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Resumo 
 

Nosso objeto de estudo é a trajetória histórica do IPEA, de 1964 a 2004, tendo em 

vista identificar o condicionamento que os padrões de reprodução do capital, em termos 

internacionais, e sua materialização nos modelos econômicos e seus padrões de 

acumulação e financiamento, em termos nacionais, exerceram sobre esta instituição e as 

leituras conduzidas por alguns dos seus técnicos, sobretudo economistas, acerca do 

desenvolvimento capitalista em curso no país. No contexto do padrão fordista-keynesiano 

de reprodução do capital e do exercício da hegemonia norte-americana, que vigorou entre 

meados dos anos 1940 e meados dos anos 1970, foram criados espaços para o surgimento 

do modelo econômico desenvolvimentista brasileiro, com o Estado assumindo um papel 

de co-promotor, articulador e financiador desse desenvolvimento. O Estado conformou 

uma tecnoestrutura e uma tecnoburocracia materializada no sistema público de 

planejamento, entre meados dos anos 1960 e meados dos anos 1970. O IPEA, criado em 

1964, desempenhou a função institucional de co-articulador do planejamento estratégico 

de Estado e de aglutinador desse sistema como órgão de planejamento, de formação de 

quadros técnicos e de assessoria técnico-científica.  

A transição do padrão fordista-keynesiano para o padrão flexível-neoliberal de 

reprodução do capital iniciado nos países centrais e a restrição dos espaços que o 

exercício da hegemonia norte-americana consentia aos desenvolvimentos econômicos nos 

países periféricos, ocorridos da segunda metade dos anos 1970 ao final dos anos 1980, 

somados às contradições e limites do modelo econômico desenvolvimentista brasileiro, 

foram processos decisivos para a crise estrutural desse modelo e do papel que o Estado 

desempenhava nele, com desdobramentos materializados nas crises do planejamento 

estratégico de Estado e do sistema público de planejamento. Nesse contexto, teve origem 

a crise da função institucional que o IPEA havia desempenhado desde a sua criação, 

sendo esta parte integrante da cena que envolvia as referidas transição e crise. 

As transformações em curso na economia brasileira no final dos anos 1980 e, 

sobretudo, nos anos 1990, com destaque para a liberalização e abertura da economia aos 

fluxos de mercadorias, capitais e serviços, a desregulamentação do mercado interno e a 

privatização de empresas públicas, redundaram na consolidação do modelo econômico 

exportador e na redução do papel do Estado como articulador direto da economia. Nesse 

contexto, o planejamento estratégico de Estado perdeu força e o sistema público de 

planejamento foi sendo desarticulado. A preservação do IPEA, por sua vez, foi 

acompanhada da definição de uma nova função institucional, fundamentalmente 

caracterizada pela condução de acompanhamento e avaliação de políticas públicas, tendo 

em vista identificar potencialidades/vocações e estrangulamentos/problemas sociais, 

econômicos e institucionais que se colocam na perspectiva do desenvolvimento, 

assegurar crescente eficácia e eficiência às políticas públicas e racionalizar as políticas de 

planejamento e gestão pública como parte integrante do equilíbrio fiscal do Estado.  

 

Palavras-chave: Padrão de reprodução do capital, Estado, instituições, IPEA, 

planejamento e economistas técnicos. 
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Abstract 
 

This research aims to study IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) 

historical trajectory from 1964 to 2004, in order to identify the conditioning that the 

capital reproduction patterns, in international terms, and its materialization in economic 

models and their patterns of accumulation and financing, in national terms, exerted over 

this institution and readings led by some of its technicians, especially economists, about 

the ongoing development of capitalism in the country. In the context of the Fordist- 

Keynesian standard of capital reproduction and the North-American hegemony exertion, 

which lasted from the mid-1940s and mid-1970s, spaces were created to emerge the 

Brazilian developmentalist economic model, with the state acting as co-promoter, 

organizer and financier of such development. State set a technostructure and 

technobureaucracy materialized in the public planning system, between the mid-1960s 

and mid-1970s. IPEA, founded in 1964, acted institutionally as co-organizer of State 

strategic planning and cohesive body of such system acting as planning body, training 

technical staff and providing technical and scientific advisory. 

The transition from the Fordist-Keynesian standard to the neoliberal-flexible 

standard of capital reproduction started in core countries and the restriction of the spaces 

that the North-American hegemony exertion allowed to economic development in the 

periphery and semi-periphery countries between the second half of the 70’s and the late 

80’s, added to the contradictions and limits of the Brazilian developmentalist economic 

model, were critical to the structural crisis of such model and the role the state played in 

it, with the unfolding crisis materialized in the State strategic planning and the public 

planning system. In this context, it raised the crisis of the institutional role that IPEA has 

played since its inception, which is part of the scene involving these transition and crisis. 

The transformations in the Brazilian economy in the late 1980s and especially in 

the 1990s, with emphasis on economic liberalization and openness to flows of goods, 

capital and services, deregulation of the domestic market and the privatization of state-

owned companies, resulted in the consolidation of the exporter economic model and in 

the reduction of the government's role as direct organizer of the economy. In this context, 

State strategic planning lost momentum and the public planning system started to be 

dismantled. IPEA’s preservation, in turn, was followed by the definition of a new 

institutional role, mostly characterized by monitoring and evaluation public policies, in 

order to identify potentialities or talents and bottlenecks or social, economic and 

institutional issues raised in the development perspective, to ensure increased 

effectiveness and efficiency to public policies and streamline the planning policies and 

public administration as part of the state's fiscal balance. 

 

Keywords: Capital reproduction pattern, State, institutions, IPEA, planning and technical 

economists. 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1. Síntese de indicadores macroeconômicos da economia brasileira – 1964-2002. 

(médias anuais por período). 

Tabela 2. Evolução da composição setorial do valor da transformação industrial, 

exclusive petróleo e derivados, no Brasil em % do total nas décadas de 1960 a 2000. 

Tabela 3. Balanço de Pagamentos – Contas Selecionadas – 1968-1978 (em US$ milhões). 

Tabela 4. Brasil: indicadores de endividamento e solvência externa – 1964-1990 (US$ 

milhões). 

Tabela 5. Elevação do preço do barril de petróleo (US$) – 1971-1981. 

Tabela 6. Trajetória da taxa internacional de juros reais (% ao ano) – 1971-1981. 

Tabela 7. Privatização – 1991-2000 (em US$ milhões). 

Tabela 8. Tarifas de importação brasileira – 1990-1995 (em %). 

Tabela 9: Evolução do nível de produção* e emprego por setor de atividade – 1980-1995 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

ANPEC – Associação Nacional de Centros de Pós-Graduação em Economia 

ANPES – Associação Nacional de Programação Econômica e Social 

BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento 

BIRD – Banco Mundial 

BNDE – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

CDE – Conselho de Desenvolvimento Econômico 

CDI – Conselho de Desenvolvimento Industrial 

CDS – Conselho de Desenvolvimento Social 

CEPAL – Centro de Estudos Econômicos Para a América Latina e Caribe 

CENDEC – Centro de Treinamento Para Desenvolvimento Econômico 

CIP – Conselho Interministerial de Preços 

CMN – Conselho Monetário Nacional 

CNRH – Centro Nacional de Recursos Humanos 

CNPQ – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

CONCEX – Conselho de Comércio Exterior 

DASP – Departamento Administrativo do Serviço Público 

DEST – Departamento de Controle das Empresas Estatais 

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agronômica 

EPEA – Escritório de Pesquisa Econômica Aplicada 

EPGE/FGV – Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV 

EXIMBANK – Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos 

FGV – Fundação Getúlio Vargas 

FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos 

FIPE – Fundação Instituto de Pesquisa Econômica 

FMI – Fundo Monetário Internacional 

FMRI – Fundo de Modernização e Reorganização Industrial 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IBRE – Instituto Brasileiro de Economia 

INOR – Instituto de Programação e Orçamento 

INPES – Instituto de Pesquisa 

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

IPLAN – Instituto de Planejamento 

I PND – I Plano Nacional de Desenvolvimento (1971-1974) 

II PND – II Plano Nacional de Desenvolvimento (1975-1979) 

III PND – III Plano Nacional de Desenvolvimento (1980-1985) 

I PND da Nova República – I Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República 

(1986-1990) 

PAEG – Plano de Ação Econômica do Governo (1964-1967) 

PED – Plano Estratégico de Desenvolvimento (1968-1970) 

PND – Programa Nacional de Desburocratização 

PNPE – Programa Nacional de Pesquisa Econômica 

PPA – Plano Plurianual 

SAREM – Secretaria de Articulação com Estados e Municípios 

SCIN – Secretaria Central de Controle Interno 

SEAC – Secretaria de Ação Comunitária 

SEAP – Secretaria de Abastecimento e Preços 



  

SEDAP – Secretaria de Administração Pública da Presidência da República 

SEMOR – Secretaria de Modernização e Reforma Administrativa 

SEPLAN – Secretaria de Planejamento da Presidência da República 

SEST – Secretaria Especial de Controle das Empresas Estatais 

SOF – Secretaria de Orçamento e Finanças 

SUBIN – Secretaria de Cooperação Econômica e Técnica Internacional 

SUCAD – Superintendência de Construção e Administração Imobiliária 

SUDAM – Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 

SUDECO – Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste 

SUDENE – Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

SUDESUL – Superintendência do Desenvolvimento do Sul 

USAID – United States Agency for International Development 

 



SUMÁRIO 

 

 

I. INTRODUÇÃO: ENTRE O TODO E AS PARTES ................................................ 15 

I.1. Definição do objeto e da problemática ................................................................ 15 

I.2. Referencial teórico e metodológico ...................................................................... 23 

I.2.1. O todo e as partes ........................................................................................... 24 

I.2.2. Modo de produção e formação social ........................................................... 25 

I.2.3. Os intelectuais e as suas obras e depoimentos ............................................. 26 

I.2.3.1. Intelectuais e bloco histórico .................................................................. 27 

I.2.3.2. Intelectual orgânico e transformismo institucional ............................. 31 

I.2.3.3. Intelectuais e instituições ........................................................................ 32 

I.2.4. Pesquisa histórica, intelectual e suas obras e depoimentos ........................ 34 

I.2.5. Padrões e dinâmicas de reprodução do capital ........................................... 37 

CAPÍTULO 1 ................................................................................................................... 42 

CRIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E APOGEU DO IPEA: 1964 A 1979 ...................... 42 

1.1. O contexto de criação e desenvolvimento do IPEA ........................................... 42 

1.1.1. Configuração do padrão fordista-keynesiano de reprodução do capital . 42 

1.1.1.1. Ordem internacional, comércio e desenvolvimento econômico.......... 57 

1.1.1.2. Desenvolvimento integrado e assimétrico ............................................ 63 

1.1.1.3. Desenvolvimento econômico e desenvolvimentismo ............................ 66 

1.1.2. Estado, planejamento e economistas no Brasil sob desenvolvimentismo . 71 

1.1.2.1. Estado, planejamento e técnicos nos seus primórdios ......................... 71 

1.1.2.1.1. A criação da tecnoestrutura e da tecnoburocracia no Brasil ...... 75 

1.1.2.2. Estado, planejamento e “economistas” entre 1930 e 1945 .................. 78 

1.1.2.2.1. As faculdades de ciências econômicas e administrativas ............. 84 

1.1.2.2.2. Órgãos econômicos e economistas .................................................. 89 

1.1.2.2.3. A controvérsia sobre o planejamento ............................................ 96 

1.1.2.2.4. A ideologia legitimadora do tecnocratismo no Brasil .................. 99 

1.1.2.3. Estado, planejamento e economistas entre 1945 e 1964 .................... 102 

1.1.2.3.1. FGV e a formação de economistas ............................................... 109 

1.1.2.3.2. A SUMOC e o BNDE (BNDES) como espaços de formação 

prática de economistas técnicos na esfera pública ...................................... 113 

1.1.2.3.3. Monetaristas versus estruturalistas .............................................. 116 

1.1.2.4. Estado, planejamento e economistas entre 1964 e 1979 .................... 119 

1.1.2.4.1. Formação do Ministério e Sistema Federal de Planejamento ... 124 

1.1.2.4.2. Economistas e regime militar ....................................................... 129 

1.2. A criação e desenvolvimento do IPEA: 1964 a 1979 ....................................... 134 

1.2.1. A criação do IPEA ....................................................................................... 134 

1.2.2. A estruturação, desenvolvimento e apogeu do IPEA ............................... 149 

1.2.3. A formação do quadro técnico e relações institucionais .......................... 172 

1.2.4. A participação do IPEA nos planos econômicos ....................................... 184 

1.2.5. O IPEA como instância de crítica e liberdade e de construção 

institucional ............................................................................................................ 203 

CAPÍTULO 2 ................................................................................................................. 222 

A CRISE DE FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO IPEA: 1980 A 1989 ...................... 222 

2.1. O contexto da crise de função institucional do IPEA ...................................... 222 

2.1.1. A formação do padrão flexível-neoliberal de reprodução do capital ..... 222 

2.1.1.1. O fim da conversibilidade e reafirmação do dólar ............................ 237 

2.1.1.2. O imperialismo financeiro global ........................................................ 244 



  

2.1.1.3. Imperialismo financeiro, endividamento e privatização ................... 246 

2.1.1.4. O fim do “modo de regulação econômico-social fordista” ................ 255 

2.1.1.5. Uma nova teoria do desenvolvimento ................................................. 257 

2.1.2. Estado, planejamento e economistas entre 1980 e 1989 ........................... 261 

2.1.2.1. Crise do Ministério e Sistema Federal de Planejamento .................. 264 

2.2.1. A perda de referência dos institutos do IPEA ........................................... 277 

2.2.2. Estudos e pesquisas do IPEA sob ‘juste externo’ ..................................... 285 

2.2.3. Modelos econométricos, análise de conjuntura e “agenda social” .......... 305 

CAPÍTULO 3 ................................................................................................................. 308 

IPEA, PLANEJAMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS: 1990 A 2004 ................. 308 

3.1. O contexto de redefinição da função institucional do IPEA ........................... 308 

3.1.1. O Brasil e o padrão flexível-neoliberal de reprodução do capital ........... 308 

3.1.2. Estado, planejamento e economistas entre 1990 e 2004 ........................... 314 

3.1.2.1. Ministério e Sistema Federal de Planejamento sob desconstrução .. 319 

3.1.2.2. Economistas, poder e liberalização e abertura da economia ............ 327 

3.2. A trajetória do IPEA entre 1990 e 2004 ........................................................... 329 

3.2.1. Crise e recomposição do Estado ................................................................. 343 

3.2.2. Estudos e pesquisas do IPEA sob liberalização e abertura da economia

 ................................................................................................................................. 346 

3.2.3. IPEA e perspectivas de planejamento estratégico de Estado .................. 388 

3.2.4. Recomposição do quadro técnico e do IPEA ............................................ 400 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................ 406 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................ 415 

1. Livros e monografias ............................................................................................. 415 

2. Artigos publicados em jornais e revistas (com autoria expressa) ..................... 422 

3. Artigos publicados em jornais e revistas (sem autoria expressa) ...................... 423 

4. Fontes institucionais ............................................................................................... 423 

5. Legislação Relativa ao IPEA ................................................................................ 425 

5.1. Criação do IPEA ............................................................................................. 425 

5.2. Estatutos do IPEA .......................................................................................... 425 

5.3. Regimento Interno do IPEA .......................................................................... 425 

5.4. Criação e Extinção de Órgãos Coligados ..................................................... 425 

5.5. Mudanças de Comando, Sede e Denominação do IPEA ............................. 425 

6. Palestras .................................................................................................................. 426 

7. Entrevistas .............................................................................................................. 426 

8. Vídeo ........................................................................................................................ 426 

Apêndice A – Estrutura da Entrevista Conduzida Junto a Técnicos do IPEA ....... 427 

Anexo A – Organogramas do Sistema Federal de Planejamento da Década de 1970

 ......................................................................................................................................... 430 

Anexo B – Figuras que retratam aspectos dos concursos públicos do IPEA (1995-

2008) ................................................................................................................................ 434 

 

 

 



 15  

I. INTRODUÇÃO: ENTRE O TODO E AS PARTES 
 

I.1. Definição do objeto e da problemática 

O desenvolvimento econômico capitalista envolve aspectos como o capital, a 

força de trabalho, a ciência e tecnologia, os recursos naturais e a divisão social e inter-

regional do trabalho, em termos nacionais, e a divisão internacional do trabalho, o 

sistema de Estados e a propriedade e distribuição mundial do capital, em termos 

internacionais. As relações, estruturas e dinâmicas do desenvolvimento econômico 

capitalista, segundo as possibilidades e limites estabelecidos por aspectos como o 

desenvolvimento das forças produtivas e o sistema de Estados, são definidas pelas 

personas (empresários, tecnocratas, políticos, militares) e pelas instituições (empresas, 

agências, fundações, organismos nacionais e multilaterais) do sistema do capital. Uma 

parte fundamental das referidas personas e instituições, por sua vez, materializam-se na 

esfera pública. 

O Poder Executivo, com a sua estrutura formada por ministérios, 

superintendências, autarquias, empresas públicas, serviços de informação e 

processamento de dados, materializa grande parte do aparato de Estado. Suas 

organizações, técnicas e pessoal (administrativo, burocrático, técnico, militar, político) 

são decisivas para a reprodução desse aparato. 

As relações, estruturas e dinâmicas do desenvolvimento econômico capitalista em 

processo de expansão e complexificação vão requerendo uma estrutura governamental 

igualmente complexa para realizar fomento, coordenação, planejamento, proteção, 

regulação. Nesse processo, técnicas de gestão e administração, pensamento tecnocrático, 

ideologias, modos de saberes e fazeres, vão sendo incorporados, adaptados, criados. São 

processos moleculares situados em cada instância do aparato governamental e em cada 

segmento da burocracia que o integra. Esses processos compõem-se de dinâmicas 

estruturais abrangentes, saberes e fazeres, estatutos, constituindo inclusive culturas 

institucionais nas referidas instâncias e segmentos. 

No Brasil, país no qual o Poder Executivo apresenta-se hipertrofiado em relação 

aos Poderes Legislativo e Judiciário por meio de prerrogativas institucionais e do grande 

aparato governamental, cujas raízes residem, em grande medida, no Estado voltado para a 

criação de condições favoráveis para o processo de acumulação privada do capital, tem 

importância realçada o estudo das instituições e das elites político-administrativas que 

assumem as atribuições de criar e expandir estas condições por meio do planejamento, de 
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estudos comparados de “modelos de desenvolvimento nacionais”, do estabelecimento de 

parâmetros de atuação setorial do poder público, de criação de cenários 

macroeconômicos e sociais futuros e de propor, acompanhar e avaliar a condução de 

políticas públicas. Isto porque esses estudos proporcionam novos campos de estudos e 

pesquisas sobre o caráter, natureza e forma do desenvolvimento capitalista brasileiro, 

bem como sobre as relações, estruturas e dinâmicas desse desenvolvimento. 

A minha tese é a de que o IPEA, criado em 10 de setembro de 1964, desempenhou 

um papel relevante na construção das políticas de Estado no Brasil, entre 1964 e 2004, 

em especial no âmbito do planejamento das atividades econômicas e sociais 

materializadas nas ações governamentais que tinham como perspectiva o 

desenvolvimento capitalista brasileiro, cujo foco central residia na instalação da estrutura 

produtiva industrial. Mesmo os temas sociais como educação e previdência social foram 

abordados em uma perspectiva marcadamente economicista e instrumental. Tinha-se 

como objetivos, entre outros, identificar gargalos/problemas e vocações/potencialidades 

em prol do “desenvolvimento”, aumentar o investimento produtivo e conduzir o 

“equilíbrio fiscal” do Estado pelo lado da despesa. Dessa forma, os diagnósticos e 

proposições de ações governamentais voltados para as “questões sociais” tinham, dentre 

as suas perspectivas, aspectos como a identificação de obstáculos que comprometiam o 

“desenvolvimento econômico” e a racionalização dos gastos públicos vinculados às 

políticas e projetos sociais.  

O papel desempenhado pelo IPEA foi se transformando, ao longo dos anos, em 

função de mudanças econômicas nacionais e internacionais, mobilizações sociais, 

reconfiguração do regime político e recomposição do aparelho de Estado. Apreender 

estas transformações contribui para a compreensão e a análise da trajetória histórica do 

planejamento econômico e social no Brasil, em especial do papel que o IPEA e técnicos 

ipeanos, sobretudo economistas, desempenharam nesse plano como criaturas e criadores 

do padrão de reprodução do capital, do modelo econômico e do padrão de acumulação e 

financiamento vigentes no país
2
. Portanto, a trajetória histórica do IPEA e leituras que 

técnicos ipeanos conduziram sobre o desenvolvimento capitalista brasileiro, entre 1964 e 

                                                 
2
 O capital, quando estabelece certas ‘regularidades’ no seu processo de acumulação e reprodução, ao longo 

de um determinado período histórico institui um determinado padrão de reprodução dele mesmo. Esse 

padrão envolve aspectos como a determinação dos setores e ramos de atividade econômica que recebem os 

maiores investimentos do capital, a matriz tecnológica e organizacional adotados na produção, as 

concepções e teorias político-econômicas e sociais dominantes, a formação intelectual e profissional 

requeridas aos trabalhadores, bem como as formas de arregimentação dos trabalhadores e de regulação da 

relação capital-trabalho, o papel atribuído ao Estado e assim por diante (OLIVEIRA, 1984; ARRIGHI, 

2006; HARVEY, 2002; OSORIO, 2004). 



 17  

2004, compõem um itinerário cujo estudo concorre para a apreensão das interações 

estabelecidas entre Estado, planejamento e economistas no processo de reprodução do 

capital no Brasil. 

O meu objeto de estudo é a investigação da trajetória histórica do IPEA e leituras 

ipeanas que envolvem planejamento e reprodução do capital no Brasil, entre 1964 e 2004, 

procurando identificar o condicionamento e/ou determinação que os padrões de 

reprodução do capital, em termos internacionais, e sua materialização nos modelos 

econômicos e seus padrões de acumulação e financiamento, em termos nacionais, 

exerceram sobre esta instituição e leituras conduzidas por alguns dos seus técnicos, 

sobretudo economistas. A seleção dos estudos conduzidos no âmbito do IPEA e dos 

depoimentos realizados por dirigentes e técnicos da instituição, bem como a estruturação 

das entrevistas conduzidas focaram as referidas trajetória e leituras. 

Este estudo remete necessariamente para o papel que o Estado e o planejamento 

econômico e social ocuparam na sociedade brasileira, tendo em vista investigar a 

trajetória do IPEA e de técnicos ipeanos na condição, respectivamente, de intelectual 

orgânico
3
 institucional e de intelectuais orgânicos individuais de ‘funções estritas’ e/ou de 

‘funções amplas’, vinculados ao mundo do capital. Neste sentido, o meu objeto de estudo 

se insere nos estudos de instituições e de suas elites político-administrativas em uma 

perspectiva calcada na interdependência entre o mundo da produção, a política e a 

ideologia.  

Os estudos sobre instituições e suas elites político-administrativas, em que pese a 

diversidade de abordagens e conclusões, tradicionalmente focam temas como as suas 

formas de atuação, as relações que estabelecem com as classes e camadas sociais, o grau 

de independência e de autonomia em relação aos interesses econômicos e políticos 

dominantes e as suas origens históricas e suas transformações. Estes e outros temas 

estudados, não raramente, são informados pela identificação e caracterização das 

estratégias de poder e as relações políticas estabelecidas por instituições e intelectuais 

nessa direção (MICELI, 1981; MARTINS, 1984; LAMOUNIER, 1994; DURAND, 

1997). 

Esses estudos têm como referência a teoria política liberal, que concebe uma 

distinção entre a sociedade civil e a sociedade política (Estado). Nela, a sociedade civil é 

                                                 
3
 Antonio Gramsci (1979, p. 3 e 4) compreendeu como tal o intelectual diretamente vinculado com as 

perspectivas políticas e ideológicas das classes sociais fundamentais (ou essenciais) da sociedade, 

organizando a hegemonia (das classes dominantes) ou a contra-hegemonia (das classes dominadas ou 

subalternas) no âmbito de uma sociedade. 
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o reino da liberdade, da livre iniciativa, e a sociedade política (Estado) é o reino do poder 

concentrado, da regulação. Nesta perspectiva, a equação liberal para aquilatar aspectos 

como o grau de liberdade e democracia e de racionalização, modernização e organização 

presentes nas relações de caráter sócio-políticas, vigentes em uma dada sociedade, é 

diretamente determinada pela distribuição inversamente proporcional da presença da 

sociedade civil e da sociedade política (Estado): quanto menor a presença do Estado e 

maior a da sociedade civil, maior é o grau de liberdade e democracia e de racionalização, 

modernização e organização das relações sociais de caráter sócio-político, e vice versa. 

Na perspectiva desses estudos, o Brasil, a exemplo dos demais países que os 

liberais denominam como ‘não desenvolvidos’ (‘atrasados’, ‘subdesenvolvidos’, ou ainda 

‘emergentes’)
4
, ocorrem relações de poder marcadas por um aparato estatal forte e por 

mecanismos de representação política frágeis. Assim, a relação estabelecida entre a 

sociedade política forte e a sociedade civil frágil é causa e efeito de um sistema de poder 

político autoritário centrado no Estado, tomado como uma estrutura burocrática altamente 

concentrada e ensimesmada, cuja contraface é a fragilidade da organização da sociedade 

civil e da estrutura partidária.  

