câmbio e a abertura comercial, o país não pode parar de captar 

vultosos recursos no exterior para equilibrar o balanço de pagamentos. Para isso, precisa 

garantir alta rentabilidade ao capital especulativo, oferecendo-se a pagar juros muito 

superiores aos vigentes no mercado internacional. Além disso, a desregulamentação 

financeira e o processo de privatização foram durante toda a década de 1990 fontes 

fundamentais de financiamento macroeconômico para a sustentação da estabilidade 

monetária e a garantia dos fluxos financeiros internacionais, vale dizer, da manutenção da 

remuneração do capital financeiro internacional, seja sob a forma produtiva (remessa de 

lucros), seja especulativa (juros, rendimento em portfólio).  

 Concluindo com Francisco Oliveira 

“O ornitorrinco é isso: não há possibilidade de permanecer como 
subdesenvolvido e aproveitar as brechas que a Segunda Revolução Industrial 
propiciava; não há possibilidade de avançar, no sentido da acumulação digital-



molecular: as bases internas da acumulação são insuficientes, estão aquém das 
necessidades para uma ruptura desse porte. Restam apenas as ‘acumulações 
primitivas’,tais como as privatizações propiciaram: mas agora com o domínio do 
capital financeiro, elas são apenas transferências de patrimônio, não são, 
propriamente falando, ‘acumulação’.  O ornitorrinco esta condenado a submeter 
tudo a voragem da financeirização, uma espécie de ‘buraco negro: agora será a 
previdência social, mas isso o privará exatamente de distribuir a renda e criar um 
novo mercado que sentaria as bases para a acumulação digital-molecular. O 
ornitorrinco capitalista é uma acumulação truncada e uma sociedade 
desigualitária sem remissão.” (OLIVEIRA, 2003, p. 150) 

 Assim, com “consciência” dos governantes o subdesenvolvimento não era, 

exatamente uma evolução truncada, mas uma produção da dependência pela conjunção de 

lugar na divisão internacional do trabalho capitalista e articulação dos interesses internos. 

(OLIVEIRA, 2003, p. 127) 

 

Considerações  

 

 Parece certo afirmar que o desenvolvimentismo, ora compreendido como a vontade 

de romper com o atrasado, de sermos modernos e enfim assumirmos o destino de potência 

regional, ou mesmo mundial, ombreada com os BRICS e tratando de igual para igual com 

Estados Unidos e países europeus, é um “sonho de futuro compartilhado” que anima o 

espírito de nação, no Brasil. Também, ao que parece, desde o inicio do nosso processo de 

democracia consolidada a prática liberal-desenvolvimentista permeia as políticas públicas 

brasileiras.   

 Nos anos 1990 as políticas econômicas e as novas modalidades de política externa 

implementadas no Brasil guardam uma forma peculiar de implementação e configuram um 

novo padrão de acumulação ou uma nova estratégia neoliberal de desenvolvimento 

capitalista. Observa-se uma profunda mudança nos rumos da acumulação de capital no 

Brasil sob a determinação da chamada estratégia neoliberal de desenvolvimento 

implementada pelos governos de Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso. 

Parece plausível afirmar que a implementação continuada da política econômica de talhe 

neoliberal pelos governos brasileiros nos anos 90 estaria reconfigurando as bases da 

acumulação de capital no Brasil, de modo a criar um novo padrão de acumulação fundado 

num novo e mais profundo patamar de subordinação ao capital financeiro internacional. 

 Gennari compreende que a ideologia neoliberal em grande medida funcionou como 

moldura da superestrutura ideológica de dominação, pois concretamente vivenciamos um 



processo bonapartista na medida em que o executivo, sob a equipe de Collor e FHC, 

governou através do expediente da edição de medidas provisórias que via de regra se 

tornaram permanentes por força de manobras políticas do executivo ou simplesmente 

porque não seria viável voltar atrás após ter sido postas em prática um conjunto de 

medidas, por exemplo, da abrangência e impacto social do Plano Real. (2001, p.42).  

 A necessidade permanente e crescente de investimentos diretos estrangeiros (IDE) é 

apenas a expressão fenomênica do processo cujo fundamento é a absoluta e deliberada 

subordinação do espaço nacional, empreendida pela classe dominante brasileira, à 

acumulação financeira internacional do capital. 

 O que se percebe é que nessa nova fase de subordinação estrutural, temos a 

aparência da impossibilidade de formulação de política econômica independente, na 

medida em que os sujeitos históricos no comando da política econômica, os governantes,  

direcionaram toda a política econômica e a própria acumulação de capital, sua face 

monetária e a formação do fundo público num sentido caudatários dos interesses do grande 

capital financeiro internacional. Assim, a política de abertura econômica e as reformas de 

cunho neoliberal foram configurando um padrão de acumulação de capital no Brasil que 

definitivamente vem suplantando as formas de acumulação prevalecentes deste os anos 

cinquenta e que era baseado fundamentalmente no chamado tripé de acumulação de capital 

(capital nacional, fundo público, capital estrangeiro). (Gennari, 2001, p.43) 

 Pôde ser percebido que ao se traçar projetos de futuro para a nação o 

desenvolvimento econômico sempre colocou os déficits na conta dos trabalhadores. A 

reinserção do Brasil contribuiu para que o eixo da acumulação na economia industrial se 

deslocasse como observou Marini, da produção de mais-valia absoluta à da mais-valia 

relativa, isto é, que a acumulação passasse a depender mais do aumento da capacidade 

produtiva do trabalho do que simplesmente da exploração do trabalhador (2000). Ou num 

processo ainda mais feroz, no que Francisco Oliveira chamou de trabalho abstrato, num 

processo onde o trabalhador é responsável por todas as fases desde a acumulação primitiva 

até a realização do lucro, ficando o capitalista sem nenhum risco. (2003). Este é o legado 

de uma década de liberal- desenvolvimentismo ou estratégia neoliberal de acumulação de 

capital no Brasil. 
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