                                                 
4
 As origens dos dualismos que distinguem os países como modernos/atrasados, 

desenvolvidos/subdesenvolvidos, industrializados/não industrializados, avançados/emergentes, entre 

outros, remete ao keynesianismo, posto que ele, ao promover a crítica à visão neoclássica de equilíbrio 

perfeito do sistema capitalista, então hegemônica no âmbito do liberalismo entre 1880 e 1930, introduzindo 

a ideia do capitalismo como um sistema instável e cíclico, sujeito a crises e sem pleno emprego, apontava 

na direção de políticas públicas anticíclicas e de planejamento em prol do crescimento econômico dos 

países capitalistas. Assim, partindo da identificação de que alguns países (modernos, desenvolvidos, 

industrializados, avançados) possuíam maior progresso industrial, tecnológico e financeiro em relação a 

outros (atrasados, subdesenvolvidos, não industrializados, emergentes), foram abertas as condições para o 

desenvolvimento teórico do desenvolvimento dos países com base na ação política do Estado, isto é, que 

países não somente passariam por etapas de desenvolvimento, mas também que etapas poderiam (ou 

deveriam) ser induzidas ou dirigidas pelo Estado na direção do desenvolvimento. Neste contexto, nos anos 

1950, foram formuladas as teorias do desenvolvimento econômico neoclássicas, keynesianas e 

estruturalistas. Conforme Fiori (1997, S/D), depois da Segunda Guerra Mundial foi sendo viabilizada ou 

legitimada a preocupação e a vontade política “com o desenvolvimento visto desde então como um 

processo possível de ser induzido ou acelerado politicamente, e portanto diferente, na teoria econômica, da 

ideia do simples crescimento. É algo que implicaria transformações de tipo institucional, estrutural e uma 

aceleração do processo de crescimento, da acumulação capitalista (...). Nascem as chamadas teorias do 

desenvolvimento e nasce o desenvolvimentismo, como a ideologia que justificava, compreendia e ao 

mesmo tempo legitimava a descoberta e a consciência de que o mundo era terrivelmente desigual. De certa 

maneira, esta questão era respondida com a ideia e a proposta de que ele é desigual, mas isto é superável, 

porque não é inevitável que todos os países do mundo cresçam na mesma velocidade em que cresceram as 

economias capitalistas que se desenvolveram anteriormente (...). Ou seja, de que era possível a recuperação 

do atraso e portanto vencer desigualdades diminuindo as intoleráveis distâncias econômicas e sociais (...). 

Mas, mesmo tendo sido decisiva a contribuição latino-americana, não se pode negar que o impulso original 

da preocupação com o desenvolvimento, como projeto global para o mundo atrasado, ganhou força, 

basicamente, a partir dos países centrais” (FIORI, 1997, S/D).  
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A amplitude da presença e da legitimidade do Estado, da sua burocracia e desse 

tipo de poder impõe uma lógica assentada no neopatrimonialismo
5
, isto é, reproduz, no 

contexto de um processo de progressiva racionalização, modernização e organização 

econômica, modalidades de conduta de instituições públicas e das suas elites político-

administrativas e das elites políticas tradicionais
6
 – que compartilham o direcionamento 

do aparato estatal – saberes e práticas marcadas pela privatização da esfera pública, que 

imprimem relações políticas e político-administrativas não apoiadas rigorosamente nas 

normas, no mérito e no bem público. O neopatrimonialismo, por sua vez, reproduz a sua 

contraface sob formas como o clientelismo, nepotismo, cooptação, tráfico de influência e 

personificação do poder. Nesse contexto, a esfera pública constitui-se em espaço político 

onde se manifestam as relações clientelistas de troca de favores em troca de apoio 

político, reproduzidos tanto na esfera privada quanto na própria esfera pública. Maria 

                                                 
5
 Max Weber definiu como dominação patrimonial “toda dominação que, originariamente orientada pela 

tradição, se exerce em virtude de pleno direito pessoal” (WEBER, 1991, p. 152). Florestan Fernandes, 

incorporando estes conceitos ao seu método materialista dialético histórico, reconheceu a preexistência do 

tradicionalismo e da dominação patrimonialista à formação do capitalismo no Brasil, bem como 

correlacionou o advento da independência e da formação do Estado nacional brasileiro ao progressivo 

solapamento dos mesmos quando afirmou: “À medida que se intensifica a expansão da grande lavoura sob 

as condições econômicas, sociais e políticas possibilitadas pela organização de um Estado nacional, 

gradualmente uma parcela em aumento crescente de “senhores rurais” é extraída do isolamento do engenho 

ou da fazenda e projetada no cenário econômico das cidades e no ambiente político da Corte ou dos 

Governos Provinciais. Por aí se deu o solapamento progressivo do tradicionalismo vinculado à dominação 

patrimonialista e começou a verdadeira desagregação econômica, social e política do sistema colonial” 

(FERNANDES, 1981, p. 27 e 28). Pode-se utilizar o conceito ‘neopatrimonialismo’ como manifestação de 

práticas de poder político que se nutre de uma cultura política histórica, que se incorporou como forma e 

estilo de exercício do poder burguês e que se orienta pela privatização da esfera pública sob a forma 

personificada de exercício de poder, no contexto da formação capitalista consolidada.  
6
 A categoria elite política foi fruto de desenvolvimento teórico para o qual concorreram diversos 

pensadores sociais. Pode-se destacar Vilfredo Pareto (1996), para quem o conceito de elite estava centrado 

na qualidade de determinados segmentos de exercer persuasão e força no âmbito das relações sociais. No 

governo ele afirmou ocorrer circulação da elite num processo de renovação contínua. Segundo Pareto 

(1996, p. 79) “a história nos ensina que as classes dirigentes sempre tentaram falar ao povo a linguagem 

que elas acreditavam não ser a mais verdadeira, mas a que melhor convinha ao objetivo a que elas se 

propunham”. Gaetano Mosca (1975) formulou a categoria classe política. Para Mosca, o monopólio de 

poder estava centrado na habilidade do controle de alguma força social (religião, dinheiro, armas) que fosse 

hegemônica em determinados grupos sociais. A transformação social decorria da capacidade de um grupo 

social, por meio da colaboração, obter força social, posto que dela dependia o exercício de poder. A 

civilização evoluiu com base na formação de regras morais, posto que “tudo isso não podia ser conseguido 

senão pela união de numerosos grupos humanos, a fim de formar uma sociedade única cuja organização 

estivesse fundada essencialmente sobre a colaboração, consciente ou inconsciente, dos indivíduos que dela 

fazem parte” (MOSCA, 1975, p. 14). Antonio Gramsci, por sua vez, desenvolveu a categoria classe 

dirigente. Ela aparece como parte integrante dos intelectuais orgânicos que desenvolvem a direção política 

de forças sociais e políticas em uma determinada situação histórica, como parte integrante da construção da 

hegemonia ou da contragemonia. Por elites políticas tradicionais compreendemos os políticos profissionais 

integrados no processo de gestão e/ou construção do Estado, organizados em partidos políticos, ocupando 

ou não funções parlamentares ou executivas. Nesta perspectiva, as elites políticas tradicionais compõem o 

segmento dos intelectuais orgânicos diretamente envolvidos com a gestão e/ou construção do Estado 

(GRAMSCI, 1979, p. 3 e 4). Assim, o termo não denota elites ou oligarquias políticas estaduais tradicionais 

ou conservadoras, em contraposição a elites “recém-constituídas” (ou elites políticas “purificadas”) e a 

elites federais (ABRUCIO e SAMUELS, 1997; ARRETCHE, 1996). 
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Rita G. Loureiro Durand expressou de forma exemplar este tipo de abordagem quando 

afirmou que: 

 

Neopatrimonialismo e sua contraface de clientelismo e cooptação, 

ausência de grupos autonomamente organizados na sociedade e a 

consequente fragilidade da estrutura partidária constituem os traços 

centrais do autoritarismo brasileiro e as bases de sua estrutura 

burocrática. Consequentemente, a máquina administrativa constitui-se 

como espaço onde se manifestam as relações clientelistas de troca de 

favores – cargos, subsídios, encomendas públicas, etc. – por apoio 

político. (DURAND, 1997, p. 103) 

 

Nos estudos referenciados na teoria política liberal, os Estados Unidos, a exemplo 

dos demais ‘países desenvolvidos’, são normalmente invocados como modelo de uma 

sociedade na qual a sociedade civil (robusta e estruturada) controla e submete a sociedade 

política. Segundo essa perspectiva, nesse país ocorrem relações de poder nos quais o 

sistema político, ordenador da referida relação, se apóia em uma diversidade de 

organizações da sociedade civil, independentes e engajadas política e socialmente, e em 

um sistema partidário forte e enraizado. Como resultado dessas relações, a sociedade civil 

influencia, controla e configura a sociedade política, em particular a sua elite político-

administrativa e o governo, mas, também, controla os partidos e as elites políticas 

tradicionais, que são partes integrantes da própria sociedade civil. 

Portanto, na perspectiva dos estudos referenciados na teoria política liberal o fator 

essencial para a compreensão do papel assumido pelas instituições e por suas elites 

político-administrativas na sociedade brasileira deve ser buscado nas características do 

seu sistema político-partidário frágil e na inorganicidade das suas organizações sociais 

não partidárias e não estatais, e da sua estrutura burocrático-administrativa estatal 

hipertrofiada, isto é, na sociedade civil fraca e na sociedade política (Estado) forte, 

contexto que determina aspectos como a fragilidade da representação política da 

sociedade civil e as relações sócio-políticas autoritárias e oficialismo estatal. Neste 

sentido, o direcionamento do estudo que tem como referência a teoria política liberal, 

quando focado nas instituições e nas suas elites político-administrativas, volta-se para a 

investigação do ‘como’ e da ‘forma’ que a esfera pública se transforma em espaço 

político onde se manifestam as relações clientelistas de troca de favores (cargos, 

subsídios, encomendas públicas) em troca de apoio político, bem como, invertendo a 

lógica, do ‘como’ e da ‘forma’ que deve assumir a superação dos obstáculos que 

comprometem a constituição de relações democráticas pelo lado da sociedade política e 
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pelo lado da sociedade civil, isto é, pelo aperfeiçoamento das instituições e das suas elites 

político-administrativas e pela elevação da qualidade da representação política por meio 

da organização da sociedade civil, do fortalecimento dos partidos políticos e da crescente 

qualificação das elites políticas tradicionais. Assim, são estudos, em que pese a 

diversidade de abordagens e conclusões, que se voltam em última instância para a 

regulação da sociedade a partir de um paradigma pré-figurado de democracia liberal 

representativa (MICELI, 1981; MARTINS, 1984; LAMOUNIER, 1994; DURAND, 

1997)
7
. 

Os estudos das instituições de pesquisas econômicas, puras e/ou aplicadas, e dos 

seus economistas (economistas acadêmicos e/ou economistas técnicos), presentes nas 

esferas públicas e privadas, que seguem este referencial teórico-metodológico de 

investigação, salientam aspectos como a influência que os “pais fundadores” e os 

dirigentes exercem nas instituições, os vínculos que as instituições estabelecem com 

órgãos, agências e empresas públicas e privadas, os estudos e serviços desenvolvidos que 

marcam suas trajetórias históricas e as transformações que instituições e seus intelectuais 

economistas vivenciam ao longo do tempo. Nestes estudos, assumem um destaque 

especial os processos de instabilidade institucional vividos pelas instituições, sobretudo, o 

impacto que esses processos acarretam na trajetória das instituições e dos seus quadros 

economistas (economistas acadêmicos e/ou economistas técnicos). Instabilidade esta que 

se materializa como desdobramentos do patrimonialismo e da sua contraface representada 

por processos como clientelismo, nepotismo, cooptação, tráfico de influência, 

personalização do poder, cujas raízes remetem às relações entre sociedade civil e 

sociedade política (DURAND, 1997; LOUREIRO, 1997; GOMES, 1994).  

O norte teórico-metodológico desta minha pesquisa contrapõe-se àquele acima 

sumariado. Busca promover a investigação de instituições e de suas elites político-

administrativas a partir da compreensão de que a sociedade civil, composta por 

organizações do mundo do trabalho e do mundo do capital, e a sociedade política 

                                                 
7
 Maria Rita G. Loureiro Durand expressou este tipo de abordagem quando concluiu que as atividades de 

assessoria que o IPEA presta “ao Ministério do Planejamento estão frequentemente sujeitas a contingências 

e ao peso político dos ministros do planejamento no conjunto do governo. Se o ministro é forte, participa 

ativamente das políticas macroeconômicas e tem confiança pessoal nos técnicos do Ipea, esta instituição é 

acionada. Se, ao contrário, o ministro não participa de forma decisiva das políticas macroeconômicas, como 

foi o caso mais recente de Beni Veras, o Ipea fica marginalizado de sua função de assessoria técnica. Além 

disso, se o ministro tem sua própria equipe de assessores e não confia no Ipea, seja por orientações teóricas 

– como foi o caso de Delfim nos anos 70 e 80 –, ou seja porque percebe crise ou descoordenação interna 

dos órgãos como ocorreu no período do ministro João Sayad, o Ipea não é acionado” (DURAND, 1997, p. 

112). 
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(Estado), o aparato estatal das classes dominantes, formam um todo complexo, cuja 

separação possui caráter apenas teórico-metodológico. A sociedade civil, cuja hegemonia 

e contra-hegemonia são tecidas a partir das lutas entre as organizações (ou instituições) 

do mundo do trabalho e as organizações (ou instituições) do mundo do capital, e a 

sociedade política (Estado), onde se materializa uma autonomia relativa em relação aos 

interesses dominantes no processo de acomodação de contradições e conflitos sociais 

para assegurar a perpetuação desses mesmos interesses, conformam partes de um todo 

complexo, que se ordena como uma estrutura de dominação social (GRAMSCI, 1978; 

MARX e ENGELS, 1984). 

Conforme anteriormente indicado a perspectiva desta minha pesquisa é investigar 

uma dimensão pouco presente nos estudos sobre instituições e suas elites político-

administrativas, qual seja, os vínculos que instituições e suas elites político-

administrativas estabelecem com o padrão de reprodução do capital vigente em termos 

mundiais, que se materializam nos modelos econômicos e nos padrões de acumulação e 

financiamento nacionalmente estabelecidos, bem como o impacto institucional que as 

limitações e crises e que as transições dos referidos padrões e modelos exercem sobre as 

instituições públicas (e suas elites político-administrativas) do mundo do capital. 

Impactos que são comumente apreendidos pelos estudos que se orientam pela teoria 

política liberal como ‘instabilidade institucional’ vividas ‘pelas’ instituições e suas elites 

político-administrativas, emergidos da lógica de poder assentado no neopatrimonialismo 

e na sua contraface sob formas como o clientelismo, cooptação, tráfico de influência, 

personificação do poder, posto que esses estudos não realizam uma abordagem que 

integra dialeticamente o mundo da produção e o mundo da política e da ideologia, isto é, 

uma abordagem no qual a determinação social exercida sobre instituições e suas elites 

político-administrativas seja apreendida a partir do movimento de totalidade. 

Na perspectiva desta minha pesquisa, a conformação dos padrões de reprodução 

do capital, modelos econômicos e padrões de acumulação e financiamento, bem como as 

suas limitações e crises e as suas transições, acarretam desdobramentos políticos, 

econômicos, sociais, jurídicos. Equivale dizer que os referidos padrões e modelos 

impactam setores de atividade econômica, instituições, intelectuais orgânicos, partidos 

políticos, com repercussões qualitativas sobre o bloco histórico
8
. 

 

                                                 
8
 Antonio Gramsci (1978, p. 63) compreendeu como tal a totalidade complexa formada pelas forças 

materiais, pela política e pela ideologia numa determinada formação social. 
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I.2. Referencial teórico e metodológico 

Para Marx, a ideia não preexiste ao real (a sociedade concreta em seu movimento 

e sob contradições). A ideia expressa e compõe o próprio real materializado no 

pensamento do homem.  

O real, por sua vez, apresenta-se como um fluxo permanente de movimento 

contraditório. Este movimento é um dado objetivo do real, visto que emerge das próprias 

bases sobre as quais historicamente o configura. Portanto, independentemente da própria 

compreensão das ideias de movimento e de contradição (ou das representações 

construídas no âmbito do pensamento, tendo em vista expressá-las), elas percorrem o 

pensamento e a prática dos homens. 

Marx concebeu o real como processo histórico. Na sua concepção, esse real 

encontra-se regido por dinâmicas históricas que se expressam por meio de modos de 

produção (e reprodução) da sociedade e de formações sociais específicas. O real como 

movimento processual, em grande medida independente da vontade, consciência e 

intenção dos homens, por um lado, mas também como sendo passivo, ao mesmo tempo, 

de ser determinado concretamente pela vontade, consciência e intenções dos homens 

como agentes sociais diferenciados, por outro. 

Marx compreendeu o real constituído pelas forças produtivas e pelas relações de 

produção, que em suas relações concretas e socialmente estabelecidas formam a estrutura 

(ou base) econômica da sociedade – o mundo da produção – e proporciona as bases 

materiais a partir das quais se edifica a superestrutura – o mundo da política e da 

ideologia. Segundo ele, sobre a estrutura “(...) se levanta a superestrutura jurídica e 

política e à qual correspondem determinadas formas de consciência social” (MARX; 

ENGELS, v. 1, 1984, p. 301).  

Marx concebeu, ainda, uma interação e uma interdependência profunda entre a 

estrutura, responsável pela produção e reprodução da vida material da sociedade, e a 

superestrutura, responsável pela produção e reprodução da vida jurídica, política e 

ideológica dessa sociedade. Assim, não reconheceu em aspectos como as leis, as 

instituições, as formas do Estado e as expressões subjetivas dos indivíduos, segmentos e 

classes sociais, uma autonomia e independência das condições materiais de existência da 

sociedade. 
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I.2.1. O todo e as partes 

O pensamento dialético compreende de início que todos os elementos da realidade 

se encontram em movimento e que o mesmo é impulsionado pela dinâmica contraditória 

e conflitiva presente na vida social. Compreende, ainda, que estes elementos compõem 

um ‘todo’ e que se encontram interdependentes e correlacionados em um encadeamento 

que envolve relações ‘necessárias’ e ‘desvios’.  

Disso decorre que não há pontos de partida absolutamente certos para a 

compreensão do real, visto que a compreensão do ‘todo’ pode ter início em diversos 

lugares de materialização desse real; os problemas formulados não são definitivamente 

resolvidos, pois convivem com as limitações do desenvolvimento da ciência, do 

condicionamento das necessidades sociais de cada tempo histórico, das ‘lentes 

ideológicas’ de quem os elabora e do fluxo permanente de mudança e de transformação 

do real que engendra novos problemas; e o pensamento não avança em linha reta, à 

medida que todo conhecimento parcial somente assume o seu verdadeiro significado no 

conjunto maior que ele integra, bem como o conjunto somente pode ser conhecido pelo 

avanço do conhecimento das partes que o compõe. A investigação da obra ou depoimento 

de um intelectual orgânico do IPEA, por exemplo, mesmo quando submetido a 

escrutínios rigorosos como a aferição delas em face da biografia do autor, a identificação 

do essencial e do acidental presente no corpus do seu trabalho, a compreensão do 

contexto social que sobredeterminou o pensamento do autor, sua obra e seu depoimento e 

a revelação dos vínculos de classe (assumidos ou não), poderá não ser definitiva, dando 

lugar a novas investigações. 

A totalidade
9
, que é ao mesmo tempo o todo e as partes sob certa estrutura e 

dinâmica concretas, estabelece para o pesquisador a necessidade, que se configura em 

problema: o corte a ser realizado no dado empírico (o fato, o elemento, o objeto)
10

. Na 

                                                 
9
 Nicola Abbagnano definiu totalidade como “um todo completo em suas partes e perfeito em sua ordem 

(...), que se distingue de todo, cujas partes podem mudar de disposição sem modificar o conjunto” (1998, p. 

963). Para Tom Bottomore “a totalidade social na teoria marxista é um complexo geral estruturado e 

historicamente determinado. Existe nas e através das mediações e transições múltiplas pelas quais suas 

partes específicas ou complexas – isto é, as “totalidades parciais” – estão relacionadas entre si, numa série 

de interrelações e determinações recíprocas que variam constantemente e se modificam. A significação e os 

limites de uma ação, medida, realização, lei, etc. não podem, portanto, ser avaliados, exceto em relação à 

apreensão dialética da estrutura da totalidade. Isso, por sua vez, implica necessariamente a compreensão 

dialética das mediações concretas múltiplas que constituem a estrutura de determinada totalidade social” 

(1988, p. 381).  
10

 Nas palavras de Lucien Goldmann (1979, p. 13 e 14): “Eis porque, se bem que nunca se possa chegar a 

uma totalidade que não seja ela mesma elemento ou parte, o problema do método nas ciências humanas é o 

corte do dado empírico em totalidades relativas suficientemente autônomas para servir de quadro a um 

trabalho científico”. E continua: “Se, entretanto, pelas razões que acabamos de enunciar, nem a obra nem o 
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minha pesquisa as fontes empíricas selecionadas foram predominantemente textos 

publicados, depoimentos recolhidos e entrevistas por mim conduzidas. A seleção teve 

como perspectiva captar o condicionamento que determinados padrões de reprodução do 

capital, materializados em modelos econômicos e em padrões de acumulação e 

financiamento, exerceram na trajetória do IPEA e na produção de técnicos ipeanos, 

sobretudo dos economistas. 

 

I.2.2. Modo de produção e formação social 

Para Marx, o modo de produção é o conceito teórico, genérico e abstrato concreto, 

sendo ainda uma elaboração em nível do pensamento que se presta a contribuir com os 

estudos de uma formação social concreta e específica. Como conceito abstrato concreto 

está em constante construção, visto que os estudos sócio-históricos permitem a 

descoberta de novos elementos e relações no âmbito do próprio conceito.  

O conceito ‘formação social’, por sua vez, explica a realidade social concreta e 

específica. Portanto, é um conceito menos abrangente, o qual nos remete a uma formação 

histórica específica
11

. 

O modo de produção e a formação social pressupõem uma dinâmica de 

movimento que opera a partir de certas características. Mészáros (2002, p. 94-106) lançou 

mão do conceito “sistema de sociometabolismo” para retratar essa dinâmica de 

movimento, isto é, o conjunto de relações sociais, instituições e ideologias que se 

articulam em movimento para assegurar a divisão hierárquica do trabalho intrínseco a 

cada modo de produção. Nessa perspectiva, este sistema tende a interiorizar-se nos 

indivíduos e nos grupos sociais, reduzindo-os a personas individuais e coletivas do 

sistema de sociometabolismo vigente, naturalizando/eternizando a divisão hierárquica do 

trabalho. 

Partindo desta perspectiva teórica, a identificação do sistema de sociometabolismo 

e a checagem do itinerário do intelectual orgânico e da sua obra ou depoimento com o 

                                                                                                                                                  
individuo são totalidades suficientemente autônomas para fornecer o quadro de um estudo científico e 

explicativo dos fatos intelectuais e literários, resta-nos saber o grupo, enfocado sobretudo da perspectiva de 

sua estruturação em classes sociais, poderia constituir uma realidade que nos permitisse superar as 

dificuldades encontradas no plano do texto isolado ou ligado unicamente à bibliografia” (GOLDMANN, 

1979, p. 14). 
11

 Tom Bottomore salientou que Marx fez pouco uso da expressão ‘formação social’, empregando-a 

frequentemente com o mesmo sentido de sociedade (pré-histórica, escravista, feudal, etc.).  Neste sentido, 

essa expressão permaneceu retratando uma realidade demasiadamente abrangente. Os estruturalistas 

consagraram na expressão uma outra dimensão, qual seja, “sociedades particulares (por exemplo, a França 

ou a Inglaterra como uma sociedade)” (1988, p. 159). 



 26  

mesmo permitem aquilatar o quanto um (intelectual) e outro (obra e depoimento) e ambos 

(intelectual e obra e depoimento), como conjunto, reiteram ou contestam o sistema de 

sociometabolismo vigente. Mészáros, confrontando Hegel com o sistema de 

sociometabolismo do capital, afirmou: 

 

O fato de Hegel, como gênio filosófico, perceber e criticar as falácias 

cometidas por seus predecessores e depois – como se nada houvesse 

acontecido – continuar a cometê-las repetidamente ele próprio mostra 

que o que está em jogo não é a intrusão de “falácias lógicas” mais ou 

menos evitáveis. A persistência teimosa de premissas injustificáveis, 

que antecipam circularmente as conclusões desejadas, demonstra que as 

necessidades sociais estão funcionando em todas essas concepções de 

“sociedade civil” burguesa. Mesmo o maior gênio filosófico fica 

irremediavelmente limitado pela estreita via imposta a ele pelo ponto de 

vista do capital; terá de pagar um preço alto por sua tentativa inútil de 

conciliar e harmonizar os antagonismos internos do sistema 

estabelecido dentro dos confins do que ele visualiza como 

“absolutamente o fim da história”. (MÉSZÁROS, 2002, p. 72)  

  

Assim, anteriormente a uma investigação do conteúdo e da forma do alinhamento 

de classe do intelectual e da sua obra e depoimento é possível investigar o grau de 

cumplicidade ou de contestação que ele e sua obra e depoimento assumem com relação à 

formação social em que se inserem e o “sistema de sociometabolismo” a partir do qual a 

referida formação se reproduz. Na minha pesquisa, a investigação de obras e depoimentos 

de autoridades e de técnicos ipeanos busca, dentre outros objetivos, apreender o papel que 

o IPEA desempenhou no desenvolvimento do capitalismo brasileiro, de 1964 a 2004, que 

integra a formação social brasileira do tempo presente, e, pelo contrário, como as 

transformações contidas nesse desenvolvimento interferiram na função social 

desempenhada pela instituição. 

 

I.2.3. Os intelectuais e as suas obras e depoimentos 

O “sistema de sociometabolismo” intrínseco a cada modo de produção e as 

formações sociais dele emergidas possuem uma dinâmica de movimento que lhes são 

próprias. Todavia, materializam-se obviamente as formas específicas deste sistema em 

cada formação social historicamente determinada.  

Nesta perspectiva teórica, a materialização do “sistema de sociometabolismo” 

ocorre por meio do conjunto complexo que articula estrutura e superestrutura como 

singularidade historicamente constituída em cada formação social. Assim, a investigação 
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do intelectual e da sua obra e depoimento deve considerar também este conjunto 

complexo. 

 

I.2.3.1. Intelectuais e bloco histórico 

A totalidade complexa é a unidade entre estrutura (forças materiais ou forças 

econômicas), e superestruturas (a política e a ideologia). A sua materialização, como 

formação social concreta e especifica, comporá um ‘bloco histórico’. Conforme Gramsci:  

 
(...) a análise destas afirmações, creio, conduz ao fortalecimento da 

concepção de ‘bloco histórico’, no qual, justamente, as forças materiais 

são o conteúdo e as ideologias são a forma – sendo que esta distinção 

entre forma e conteúdo é puramente didática, já que as forças materiais 

não seriam historicamente concebíveis sem forma e as ideologias 

seriam fantasias individuais sem as forças materiais. (GRAMSCI, 1978, 

p. 63) 

 

Para Gramsci (1978), esta unidade é fruto de um processo histórico específico, ao 

longo do qual se combinam aspectos como revolução e restauração, modernização e 

tradicionalismo, guerra de movimento (lutas políticas e conflitos sociais abertos) e guerra 

de posição (lutas pelo direcionamento ideológico-cultural da sociedade), no contexto de 

políticas de alianças e de correlações de forças estabelecidas entre as classes sociais sob 

contradição e conflito, convergência e rivalidade.  

Esse conjunto complexo assume uma singularidade histórica no plano nacional, a 

exemplo do bloco histórico industrial-agrário, conformado no contexto do 

‘ressurgimento’ do Estado italiano, isto é, ao longo do processo de unificação italiana. 

Este bloco histórico configura novas relações de classes, nova institucionalidade, bem 

como repercute, entre outros campos, na literatura e nas artes. 

Para Gramsci, a interiorização e a exteriorização do bloco histórico expressa-se 

nas múltiplas manifestações objetivas e subjetivas da sociedade. Segundo ele, “o 

raciocínio tem como base a reciprocidade necessária entre estrutura e superestruturas 

(reciprocidade que é, portanto, o processo dialético real)” (GRAMSCI, 1981, p. 53).  

No âmbito da sociedade civil, os embates políticos e ideológicos entre as 

organizações sociais do capital e do trabalho repercutem nos diversos níveis da vida 

social, isto é, na complexidade representada pelo bloco histórico. A correlação de forças 

políticas entre as referidas organizações sociais amplia ou reduz a presença dos interesses 

das classes dominantes e das classes dominadas fundamentais (ou ‘essenciais’), na 

produção e nas políticas públicas do Estado. A maior ou menor afirmação ideológica das 
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classes dominantes (hegemonia) ou das classes dominadas (contra-hegemonia) 

materializa o grau de ‘conversão’ da ‘concepção de mundo’ das classes dominantes em 

‘concepção de mundo’ introjetada pelas classes dominadas, ou a sua desconstrução em 

favor de uma nova ‘concepção de mundo’ oriunda das classes subalternas na sociedade, 

mas sempre: 

 

(...) se manifesta implicitamente na arte, no direito, na atividade 

econômica, em todas as manifestações de vida individuais e coletivas – 

isto é, o problema de conservar a unidade ideológica de todo o bloco 

social, que está cimentado e unificado justamente por aquela 

determinada ideologia. (GRAMSCI, 1978, p. 16) 

 

No processo de dominação e de libertação política e de afirmação da hegemonia e 

da contra-hegemonia, os intelectuais em sentido estrito, qual seja, os homens que 

exercem funções de organização e sistematização da consciência social e as divulgam de 

modo sistemático, enraizando-as no senso comum, cumprem um papel fundamental na 

sociedade
12

. Gramsci distinguiu estes intelectuais em dois grupos, os chamados 

intelectuais tradicionais e os intelectuais orgânicos
13

.  

Os intelectuais tradicionais guardam certa margem de autonomia em relação às 

classes sociais, ao mundo da produção e à própria organização da hegemonia, embora 

colaborando com as classes dominantes e com o seu bloco histórico. Conforme Gramsci: 

 

(...) cada grupo social ‘essencial’, contudo, surgindo na história a partir 

da estrutura econômica anterior e como expressão do desenvolvimento 

desta estrutura, encontrou (...) categorias intelectuais preexistentes, as 

quais apareciam, aliás, como representantes de uma continuidade 

                                                 
12

 Gramsci concebeu de forma ampla os intelectuais, posto que não havia, segundo ele, atividade humana 

que pudesse excluir a intervenção intelectual. De modo que “todos os homens são intelectuais, poder-se-ia 

dizer então, mas nem todos os homens desempenham na sociedade a função de intelectuais” (GRAMSCI, 

1979, p. 7). 
13

 Karl Mannheim, tal como Gramsci, também se ocupou da reflexão da origem, do lugar e do papel social 

dos intelectuais. Mannheim (1974, 1986) recorreu ao termo intelligentsia para identificar o segmento social 

composto por homens que exercem atividades intelectuais em sentido estrito. Este segmento, que segundo 

Mannheim se formou mediante o processo de democratização do acesso à educação e à cultura nos tempos 

modernos, se tornou necessário para a reprodução das atividades públicas e privadas na 

contemporaneidade. A sua origem social diversificada (classes e grupos sociais diversos) e a sua ação 

política com base numa autonomia relativa em relação às classes sociais fundamentais, também concorreu 

para completar a sua especificidade social. Embora Mannheim (1974, 1986) não tenha concebido que a 

intelligentsia estivesse pairando acima das classes, observou que a sua localização ‘entre’ as classes lhe 

reservou um lugar próprio e um papel específico na época moderna: o lugar de mediador dos diversos 

grupos e camadas sociais e o papel de realizar “o exame dos principia media” e planejar a construção e 

reconstrução da sociedade mediante formas de coordenação e controle racional da mesma. A concepção de 

intelectual de Gramsci adotada nesta minha pesquisa, sobretudo o conceito de intelectual orgânico, 

contrapõe-se a essa concepção, posto que situa o intelectual na luta pela hegemonia, tendo como referência 

a classe social na qual tem sua origem e/ou representa. 
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histórica que não fora interrompida nem mesmo pelas mais complicadas 

e radicais modificações nas formas sociais e políticas. (...) Dado que 

estas várias categorias de intelectuais tradicionais sentem com ‘espírito 

de grupo’ sua ininterrupta continuidade histórica e sua ‘qualificação’, 

eles consideram a si mesmos como sendo autônomos e independentes 

do grupo social dominante. (GRAMSCI, 1979, p. 5 e 6) 

 

Os intelectuais orgânicos, por sua vez, estão vinculados diretamente às classes 

sociais fundamentais (ou ‘essenciais’) da sociedade, posto que se formam a partir do 

processo de produção, organizando a hegemonia das classes dominantes ou a contra-

hegemonia das classes dominadas (ou subalternas). Para Gramsci: 

 

(...) 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 também no social e no político: o empresário 

capitalista cria consigo o técnico da indústria, o cientista da economia 

política, o organizador de uma nova cultura, de um novo direito, etc., 

etc. (GRAMSCI, 1979, p. 3 e 4) 

 

O intelectual orgânico, como indivíduo, mas sobretudo como grupo, constitui-se 

em um intelectual de novo tipo, pois está inserido diretamente na vida prática da 

sociedade capitalista, concebendo processos produtivos, organizações políticas classistas, 

tecnologias; e participando concomitantemente da política e da ideologia, construindo 

partidos, órgãos públicos, normas, teorias, escolas ‘científicas’, sempre de maneira 

instrumental (liberal, positivista) ou de maneira emancipatória. Trata-se de 

configurar/expandir um ‘bloco histórico’, seja pela via da reprodução do existente, seja 

pela via da confrontação deste com vistas na configuração de outro. Portanto, a atuação 

do intelectual orgânico “não pode mais consistir na eloquência, motor exterior e 

momentâneo dos afetos e das paixões, mas um imiscuir-se ativamente na vida prática, 

como construtor, organizador ‘persuasor permanente’” (GRAMSCI, 1979, p. 8). 

Nesta minha pesquisa distingui os intelectuais orgânicos em dois grupos, os 

chamados intelectuais orgânicos de ‘funções restritas’ e os intelectuais orgânicos de 

‘funções amplas’. Os intelectuais orgânicos de ‘funções restritas’ ocupam-se de temas, 

atividades e processos de maneira tópica, restrita tão somente a ações moleculares de 

perpetuação ou de contestação de estruturas e relações sociais. Reproduzem ações a partir 

de estruturas e relações sociais nas quais se encontram inseridos, refletindo e agindo tão 

somente sobre o ‘contexto imediato que os envolve’. Os intelectuais orgânicos de 
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‘funções amplas’ ocupam-se de temas, atividades e processos de maneira global, 

desenvolvendo ações de conjunto, de perpetuação ou de contestação de estruturas e 

relações sociais, mas submetendo à crítica (instrumental ou dialético-materialista) suas 

práticas, suas relações institucionais, de modo a conceber outras estruturas e relações 

sociais (reguladoras ou emancipadoras em relação ao capital). 

Apreender aspectos essenciais da relação estrutura-superestrutura no âmbito de 

um bloco histórico certamente se constitui em um dos grandes desafios para uma 

abordagem que se pretende amparada na totalidade dialético-materialista. Um caminho 

nessa direção é a identificação do vínculo que realiza sua unidade por meio dos 

movimentos de sincronia e diacronia entre as forças materiais e as manifestações de 

pensamento de determinados dos grupos sociais portadores de uma concepção de mundo 

e de uma identidade próprios
14

.   

Na perspectiva deste estudo também foi incorporado o termo ‘intelectual orgânico 

institucional’. Ele procura apreender a ação de uma instituição norteada por um conjunto 

de normas formais e não formais que definem a sua função, diretrizes e objetivos sociais, 

bem como que regulam e repõem um conjunto de concepções, saberes e práticas. Este 

conjunto de elementos que integram a ação de uma instituição são comumente 

incorporados na expressão “missão institucional”. Expressão que, por um lado, esconde 

ou vela funções sociais, diretrizes, projetos, planejamentos, lutas de classes, por outro, 

subsume o movimento objetivo à ideia de repetição, de regularidade apreendida de modo 

não dialético.  

O termo ‘intelectual orgânico institucional’ também expressa a ideia de que uma 

instituição não pode ser compreendida como a soma dos seus intelectuais orgânicos. Ela 

vai além dos intelectuais individualmente, constitui-se em um campo de relações sociais, 

de onde emergem uma história institucional do seu momento inaugural e dos seus 

                                                 
14

 Uma contribuição nessa direção foi dada por Karl Mannheim, que partindo da sociologia do 

conhecimento procurou compreender como os estilos de pensamento crescem, desenvolvem, fundem-se e 

desaparecem, bem como a relação estabelecida entre as mudanças nos estilos de pensamento e as formas 

como as mudanças sociais repercutem nos grupos sociais “portadores” desses referidos estilos. Mannheim 

sustentou que “(...) o súbito colapso de um estilo de pensamento geralmente corresponderá o súbito colapso 

do grupo que o sustentava; de forma semelhante, ao amálgama de dois estilos de pensamento, corresponde 

o amálgama dos grupos” (MANNHEIM, 1986, p. 78). O autor procurou reconhecer, do nosso ponto de 

vista, o sentido de classe nos pensadores ou nos artistas de um período histórico como representantes de um 

estilo de pensamento cuja origem reside, assim, em um grupo social. Esse grupo, para além da ideia de 

amálgama, é uma classe social, uma fração de classe ou mesmo um segmento social que se configura como 

um grupo de intelectuais ou de artistas. Nessa perspectiva, a análise da significação de uma obra ou de 

outras formas de discursos (depoimentos, atos públicos) de um autor procura apreender o substrato comum 

identificado a partir da aproximação de outras obras e formas de discursos, cujos conteúdos e formas 

podem se apresentar formalmente convergentes, ou mesmo aparentemente concorrentes e conflitivos, mas 

sempre com conteúdo de classe, de partido.  



 31  

personagens destacados, uma noção de pertencimento, um sentido de função e papel 

social e uma cultura institucional que enquadra e modela, em grande medida, os seus 

“intelectuais orgânicos”, bem como configura leituras e expectativas acerca dela nos 

sujeitos sociais exteriores a ela. 

Na perspectiva deste trabalho o termo ‘intelectual orgânico institucional’ 

procurará retratar a ação intelectual de uma instituição, o IPEA, voltada para a vida 

prática no capitalismo, tendo em vista reproduzi-lo/expandi-lo, isto é, preservar ou 

contestar o ‘bloco histórico’ vigente, sem, todavia, transformar a ordem social. 

 

I.2.3.2. Intelectual orgânico e transformismo institucional  

Na perspectiva deste estudo também foi incorporado o termo ‘transformismo 

institucional’. Ele tem origem no conceito “transformismo”, elaborado por Gramsci na 

análise do período do ‘ressurgimento’ do Estado moderno italiano. O conceito 

‘transformismo’ designou o fenômeno de assimilação e reprodução, por parte de 

indivíduos (transformismo molecular) e/ou agrupamentos políticos e outras organizações 

da sociedade civil (transformismo de grupos), do ideário político-ideológico dos seus 

adversários ou inimigos políticos. Trata-se, enfim, de um processo de adesão (individual 

ou coletivo) ao bloco histórico dominante, por parte de lideranças e/ou organizações 

políticas e culturais dos setores subalternos da sociedade, com o consequente abandono 

das suas antigas concepções e posições políticas contestadoras (GRAMSCI, 1978).  

O termo ‘transformismo institucional’ foi adotado na perspectiva de retratar a 

trajetória de uma instituição pública, no caso o IPEA, que surge e se mantém como uma 

instituição integrada às perspectivas do capital. O termo procura retratar, ainda, o 

processo de reorientação institucional, quando uma instituição vai incorporando novo 

papel e novas atribuições e objetivos sociais, seja no contexto de uma crise e/ou 

reorientação institucional mais ampla, qual seja, do próprio Estado, seja de uma 

reorientação institucional dessa estrutura molecular do Estado (a instituição) determinada 

pelas elites políticas tradicionais e pela elite político-administrativa que dirigem o Estado.  

Esta reorientação frequentemente ocorre sob uma instabilidade institucional, posto 

que rompe com o que até então estava consagrado pelos saberes e práticas que a 

instituição (no seu presente) herdou do passado. São transformações institucionais, não 

raramente, apenas parcialmente apreendidas pelos próprios intelectuais orgânicos de 

funções restritas nela integrados. 
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I.2.3.3. Intelectuais e instituições 

O intelectual, tradicional e orgânico, potencializa a sua capacidade de 

sistematizar, unificar e elaborar os níveis mais elevados e articulados de consciência de 

classe, e de reproduzi-los na sociedade por meio das instituições. Portanto, compreender 

as instituições e as ideologias e, respectivamente, as práticas sociais nelas presentes e as 

formas de sua reprodução na sociedade, torna-se imprescindível tendo em vista qualificar 

e quantificar a atuação do intelectual e o significado da sua obra e depoimento em relação 

à determinada classe social. 

A investigação sobre o intelectual tornou-se um objeto de pesquisa com novos 

horizontes por meio do trabalho de Pierre Bourdieu. O seu método orientou uma análise 

calcada na gênese e estruturas sociais do campo e do habitus e das dinâmicas da sua 

‘confrontação dialética’.  

A estrutura social do campo, a exemplo do contexto representado por uma 

instituição formal, se define por meio de estruturas de relações objetivas. Tal estrutura 

compõe aspectos como padrões de reprodução material, convenções formais e 

costumeiras, relações de poder e hierarquias burocráticas. Portanto, o campo constitui-se 

de relações sociais objetivamente estabelecidas, tendo ou não os sujeitos nele inseridos 

consciência dessa realidade. Segundo Bourdieu: 

 

A teoria geral da economia dos campos permite descrever e definir a 

forma específica de que se revestem, em cada campo, os mecanismos e 

os conceitos mais gerais (capital, investimento, ganho), evitando assim 

todas as espécies de reducionismo, a começar pelo economismo, que 

nada mais conhece além do interesse material e a busca da maximização 

do lucro monetário. Compreender a gênese social de um campo, e 

apreender aquilo que faz a necessidade específica da crença que o 

sustenta, do jogo de linguagem que nele se geram, é explicar, tornar 

necessário, subtrair ao absurdo do arbitrário e do não-motivado os actos 

dos produtores e as obras por eles produzidas e não, como geralmente 

se julga, reduzir ou destruir. (BOURDIEU, 1998, p. 69) 

 

A estrutura social do habitus, por sua vez, expressa a estrutura social do campo 

tornada estrutura mental. Conforme Loïc Wacquant, este conceito reflete a superação da 

oposição entre objetivismo e subjetivismo e do dualismo entre indivíduo e sociedade, 

permitindo apreender: 

 

(...) o modo como a sociedade se torna depositada nas pessoas sob a 

forma de disposições duráveis, ou capacidades treinadas e propensões 

estruturadas para pensar, sentir e agir de modos determinados, que então 
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as guiam nas suas respostas criativas aos constrangimentos e 

solicitações do seu meio social existente. (WACQUANT, 2007, p. 8 e 

9) 

 

O habitus expressa uma aptidão social que é variável no tempo, no lugar e na 

distribuição do poder; transferível para vários domínios da prática social de indivíduos e 

entre indivíduos da mesma classe ou grupo social e que fundamenta os diversos estilos de 

vida; durável, mas não estático, de modo que podem ser erodidos, contestados ou 

desmantelados; dotado de inércia incorporada, visto que as práticas sociais moldadas 

pelas estruturas sociais que as engendram tendem a operar sob um prisma pelo qual as 

últimas experiências são filtradas e os subsequentes estratos de disposições são 

sobrepostos; e introduz uma defasagem entre as determinações passadas e as 

determinações atuais que interagem na estrutura mental (WACQUANT, 2007). Ainda 

segundo Loïc Wacquant: 

 

O habitus fornece ao mesmo tempo um princípio de ‘sociação’ e de 

‘individuação’: ‘sociação’ porque as nossas categorias de juízo e de 

acção, vindas da sociedade, são partilhadas por todos aqueles que foram 

submetidos a condições e condicionamentos sociais similares (assim 

podemos falar de um habitus masculino, de um habitus nacional, de um 

habitus burguês, etc.); ‘individuação’ porque cada pessoa, ao ter uma 

trajectória e uma localização únicas no mundo, internaliza uma 

combinação incomparável de esquemas. Porque é simultaneamente 

estruturado (por meios sociais passados) e estruturante (de acções e 

representações presentes), o habitus opera como o “princípio não 

escolhido de todas as escolhas” guiando acções que assumem o caráter 

sistemático de estratégias mesmo que não seja o resultado de intenção 

estratégica e sejam objetivamente “orquestradas sem ser o produto da 

actividade organizadora de um maestro”. (WACQUANT, 2007, p. 11) 

 

A análise do intelectual e da sua obra e depoimento calcado nas gêneses e 

estruturas sociais do campo e do habitus e das dinâmicas da sua ‘confrontação dialética’, 

por exemplo, em curso em uma instituição de pesquisa econômica aplicada como o IPEA, 

pode incorrer em uma abordagem fenomenológica e estruturalista se concebidos como 

totalidades autônomas ‘absolutas’. Na perspectiva dialética materialista histórica adotada 

na minha pesquisa, na qual a trajetória do IPEA e leituras que seus técnicos realizaram 

sobre planejamento e reprodução do capital no Brasil figura como objetivos centrais, os 

conceitos campo e habitus devem ser apreendidos de modo articulado aos conceitos 

sistema de sócio-metabolismo e bloco histórico. 
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O sistema do capital, que põe e repõe mediações secundárias na sociedade por 

meio do seu sistema de sócio-metabolismo, recria continuamente a divisão hierárquica do 

trabalho nas diversas organizações institucionais e oculta as personas do capital sob 

culturas institucionais e representações sociais nela presentes. O conceito sistema de 

sócio-metabolismo concorre para identificar a determinação social que o sistema do 

capital exerce nas organizações institucionais para além das relações estabelecidas entre 

as estruturas sociais do campo e do habitus, isto é, situa nessas organizações a 

objetividade que se subjetiviza, e vice versa, como processo submetido a um 

condicionamento social mais amplo e aglutinador de representações, relações de poder, 

saberes e práticas, dados pelo sistema do capital, materializando impressões objetivas e 

subjetivas. 

O conceito bloco histórico, por sua vez, permite a identificação de elementos que 

compõem as forças materiais e as superestruturas de uma dada formação social nas 

próprias estruturas sociais do campo e do habitus. Também concorre para a apreensão de 

elementos que caracterizam os vínculos estabelecidos entre as forças materiais e as 

superestruturas nessas estruturas sociais, evidenciando a historicidade das mesmas. 

Os conceitos ‘sistema de sociometabolismo’ e ‘bloco histórico’ proporcionam a 

integração da investigação de estruturas e dinâmicas institucionais, concebidas como 

relativamente autônomas, a estruturas e dinâmicas mais amplas como o modo de 

produção e a formação social. Também proporcionam a identificação das continuidades e 

descontinuidades entre as dinâmicas de movimento que são próprias da instituição e 

aquelas em curso nas estruturas mais amplas acima referidas, e entre a especificidade da 

gênese e estrutura da instituição e a estrutura e movimento da formação social específica 

no âmbito da qual ela se reproduz. 

 

I.2.4. Pesquisa histórica, intelectual e suas obras e depoimentos 

Pode-se afirmar de modo genérico que a pesquisa histórica possui como 

fundamentos últimos a ação do homem no espaço e no tempo. Todavia, desde o 

desenvolvimento das correntes historiográficas Annales e História Social Inglesa o 

entendimento destes fundamentos mudou a consciência dos historiadores e dos demais 

pesquisadores das ciências humanas, proporcionando a apreensão da complexidade dos 

contextos (escritos, oralizados), ou mesmo de contextos sobre e/ou justapostos. Significa 

dizer que as possibilidades de entendimento sobre fontes de pesquisa – o documento – se 
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ampliaram. Qualquer fonte pode ser considerada, dependendo do método e da justeza da 

sua utilidade.  

A investigação de caráter histórico acerca das instituições e dos intelectuais e suas 

obras e depoimentos, na perspectiva adotada nesta pesquisa, deve articular referências 

teórico-metodológicas dialético-materialistas e referências que a ciência histórica e as 

demais ciências humanas acumularam quanto aos fundamentos da contextualização do 

fenômeno estudado. Dentre os fundamentos de contextualização devem-se considerar 

diversas relações.  

Primeiramente, a relação estabelecida entre a estrutura social global e a estrutura 

regional. A estrutura social global, como determinante, não substitui e nem minimiza o 

necessário estudo de estrutura regional. A própria estrutura social global é, em certa 

medida, resultado da composição de estruturas regionais (não simplesmente justapostas, 

mas articuladas por meio de divisões inter-regionais do trabalho, de hegemonias regionais 

construídas), o que evidencia o poder de condicionamento e de interferência que a própria 

estrutura regional exerce na estrutura social global. Coloca-se, nesse ponto, a relação 

dialética entre o todo e a parte. O pressuposto da ontologia, qual seja, o princípio de 

determinação ou condicionamento do todo sobre a parte, não pode ser entendido como 

determinismo, de forma a reduzir a parte a um mero reflexo do todo. 

A relação estabelecida entre a estrutura e a conjuntura parte da compreensão de 

que a estrutura enfatiza a permanência, a reprodução mais ou menos estável das relações 

sociais, das contradições e dos conflitos postos, repostos e recontidos. A conjuntura, por 

sua vez, revela a superfície agitada dos processos históricos, quando vários atores sociais 

individuais e coletivos elaboram opções e conduzem, por meio das lutas política e 

ideológica (ou cultural em sentido amplo), suas escolhas.  

A superação das análises estruturalistas, politicistas, economicistas, entre outras, 

apresenta-se como um grande desafio para historiadores e demais pesquisadores das 

ciências humanas. Um caminho nessa direção é investigar e analisar na conjuntura a ação 

dos grupos e personagens como continuidade e descontinuidade da estrutura. É também, 

pelo contrário, investigar e analisar na estrutura das relações sociais estabelecidas, a sua 

resistência e o seu prolongamento, bem como a sua fragilidade e a sua 

mudança/transformação por meio dos atores sociais (coletivos e individuais) ao longo das 

conjunturas. 

A relação estabelecida entre a estrutura, a classe e a personagem parte da 

compreensão de que os sujeitos da história são os sujeitos coletivos inseridos em uma 
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trama social, cuja qualidade é dada pelas relações de produção e reprodução da 

sociedade. Essa trama é que assegura a singularidade da formação social concreta e 

específica.  

Identificar os vários projetos sociais em disputa, a influência de fatos 

circunstanciais, o papel e o poder assumidos por certas personalidades no processo 

histórico, etc., coloca-se como um grande desafio quando se tem em vista revelar, sob a 

trama social, a essência, o conteúdo e as formas da articulação estabelecida entre a 

estrutura social, a classe social e as personalidades, bem como o ‘centro’ e o ‘periférico’ 

contido nessa articulação.  

A relação estabelecida entre estrutura e superestrutura frequentemente recebe 

primazia de um ou de outro elemento por parte dos historiadores e dos demais 

pesquisadores das ciências humanas. O fundamental nesta questão é a apreensão do 

vínculo que realiza a sua unidade
15

.  

Por fim, a relação estabelecida entre a longa, a média e a curta duração parte da 

compreensão de que essa relação não pode ser tratada fora da relação estrutura-

conjuntura. Deve-se também reconhecer que, na perspectiva da estrutura social global, a 

questão da duração histórica violenta, em alguma medida, a duração histórica em cada 

nível ou esfera da vida social, visto que responde à tempos e dinâmicas não apenas de 

duração e intensidade diferentes, mas também de natureza diferente (o tempo e dinâmica 

das mudanças econômicas, por exemplo, não é o mesmo tempo e dinâmica das mudanças 

ideológicas; mesmo as mudanças de um determinado nível da vida social, por exemplo o 

econômico, possui tempos e dinâmicas diferentes, como podemos concluir por meio da 

comparação entre o tempo e dinâmica dos padrões de reprodução do capital, dos modelos 

econômicos e dos padrões de acumulação e financiamento). 

  

                                                 
15

 Segundo Hugues Portelli: “O estudo das relações entre estrutura e superestrutura é o aspecto essencial da 

noção de bloco histórico. Gramsci, porém, jamais concebeu tal estudo sob a forma da primazia de um ou 

outro elemento desse bloco, como frequentemente consideram alguns de seus estudiosos. Nesse caso, o 

conceito de bloco histórico teria como único objeto a definição da ortodoxia marxista, taxando de 

economicista ou idealista quem se detivesse por muito tempo em um ou outro momento do bloco histórico.  

O ponto essencial das relações entre estrutura-superestrutura reside, na realidade, no estudo do vínculo que 

realiza sua unidade. 

Gramsci qualifica tal vínculo de orgânico. Ora, esse vínculo orgânico corresponde a uma organização social 

concreta: 

Se considerarmos um bloco histórico, isto é, uma situação histórica global, distinguimos aí, por um lado, 

uma estrutura social – as classes que dependem diretamente da relação com as forças produtivas – e, por 

outro lado, uma superestrutura ideológica e política. O vínculo orgânico entre esses dois elementos é 

realizado por certos grupos sociais cuja função é operar não ao nível econômico, mas superestrutural: os 

intelectuais” (1977, p. 15). 
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I.2.5. Padrões e dinâmicas de reprodução do capital 

Na perspectiva deste estudo também foram incorporadas as noções de padrão de 

reprodução do capital, de modelo econômico e de padrão de acumulação e financiamento.  

A noção de padrão de reprodução do capital constitui-se numa categoria que 

procura identificar certas regularidades presentes no processo de reprodução do capital 

em termos de média e de longa duração. Procura, ainda, estabelecer mediações entre o 

nível abstrato mais geral de análise, que se expressa no esquema de reprodução simples e 

ampliada do capital, e o histórico, que materializa a forma que a reprodução do capital 

assume ao longo de um determinado período histórico em escala mundial (HARVEY, 

2002, 2009; OSORIO, 2004). Jaime Osorio firmou que: 

 

El patrón de reproducción del capital expresa las distinciones cómo el 

capital se reproduce en un sistema mundial diferenciado entre centros 

imperialistas, semiperiferias e periferias dependientes, en las regiones y 

las formaciones sociales que los caracterizan, y considera las relaciones 

económicas (particularmente de apropiación-expropiación) que en 

diferentes momentos (y bajo diferentes mecanismos) establecen estas 

unidades. (OSORIO, 2004, p. 17)  

 

A noção de modelo econômico aqui retratado constitui-se numa categoria que 

permite apreender a materialização do padrão de reprodução do capital vigente em termos 

mundiais em uma sociedade capitalista específica. Esta especificidade é determinada pela 

‘convergência’ entre a estrutura econômico-social vigente em uma dada região ou país e a 

ação de incorporação das mesmas no mercado capitalista mundial ordenado por meio do 

padrão de reprodução do capital vigente
16

.  

A estrutura econômico-social acima referida decorre de aspectos como o 

desenvolvimento das forças produtivas (amplitude territorial e recursos naturais, 

disponibilidade e qualificação da força de trabalho, conhecimento, informação e 

tecnologia socialmente construídos, etc.) precedentes, que prefiguram limites e 

possibilidades ao modelo, a composição das forças políticas do bloco no poder, que 

hierarquiza a materialização dos diversos interesses das frações do capital no âmbito do 

modelo, e o processo de reprodução do modelo, que define a estratégia de inserção e 

reprodução do modelo no sistema capitalista mundial sob a vigência de um dado padrão 

                                                 
16

 Esta noção de modelo econômico, portanto, não guarda qualquer relação com a definição de modelos 

micro ou macroeconômicos abstratos de natureza matemática, voltados para explicar ou controlar 

determinado aspecto da realidade econômica, presente em dicionários de economia (SANDRONI, 1999). 
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de reprodução do capital. Portanto, esta noção de modelo econômico o concebe como 

uma estrutura tecida a partir de estruturas e processos internos e externos.    

A noção de padrão de acumulação e financiamento, presente de forma explícita ou 

subjacente em diversos estudos (FERNANDES, 1981; OLIVEIRA, 1984; MELLO, 

1991), constitui-se numa categoria que procura identificar as bases sobre as quais foram 

edificadas a acumulação e o financiamento de um dado modelo econômico. Permite 

apreender as formas de incorporação do país no padrão de reprodução do capital em 

termos mundiais, de articulação setorial e interdepartamental de uma dada estrutura 

produtiva industrial, de composição patrimonial dos capitais nacionais e internacionais e 

de mobilização de recursos para a acumulação e financiamento do capital (as estruturas e 

mobilização da poupança pública e privada, do sistema tributário, do sistema financeiro, 

do endividamento público, entre outras formas), revelando as contradições e os limites 

sobre os quais o modelo econômico foi estabelecido
17

.  

As referidas noções permitem a apreensão de padrões de reprodução do sistema 

capitalista mundial, tanto em termos de formas históricas mais amplas e comuns a 

diversas sociedades, numa média e longa duração histórica, quanto de forma histórica 

específica, em uma sociedade capitalista determinada, numa curta ou média duração 

histórica. Essas noções também contribuem para a apreensão do desenvolvimento 

desigual e combinado do sistema capitalista mundial e a sua consequente estrutura 

heterogênia em termos de centro e de periferia, que configura relações de dominação e de 

dependência presentes nas transformações socioeconômicas de continentes, regiões e 

países; da divisão internacional do trabalho, que define a forma de inserção de cada 

sociedade no mercado capitalista mundial; da noção de ciclos de expansão e de retração 

econômica (sob formas variadas de crises), que permite apreender as reorientações da 

produção capitalista e/ou os limites à sua reprodução determinadas por contradições 

intrínsecas a ela, e da conjuntura vivenciada pela produção e reprodução capitalista, que 

permite identificar a disposição da relação capital-trabalho, do mercado capitalista 

mundial, da situação de um ciclo econômico, entre outros processos.  

                                                 
17

 Francisco de Oliveira, acentuando o papel do financiamento, nos proporcionou um exemplo da 

importância que ocupa a incorporação da noção de padrão de acumulação e financiamento nos estudos que 

focam a formação capitalista brasileira quando apontou a singularidade do modelo econômico 

desenvolvimentista pelo viés do financiamento. Segundo Oliveira, “deslocando-se o eixo da pesquisa do 

problema da geração do valor para o problema do financiamento da acumulação de capital, intenta-se 

conhecer por que caminhos – ou descaminhos – chegou-se ao atual perfil da economia nacional. E, para 

isso, o conhecimento da forma do financiamento revela-se crucial” (OLIVEIRA, 1984, p. 4 e 5). 
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Estas noções concorrem para historicizar o desenvolvimento do sistema capitalista 

mundial ao articular ‘duração’ e ‘regularidades’ presentes na reprodução do capital em 

termos mais gerais e em termos mais específicos a cada sociedade, tanto nos centros 

imperialistas quanto nas periferias dependentes, bem como ao identificar a ascensão, o 

auge e o declínio dos padrões de reprodução do capital e, por consequência, dos modelos 

econômicos e dos padrões de acumulação e financiamento. Também concorrem para 

historicizar esse desenvolvimento ao identificar os períodos e formas assumidas nas 

transições para novos padrões de reprodução do capital, modelos econômicos e padrões 

de acumulação e financiamento, ou ainda períodos e formas de desenvolvimento destes 

ao término das transições. Jaime Osorio, ao focar a noção de padrão de reprodução do 

capital, afirmou que: 

 

La noción de patrón de reproducción del capital permite historizar el 

movimiento de la economía a la luz de las modalidades que asume la 

reproducción en diferentes momentos históricos, sea en el mundo 

imperial o en el dependiente, en el marco de sus interrelaciones. La 

capacidad de historizar la reproducción del capital implica comprender 

las condiciones que hacen posible el ascenso, auge y declinación de um 

patrón o su crisis, al tiempo que considera los momentos de tránsito, 

donde um antiguo patrón no termina de desaparecer o constituirse en 

patrón subordinado y otro nuevo no termina de madurar o convertirse 

en patrón predominante. (OSORIO, 2004, p. 37 e 38) 

 

Portanto, a reprodução do capital somente estabelece um padrão de reprodução do 

capital, um modelo econômico e um padrão de acumulação e financiamento quando 

estabelecem certas ‘regularidades’ na dinâmica de produção, distribuição e consumo das 

mercadorias a partir de padrões específicos de ‘internalização’ de relações político-

econômicas internacionais, e vice versa. Essas ‘regularidades’ se expressam por meio de 

aspectos como o marco político-jurídico, a política institucional e a política econômica, 

posto que a ordem econômica é, em última instância, uma consequência da ordem 

política em sentido mais amplo, mas condensada no Estado, posto que “toda política 

econômica governamental, considerada tanto em nível ideológico como prático, pode ser 

encarada como manifestação particularmente privilegiada de relações entre o Estado e a 

economia” (IANNI, 1986, p. 15). 

A ordem política, oriunda de uma correlação de forças entre os grupos políticos e 

sociais em conflito e em aliança, é determinante quanto ao caráter do Estado e das 

relações que ele estabelece com a economia. O Estado, por meio do governo, do 
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judiciário e do legislativo, materializa um conjunto de ações que configuram uma 

estrutura macroeconômica. Conforme Octavio Ianni:  

 
(...) o modo pelo qual o Estado e a economia se relacionam exprime, 

necessariamente, as relações e influências recíprocas entre o poder 

político e o poder econômico. Isto é, o exame dos conteúdos 

ideológicos e práticos da política econômica governamental pode 

esclarecer a maneira pela qual se organizam, funcionam e transformam 

as relações de dominação (políticas) e apropriação (econômicas) na 

sociedade brasileira. (IANNI, 1986, p. 15 e 16) 

 

A integração entre ordem econômica e política econômica, sob certas 

‘regularidades’ determinadas pelos padrões e modelos anteriormente referidos, pressupõe 

uma acentuada estabilidade política no interior do bloco no poder e nas alianças políticas 

que ele estabelece junto a setores sociais dele excluídos. O bloco no poder e as alianças 

que ele estabelece expressam uma correlação de forças entre as frações do capital (capital 

financeiro e/ou bancário, industrial, agrícola e comercial) e os setores nos quais elas se 

subdividem (grande, médio e pequeno capital), bem como com as camadas médias 

superiores, as elites políticas tradicionais e político-administrativa do Estado
18

 e os 

grupos sociais que integram a classe trabalhadora. 

A política econômica, sobretudo a macroeconômica, materializa a correlação de 

força presente no bloco no poder e nas alianças que ele estabelece, bem como a estrutura 

e os arranjos jurídicos-políticos que asseguram as ‘regularidades’ que se expressam no 

padrão de reprodução do capital, modelo econômico e padrão de acumulação e 

financiamento, vigentes. Em consequência, ocorre a desigualdade de tratamento dos 

diversos interesses materiais presentes na sociedade (IANNI, 1986; OSORIO, 2004). 

A desigualdade de tratamento econômico entre as frações do capital, as camadas 

médias e os trabalhadores, presente nas políticas econômicas, ocorre por meio dos seus 

campos de aplicação, cada qual com os seus respectivos instrumentos. Portanto, a política 

econômica materializa-se por meio de uma diversidade de políticas específicas – política 

monetária (emissão, taxas de juros), política fiscal (impostos, gastos públicos), política de 

comércio (tipos de câmbio, taxas de importação), política de atração de inversões 

                                                 
18

 Autores como Poulantzas (1977), Hirata (1980) e Saes (1985) referem-se à elite político-administrativa 

como ‘tecnocracia’ ou mesmo ‘burguesia de Estado’. Encontra-se implícito nas denominações ‘tecnocracia’ 

e ‘burguesia de Estado’ a compreensão de que este segmento assume não apenas uma margem de atuação 

marcada por uma acentuada autonomia relativa em termos dos limites políticos, econômicos, sociais e 

culturais estabelecidos pelas forças políticas e econômicas que compõem o bloco no poder, mas que 

também é protagonista da construção do Estado e dos processos de reprodução do capital. Como tal, pode, 

inclusive, conflitar com as perspectivas das frações burguesias em sentido estrito, isto é, as frações 

burguesas proprietárias. 
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estrangeiras (impostos sobre remessa de lucros, empréstimos), política de consumo 

(imposto sobre compra e venda, política de juros), política de produção (subsídios e 

incentivos, controle de preços) e política de investimento (taxa de juros, investimento 

público) – que serão necessariamente mais favoráveis a alguns setores do capital, das 

camadas médias e dos trabalhadores, do que a outros (IANNI, 1986; OSORIO, 2004). 

As políticas econômicas podem colocar mais ênfase na ação do Estado, a exemplo 

das políticas econômicas keynesianas, estruturalistas e neoestruturalistas, ou na ação do 

mercado, a exemplo das políticas econômicas liberais e neoliberais. Todavia, sempre 

tenderão a ser guiadas com base nas realidades, com graus variados de contradição com 

as suas doutrinas econômicas de referência e/ou projetos concebidos e orientados a partir 

de soluções concretas e pragmáticas e/ou agenda política e econômica determinada por 

aspectos como o estado das forças produtivas e a correlação de forças políticas entre as 

classes sociais. 

Em termos heurísticos, as noções de padrão de reprodução do capital, modelo 

econômico e padrão de acumulação e financiamento projetam a busca pela apreensão da 

lógica que informa as estruturas e dinâmicas sobre as quais se reproduzem as formações 

sócio-econômicas contemporâneas, o que é imprescindível para a superação de uma 

abordagem fragmentada da realidade. Essa apreensão impõe como demanda abordar o 

econômico a partir da política e das relações sociais, isto é, da economia política, 

sobretudo da macroeconomia, o que requer uma análise necessariamente inter e 

transdisciplinar norteada pela perspectiva de totalidade dialética. 

Embora as noções acima referidas apontem para a categoria estrutura, ela é aqui 

apreendida como uma síntese construída. Portanto, resultado de um elevado nível de 

abstração apoiado em fontes empíricas. 

As fontes empíricas voltadas para a investigação das interações estabelecidas 

entre o IPEA e os padrões de reprodução do capital, cujas materializações ocorrem por 

meio de modelos econômicos e seus padrões de acumulação e financiamento, são, 

sobretudo, textos selecionadas no universo da produção técnico-científica da instituição, 

complementados por meio de depoimentos dos seus dirigentes e técnicos. No que tange a 

essas interações, busca-se identificar como as transformações do processo de reprodução 

do capital em termos internacionais e nacionais repercutiram na função institucional do 

IPEA, com desdobramentos inclusive na sua forma de organização institucional e na 

composição dos seus quadros. 
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CAPÍTULO 1 

CRIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E APOGEU DO IPEA: 1964 A 1979 

 

1.1. O contexto de criação e desenvolvimento do IPEA 

 

1.1.1. Configuração do padrão fordista-keynesiano de reprodução do capital 

Na perspectiva adotada neste estudo, a compreensão do processo que redundou na 

criação do IPEA em 1964 e no subsequente desenvolvimento que esta instituição 

apresentou até 1979, isto é, do primeiro período da trajetória histórica do IPEA, demanda 

a identificação do processo de conformação e de caracterização do padrão fordista-

keynesiano de reprodução do capital, que vigorou de forma hegemônica na parte do 

mundo formalmente capitalista, entre meados dos anos 1940 e meados dos anos 1970. No 

âmbito desse padrão tiveram curso processos como a configuração de Estado de funções 

sociais e econômicas amplas, a conformação do planejamento estratégico de Estado 

(portanto, de médio e longo prazo) e a criação de sistemas públicos de planejamento (sob 

a forma de tecnoestruturas e tecnoburocracias voltadas para o fomento, planejamento e 

coordenação social e econômica).  

No Brasil, este padrão materializou-se no modelo econômico desenvolvimentista, 

no âmbito do qual foi configurado progressivamente no Estado um sistema público de 

planejamento, cujo ápice coincidiu com o apogeu do referido modelo. O IPEA foi 

concebido de forma integrada nesse sistema, com atribuições de planejamento, 

coordenação, assessoria técnico-científica e formação de quadros técnicos, tendo em vista 

concorrer para uma maior organização, modernização e racionalização do mesmo. 

Nos anos 1920, anteriormente ao estabelecimento do padrão fordista-keynesiano 

de reprodução do capital, vigorava em termos mundiais o padrão concorrencial-liberal de 

reprodução do capital, marcado por aspectos como a matriz tecnológica de base mecânica 

movida a carvão, diesel e eletricidade, e a ausência de um ‘modo de regulação social’. A 

liberdade de movimentação de mercadorias, capitais e serviços encontrava-se restrita aos 

mercados exteriores às colônias e Estados títeres que integravam os impérios coloniais. A 

divisão internacional do trabalho ordenadora e integradora de países industrializados e de 

países e colônias fornecedoras de matérias primas determinava uma forte intervenção do 

Estado na política e no mercado externo, tendo em vista a defesa de áreas de influência 
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econômica direta e indireta
19

. Como resumo deste contexto, Tavares e Belluzzo 

destacaram a ocorrência de diversos processos: 

 

1) a consolidação do sistema monetário e de pagamentos internacional, 

mediante a adoção generalizada do padrão-ouro; 2) a metamorfose do 

sistema de crédito que ajusta suas funções e formas de operação à nova 

economia capitalista global; 3) a constituição de forças produtivas 

especificamente capitalistas, consubstanciada na crescente separação 

técnica e econômica entre o departamento de meios de consumo e o 

departamento de meios de produção; 4) o desenvolvimento da divisão 

internacional do trabalho entre um centro produtor de manufaturas e 

uma periferia produtora de matérias primas e alimentos; 5) a 

emergência das “novas” potências industriais, construídas à sombra das 

relações comerciais e financeiras proporcionadas pela hegemonia liberal 

britânica. (TAVARES e BELLUZZO, 2004, p. 114) 

 

Nos países que conviviam com processos de modernização industrial e urbana 

consolidados, o Estado tendia a desempenhar funções estritas vinculadas ao 

estabelecimento de uma ordem política e jurídica, à exemplo da Inglaterra. Não foi 

estabelecido nesses países um sistema público de planejamento, com órgãos e agências de 

fomento, planejamento e coordenação social e econômica, de modo que o processo de 

reprodução do capital ficou fundamentalmente sujeito às dinâmicas de mercado e da 

iniciativa privada. Nos países em que estes processos apresentavam-se tardios, o Estado 

tendia a desempenhar funções amplas, em especial promovendo as condições necessárias 

para uma acumulação acelerada de capital, que estendia do protecionismo econômico à 

planificação e coordenação das atividades sociais e econômicas, à exemplo do Japão e da 

Alemanha
20

. Emergiu nesses países os primórdios do que viria a ser os sistemas públicos 

de planejamento, com o Estado assumindo protagonismo econômico mediante a criação 

de órgãos e agências voltadas para coordenar o mercado e a iniciativa privada na direção 

                                                 
19

 Hobsbawm (1988, p. 79-85) salientou como características da economia mundial do período 

compreendido entre os anos 1870 e 1920 a ampliação da sua base geográfica em relação à economia do 

período anterior, a diversificação de centros industriais e de centros agrícolas e mineradores, a grande 

revolução tecnológica em curso, o agigantamento das estruturas das empresas capitalistas e mudanças nos 

seus modos operandi, o crescimento dos setores de serviços e de comércio e a crescente convergência entre 

política e economia. 
20

 Fiori (1997, s/n) assinalou que no âmbito de abordagens marxistas fez-se presente o conceito de via 

prussiana (ou via prussiana dos Junkers), inspirado na experiência de modernização e de industrialização da 

Alemanha, onde o atraso do desenvolvimento das forças produtivas propriamente capitalistas, a estrutura de 

classes fortemente marcada pela presença da aristocracia agrária (Junkers) e a hipertrofia da consciência 

proletária, levam a burguesia a apoiar a montagem de uma burocracia estatal que intervém fortemente na 

sociedade e na economia para controlar o mundo do trabalho e promover o crescimento econômico e a 

transferir a responsabilidade do governo à burocracia civil e militar com fortes vínculos com a aristocracia 

agrária (Junkers).   
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da consolidação das estruturas produtivas nacionais e da defesa dos interesses dos 

grandes capitais nacionais no mercado capitalista mundial.  

Na América Latina esse padrão de reprodução do capital materializou-se no 

modelo econômico agroexportador altamente especializado (FRANK, 1980, p. 201-209; 

OSORIO, 2004, p. 73-83). No Brasil, esse modelo econômico foi articulado 

fundamentalmente por meio do complexo cafeeiro, apoiado em relações de trabalho 

escravo e livre, sendo estas últimas sob as formas assalariada e não-assalariada 

(SPINDEL, 1979, p. 89-124; OLIVEIRA, 1984, p. 9-38). André Gunder Frank, 

discorrendo sobre a América Latina de um modo geral, destacou:  

 

Os latifúndios cresceram em ritmo e proporções desconhecidas em toda 

a história anterior, especialmente na Argentina, Uruguai, Cuba, México 

e América Central. Com o auxílio dos governos latino-americanos, os 

estrangeiros chegaram a possuir (...) faixas imensas de terras. E onde 

não conseguiam a terra, obtinham seus produtos de qualquer modo, pois 

a metrópole também encampou e monopolizou a comercialização dos 

produtos agrícolas e da maior parte dos outros. A metrópole assumiu o 

controle das minas latino-americanas e expandiu sua produção, algumas 

vezes esgotando em poucos anos recursos insubstituíveis. Para extrair 

estas matérias-primas da América Latina e para introduzir ali seus 

equipamentos e mercadorias, a metrópole estimulou a construção de 

portos, ou ferrovias, e teve que fazer a manutenção de todo este sistema 

de serviços públicos. A rede ferroviária ou a de eletricidade, longe de 

ser uma rede, era radial e ligava o interior de cada país e algumas vezes 

de vários países com o porto de entrada e saída, o qual por sua vez 

estava ligado à metrópole. (FRANK, 1980, p. 204 e 205) 

 

Entre os anos 1930 e meados dos anos 1940, teve curso a crise e o início da 

transição do padrão concorrencial-liberal de reprodução do capital para o padrão fordista-

keynesiano de reprodução do capital. Nos países de desenvolvimento capitalista central, a 

crise e a transição decorreram de processos como a coordenação da concorrência entre 

empresas no contexto da progressiva oligopolização do sistema capitalista, a crescente 

intervenção do Estado na economia para conter a crise internacional iniciada em 1929/30, 

a condução de planejamento e coordenação econômica para o desenvolvimento da guerra 

e da reconstrução do pós-guerra e a crescente mobilização sindical e trabalhista por 

seguridade social e extensão dos serviços públicos. Nos países de desenvolvimento 

capitalista periférico que davam os passos iniciais no sentido da industrialização e 

urbanização, à exemplo do Brasil, a crise decorreu de processos como a mobilização e 

recomposição das forças políticas integrantes do bloco no poder, a ação de planejamento 

e coordenação econômica defensiva das economias agroexportadoras em face da crise 
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comercial internacional e a reorientação do Estado em prol da industrialização (IANNI, 

1986, p. 25-34; BIHR, 1991, p. 39-44; HOBSBAWM, 1995, p. 90-142; OLIVEIRA, 

1998, p. 49-60). 

Nos países centrais a formação do padrão fordista-keynesiano de reprodução do 

capital, no plano econômico, decorreu, primeiramente, das transformações em curso nas 

corporações industriais, desde os métodos de gestão da produção e de pessoal à nova 

estratégia de atuação mundial. A reestruturação das corporações na direção do 

oligopolismo ampliou o controle que elas exerciam sobre os processos econômicos. 

Ampliou, ainda, o poder de influência das corporações sobre o poder político, 

instrumentalizando Estados e governos para a proteção e expansão dos seus interesses 

econômicos, desde a construção de infraestrutura econômica à socialização dos custos da 

expansão da atividade industrial (financiamento público, subsídios fiscais), do controle da 

classe operária à sua necessária formação escolar e profissional (domínios de linguagem e 

cálculo, habilidades e competências) requeridos para a reprodução do capital (BIHR, 

1991, p. 39-44; OLIVEIRA, 1998, p. 37-48). A intervenção política da classe 

trabalhadora e dos partidos social-democratas e comunistas, por sua vez, concorreu para 

ampliar as margens de autonomia relativa do Estado em relação ao capital, posto que 

além de realizar um contrapeso político ao capital em processo de oligopolização e de 

financeirização, no “chão da fábrica, essa intervenção desencadeava um processo de 

ampliação dos serviços e instituições públicas sociais, reconfigurando e recompondo o 

fundo público
21

 e ampliando as funções de planejamento e coordenação econômica do 

Estado. Francisco de Oliveira, abordando essas transformações, destacou que:  

 

Esse fenômeno dependia exatamente da formação dos partidos 

operários, dos seus sindicatos, das suas instituições e de uma certa 

reação da burguesia e do próprio sistema capitalista para evitar o seu 

colapso, adotando, na sua reprodução, uma forma de socialização do 

excedente que, por realizar-se mediada pelo fundo público (e não pelo 

mercado), eu chamei de antivalor. (OLIVEIRA, 1998, p. 64) 

 

Nos países periféricos em processo de industrialização a formação do padrão 

fordista-keynesiano de reprodução do capital não decorreu, fundamentalmente, de 

processos econômicos estruturais intrínsecos a eles, mas derivados da crise internacional 

e da Segunda Guerra Mundial. O Estado emergido no contexto da crise internacional de 

                                                 
21

 Para Francisco Oliveira (1998, p. 49) “o fundo público é um conceito construído para a investigação dos 

processos pelos quais o capitalismo perdeu sua capacidade autorregulatória; ao mesmo tempo, ele tem a 

pretensão de sintetizar o complexo que tomou o lugar da autorregulação”.  
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1929/30, quase sempre dirigido por um bloco no poder que integrava frações burguesas 

vinculadas à atividade industrial e burocracias civis e militares identificadas com 

processos de modernização urbana e industrial, adotava políticas de intervenção 

econômica voltada para a retomada de espaços perdidos pelos bens primários no mercado 

capitalista mundial e de criação de empresas industriais e não industriais privadas e 

estatais e de infraestrutura econômica, de modo a criar as bases materiais para a 

continuidade dos processos de modernização urbana e econômica, sobretudo industrial. 

Em consequência, embora sob formas específicas, Estados e governos produziram e 

reproduziram diversas formas de intervenção estatal/governamental, constituindo o 

Estado em criador de condições empresariais e infraestruturais em favor das 

transformações econômicas modernizadoras, com realce para aquelas voltadas para a 

industrialização (CUEVA, 1983, p. 135-151). 

A própria conformação do Estado de funções amplas nos países centrais e 

periféricos se constituiu em um outro elemento fundamental para a conformação do 

padrão fordista-keynesiano de reprodução do capital. Nos países centrais, a gigantesca 

estrutura burocrática foi ampliada em termos físicos e políticos. As situações 

excepcionais (mobilidade de guerra e de reconstrução dos pós-guerras, crises econômicas 

nacionais e internacionais), a complexidade econômica crescente e reconhecimento da 

deficiência de autorregulação do mercado (gargalos de dimensionamento entre 

departamentos, setores e ramos de atividade econômica, investimentos privados 

insuficientes e não coordenados) e as contradições e conflitos sociais crescentes 

(pauperismo social de camadas populares, protagonismo sindical crescente, demandas de 

escolarização e formação profissional da classe operária), concorreu para a ampliação da 

autonomia relativa do Estado em relação aos mundos do capital e do trabalho
22

. A 

referida autonomia incluiu aspectos como a condução de ações judiciais por parte de 

governos contra capitais que transgrediam o marco jurídico-político, a nacionalização de 

empresas privadas, a criação de empresas públicas e o planejamento e coordenação dos 

investimentos privados (HOBSBAWM, 1995, p. 253-282). 

Nos países periféricos em processos de industrialização, a autonomia relativa do 

Estado foi maior e fortemente orientada na direção da reprodução e acumulação do 

capital industrial. Tal característica decorreu da extrema carência dos fundos internos de 

financiamento das atividades produtivas em geral e do menor grau de organização e 
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 Ampliação da autonomia relativa do Estado requerida como necessidade para a reprodução e acumulação 

do capital, sob aquele dado contexto histórico (OLIVEIRA, 1998, p. 63-65). 
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mobilização operária, concorrendo para a condução de empréstimos externos e a extração 

do fundo de consumo dos trabalhadores em favor do fundo de acumulação do capital – 

dependência de financiamento externo obtido junto ao capital internacional (público ou 

privado) e de financiamento interno obtido por meio da superexploração do mundo do 

trabalho (superexploração esta que também arcava com os custos financeiros do 

financiamento externo), que foram algumas das determinantes estruturais do caráter 

autocrático institucional do Estado presente nos países periféricos acima referidos 

(HOBSBAWM, 1995, p. 253-282; OSORIO, 2004, p. 96 e 97). 

A atuação do mundo do trabalho foi outro elemento que concorreu para a 

conformação do padrão fordista-keynesiano de reprodução do capital. Nos países de 

desenvolvimento capitalista central, a ampliação da organização e movimento sindical e o 

fortalecimento dos partidos sociais democratas e trabalhistas foram decisivos para a 

politização da desigualdade social e a criação de instrumentos de defesa dos salários e do 

consumo coletivo dos trabalhadores, bem como de condições materiais adequadas para a 

vida urbana. Conformaram-se instrumentos mais ou menos amplos de proteção do 

trabalhador (emprego, salários mínimos, subsídios, indenizações, previdência social) e de 

melhorias sociais (educação e saúde pública, ordenamento do território, planejamento 

urbanístico, investimentos públicos em habitação). Todavia, contraditoriamente, as 

organizações e o movimento sindical foram submetidos a transformismos institucionais, 

convertendo-se em instrumentos de controle do sistema do capital sobre a classe 

trabalhadora. Conforme Alan Bihr, ‘o compromisso (ou pacto) fordista’ e o regime de 

acumulação intensiva do capital supunham: 

 

 Que as organizações constitutivas do movimento operário 

(partidos, sindicatos, associações) impusessem a negociação coletiva 

como modo de solução dos conflitos de classe tanto à sua base 

proletária quanto à classe dominante em suas diferentes instâncias de 

comando; 

 Que essas organizações se instituíssem, cada uma em seu nível e 

em seu campo de atividade própria, diante dos capitalistas individuais, 

mas também diante de toda a classe capitalista, enfim perante o Estado, 

como mediações obrigatórias em sua relação com o proletariado. O que 

implicava a conquista de sua legitimidade como mediadoras, e o 

reconhecimento de seu papel pelos diversos protagonistas; 

 Que essas organizações fossem assim progressivamente 

integradas aos aparelhos de dominação do capital sobre o proletariado e 

sobre toda a sociedade (desde a empresa até o Estado), tornando-se 

verdadeiras co-gestoras do processo global de reprodução do capital. 

(BIHR, 1991, p. 44 e 45) 
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Nos países periféricos em processos de industrialização não ocorreu uma 

organização de movimentos e partidos operários fortes o bastante para assumir esse nível 

de protagonismo sindical e político
23

. Isto porque o desenvolvimento das forças 

produtivas industriais ainda não era sólido a ponto de demandar a conformação de uma 

ampla classe operária e a repressão política demasiadamente forte inibia a organização 

política dessa classe. Conforme salientado anteriormente, não ocorreu nem um grande 

protagonismo político do mundo do trabalho nem a proteção do fundo de consumo dos 

trabalhadores, em especial dos trabalhadores urbanos que compunham o mercado de 

trabalho informal e dos trabalhadores rurais
24

. 

Os modelos econômicos formados nos países centrais apoiaram-se em padrões de 

acumulação e financiamento que permitiram articular, em grande medida, a reprodução 

do capital, sob a lógica da produção de mercadoria e do impulso do mercado, com a 

produção de bens, serviços e proteção social, contemplando amplos segmentos do mundo 

do trabalho (HARVEY, 2009, p. 53 e 54). Neste contexto, ocorreu uma grande extensão 

do acesso a bens, serviços e proteção social aos trabalhadores, e o controle e repressão 

sobre o mundo do trabalho orientou-se para processos predominantemente políticos e 

ideológicos, que de certa forma coadunava com determinadas perspectivas difusas 

presentes na classe trabalhadora
25

. Conforme Alain Bihr: 

 

(...) é a perspectiva de sair da miséria, da instabilidade, da incerteza do 

futuro e da opressão desenfreada, que basicamente caracterizaram até 

aquele momento a condição proletária. É justamente a garantia de 

adquirir direitos, não só formais (direitos cívicos e políticos) mas reais 

(direitos sociais), cujo respeito seria garantido pelo Estado, e de ter 

acesso a uma vida se não agradável, pelo menos suportável (aceitável). 

(BIHR, 1998, p. 38) 

 

                                                 
23

 Segundo Ruy Mauro Marini o “fato que mais chama a atenção é o caráter relativamente pacífico que 

assume a passagem da economia agrária à economia industrial na América Latina, em contraste com o que 

ocorreu na Europa” (MARINI apud CUEVA, 1983, p. 138). 
24

 Oliveira (1993, p. 73-78), analisando a divisão inter-regional do trabalho em curso no Brasil dos anos 

1930 aos anos 1970, demonstrou a incorporação da extração de renda e da superexploração, 

respectivamente, das economias agrárias e dos trabalhadores rurais da região Nordeste por parte da 

economia industrial e urbana da região Sudeste. 
25

 Harvey (2009, p. 53) salientou que, por exemplo, nos Estados Unidos “empregou-se o poder do dinheiro 

para dominar a produção cultural e influenciar os valores culturais (...). O imperialismo cultural tornou-se 

importante arma para afirmar a hegemonia geral. Hollywood, a música popular, formas culturais e até 

movimentos políticos inteiros, como o dos direitos civis, foram mobilizados para promover o desejo de 

emular o modo americano de ser. Os Estados Unidos foram concebidos como um farol da liberdade dotado 

do poder exclusivo de engajar o resto do mundo numa civilização duradoura caracterizada pela paz e pela 

prosperidade”. 
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Os modelos econômicos formados nos países periféricos em processo de 

industrialização apoiaram-se em padrões de acumulação e financiamento que não apenas 

extraiam mais-valia e renda da terra, mas também o próprio fundo de consumo dos 

trabalhadores. Em consequência, o controle e repressão direta de caráter burocrático e 

militar que o Estado exerceu sobre o mundo do trabalho foi intenso – contrastando com o 

pequeno controle e repressão que o Estado exerceu sobre o mundo do capital –, bem 

como a extensão de bens, serviços e proteção social ficaram restritos em termos 

qualitativos e quantitativos a parcelas restritas do mundo do trabalho. Jaime Osorio, 

referindo-se aos modelos econômicos formados nos países periféricos latino-americanos 

em processo de industrialização, afirmou: 

 

(...) la transferência de valores y el intercambio desigual entre unas y 

otras economías, dada la direfencia de productividade (y sobre esto, 

además, de fuerza en el mercado mundial), buscó ser comensado por el 

capital en las economías dependientes por el fácil expediente de 

apropiarse de parte del “fundo de consumo” de los asalariados, para 

convertir-lo en “fondo de acumulación”. Con ello se hacían presentes 

las condiciones objetivas para gestar una modalidad de capitalismo, el 

dependiente, que termina haciendo de la superexplotación un motor 

clave de su reproducción, proceso que termina expresandose en la 

fractura de su ciclo del capital, al gestar un aparato productivo que se 

divorcia de las necesidades de consumo de la población trabajadora. 

 Es sobre estos cimientos estructurales que se desenvuelve la 

lucha de clases en la región y desde donde pueden leerse los diversos 

proyectos (o patrones) de reproducción presentes en la historia posterior 

de América Latina, los cuales se reorientan en algún grado en los 

primeros pasos del llamado modelo de industrialización, con la 

gestación de ramas que privilegian el mercado interno y débil 

incorporación de asalariados a dicho mercado (en un mercado mundial 

trastocado y en crisis por los efectos de la primera guerra, la crisis de 

1929 y la segunda guerra), para volver a agudizarse la ruptura en las 

últimas décadas del proyecto industrializador. (OSORIO, 2004, p. 96 e 

97) 

 

A economia política do padrão fordista-keynesiano de reprodução do capital 

apoiou-se primordialmente na teoria político-econômica keynesiana. Essa teoria fez-se 

vitoriosa em certa medida porque contemplou convicções amplamente presentes em 

“formuladores de decisões” políticas. Segundo Eric Hobsbawm: 

 

Quatro coisas pareciam claras para esses formuladores de decisões. A 

catástrofe do entreguerras, que de modo nenhum se devia deixar 

retornar, se devera em grande parte ao colapso do sistema comercial e 

financeiro global e à consequente fragmentação do mundo em pretensas 

economias ou impérios nacionais autárquicos em potencial. O sistema 
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global fora um dia estabilizado pela hegemonia, ou pelo menos 

centralidade, da economia britânica e sua moeda, a libra esterlina. No 

entreguerras a Grã-Bretanha e a libra não eram mais suficientemente 

fortes para carregar esse fardo, que agora só podia ser assumido pelos 

EUA e o dólar. (A conclusão, naturalmente, despertava entusiasmo mais 

genuíno em Washington que em outras partes). Terceiro, a Grande 

Depressão se devera ao fracasso do livre mercado irrestrito. Daí em 

diante o mercado teria de ser suplementado pelo esquema de 

planejamento público e administração econômica, ou trabalhar dentro 

dele. Finalmente, por motivos sociais e políticos, não se devia permitir 

um retorno do desemprego em massa. (HOBSBAWM, 1995, p. 266 e 

267) 

 

A teoria político-econômica keynesiana realçava o papel do Estado na perspectiva 

de assegurar o pleno emprego, bem como de controlar e equilibrar as flutuações das 

atividades econômicas de curto prazo – o que incluía a criação de instrumentos de 

contenção de processos de depressão econômica neste lastro de tempo – e de conduzir 

políticas de contratendências à tendência de estagnação econômica em longo prazo. 

Realçava, ainda, o grande condicionamento que as políticas monetárias e fiscais dos 

governos exerciam na atividade econômica. 

Nesta teoria político-econômica o Estado assumia um papel central no contexto da 

estruturação da política macroeconômica. Ele devia intervir na perspectiva de, entre 

outros objetivos, conter ciclos recessivos, superar gargalos da estrutura produtiva, liderar 

financiamentos econômicos de longo prazo e planejar e programar a expansão 

econômica. A configuração de arranjos institucionais para a conformação de sistemas 

públicos de planejamento, com vistas ao fomento, planejamento e coordenação das 

atividades sociais e econômicas, teve curso, bem como a concepção de diversos modelos 

teóricos keynesianos voltados para alcançar estes objetivos. Conforme Eric Hobsbawm: 

 

(...) por diversos motivos, os políticos, autoridades e mesmo muitos dos 

homens de negócios do Ocidente do pós-guerra se achavam 

convencidos de que um retorno ao laissez-faire e ao livre mercado 

original estava fora de questão. Alguns objetivos políticos – pleno 

emprego, contenção do comunismo, modernização de economias 

atrasadas, ou em declínio, ou em ruínas – tinham absoluta prioridade e 

justificavam a presença mais forte do governo. Mesmo regimes 

dedicados ao liberalismo econômico e político podiam agora, e 

precisavam, dirigir suas economias de uma maneira que antes seria 

rejeitada como “socialista”. Afinal, fora assim que a Grã-Bretanha e 

mesmo os EUA haviam orientado suas economias de guerra. O futuro 

estava na “economia mista”. Embora houvesse momentos em que as 

velhas ortodoxias de retidão fiscal, moedas e preços estáveis ainda 

contassem, não eram mais absolutamente obrigatórias. Desde 1933 os 

espantalhos da inflação e financiamento de dívida não espantavam mais 
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os passarinhos dos campos econômicos, mas as safras ainda pareciam 

crescer. (HOBSBAWM, 1995, p. 267 e 268) 

 

O padrão fordista-keynesiano de reprodução do capital materializou-se também 

em um conjunto de processos econômicos e sociais (organização do trabalho, instituições, 

relações capital-trabalho) que assegurou uma grande regularidade no processo de 

reprodução do sistema capitalista mundial. Neste sentido, o padrão fordista-keynesiano 

de reprodução do capital configurou o ‘fordismo’ em sentido amplo, isto é, como um 

‘modo de regulação econômico-social’: o ‘modo de regulação econômico-social fordista’, 

ou ‘pacto ou compromisso fordista’.  

Alain Bihr (1998, p. 36 e 37) salientou que este “compromisso” foi imposto a 

cada um dos protagonistas (burguesia e proletariado) pela própria “lógica” do 

desenvolvimento econômico, social e político que o capitalismo atravessou no período 

anterior. Tal compromisso, segundo o autor, foi em grande medida um processo “cego” e 

“ilusório” para os protagonistas, ordenado por meio de “intermediários organizacionais e 

institucionais” (organizações sindicais e políticas do movimento operário, organizações 

do patronato e Estado) voltados para representar e mediar os interesses dos protagonistas, 

ficando a luta de classes, circunscrita ao “compromisso” (instauração do compromisso, 

definição dos seus termos e delimitação do seu campo de aplicação). Deve-se reconhecer, 

ainda, que a luta de classes no âmbito do “compromisso (ou pacto) fordista” também foi 

de ‘reposição’ e de ‘reacomodação continuada de interesses’ e que o Estado além de 

mediar as relações entre os “intermediários organizacionais e institucionais” atuava na 

preservação do interesse geral do capital.  

Uma primeira dimensão do ‘modo de regulação econômico-social fordista’ foi a 

‘organização do trabalho’, norteado pelos princípios tayloristas (organização “científica 

do trabalho”) associados à mecanização (fordismo). Em resumo: 

 

 O taylorismo, (...) baseado na estrita separação entre as tarefas 

de concepção e de execução acompanhada de uma parcelização das 

últimas, devendo cada operário, em última análise, executar apenas 

alguns gestos elementares; 

 Por outro lado, com base nos princípios tayloristas, a 

mecanização do processo de trabalho, um verdadeiro sistema de 

máquinas que garante a unidade (a recomposição) do processo de 

trabalho parcelado, ditando a cada operário seus gestos e sua cadência 

(sendo sempre a cadeia de montagem a forma extrema desse princípio). 

(BIHR, 1998, p. 39)  
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Os ganhos de produtividade foram organizados sobre a separação entre as tarefas 

de concepção e as de execução. Trabalhadores qualificados e/ou engenheiros instalavam, 

controlavam e manutenciam os equipamentos, e trabalhadores diretos estavam restritos às 

tarefas repetitivas (cadeia de montagem), não requerendo educação elevada ou 

treinamento particular e atitude ativa ou criativa. Os trabalhadores permaneciam 

plenamente subordinados aos poderes de quem os concebia. 

Os ganhos de produtividade que surgiam dessa organização do trabalho 

decorriam, fundamentalmente, do aprimoramento da matriz tecnológica de base 

eletromecânica. Estes ganhos eram complementados por escalas mínimas de produção, 

mediante grande oferta em larga escala e padronizada (produção em massa) de 

mercadorias. 

A organização do trabalho e a atuação do Estado permitiam uma articulação entre 

a oferta e a demanda. O ‘modo de regulação econômico-social fordista’ (e a economia 

política keynesiana) partia de um à priori: os trabalhadores deveriam alcançar emprego e 

compartilhar os ganhos de produtividade
26

. Tais objetivos seriam assegurados por uma 

trajetória de elevação da taxa de empregabilidade e de poder de compra dos salários
27

. 

No que tange aos salários, a elevação do poder de compra eram negociados por 

meio das convenções coletivas de trabalho. Essas convenções deviam incorporar a 

inflação passada e ganhos de produtividade esperados. Essa trajetória dos salários 

concorria para que os trabalhadores aceitassem uma divisão técnica e organizacional do 

trabalho que desqualificava e brutalizava o trabalhador direto, bem como concorria para 

evitar e/ou moderar as crises econômicas cíclicas, tanto aquelas originadas na oferta (a 

exemplo da crise oriunda da redução das margens de lucro) como na demanda (a exemplo 

da crise de realização comercial das mercadorias). 

                                                 
26

 Alain Bihr destacou que a crise dos anos trinta precipitou os limites da acumulação dominante intensiva 

dos anos vinte, na qual a taxa de exploração demasiadamente elevada foi acompanhada de uma elevação 

dos salários reais insuficiente e uma elevação da taxa de acumulação do capital por conta do crescimento 

abusivo dos lucros. Alain Bihr resumiu da seguinte forma os limites da acumulação precedente à crise de 

1929/30: “Assim, essa crise (...) colocava bem em evidência que um regime de acumulação como aquele só 

é viável com a condição expressa de que o crescimento dos lucros possibilitado pelos ganhos de 

produtividade seja acompanhado de um crescimento proporcional dos salários reais (portanto do “poder de 

compra” dos assalariados); em outras palavras, com a condição de que os ganhos de produtividade se 

dividam “equitativamente” entre salários e lucros” (BIHR, 1998, p. 41 e 42). 
27

 Dentre as raízes do ‘modo de regulação econômico-social fordista’ destacam-se as políticas keynesianas, 

que realçavam o papel econômico regulador e indutor do Estado e o crescimento econômico pelo lado da 

demanda, a integração entre a organização da produção e de pessoal taylorista-fordista com a tecnologia de 

matriz de base eletromecânica, que articulavam hierarquização de concepção e realização, aperfeiçoamento 

progressivo da tecnologia eletromecânica e ganhos de produtividade parcialmente repassados para os 

trabalhadores, e as políticas de proteção social, que visavam atenuar os conflitos entre classes sociais e 

fortalecer a demanda.   
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O marco institucional que legitimava o ‘modo de regulação econômico-social 

fordista’ e o transformava em um instrumento funcional do regime de acumulação, 

apoiava-se na intervenção direta do Estado nas relações capital-trabalho. Ele 

institucionalizava instrumentos de proteção do fundo de consumo (material, cultural) 

necessário à reprodução dos trabalhadores como o salário-mínimo, o seguro-desemprego 

e a legislação trabalhista, bem como as convenções coletivas, negociadas por meio de 

centrais e sindicatos fortes. O Estado também assegurava a incorporação, na sua própria 

ossatura institucional e político-administrativa, de estruturas que complementavam a 

criação de condições favoráveis para a reprodução do mundo do trabalho, como as 

políticas sociais voltadas para a universalização da educação, da saúde e da previdência 

social. 

As forças políticas e sociais constituídas por empresários, partidos políticos, 

tecnocratas e sindicatos e dirigentes das organizações operárias, procuravam ocupar o 

Estado, ampliar o fundo público (tesouro nacional) por meio de uma política fiscal ampla 

e consistente e reorientá-lo em favor do crescimento econômico. As políticas públicas 

visavam prioritariamente dois grandes objetivos. Em primeiro lugar, realizar as grandes 

compras e os financiamentos produtivos e subsidiar as pesquisas em ciência e tecnologia 

incorporadas nas políticas governamentais, o que significava aprofundar o papel do 

Estado como um instrumento estrategicamente necessário para viabilizar a acumulação 

de um capital que tendia para o oligopolismo. Em segundo lugar, criar a rede de proteção 

social, a saúde pública e a melhoria das condições de trabalho e existência dos 

trabalhadores, o que significava ampliar as bases do ‘contrato social’ liberal-burguês e 

afastar a ‘ameaça’ representada pelo socialismo, na medida em que o Estado assumia 

e/ou expandia outros interesses de classes além daqueles da própria classe burguesa e, é 

claro, baratear o custo de reprodução da força de trabalho para o capital por meio da 

transferência de custos de reprodução da mesma para o Estado, a exemplo daqueles 

vinculados a saúde, educação e previdência social.  

Este marco institucional, cuja centralidade estava materializada no Estado, 

permitiu que os ganhos de produtividade, induzidos pela mecanização crescente e 

produção em massa, fossem distribuídos, direta e indiretamente, entre capital e trabalho, 

ainda que de forma assimétrica. Portanto, o marco institucional contribuiu tanto para a 

legitimação do modo de regulação econômico-social vigente como para a viabilização do 

equilíbrio macroeconômico. Conforme Alain Bihr, era necessário: 
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 garantir a todo operário um salário mínimo, correspondente a 

uma norma de consumo considerada irredutível; e sobretudo um 

crescimento dos salários reais, por meio da indexação do salário 

nominal aos preços (instituição da “escala móvel de salários”) e levando 

em conta, implícita ou explicitamente, os ganhos de produtividade 

previstos na empresa, no ramo ou mesmo em toda a economia nacional; 

o que significava ampliar a norma de consumo do proletariado no ritmo 

do desenvolvimento da produtividade do trabalho social; 

 instituir práticas e procedimentos de negociação coletiva por 

ramos e em nível nacional, chegando à adoção de contratos coletivos 

com força constrangedora para os agentes econômicos individuais 

(empregadores e assalariados), de modo a permitir o controle pactuado 

(entre patronato e sindicatos supervisionados pelo Estado) da massa 

salarial global; 

 para garantir a regulação da acumulação intensiva (a continuidade 

de seu processo de circulação e, portanto, de seu processo de produção), 

instituir um salário indireto (ou salário social) financiado por 

recolhimentos obrigatórios (impostos e/ou cotizações sociais); ou seja, 

um conjunto de benefícios sociais (em espécie ou in natura), colocando 

o assalariado e os seus ao abrigo dos acasos naturais ou sociais da 

existência (doença, invalidez, desemprego, velhice, sobrecargas ligadas 

à educação das crianças), garantindo-lhe a possibilidade de reproduzir 

sua força de trabalho (de acordo com normas sociais determinadas em 

todas as circunstâncias. (BIHR, 1998, p. 43) 

 

Nos países centrais as elites políticas e econômicas procuraram transformar o 

‘modo de regulação econômico-social fordista’ em parte integrante da busca pela 

elevação da taxa de acumulação de capital com base em um novo papel desempenhado 

pelo Estado, pela atenuação dos conflitos internamente em seus países e pela expansão e 

ampliação do domínio político e econômico sobre regiões periféricas. Nesse contexto, os 

partidos social-democratas e as centrais sindicais e sindicatos (operários ou não) 

passaram a estabelecer uma relação com o capital e o Estado marcado pela busca de um 

pacto de compromissos baseados nos ganhos obtidos nas negociações conduzidas no 

plano do mercado regulado e do Estado (do bem-estar social) mediante o abandono de 

um projeto político de sociedade referenciado no socialismo. Para Alain Bihr (1998, p. 

37), “uma espécie de imensa barganha, pela qual o proletariado renunciou à “aventura 

histórica” em troca de garantia de sua “segurança social””. Desta forma, partidos e 

sindicatos transformaram-se em engrenagens do poder capitalista e passaram a ser 

responsáveis pela reprodução de uma concepção de mundo estatista no interior do 

movimento operário. 

Nesses países, o padrão fordista-keynesiano de reprodução do capital 

materializou-se por meio da constituição de modelos econômicos que permitiram o 

estabelecimento de um processo relativamente estável de reprodução do capital pela via 
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da elevação da produção
28

. Em decorrência do ‘modo de regulação econômico-social 

fordista’ que o integrava, o referido padrão concorreu também para uma melhora 

significativa das condições salariais e de trabalho e a implantação de uma consistente 

rede de proteção social, redundando no aumento do consumo de bens e serviços por parte 

das massas operárias e populares em geral. Emergia uma articulação entre a organização 

do trabalho, as instituições e as convenções que regulavam as relações estabelecidas entre 

o capital, o trabalho e a estrutura macroeconômica. Ocorreu, ainda, em termos políticos e 

ideológicos, a crença de que o capitalismo poderia ser “domesticado” e “civilizado”, de 

que poderia coesionar as perspectivas do mundo do trabalho com as perspectivas do 

mundo do capital, de que a caracterização conduzida pela dialética materialista histórica à 

ordem capitalista e burguesa como intrinsecamente exploratória, destrutiva e parasitária, 

não se sustentaria, e de que a ideia da revolução social não mais se justificaria. Enfim, 

nos países centrais o padrão fordista-keynesiano de reprodução do capital criou e 

explorou um conjunto particular de práticas de controle do mundo do trabalho, das 

dinâmicas tecnológicas, dos hábitos de consumo, das configurações de poder político-

econômico.  

Nos países periféricos em processo de industrialização, o padrão fordista-

keynesiano de reprodução do capital materializou-se por meio da constituição de modelos 

econômicos nos quais os processos de reprodução do capital foram marcados, 

predominantemente, pela via da industrialização hipertardia e pela expropriação do fundo 

de consumo dos trabalhadores em favor do fundo de acumulação do capital. A 

criação/expansão dos sistemas previdenciário, de saúde e de educação públicos, precários 

em termos quantitativos e qualitativos, era uma consequência da intervenção estatal cujos 

fundos públicos estavam orientados prioritariamente para a conformação da estrutura 

                                                 
28

 Os modelos econômicos podem ser apreendidos como estratégias de crescimento e/ou de 

desenvolvimento econômico no âmbito de determinado padrão de reprodução do capital. Ramos (1992, p. 

20-22), focalizando flexibilidade e mercado de trabalho em alguns países da OCDE durante a vigência do 

modo de regulação econômico-social fordista, que assume e impõe características aos modelos econômicos, 

salientou que em “países como o Japão, a Alemanha e a Suécia, a dicotomia concepção-execução, típica da 

organização do trabalho fordista sempre foi reduzida. A formação e treinamento da mão-de-obra na firma 

(Japão) ou (através de) uma combinação firma-Estado (Alemanha e Suécia) permitiram uma formação 

profissional polivalente ou que rapidamente era adequada às novas exigências. Nos EUA e na Inglaterra, 

contrariamente, a compartimentalização entre concepção e execução e entre ocupações foi tipicamente 

taylorista”. Segue afirmando que “a formação dos salários, por outra parte, observou diferenças similares. 

Os países social-democratas (Suécia, Noruega, Áustria, Alemanha, etc.) observaram uma tendência à 

centralização das negociações. A organização sindical geralmente unificada e de grande penetração, era 

reconhecida nas negociações entre trabalhadores e empregadores, sendo variável, de país a país, a 

interferência do Estado. Em outras economias, a ausência de um movimento sindical forte e unificado 

paralelamente à não existência de normas legais claras sobre o papel dos acordos, dificultava a 

centralização, originando negociações descentralizadas e difíceis se diversos sindicados competiam dentro 

do mesmo ramo ou firma (Inglaterra)”. 
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produtiva industrial e a instalação e modernização da infraestrutura econômica. 

Complementarmente, a superexploração do mundo do trabalho (no campo e na cidade) 

visava co-financiar as transformações produtivas e infraestruturais sob dependência e 

subalternidade em curso no país e transferir excedentes para os países centrais via 

endividamentos interno e externo, remessas de lucros das filiais dos oligopólios 

multinacionais e importação de bens de capital e de bens intermediários elaborados. Em 

tais contextos, o ‘modo de regulação econômico-social fordista’ não apresentou as 

mesmas reservas políticas, econômicas, sociais e ideológicas presentes nos países 

centrais. As práticas de controle do trabalho, das tecnologias, dos hábitos de consumo e 

das configurações de poder político-econômico, por consequência, foram mais fortemente 

marcadas por aspectos como o enquadramento e repressão sobre o mundo do trabalho e a 

exclusão e marginalização social de amplos segmentos sociais. Regimes autocráticos e 

antipopulares, assegurados por meio de arranjos institucionais e jurídico-políticos liberais 

de tipo populistas, conservadores ou ditatoriais, passaram a compor a tônica das relações 

sócio-políticas nestes países.  

Em resumo, o padrão fordista-keynesiano de reprodução do capital, materializado 

em uma diversidade de modelos econômicos e de padrões de acumulação e 

financiamento articulados no âmbito destes, empreendeu e articulou de forma desigual e 

combinada no âmbito da economia mundial formalmente capitalista, a produção e o 

consumo em massa, o sistema de reciprocidade entre força de trabalho e empresa, a 

estética e psicologia hierarquizadora e disciplinadora do trabalho e a sociedade liberal 

(democrático-representativa, ou não), racionalizada e moderna. Conforme David 

Harvey
29

: 

 

Aceito amplamente a visão de que o longo período de expansão do pós-

guerra, que se estendeu de 1945 a 1973, teve como base um conjunto de 

práticas de controle do trabalho, tecnologias, hábitos de consumo, 

configurações de poder político-econômico e que esse conjunto pode 

com razão ser chamado de fordista-keynesiano. O colapso desse sistema 

a partir de 1973 iniciou um período de rápida mudança, de fluidez e de 

incerteza. Não está claro se os novos sistemas de produção e de 

marketing, caracterizados por processos de trabalho e mercados mais 

flexíveis, de mobilidade geográfica e de rápidas mudanças práticas de 

                                                 
29

 Deve-se ter claro que a obra ‘Condição Pós-Moderna’, publicada na Inglaterra em 1989, encontra-se 

inserida no turbilhão de acontecimentos políticos marcados pela queda das experiências socialistas da 

Europa Central e da Europa Oriental, da revolta estudantil da Praça de Maio na China e do fim da 

República Soviética da Rússia. Portanto, em pleno contexto da criação das condições políticas e ideológicas 

da aceleração do movimento de consolidação do padrão flexível-neoliberal de reprodução do capital em 

termos mundiais. 
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consumo garantem ou não o título de um novo regime de acumulação 

nem se o renascimento do empreendimento e do neoconservadorismo, 

associado com a virada cultural para o pós-modernismo, garante ou não 

o título de um novo modo de regulamentação. Há sempre o perigo de 

confundir as mudanças transitórias e efêmeras com as transformações 

de natureza mais fundamental da vida político-econômica. Mas os 

contrastes entre as práticas político-econômicas da atualidade e as do 

período de expansão do pós-guerra são suficientemente significativos 

para tornar a hipótese de uma passagem do fordismo para o que poderia 

ser chamado regime de acumulação “flexível” uma reveladora maneira 

de caracterizar a história recente. (HARVEY, 2002, p. 119) 

 

 Na perspectiva deste estudo, a compreensão do padrão fordista-keynesiano de 

reprodução do capital ocupa grande importância, posto que teve início no âmbito desse 

padrão, entre outros processos, a conformação do planejamento estratégico de Estado, 

dos sistemas públicos de planejamento e de quadros técnicos voltados para criar, operar e 

expandir esses sistemas. No Brasil, a consolidação do Sistema Federal de Planejamento e 

do seu quadro técnico, ocorrido entre meados dos anos 1960 e meados dos anos 1970, 

praticamente coincidiu com o primeiro período da trajetória do IPEA, que se estendeu de 

1964 a 1979. Para além de parte integrante desse sistema, o IPEA foi um dos seus 

principais instrumentos de organização, modernização e racionalização. 

 

1.1.1.1. Ordem internacional, comércio e desenvolvimento econômico 

Ao término da Segunda Guerra Mundial foi criado um arranjo econômico 

institucional internacional de comércio e desenvolvimento, entre os antigos e os novos 

Estados, sob a liderança político-militar e econômico-financeira dos Estados Unidos.  

Consolidava-se, sob a hegemonia dos Estados Unidos, o padrão fordista-keynesiano de 

reprodução do capital. 

Por meio do Acordo de Bretton Woods
30

 buscou-se estabilizar o sistema 

financeiro mundial. O acordo redundou na criação de novas instituições, bem como no 

estabelecimento de um sistema que assegurou controle sobre os fluxos de capitais, 

soberania na condução das políticas econômicas domésticas e controle dos governos 

nacionais sobre os seus bancos centrais. Por meio de organizações multilaterais foi 

                                                 
30

 A Conferência de Bretton Woods foi a conferência monetária e financeira das nações unidas, realizada 

em julho de 1944, em Bretton Woods (New Hampshire, Estados Unidos), com a participação de 44 países, 

para planejar a estabilização da economia internacional e das moedas nacionais prejudicadas pela crise 

internacional e pela Segunda Guerra Mundial. Os acordos assinados em Bretton Woods tiveram validade 

para o conjunto das nações capitalistas lideradas pelos Estados Unidos, resultando na criação do Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) 

(SANDRONI, 1999). 
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conduzida a coordenação do crescimento econômico de estilo capitalista na parte do 

mundo que se encontrava formalmente no sistema capitalista mundial. Esse arranjo 

institucional se estendeu para continentes, regiões (continentais) e países, incentivando, 

modelando e integrando organismos, instituições e bancos centrais recém criados às 

estruturas institucionais do referido arranjo. Conforme David Harvey: 

 

Instaurou-se um arcabouço internacional de comércio e 

desenvolvimento econômico no interior e entre esses Estados 

independentes por meio do Acordo de Bretton Woods, a fim de 

estabilizar o sistema financeiro mundial, o que se fez acompanhar por 

toda uma bateria de instituições, como o Banco Mundial, o FMI, o 

Banco Internacional de Compensações, na Basiléia, e da formação de 

organizações como o GATT [Acordo Geral de Tarifas e Comércio] e a 

OCDE [Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico], 

projetadas para coordenar o crescimento econômico de estilo capitalista 

ao resto do mundo não-comunista. Nessa esfera, os Estados Unidos 

eram não só dominantes como hegemônicos, no sentido de sua posição 

como Estado superimperialista basear-se na liderança em favor das 

classes proprietárias e das elites dominantes onde quer que existissem. 

Na verdade, os Estados Unidos estimularam ativamente a formação e a 

assunção de poder dessas elites e classes por todo o mundo: o país se 

tornou o principal protagonista da projeção do poder burguês por todo o 

globo. Armado com a teoria das “etapas” do desenvolvimento 

econômico de Walt Rostow, empenhou-se em promover a “decolagem” 

do desenvolvimento econômico que promoveria o ímpeto de consumo 

de massa numa base país a país a fim de afastar a ameaça comunista. 

(HARVEY, 2009, p. 52 e 53). 

 

O arranjo econômico institucional internacional apoiava-se em uma articulação 

econômica interna da economia dos Estados Unidos, com poder de modelar, em grande 

medida, a economia internacional desde então, em decorrência da capacidade de 

integração das demais economias (continentais, regionais e nacionais) à sua própria 

economia. Terminada a II Grande Guerra foi preservado o poder de compra (de bens 

domésticos e importados) da família média norte-americana, em princípio por meio da 

renda gerada pelos ativos financeiros emitidos pelo governo durante a Segunda Guerra 

Mundial, orientados para financiar os gastos militares, mas, posteriormente, pela elevação 

das rendas e das oportunidades de trabalho e de empreendimento proporcionados pelo 

crescimento econômico. A reconversão de parte da indústria bélica para a indústria civil 

permitiu a transferência imediata de tecnologia desenvolvida para fins militares em favor 

de tecnologias voltadas para fins civis, com impactos particularmente importantes nas 

estruturas produtivas, em especial na produção de bens de capital de fronteira 

tecnológica. Os benefícios desta reconversão, posteriormente, receberam continuidade 
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por meio do complexo industrial-militar e do establishment acadêmico, articulados, que 

passaram a gerar um desenvolvimento científico-tecnológico que realimentava o 

complexo industrial-civil. Finalmente, o financiamento norte-americano da reconstrução 

Europeia e Japonesa e, mais tarde, da industrialização de países de desenvolvimento 

capitalista periféricos, a exemplo de Brasil, México, Argentina e Coreia, proporcionou, 

ao mesmo tempo, países dependentes financeiramente e repatriadores de capitais em 

favor dos Estados Unidos e ampliação do mercado externo para os bens de capital e bens 

intermediários (elaborados e não elaborados) norte-americanos (TAVARES e 

BELLUZZO, 2004, p. 122 e 123).  

O resultado do arranjo econômico institucional internacional e da articulação 

interna da economia norte-americana foi, primeiramente, a transformação do mercado 

interno norte-americano em um mercado capaz de absorver uma parte considerável dos 

bens produzidos nos diversos continentes, regiões e países. Foi estabelecido um 

complexo industrial oligopolista moderno nos Estados Unidos e em outros países de 

desenvolvimento capitalista central que centralizava dentro dos limites das suas fronteiras 

os subsetores industriais que compunham os diversos departamentos industriais, em 

especial os departamentos industriais produtores dos bens de consumo duráveis e de bens 

de produção (bens intermediários não elaborados e elaborados, bens de capital), que se 

apresentavam como ‘estruturas industriais externas’ nos países periféricos não 

industrializados e industrializados pré-monopolistas. Mesmo os países periféricos, sob 

processo de industrialização monopolista, que apresentavam ‘estruturas industriais 

produtoras de bens de consumo duráveis internalizadas’, tal processo ocorria mediante a 

reposição da dependência sobre outra forma, posto que esta ‘internalização’ ocorria por 

meio da entrada dos referidos complexos industriais (as suas filiais). Os complexos 

industriais oligopolistas, em especial os norte-americanos, passaram a ser modernizados 

continuamente por meio do desenvolvimento científico e de dadas soluções tecnológicas 

criadas e/ou adaptadas dos programas de pesquisas científicas e tecnológicas militares e 

aeroespaciais. Por fim, conformou-se uma estrutura financeira internacional, também 

liderada pelos Estados Unidos, voltada para financiar iniciativas como a instalação de 

setores produtivos modernos e de infraestrutura e o ‘equilíbrio’ de balanços de 

pagamentos, tanto nas economias periféricas quanto em outras economias centrais 

(OLIVEIRA, 1984; FIORI, 1997; TAVARES  e BELLUZZO, 2004; HARVEY, 2009). 

As instituições públicas do aparato estatal norte-americano (Tesouro, FED, Forças 

Armadas,), as instituições multilaterais sob hegemonia dos Estados Unidos (BIRD, FMI, 
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BID) e as universidades norte-americanas (Harvard, Vanderbilt, Berkeley, Chicago), sob 

profunda interdependência, se constituíram em instrumentos estratégicos para a 

afirmação dos Estados Unidos e dos demais países centrais sobre os países periféricos. 

Elas também estabeleceram laços institucionais voltados para a consolidação do padrão 

fordista-keynesiano de reprodução do capital, ordenados a partir do acordo de Bretton 

Woods, tendo a economia norte-americana como centro irradiador do referido padrão. 

Assim, foi estabelecida uma rede internacional integrada de instituições estatais, 

multilaterais e privadas e uma elite político-administrativa tecnocrática do staff 

internacional. A rede e seu staff tecnocrático asseguraram o estabelecimento dos laços 

institucionais necessários à expansão do padrão fordista-keynesiano de reprodução do 

capital por meio da integração das economias nacionais sob a forma dos modelos 

econômicos nacionais, isto é, os laços institucionais se constituíram em ‘correias de 

transmissão’ do padrão fordista-keynesiano de reprodução do capital nos diversos 

continentes, regiões e países, mediante incorporação e reorientação dos modelos 

econômicos nacionais, o que se traduzia em processos de reorientação dos subsistemas 

econômicos nacionais ao novo padrão de reprodução do capital vigente. 

No Brasil, desde meados dos anos 1940, essa rede internacional integrada de 

instituições ocupou grande importância tendo em vista a remoção de obstáculos que se 

antepunham ao desenvolvimento econômico e à criação de infraestrutura econômica 

moderna no país. Para tanto, foram realizados cursos para a formação de técnicos, 

conduzidos processos de assessoramento a instituições nacionais voltadas para o fomento, 

planejamento e coordenação econômica, estabelecidos grupos de trabalho 

intergovernamentais e interinstitucionais para o diagnóstico de estrangulamentos que 

comprometiam o desenvolvimento econômico, projetadas programações de investimentos 

internacionais no país, entre outras iniciativas.  

Pode-se destacar como paradigmas da atuação da rede internacional integrada de 

instituições a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, que materializou as preocupações 

governamentais brasileiras e norte-americanas do imediato pós-guerra com a 

identificação dos pontos de estrangulamento que obstaculizavam o desenvolvimento da 

economia brasileira e que previu e programou investimentos brasileiros e norte-

americanos para contornar os estrangulamentos diagnosticados, e o Grupo Misto 

BNDE/CEPAL, que manteve o foco da remoção dos pontos de estrangulamento da 

economia mediante investimentos na infraestrutura e na indústria de base e que ampliou a 
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política industrial com vistas na instalação da indústria automobilística e da indústria 

produtora de máquinas e equipamentos.  

Como parte integrante desse processo de remoção de obstáculos para o 

desenvolvimento econômico e de criação de infraestrutura econômica moderna, e como 

pré-condição para o êxito relativo dos mesmos, também foi sendo criada a infraestrutura 

técnica necessária para o desenvolvimento do planejamento estratégico de Estado e 

coordenação econômica, por meio da implantação de agências, órgãos e instituições. O 

envolvimento da USAID
31

 e de universidades norte-americanas no processo de 

consolidação do IPEA, com destaque para a assessoria técnico-científica e a pós-

graduação de técnicos (sobretudo de economistas) da instituição proporcionados, 

respectivamente, pelas missões e pelos programas de pós-graduação das universidades 

norte-americanas, exemplificam a atuação da rede internacional integrada de instituições 

com vistas na criação e consolidação de instituições e na formação de quadros técnico-

científicos voltadas para o planejamento estratégico de Estado e coordenação econômica. 

O ápice desse processo foi a consolidação do Sistema Federal de Planejamento, entre 

meados dos anos 1960 e meados dos anos 1970.  

Este conjunto de processos e transformações que decorreram do arranjo 

econômico institucional internacional e da articulação interna da economia norte-

americana assegurou a dinamicidade das economias dos países centrais, tendo, nos 

Estados Unidos, o seu núcleo dinâmico por excelência. Assegurou, ainda, o 

desenvolvimento de continentes, regiões e países integrados aos países centrais no âmbito 

do “mundo livre”, sobre bases industriais ou não, sob formas que envolviam 

complementaridade, dependência, interdependência e competitividade. Conforme David 

Harvey: 

 

No âmbito do “mundo livre”, os Estados Unidos buscaram construir 

uma ordem internacional aberta ao comércio e ao desenvolvimento 

econômico, bem como à rápida acumulação do capital em termos 

capitalistas. Isso exigiu o desmantelamento dos antigos impérios 

baseados na nação-Estado. A descolonização requereu a formação de 

Estados e o autogoverno ao redor do globo. (...) E os Estados Unidos 

distribuíram essas armas bilateralmente, país por país, posicionando-se, 

                                                 
31

 A USAID (United States Agency for International Development) foi criada em 1961, no contexto da 

‘Aliança para o Progresso’ e de investimento diretos e indiretos (ou financeiros) dos Estados Unidos, 

públicos ou privados, em países periféricos. A sua finalidade formal seria fornecer assistência social e 

econômica de longo prazo aos “países em desenvolvimento”. Ela se caracterizou por ser uma agência norte-

americana dissociada, em termos imediatos, da política de segurança dos Estados Unidos 

(USAID/BRASIL, 2011). 
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por conseguinte, como um eixo central de ligação de vários raios que os 

ligava a todos os outros Estados ao redor do mundo. (HARVEY, 2009, 

p. 52) 

   

Em termos geopolíticos foi estabelecida, após a segunda Grande Guerra, a divisão 

do mundo entre o sistema capitalista mundial, sob a liderança dos Estados Unidos, e o 

“sistema socialista mundial”, sob a liderança da União Soviética. Os Estados Unidos 

buscaram assegurar o controle do sistema capitalista mundial por meio da instalação de 

bases militares no entorno dos Estados que integravam o “sistema socialista mundial”, do 

apoio à recuperação econômica das ex-potências do “Eixo” derrotadas e desarmadas após 

a Segunda Guerra Mundial, da substituição no Oriente Médio do domínio de tipo 

colonial, do reconhecimento dos novos Estados nacionais formados no Oriente Médio, na 

África e na Ásia, do controle da América Latina como espaço de exercício direto e 

imediato da sua hegemonia e da sua transformação na única superpotência militar no 

âmbito do referido sistema (TAVARES e BELLUZZO, 2004, p. 124).  

A sustentação e exercício do domínio e da hegemonia norte-americana se 

confundiram com a própria defesa do sistema, entre meados dos anos 1940 e meados dos 

anos 1970. Esse domínio e hegemonia foram estruturados sobre três planos: o militar, por 

meio da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), o econômico, articulado a 

partir do sistema GATT, FMI e BIRD, e o jurídico-político, através da ONU, mediante o 

usufruto de um poder decisivo no seu Conselho de Segurança e da legitimidade obtida 

junto aos novos Estados surgidos a partir da ação norte-americana de combate aos 

grandes impérios e aos sistemas neocoloniais (TAVARES e BELLUZZO, 2004, p. 123 e 

124). Tavares e Belluzzo realçaram que esse domínio e hegemonia assumiu uma 

característica central: 

 

A marca registrada deste período do após guerra é a subordinação da 

economia à política. O economista americano Michael Hudson, em seu 

livro Superimperialism teve a primazia de desvelar a subordinação da 

economia à política no processo de construção das instituições criadas 

em Bretton Woods e Dumbarton Oaks. Em sua essência, a criação das 

Nações Unidas, do Fundo Monetário, do Banco Mundial e do Gatt 

significou o reconhecimento do desmoronamento definitivo dos pilares 

da ordem liberal burguesa, ou seja, do equilíbrio entre as potências e 

dos supostos automatismos do padrão-ouro. Por isso, os princípios que 

informaram a construção da nova ordem estavam claramente dirigidos 

contra o que haveria sobrado do velho Império britânico. (TAVARES e 

BELLUZZO, 2004, 123)  
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Enfim, os Estados Unidos, usufruindo de uma estrutura econômica capaz de 

articular em torno dela economias industriais e exportadoras de matérias primas, de um 

lado, e constrangido pela Guerra Fria, de outro, conformou um exercício de hegemonia 

que não somente admitiu, mas que também pressupôs a extensão de processos de 

industrialização e de modernização infraestrutural numa diversidade de regiões e 

continentes. A conjugação desses processos ocupou grande importância para o 

estabelecimento do padrão fordista-keynesiano de reprodução do capital e para a criação 

das bases da “era de ouro” do capitalismo. 

  

1.1.1.2. Desenvolvimento integrado e assimétrico 

A natureza e a dimensão do novo centro de poder político e econômico, os 

Estados Unidos, com potencialidades econômicas continentais, eram radicalmente 

diferentes da natureza e dimensão do antigo centro de poder, a Inglaterra. A sua expansão 

para fora e a incorporação de periferias funcionais não correspondiam mais à divisão 

internacional do trabalho clássica entre um centro produtor de manufaturas e uma 

periferia produtora de matérias primas. Como a economia norte-americana, desde o 

século XIX, era simultaneamente grande produtora de manufaturas, matérias primas e 

alimentos, a sua expansão para fora, até os anos 1940, não se deu apenas por meio do 

comércio de bens de consumo e de tecnologias vinculadas às instalações minero e 

agroexportadoras e de serviços urbanos, mas também por meio de exportação de 

máquinas e equipamentos para os países periféricos e os não periféricos. 

O processo de modernização industrial em alguns países de desenvolvimento 

capitalista periférico em curso desde o final do século XIX foi, inicialmente, 

complementar aos complexos extrativo e agroexportadores, tanto na geração de 

equipamentos e utilitários básicos (ferramentas, cordas, sacarias), quanto de bens de 

consumo não-duráveis corriqueiros (roupas, calçados), voltados, respectivamente, para 

suprir necessidades dos empreendimentos econômicos e de consumo corrente, de modo a 

reduzir custos com importação de insumos básicos e com salários. Nos anos 1930 e 1940, 

no contexto internacional de crise econômica, de guerra e de reconstrução, países como o 

Brasil adotaram políticas de Estado indutoras de uma industrialização defensiva, 

buscando suprir bens industrializados básicos (OLIVEIRA, 1984, p. 9-38; SINGER, 

1984, p. 211-216; HOBSBAWM, 1995, p. 198-219; OSORIO, 2004, p. 73-83). 

A emergência econômica dos Estados Unidos somado aos processos de 

transformação industrial em curso numa diversidade de países periféricos e à 
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descolonização da África e da Ásia subverteram o esquema centro-periferia, reproduzido 

sob a hegemonia inglesa, que polarizava regiões industriais demandantes de matérias 

primas e periferias demandantes de bens industrializados. As duas grandes guerras 

mundiais e as destruições delas provinientes, por sua fez, proporcionaram aos Estados 

Unidos as condições políticas e econômicas de revitalização dos demais países centrais, 

de um lado, e de centro mundial articulador e integrador de uma nova divisão 

internacional do trabalho, de outro (HOBSBAWM, 1995, p. 198-219; TAVARES e 

BELLUZZO, 2004, 116-119; HARVEY, 2009, p 48-58).  

Nos anos 1950 e 1960, teve início o deslocamento de empresas transnacionais 

para os países periféricos em processo de industrialização, ‘internalizando’ nos mesmos o 

departamento produtor de bens de consumo duráveis. Esse deslocamento e empréstimos 

concedidos pelo capital bancário-financeiro público e privado dos Estados Unidos e de 

outros países centrais também concorreram para a ampliação do departamento produtor 

de bens de consumo não-duráveis e o início da montagem do departamento produtor de 

bens de produção (insumos industriais básicos, bens intermediários não elaborados e bens 

de capital de pequena e média complexidade tecnológica), basicamente voltados para o 

mercado interno. Embora o processo de industrialização galgasse um novo patamar, ele 

se reproduzia tendo como limites a dependência tecnológica, a não internalização dos 

setores de atividade industrial produtores dos bens de capital, a presença de oligopólios 

multinacionais e a restrição do mercado interno real. O capital bancário-financeiro acima 

referido, por sua vez, co-financiou a implantação de uma infraestrutura moderna que 

viabilizou desde a produção e consumo dos bens industriais à reorganização da produção 

e escoamento de bens primários (bens minerais e agropecuários in natura e 

semimanufaturados e manufaturados
32

) (OLIVEIRA, 1984, p. 76-113; SINGER, 1984, p. 

216-233). 

Na América Latina, nos anos 1950 e 1960, foi se configurando em diversos países 

a ‘internalização’ de setores de atividade econômica industrial que integravam o 

departamento produtor de bens de consumo duráveis e a instalação de uma infraestrutura 

moderna. A articulação entre capitais privados e estatais domésticos e privados 

internacionais, próprios do desenvolvimentismo, sobretudo da sua vertente 

internacionalizante, demandou a constituição de cadeias produtivas que integravam 

                                                 
32

 A ampliação da produção e escoamento de bens primários (minerais, agropecuários in natura e 

transformados), fortemente orientados para a exportação, permaneceu como a principal fonte de divisas 

externas “saudáveis” que viabilizavam a importação de bens intermediários elaborados e não elaborados e 

de bens de capital (máquinas, equipamentos). 
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indústrias domésticas em torno das filiais das corporações multinacionais, a edificação de 

barreiras tarifárias e não tarifárias que protegiam o mercado interno em favor das filiais 

das corporações multinacionais internalizadas e das indústrias domésticas dos 

competidores internacionais, a ampliação e modernização dos empreendimentos 

agropecuários e extrativo-minerais voltados para os mercados interno e externo e a 

condução de um padrão de endividamento externo (OLIVEIRA, 1984, p. 76-113; 

SINGER, 1984, p. 216-233; OSORIO, 2004, p. 73-83). A infraestrutura técnica para a 

condução do planejamento estratégico de Estado, portanto de médio e longo prazo, nos 

países latino-americanos que conviviam com os processos acima descritos foi sendo 

progressivamente ampliada e consolidada. Esse processo ocorreu tanto nos governos que 

tentavam a superação da dependência por intermédio da nacionalização das decisões 

sobre a política econômica, a exemplo do segundo Governo Vargas (1951-1954), como 

nos governos que efetivamente reelaboravam as condições de dependência, a exemplo do 

Governo JK (1956-1961).  

A inserção de países como Brasil, México, Chile e Argentina, possuidores de 

amplos recursos naturais, na divisão internacional do trabalho, articulava industrialização 

moderna, inserção no mercado internacional por meio da exportação de produtos 

primários e de bens transformados intensivos em recursos naturais e bens tecnológicos de 

pequena e média complexidade tecnológica e dependência financeira e tecnológica. 

Estabelecia-se um tipo de dependência que os tornava, ao mesmo tempo, vulneráveis pelo 

lado do equilíbrio externo e flexível à imposição de padrões de exportações que 

‘atendessem’ a mudanças que frequentemente ocorriam na divisão internacional do 

trabalho, ao montante da remessa de lucros das corporações multinacionais e às 

‘obrigações’ financeiras internacionais. 

A expansão do grande capital financeiro, em especial das corporações, foi 

promovendo a ampliação dos fluxos comerciais entre países em decorrência do comércio 

entre matrizes e filiais. Este movimento foi se deslocando do Atlântico Norte para a 

América Latina, nos anos 1950 e 1960. 

Em resumo, entre meados dos anos 1940 e meados dos anos 1970, ocorreu uma 

grande expansão mundial do capitalismo mediante um grande crescimento econômico 

nos países de desenvolvimento capitalista central, bem como em uma diversidade de 

países localizados na sua periferia política e econômica. Conforme David Harvey: 
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Assim, o período que vai de 1945 a 1970 foi a segunda etapa do regime 

político da burguesia funcionando sob a égide do domínio e da 

hegemonia globais norte-americanos, que promoveram uma época de 

notável crescimento econômico consistente nos países capitalistas 

avançados. Estabeleceu-se um coeso grupo global tácito envolvendo 

todas as grandes potências capitalistas, com os Estados Unidos num 

claro papel de liderança, a fim de evitar guerras intestinas e partilhar os 

benefícios de uma intensificação de um capitalismo integrado nas 

regiões nucleares. A expansão geográfica da acumulação do capital foi 

garantida mediante a descolonização e o “desenvolvimentismo” como 

meta generalizada para o resto do mundo. A reprodução expandida 

parecia funcionar muito bem, chegando mesmo a provocar efeitos 

secundários fora do núcleo, se bem que de modo atenuado e desigual, 

por todo o mundo não-comunista. Internamente, o crescente poder do 

trabalho no âmbito do pacto capital-trabalho significou a extensão dos 

benefícios do consumismo às classes inferiores e mesmo a algumas 

minorias (embora não de maneira suficiente, como provaram as 

manifestações urbanas dos anos 1960). O problema da sobreacumulação 

do capital, embora sempre ameaçador, foi contido até o final dos anos 

1960 por uma mistura de ajustes internos e de ordenações espaço-

temporais tanto dentro como fora dos Estados Unidos. Esperava-se que 

essas estratégias permitissem ao sistema superar os problemas 

econômicos que haviam perturbado os anos 1930 e protegessem da 

ameaça do comunismo. (HARVEY, 2009, p. 55)  
 

Conforme vimos, essa expansão foi determinada e modelada pelo padrão fordista-

keynesiano de reprodução do capital e pela nova divisão internacional do trabalho, 

fundamentalmente criada a partir das interações e interdependências que a economia 

norte-americana assumiu em relação às demais economias constitutivas do sistema 

capitalista mundial.  

 

1.1.1.3. Desenvolvimento econômico e desenvolvimentismo 

Desde os anos 1950, sob o contexto da hegemonia norte-americana, da Guerra 

Fria e da aplicação benevolente das regras de Bretton Woods por parte dos Estados 

Unidos, as elites políticas e econômicas dos países de desenvolvimento capitalista central, 

sob apoio de amplos segmentos do mundo do trabalho, passaram a promover 

investimentos de capital financeiro e produtivo nos países periféricos. As elites políticas e 

econômicas dos países de desenvolvimento capitalista periférico, também sob apoio de 

segmentos do mundo do trabalho, buscaram junto aos países centrais acesso a capitais 

(financeiros e produtivos), tecnologia e mercados que permitissem a modernização e o 

desenvolvimento econômico, tanto em termos de ampliação de atividades de exploração 

mineral e de desenvolvimento agropecuário de exportação, como da modernização 

industrial e infraestrutural.  
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Neste contexto, as transformações realizadas na divisão internacional do trabalho 

sob a vigência do padrão fordista-keynesiano de reprodução do capital desencadearam 

uma nova articulação entre regiões nucleares e regiões periféricas do sistema capitalista, 

bem como acomodaram e impulsionaram transformações voltadas para a industrialização 

e a modernização numa multiplicidade de países. Segundo José Luís Fiori: 

 

(...) se passarmos para uma definição mais detalhada do que foram as 

estratégias de crescimento acelerado da economia capitalista como um 

todo, pelo menos na sua parte central e em alguns segmentos 

periféricos, veremos que isso foi possível em grande medida pelo 

desrespeito pragmático da potência imperial às regras que eles 

estabeleceram em Bretton Woods. Havia regras monetárias e comerciais 

cuja arbitragem ficou informalmente com os EUA. O governo 

americano a exerceu de uma maneira extremamente benevolente, 

porque pragmática e movida pela Guerra Fria, pela competição 

econômica e tecnológica com a União Soviética. Isso fez com que os 

norte-americanos, de certa forma, fossem os primeiros a driblar certas 

regras e fazer uma política monetária frouxa durante esse período. No 

início, na forma direta de ajuda, como foi o Plano Marshall e, um pouco 

mais tarde, sua ajuda para a Ásia e depois, fazendo vistas grossas ao 

protecionismo de alguns países. Isto é uma dimensão essencial de um 

comportamento hegemônico, isto é, uma potência que aparentemente 

coloca os interesses do conjunto acima dos seus interesses de nação. 

Coisa que os EUA deixam de fazer a partir da década de 70. 

Nesse espaço foi possível, durante 20 ou 30 anos, funcionar um sistema 

de livre empresa com fortes e pragmáticas limitações ao livre comércio, 

com moedas estáveis e autonomia das políticas nacionais de 

crescimento. Esta experiência absolutamente original fez muitos 

acreditarem que sempre fora assim e que agora, depois da crise dos anos 

70, tivesse deixado de sê-lo. Mas isso é uma inverdade histórica. 

Sempre foi o contrário! O período 1950-70 é que foi rigorosamente 

excepcional na história do capitalismo. Por isso é possível aventar a 

hipótese de (...) desenvolvimentismo desta época, entendido nesse 

sentido mais genérico, que inclui a reconstrução italiana, alemã, os 

planos de desenvolvimento da França, os nossos, os do Japão etc. 

(FIORI, 1997, S/D
33

) 

 

A convergência de interesses das elites políticas e econômicas dos países centrais 

e periféricos pressupunha o surgimento de ‘visões’ de desenvolvimento que permitisse 

conceber as referidas regiões como integradas e direcionadas na mesma direção, qual 

seja, o desenvolvimento capitalista sobre bases industriais, embora sob estágios 

diferenciados. Em outras palavras, o contexto da reprodução mundializada do capital, ao 

impor uma nova divisão internacional do trabalho que superava a separação rígida entre 

países industrializados e não industrializados, também pressupunha novas ‘visões’ do 

                                                 
33

 Nas passagens referentes a Fiori (1997) não foram identificados os números das páginas em que foram 

subtraídas, posto que o texto, disponibilizado eletronicamente, não apresentou enumeração de páginas. 
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desenvolvimento que se constituíssem em representações de mundo capazes de criar 

ideias e ‘imagens futuras’ do desenvolvimento que os países compartilhassem (ou 

pudessem compartilhar), caminhassem na sua direção e pudessem alcançá-los. A 

rivalidade presente na referida convergência também se prolongava para as diversas 

expressões acerca das ‘visões’ de desenvolvimento. José Luis Fiori destacou que: 

 

É neste contexto que aparecem, nos anos 50, as teorias do 

desenvolvimento econômico em suas várias formulações, neoclássicas, 

keynesianas e aqui na América Latina, a teoria estruturalista da Cepal 

(...). Mas, mesmo tendo sido decisiva a contribuição latino-americana, 

não se pode negar que o impulso original da preocupação com o 

desenvolvimento, como projeto global para o mundo atrasado, ganhou 

força, basicamente, a partir dos países centrais. Diferentemente de todo 

pensamento neoclássico, hegemônico de 1880 até 1930, e de certa 

forma também do pensamento econômico clássico, passa-se a aceitar 

que a intervenção de um fator extramercado tinha condições de 

sustentar um crescimento mais veloz do que o gerado espontaneamente 

pelo funcionamento do mercado. Essa é a heterodoxia máxima para 

quem a formulou! Foi uma espécie de movimento autocrítico e 

programático do próprio liberalismo que esteve na origem do 

desenvolvimentismo, nada tendo a ver portanto com marxismo ou 

esquerdismo, como alguns parecem acreditar hoje em dia. (FIORI, 

1997, S/D) 

 

A ‘visão’ de desenvolvimento oriunda da concepção neoclássica partiu do 

princípio das virtudes do mercado autorregulado e do equilíbrio instantâneo do mesmo. 

Em consequência, enfatizou a flexibilidade dos preços e dos salários para manter a 

economia crescendo com pleno emprego. Não incorpou aspectos como a conformação 

histórica das sociedades e as suas especificidades, de modo que a questão do 

desenvolvimento consistia na prática do livre mercado, naturalmente encarregado, em 

última instância, de promover a especialização no âmbito dos setores e atividades 

econômicas em que ocorressem as vantagens comparativas de uma sociedade em relação 

às demais sociedades (FIORI, 1997; SANDRONI, 1999; NETTO, 2005).  

A ‘visão’ de desenvolvimento de concepção keynesiana enfatizou a indução e 

regulação da demanda efetiva, tendo em vista exercer um controle sobre os ciclos da 

economia, em curto prazo, e/ou induzi-los em favor do crescimento econômico duradouro 

por meio do planejamento, em longo prazo. Como desdobramento, incorporou a atuação 

do Estado como planejador e agente produtivo direto nos setores e atividades econômicas 

em que a iniciativa privada não quisesse ou não pudesse atuar (FIORI, 1997; 

SANDRONI, 1999; NETTO, 2005).  
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A ‘visão’ de desenvolvimento de concepção shumpeteriana, que também rompeu 

com a visão neoclássica de equilíbrio e que também salientou a compreensão do 

capitalismo como um sistema instável (cíclico, com crises, sem pleno emprego, etc.), de 

modo a legitimar a possibilidade e a necessidade de políticas públicas de estabilização e 

anticíclicas, deu ênfase aos investimentos autônomos que incorporavam inovações 

tecnológicas, concebidas como a base do crescimento econômico, na medida em que 

promovia a mudança da estrutura produtiva. Nessa perspectiva, o desenvolvimento 

econômico e o progresso tecnológico se articulavam na indução de um ciclo virtuoso nos 

quais novos setores e atividades econômicas desencadeavam mais investimentos, que, por 

sua vez, demandavam nova tecnologia, geravam novos empregos, exigiam novas 

qualificações de trabalhadores durante o processo de substituição das velhas tecnologias, 

mas que também eliminavam “velhos postos de trabalho”, faliam empresas defasadas e 

eliminavam produtos antigos. Estabelecia-se um processo de “destruição criativa” 

(FIORI, 1997; SANDRONI, 1999; NETTO, 2005). 

As três ‘visões’ de desenvolvimento econômico acima referenciadas, ao mesmo 

tempo, complementares e concorrentes, se articularam com o surgimento da teoria das 

“etapas” do desenvolvimento econômico, cuja origem foi “a teoria das “etapas” do 

desenvolvimento econômico de Walt Rostow” (HARVEY, 2009, p. 53). Nesta 

perspectiva, os países direcionavam-se para o desenvolvimento, vivenciando etapas de 

modernização e desenvolvimento diferenciadas, mas autodeterminadas. Ao longo do 

processo, o setor primário reduzia progressivamente a sua participação no produto e na 

geração de emprego em favor do setor secundário e ocorria elevação de renda per capita. 

Ao final de um processo de diversificação das atividades industriais e da elevação da 

renda, tinha início um processo de especialização das atividades industriais naqueles 

setores e atividades fazendo com que o país assumisse vantagens comparativas em 

relação aos demais países. O setor terciário, por sua vez, crescia mais significativamente 

a partir da consolidação do setor secundário e passava a ser o maior gerador de emprego 

então. Portanto, nessa concepção, o não desenvolvimento era uma etapa a ser superada 

com base na “boa” política de desenvolvimento, geralmente compreendida como política 

capitaneada pelo Estado, materializada em planos econômicos e implementados por meio 

de um sistema público de planejamento.  

Estas teorias estimularam o surgimento da concepção político-econômica 

desenvolvimentista latino-americana, nos anos 1950 e 1960. Esta concepção 

compreendeu que o comércio internacional, ao contrário do que sustentou a teoria 
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ricardiana, não alocava os recursos físicos e financeiros de maneira equânime e favorável 

ao crescimento de todos os países. Compreendeu que não havia um sistema de Estados 

nacionais equivalentes em termos políticos, de modo que a especialização econômico-

produtiva repunha a divisão de funções no mercado internacional e a mesma não podia 

ser superada espontaneamente. Salientou a existência de uma ordem política e econômica 

que configurava países centrais, controladores do desenvolvimento tecnológico, do 

capital e das instituições internacionais, e países periféricos, dependentes de tecnologia e 

de capital e com pequena influência nas instituições internacionais (FIORI, 1997; 

OSORIO, 2004; HARVEY, 2009). 

Pode-se concluir que as teorias do desenvolvimento (e o desenvolvimentismo em 

particular) incorporaram em termos teóricos e/ou pragmáticos um conjunto de 

características comuns: a compreensão do capitalismo como um sistema instável e cíclico 

e da necessidade de políticas públicas de estabilização e anticíclicas, a necessidade de 

estudos, pesquisas e proposições de estratégias de indução do desenvolvimento 

econômico, a condução de políticas com objetivos de longo prazo, o planejamento como 

instrumento de indução e aceleração do desenvolvimento e transformações institucionais 

e estruturais de aceleração do processo de crescimento econômico e da acumulação 

capitalista e a indução da aceleração e da sustentação do investimento. Essas 

características fizeram-se presentes como finalidades e objetivos numa diversidade de 

órgãos, agências e instituições voltadas para o fomento, planejamento e coordenação do 

desenvolvimento econômico em diversos países da América Latina, a exemplo do IPEA 

no Brasil. Nesse contexto, emergiu o desenvolvimentismo latino-americano. Segundo 

FIORI:  

 

Este projeto nasce e se viabiliza, na América Latina, legitimado por 

uma vontade política que permitiu o exercício do protecionismo e do 

intervencionismo estatal dos nossos países, porque vivemos entre 1950 

e 1980, uma era de desenvolvimento consentido pela potência central. 

Apesar disso, entretanto, esta mesma estratégia assumiu formas 

diferentes em cada país. No espaço de autonomia das políticas 

nacionais, onde o Estado tinha margem de liberdade para tratar da renda 

interna, da distribuição, de incentivos à demanda e ao crescimento, 

mantendo as regras internacionais graças à soltura da política monetária 

norte-americana, os europeus fizeram o welfare state. Nesse espaço, 

fizemos a nossa industrialização. Até os anos 60 estava todo mundo 

mais ou menos nessa. (FIORI, 1997, S/D) 
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Os espaços de ação política nacional que os Estados Unidos concederam ao 

desenvolvimentismo europeu não foram os mesmos para o latino-americano. Além da 

ausência de um “Plano Marshall” para a América Latina e a concessão de margens 

menores para a adoção de políticas protecionistas nos países da região, ocorreu a 

internacionalização dessas economias a partir da orientação de política econômica 

externa da gestão republicana representada pelo Governo Eisenhower (1953-61), que 

orientou investimentos norte-americanos na região prioritariamente sob a forma de 

investimento privado direto das grandes corporações norte-americanas e europeias, com 

pequena participação de “ajuda oficial” (FIORI, 1997). 

 

1.1.2. Estado, planejamento e economistas no Brasil sob desenvolvimentismo 

O período da trajetória histórica do IPEA que compreende o seu processo de 

criação, desenvolvimento e apogeu, que se estendeu de 1964 a 1979, foi parte integrante 

de um processo mais amplo, qual seja, a conformação, desenvolvimento e apogeu do 

modelo econômico desenvolvimentista brasileiro – materialização do padrão fordista-

keynesiano de reprodução do capital no país. Este período da trajetória do IPEA 

coincidiu, não por acaso, com o ápice do desenvolvimento do modelo econômico 

desenvolvimentista. Este modelo, por sua vez, definiu o papel que o Estado desempenhou 

no período, com destaque para a sua infraestrutura técnica voltada para a realização do 

planejamento, sobretudo econômico, composta por órgãos, agências e instituições, 

concepções e conhecimentos técnico-científicos e elite técnica.  

Na perspectiva deste estudo a investigação do IPEA requer situá-lo como 

demanda institucional do modelo econômico desenvolvimentista, sobretudo como parte 

dos processos de aprendizagem e exercício do planejamento de Estado e de construção do 

sistema público de planejamento e formação da elite técnica para operar este sistema. 

Dessa forma, faz-se necessário investigar a relação estabelecida entre Estado, 

planejamento e economistas no Brasil, nos seus primórdios, sobretudo a partir dos anos 

1930, posto que concorre para a compreensão das determinantes internas que informaram 

a construção institucional ampla na qual se inseriu a criação e a trajetória histórica do 

IPEA. 

 

1.1.2.1. Estado, planejamento e técnicos nos seus primórdios 

O Estado burguês constitui-se em um tipo específico de Estado que corresponde, 

em nível da superestrutura institucional, à ascensão econômica, social e política da classe 
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burguesa e à consolidação do capitalismo numa dada formação social. Ele assume 

características próprias, a partir das múltiplas determinações presentes na formação social 

como a estrutura e a dinâmica capitalistas, a estrutura de classes vigente e o curso 

assumido pelas lutas sociais e políticas (SAES, 1985).  

A formação do Estado burguês no Brasil teve início na passagem do Século XIX 

para o Século XX, tendo como marco fundamental a revolução política do final do Século 

XIX, caracterizada, segundo Décio Saes (1985, p. 51), pela abolição da escravatura de 

1888, a Proclamação da República de 1889 e a Constituição Federal de 1891. A formação 

deste Estado foi determinada internamente por processos como a transição do modo de 

produção de mercadorias para o modo de produção capitalista e do trabalho escravo para 

o trabalho livre (assalariado ou não assalariado), o aprofundamento do marco jurídico-

político liberal e a mudança da estrutura de poder monárquico para a estrutura de poder 

republicano (OLIVEIRA, 1984, p. 9-38).  

Para Ianni (1986, p. 25), no contexto dessas transformações o Estado burguês 

assumiu uma forma de Estado oligárquico, que era uma modalidade de Estado burguês. 

Configurou-se uma forma singular de organização do poder político-econômico, em 

termos de estruturas de dominação e subordinação.  

Na formação deste Estado foi ampliado o seu conteúdo liberal formal
34

 já presente 

no Estado imperial
35

, tanto em termos da proteção jurídica da propriedade e da iniciativa 

privada como do controle e repressão do mundo do trabalho e da questão social tratada 

pelo poder público como caso de política
36

. Outra manifestação reveladora do conteúdo 
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 Décio Saes realçou que “o novo direito (leis, aparelho juridiário) declarava todos os homens sujeitos de 

direito, capazes de praticar atos de vontade e de contratar; não subsistia, no aparelho de Estado, nenhuma 

interdição aberta e formalizada ao recrutamento de funcionários nas classes exploradas” (SAES, 1985, p. 

350). Também salientou que o “Estado burguês nascente assumiu, a partir de 1894, uma forma 

democrática: presidencialismo, parlamento dotado de algumas prerrogativas, sufrágio universal. Todavia, a 

democracia burguesa brasileira de então não foi exatamente igual a todas as democracias burguesas que lhe 

foram contemporâneas (EUA, Inglaterra, etc.). Ela tinha a sua particularidade diretamente resultante das 

características do processo de luta (a direção da classe média sobre as massas trabalhadoras, o igualitarismo 

jurídico burguês como ideologia) que lhe deu origem” (SAES, 1985, p. 350). 
35

 Décio Saes demonstrou que este conteúdo libera formal presente na Constituição imperial ocultava o seu 

caráter escravista. Conforme Saes (1985, p. 111), “o caráter escravista da Constituição imperial só poderia 

ser detectado se esse texto fosse analisado em sua unidade com o direito civil imperial. Esse procedimento 

deve ser igualmente aplicado à análise do Código Comercial de 1850, tanto mais que a distinção entre 

direito civil e direito comercial – partes do direito privado – é puramente convencional”.  
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 Segundo Décio Saes, as “características da democracia burguesa brasileira – ausência de critérios 

eleitorais censitários, leque reduzido de direitos civis e políticos gozados pelas classes trabalhadores – não 

constituíram a única, nem a mais importante particularidade do Estado burguês nascente. A particularidade 

fundamental esteve em que esse Estado se implantou numa formação social onde relações de produção 

servis eram dominantes. Ora, formas de trabalho como o colonato, a moradia, a meação, a terça e a quarta 

implicavam a existência de uma dependência pessoal do trabalhador para com o proprietário que lhe cedia 

o uso da terra e (frequentemente) da moradia; essa dependência pessoal excluía a possibilidade de que a 
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liberal do Estado burguês no Brasil foi a ampliação do seu poder de intervenção no 

sentido da defesa da economia cafeicultora agroexportadora, seja em termos dos 

mecanismos de preservação de preços e rendas dos diversos setores do capital integrados 

ao complexo cafeeiro (bancos, exportadores, grandes cafeicultores), seja da orientação de 

grande parte dos recursos do fundo público para a montagem e expansão da infraestrutura 

necessária para o armazenamento, transporte e comercialização da produção cafeeira. 

Também foram preservados o caráter autoritário e a institucionalidade autocrática, 

presentes no Estado imperial, sob um pacto político de fundo patrimonialista que 

articulava, em torno dele, elites políticas regionais e nacionais (FERNANDES, 1981, p. 

224-250; OLIVEIRA, 1984, p. 9-18; MELLO, 1991, p. 58-88). 

O Estado burguês no Brasil, do final do Século XIX às primeiras décadas do 

Século XX, cumpria funções estritas, prioritariamente voltadas para a realização do 

ordenamento jurídico-político da sociedade, a condução da política econômica liberal e o 

controle e repressão ao mundo do trabalho. O papel e as atribuições desse Estado 

refletiam na pequena magnitude e complexidade da sua arquitetura política, institucional 

e jurídica. Nesse contexto, não havia lugar para processos de planejamento estratégico de 

Estado de médio e longo prazo, ou mesmo para a condução de políticas estruturantes 

também de médio e de longo prazos. 

Em termos mundiais vigorava o padrão concorrencial-liberal de reprodução do 

capital. No Brasil, esse padrão de reprodução do capital materializou-se no modelo 

econômico agroexportador altamente especializado, articulado fundamentalmente por 

meio do complexo cafeeiro, apoiado em relações de trabalho escravo (até 1888) e livre, 

sendo esta última sob as formas assalariada e não-assalariada. 

Nesse período, a questão do planejamento e coordenação das atividades 

econômicas pelo Estado e a demanda por técnicos aptos para conduzi-las assumia 

crescente importância nos Estados Unidos e nos países industrializados da Europa 

Ocidental. Ângela de Castro Gomes salientou que os esforços de planejamento e 

                                                                                                                                                  
relação econômica entre proprietário dos meios de produção e produtor direto assumisse a forma de 

contrato entre iguais. Em outras palavras o direito burguês era contraditório com as relações de produção 

pré-capitalistas vigentes na agricultura. Por isso, as regras do direito burguês deixaram de ser aplicadas no 

campo brasileiro: ao invés de contrato de trabalho, existia entre as partes uma relação de dependência 

pessoal; a liberdade de trabalho praticamente inexistia, devendo os trabalhadores recorrer dominantemente 

à fuga, quando desejavam fazer cessar a relação de trabalho” (SAES, 1985, p. 351 e 352). Também foram 

testemunhos do tratamento que a democracia burguesa brasileira dispensava ao mundo do trabalho e à 

questão social a Revolta da Vacina, a repressão aos movimentos camponeses de Canudos e do Contestado, 

a violência policial presente na Greve geral em 1917 e a carência de leis trabalhistas regulamentando as 

relações estabelecidas entre capital e trabalho até o início dos anos 1930. 
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coordenação nos países europeus e nos Estados Unidos, presentes “desde os fins da I 

Grande Guerra, ganhou muito mais força e adeptos após a depressão de 1929” (GOMES, 

1994, p. 2). Neste contexto residiam as raízes mais profundas dos processos que 

determinaram o planejamento e coordenação conduzidos pelo Estado e a tradição e 

demanda do ‘técnico’ como detentor de um saber específico e neutro para dirigir as 

instituições encarregadas de conduzi-los. Todavia, deve-se salientar que iniciativas de 

planejamento e coordenação fizeram-se presentes nas primeiras décadas que se seguiu ao 

processo de monopolização da economia nos Estados Unidos e na Alemanha, isto é, no 

final do século XIX e início do século XX. O objetivo era moderar e disciplinar a 

competição dos conglomerados industriais pelo controle do mercado, de modo a 

preservar os preços das mercadorias e, consequentemente, a acumulação de capital pelos 

mesmos, sob a proteção do Estado. Esse processo de planejamento e coordenação possuiu 

um caráter marcadamente econômico, operado por meio de organismos públicos setoriais 

que integravam técnicos do Estado e representantes dos monopólios, estabelecendo o 

processo de constituição da tecnoburocracia e da tecnoestrutura
37

 que comporiam a área 

econômica do aparato estatal
38

. 

                                                 
37

 O conceito de tecnoestrutura, na concepção de John K Galbraith, era fundamentalmente o grupo de 

técnicos que passou a ser “a inteligência orientadora, o cérebro da empresa”, em substituição ao 

empresário, que no passado, era “a força diretora da empresas”. Portanto, no processo de expansão da 

grande empresa (bancos, corporações), em especial a partir da sua multinacionalização, a complexidade das 

suas estruturas, dinâmicas de atuação, coordenação, programação de investimentos, acentuou a divisão 

técnica do trabalho na esfera da direção. A esse processo se somou a transformação patrimonial por meio 

do mercado de ações e da alienação de parcelas da propriedade tangível da empresa para alavancar capitais. 

A concepção de Galbraith recebeu nova musculatura à medida que a propriedade dos bancos e corporações 

se fragmentou profundamente, a ponto de autores proporem o conceito “capitalismo de laços” 

(LAZZARINI, 2011). Assim, o papel do burguês tradicional estava se reduzindo, em grande medida, ao 

rentismo, em favor do grupo de técnicos, que assumiam maior relevância no controle e direcionamento da 

empresa. Galbraith denominou esse grupo de técnicos por meio da palavra ‘tecnoestrutura’. Concluiu que 

“não existe um nome para todos aqueles que participam das tomadas de decisões em grupo ou para a 

organização que formam. Proponho chamar a essa organização de Tecnoestrutura” (GALBRAITH, 1968, p. 

81). Na perspectiva adotada neste texto o conceito de tecnoestrutura estatal corresponde ao aparato 

institucional construído no Estado, voltado para o desenvolvimento econômico de tipo francamente 

capitalista ou de tipo “socialista” de planejamento centralizado. Esse aparato integra as instituições de 

fomento, planejamento e coordenação, a tecnoburocracia e o pensamento técnico-científico e as técnicas de 

planejamento que ela lança mão.  
38

 E. K. Hunt e Howard J. Sherman, em obra de introdução à economia, retrataram os monopólios 

ferroviários e o processo de constituição da tecnoburocracia e dos órgãos e instituições que comporiam a 

tecnoburocracia e a tecnoestrutura da área econômica do aparato estatal nos Estados Unidos, bem como a 

relação estreita dos mesmos com os monopólios, quando afirmaram: “a concorrência entre as companhias 

ferroviárias vinha trazendo consequências tão destruidoras que as próprias companhias foram as primeiras a 

solicitar a regulamentação federal. Poucos anos após a aprovação da Lei de Comércio Interestadual, Olney, 

Procurador Geral dos Estados Unidos, escreveu uma carta para o presidente de uma companhia ferroviária, 

na qual a uma certa altura, declarava: “A Comissão (ICC)... é, ou pode vir a ser, de grande utilidade para as 

companhias ferroviárias. Satisfaz o clamor popular, que exige a supervisão das ferrovias pelo governo, 

dando, ao mesmo tempo, um caráter puramente nominal a esta supervisão. Além disso, quanto mais velha 

ficar esta comissão, mais predisposta estará a partilhar do ponto de vista das empresas ferroviárias...”. (...) 
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Deve-se registrar que para além da articulação em torno de acordos entre os 

grupos monopolistas, da criação de órgãos e agências estatais e mistas voltadas para a 

coordenação econômica e mediação de conflitos de interesses entre monopólios, estava 

em curso um processo de transformação do vínculo entre as “forças materiais” e a 

“superestrutura política”, reconfigurando o bloco histórico vigente. Esta transformação 

assumiu a forma da soldagem entre forças materiais e políticas na própria ossatura 

institucional do Estado, tanto em termos da constituição da tecnoburocracia e da 

tecnoestrutura quanto por meio de processos como a remoção e/ou emasculação de leis 

antitrustes, da formalização dos lobbies nas instâncias legislativas e de trânsito de 

quadros tecnocráticos entre as esferas pública e privada. Deve-se registrar, ainda, que a 

imersão daqueles economistas na abordagem sistêmica formal do sistema capitalista, na 

teoria econômica neoclássica e nos seus afazeres intelectuais imediatos, constituía uma 

ideologia bloqueadora da apreensão das transformações em curso, pelo menos até o final 

dos anos 1920
39

. Estes intelectuais orgânicos do capital somente despertaram dos seus 

“sonos dogmáticos” com a crise de 1929 e a magnitude da intervenção estatal 

desencadeada pelo New Deal (1933-37). 

 

1.1.2.1.1. A criação da tecnoestrutura e da tecnoburocracia no Brasil 

No Brasil, a criação de órgãos integrados à tecnoestrutura da área econômica do 

aparato estatal compostos por técnicos do Estado e por representantes das empresas, 

voltados para coordenar e planejar aspectos como a programação de financiamentos, 

preços e expansão competitiva das mesmas, foi seguida pela criação e/ou expansão das 

estruturas públicas orientadas para atender às demandas sociais formuladas pela 

mobilização política sindical e popular, o que também concorreu para a demanda do 

técnico para dirigir órgãos e instituições de caráter social recém criados
40

. Deve-se 

salientar, ainda, que anteriormente aos processos políticos, sociais e econômicos acima 

                                                                                                                                                  
Várias indústrias oligopolistas encontraram dificuldade para, enquanto monopólios, estabelecer acordos de 

cooperação e agir coletivamente. Os fatos indicam que essas indústrias recorreram ao governo e às agências 

federais para efetivarem sua articulação monopolista. As agências, de um modo geral, consentiam em 

desempenhar essa função com bastante eficiência” (HUNT e SHERMAN, 1988, p. 127). 

 
39

 Deve-se registrar, conforme E. K. Hunt e Howard J. Sherman, que os economistas que se orientavam 

pela teoria econômica neoclássica, hegemônica entre 1880 e 1930, continuaram a “dimensionar suas 

análises de acordo com as inúmeras pequenas empresas que concorriam entre si. Propunham políticas 

visando a estimular a livre concorrência, sem se aperceberem de que as grandes empresas eram os 

sustentáculos da ativa intervenção governamental” (HUNT e SHERMAN, 1988, p. 128). 
40

 Um exemplo de órgãos e instituições sociais criadas foi a Escola de Aprendizes Artífices, em 1909, por 

meio do Decreto nº 7.566, de agosto daquele ano, assinado pelo então Presidente da Republica, Nilo 

Peçanha. 
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referidos, o positivismo como ideologia e proposição política preconizava e legitimava 

um ‘estado de ordem social’, de estatutos e regimentos estabelecidos, de funções e 

atribuições sociais desempenhadas de forma hierarquizada e de uma ciência e técnica do 

ordenamento social neutra, o que também convergiu para a tradição e demanda do 

‘técnico’ detentor do saber e da postura anteriormente descrito. 

Nos anos 1920 e 1930, consolidou-se uma estrutura de formação, legitimação e 

divulgação dos ‘técnicos’, da organização científica do trabalho e do planejamento nos 

Estados Unidos e na Europa. Conforme Gomes:  

 

Em muitos países europeus que sempre serviram de referência para 

políticos e intelectuais brasileiros – como a França e a Inglaterra –, a 

formação de centros de reflexão reunindo “técnicos”, a criação de 

escolas e instituições que discutiam a “organização científica do 

trabalho” e a publicação de livros e revistas postulando o novo papel 

“planejador” do Estado marcam todo o curso das décadas de 20 e 30. 

No continente americano, o exemplo dos EUA vai-se tornando cada vez 

mais presente, catalizando tanto as atenções de um público restrito de 

interessados (empresários com destaque) quanto as do público em geral. 

(GOMES, 1994, p. 2 e 3). 

 

No Brasil, as ideias e proposições acerca do planejamento de Estado e das 

ciências e técnicas de planejamento e do ‘técnico’, adentraram no país nos anos 1920 por 

meio de membros das elites que se formavam na Europa e nos Estados Unidos e de livros 

traduzidos e publicados no país (GOMES, 1994). As publicações nacionais vinculadas a 

essas ideias e proposição prendiam-se à crítica ao exercício das funções públicas 

executivas realizadas por ‘políticos’, posto que nem as empresas configuravam-se como 

corporações econômicas monopolistas nem o Estado possuía uma sólida tecnoestrutura 

social e econômica voltadas para fomentar, coordenar e planejar demandas sociais e 

econômicas. 

As ciências e técnicas de planejamento e o ‘técnico’ estavam sendo realçados 

como necessidade para a criação de instituições públicas capazes de dar respostas a um 

processo de racionalização, modernização e organização progressiva da economia e da 

mobilização sindical e popular, isto é, a complexidade crescente que as organizações 

econômicas e as relações sociais adquiriam demandavam instituições públicas igualmente 

complexas para a regulação social e econômica da sociedade. Na esfera privada, por meio 

da grande empresa não monopolista, e na esfera pública, por meio das novas estruturas e 

instituições criadas, o ‘técnico’, recrutado por processos calcados no mérito aferidos pelo 

título acadêmico, pela experiência técnica e pela competência comprovada por exames, 
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deveria suplantar, respectivamente, o membro da família na gestão da empresa e o 

‘político’ na gestão pública que não possuíssem competência ‘técnica’.  

Aqueles que enalteciam as ciências e técnicas voltadas para o planejamento e 

coordenação e os ‘técnicos’ que delas se ocupavam, concebiam os ‘políticos’ da Primeira 

República como herdeiros das elites políticas do Império, nascidos nas famílias 

tradicionais. Acreditavam que esses políticos, geralmente bacharelados no Direito, 

possuíam formação humanística para desempenhar funções parlamentares e governança 

no serviço público, mas que eram incapazes de cumprir funções técnicas de fomento, 

planejamento e coordenação, em especial aquelas de caráter econômico (GOMES, 1994). 

Essa perspectiva guardava relação íntima com as expectativas políticas de movimentos 

sociais e de ideias críticas acerca da “república oligárquica”, a exemplo do movimento 

tenentista e dos movimentos liberais radicais oriundos das camadas médias urbanas do 

Rio de Janeiro e de São Paulo. 

No Brasil, os processos acima descritos integraram o que Florestan Fernandes 

chamou de “desenvolvimento capitalista sob a economia competitiva”, compreendendo o 

final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Isto porque foi parte de um 

processo mais amplo como a consolidação das cidades como centros políticos e 

econômicos em detrimento do campo, a afirmação das classes sociais burguesas e médias 

urbanas em desfavor das oligarquias rurais e a ampliação e afirmação do aparato do 

Estado por meio de novos órgãos e da burocracia e funções públicas ampliadas em 

prejuízo da autarquia econômico-política dos grandes proprietários e propriedades rurais 

(FERNANDES, 1981, p. 224-250). Assim, o planejamento e o ‘técnico’ integraram, ao 

mesmo tempo, o “desenvolvimento capitalista sob a economia competitiva” e o processo 

de erodização do tradicionalismo e do patrimonialismo, dando início à criação das 

condições materiais, políticas e ideológicas de formação do tecnocratismo e de reposição 

do patrimonialismo sobre outras características, na esfera pública. Enfim, a 

reconfiguração das forças materiais e das superestruturas políticas e ideológicas estava 

redundando num novo bloco histórico. 

No tocante às políticas públicas de regulação econômica as primeiras medidas 

remontam aos anos 1920. Foram adotadas ações econômicas governamentais 

intervencionistas para proteger e estimular os setores econômicos já instalados na 

economia nacional, formalizar o mercado interno de produção e controlar relações sociais 

de produção, a exemplo do Plano de Recuperação Econômico-Financeira do Governo 

Campos Salles (1898-1902) e o Plano de Defesa e Valorização do Café (Convênio de 
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Taubaté), de 1906. Missões inglesas, a exemplo da missão chefiada por Edwin Montagu 

(1923), fizeram recomendações de política orçamentária, financeira e econômica. 

Conforme Ianni (1986, p. 55 e 56), “já vinham sendo debatidos, também, o protecionismo 

alfandegário, para o nascente parque manufatureiro, e o intervencionismo estatal. Desde o 

começo do século XX debatiam-se e combatiam-se as políticas econômicas 

governamentais inspiradas ou influenciadas pela doutrina liberal”. 

Em que pese esses fatos e realidades, não ocorreu uma intervenção ampla do 

poder governamental com base nas técnicas de planejamento, isto é, como instrumento de 

ação econômica governamental de larga amplitude e de longo prazo, anteriormente aos 

anos 1930. Eram ações e intervenções pontuais, normalmente compelidas por contextos 

de crises. Conforme Ianni (1986, p. 55), “não se pense, todavia, que esses problemas 

foram propostos de uma só vez em nível teórico. Ao contrário, eles se colocaram de 

modo “desordenado” e em função de dilemas práticos”.   

 

1.1.2.2. Estado, planejamento e “economistas” entre 1930 e 1945 

A crise econômica e política internacional que se estendeu de 1929/30 a 1946/47 

se desdobrará e se articulará às crises econômicas e políticas nacionais, cujas raízes 

podiam ser precedentes a ela, coincidentes a ela ou diretamente derivadas dela. Essa crise 

impactou estruturas políticas e econômicas em todo o mundo e marcou o colapso do 

padrão concorrencial-liberal de reprodução do capital e a transição para o padrão fordista-

keynesiano de reprodução do capital e sua efetiva consolidação.  

No Brasil, as transformações políticas, sociais, econômicas e culturais acarretadas 

pelo “desenvolvimento capitalista sob a economia competitiva” e pela subordinação 

desse capitalismo altamente especializado na produção de bens primários no mercado 

capitalista mundial aprofundaram contradições e conflitos no âmbito das forças materiais 

– os interesses econômicos vinculados ao protecionismo e antiprotecionismo, a 

instrumentalização do fundo público em prol dos capitais centrados basicamente na 

indústria ou na cafeicultura – e da superestrutura política – os interesses políticos 

vinculados às oligarquias regionais ou às elites e classes médias urbanas, o 

estabelecimento do controle sobre o proletariado e o camponês e a mobilização social 

autônoma dos mesmos. A crise econômica e política internacional acima referida 

potencializou as fraturas do bloco histórico que se configurou desde o último quartel do 

século XIX.  
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Assim, teve curso a perda do poder político da fração burguesa vinculada ao 

complexo agroexportador em favor de uma frente social e política que integrava as elites 

políticas regionais e militares, setores das camadas médias urbanas e a fração burguesa 

vinculada à indústria, materializando uma crise orgânica de hegemonia no âmbito do 

bloco no poder. No âmbito do Estado, métodos e práticas patrimonialistas regrediram em 

face do avanço do tecnocratismo, sob a continuidade das relações autoritárias. Teve 

curso, ainda, a desarticulação do modelo econômico agroexportador altamente 

especializado em favor de um processo de industrialização defensiva, articulada por meio 

de uma precária industrialização substituidora de exportações, em face da desarticulação 

do comércio internacional e da divisão internacional do trabalho (OLIVEIRA, 1984; 

IANNI, 1986). 

Entre 1930 e 1945, consolidou-se o desenvolvimento do Estado burguês no Brasil. 

Uma agenda política e um conjunto de ações envolveram temas referentes à conformação 

do sistema político (pacto federativo, sistema partidário e eleitoral, a relação entre os três 

poderes), a defesa da indústria local e protecionismo alfandegário, a condução da reforma 

e ampliação do sistema de ensino (elementar, médio e superior), a formalização das 

relações de trabalho e das atividades sindicais, a orientação do Estado em prol do 

desenvolvimento industrial e a atuação do Estado na defesa e exploração econômica dos 

recursos minerais. O mundo urbano subordinou o mundo rural, políticas sociais básicas 

articularam-se ao exercício da força na mediação da relação capital-trabalho, a economia 

primária agroexportadora passou a coexistir com um setor industrial em rápida expansão, 

um Estado burguês autoritário de tipo oligárquico deu lugar a um Estado burguês 

autoritário de tipo liberal-representativo (IANNI, 1986). 

No contexto das crises política e econômica externa e interna, as elites 

ascendentes repuseram o caráter liberal e a institucionalidade autocrática do Estado, bem 

como acentuaram progressivamente o seu caráter autoritário, culminando no regime 

varguista do Estado Novo (1937-1945) como expressão por excelência dessa reposição. 

Conforme Ângela de Castro Gomes, com base em um discurso que apontava a inépcia do 

sistema eleitoral da Primeira República e a falência e reiterada incompetência técnica da 

elite política, afirmou que “se estruturou um padrão alternativo de ordem pública, que 

englobava um novo modelo de governo (mais autoritário), de governantes (mais 

especializados) e de relações entre governantes e governados (mais diretas e 

“verdadeiras”)” (GOMES, 1994, p. 4). Ainda segundo Gomes: 
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(...) o momento original de formulação de um novo modelo de elite 

capaz de administrar e solucionar os “males” do país será marcado por 

propostas de Estado forte e centralizado, levadas a cabo sob a inspiração 

de uma utopia corporativista, corrigindo os equívocos e excessos tanto 

do liberalismo quanto do socialismo. (GOMES, 1994, p. 4) 

 

No Brasil, nos anos 1930, um conjunto de processos em curso no país e no mundo 

convergiu para a crise do liberalismo, da democracia representativa, das elites políticas 

tradicionais, da cultura dos bacharéis, bem como das funções do Estado restritas à 

manutenção da ordem. Em termos mundiais o liberalismo clássico estava sendo 

combatido pela extrema direita e pela esquerda com base em alguns argumentos comuns 

como a sua responsabilidade direta no desencadeamento da crise econômica e social 

iniciada em 1929/30. O restabelecimento do crescimento econômico e da ordem social 

que os regimes totalitários (de direita e de esquerda) proporcionaram, por sua vez, 

concorreram para que vertentes liberais autoritárias incorporassem proposições políticas 

que apregoavam a implantação de burocracia centralizada e autoritária orientada e 

dirigida por técnicos (tecnocracia), bem como a implantação de regulamentos e normas 

estabelecidos por essa burocracia capazes de enquadrar a sociedade, tendo em vista 

retomar o crescimento econômico e a ordem social, de um lado, e afastar a ameaça 

fascista e bolchevique, de outro. Em termos nacionais, o liberalismo clássico era 

combatido como o referencial político que produziu e reproduziu o atraso, a inépcia e a 

degradação da probidade administrativa, assim como o que impediu reorientar o país na 

direção da modernização, da industrialização e da reorientação da dependência externa. 

Conforme Gomes: 

 

(...) o momento original de formulação de um novo modelo de elite 

capaz de administrar e solucionar os “males” do país será marcado por 

propostas de Estado forte e centralizado, levadas a cabo sob a inspiração 

de uma utopia corporativista que se postulava como uma terceira via de 

desenvolvimento, corrigindo os equívocos e excessos tanto do 

liberalismo quanto do socialismo. (GOMES, 1994, p. 4) 

 

Foi no período do Estado Novo, mais especificamente durante a Segunda Guerra 

Mundial, quando caíram abruptamente o volume e o valor das exportações dos bens 

primários não essenciais (café, cacau, suco de laranja) e subiu o valor das importações de 

bens de capital (máquinas, equipamentos) e de bens intermediários (combustível, 

insumos industriais), bem como cresceu a demanda por equipamentos bélicos, que a 
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intervenção e planejamento estatal assumiram nova magnitude. O planejamento, segundo 

Ianni: 

 
(...) passou a fazer parte do pensamento e da prática dos governantes 

como técnica “mais racional” de organização das informações, análise 

de problemas, tomada de decisões e controle da execução de políticas 

econômico-financeiras. De fato, nesses anos discutiram-se (em âmbito 

governamental e empresarial, em termos técnico-científico e políticos) a 

conveniência, os limites e os riscos da adoção dessa técnica. 

Analisaram-se, então, os argumentos relacionados com questões tais 

como as seguintes: a crescente interferência estatal nas decisões da 

política econômica governamental planificada; o papel do poder público 

na criação de condições (financeiras, técnicas, jurídicas, etc.) para a 

expansão e a diversificação do setor privado da economia do país; as 

novas exigências econômicas da defesa nacional. (IANNI, 1986, p. 54 e 

55) 

 

A intervenção do Estado, para alcançar as condições de uma intervenção 

planificadora, passou a requerer forte presença de condições legais, políticas e 

ideológicas. A Constituição de 1934 adotou princípios nacionalistas e intervencionistas, 

contrapondo-se às orientações da Constituição de 1891 e da Reforma Constitucional de 

1926, no que tange às relações entre o poder público e as atividades econômicas, a 

exemplo da afirmação do poder público na concessão e regulamentação dos recursos 

minerais e da restrição da sua exploração aos proprietários nacionais (CONSTITUIÇÃO 

de 1934, art. 119). A Constituição de 1937 aprofundou a base legal de sustentação da 

intervenção do Estado, assegurando-lhe as condições para desempenhar diversas funções 

econômicas, inclusive suplantando os interesses imediatos do capital e do trabalho e 

regulamentando o mercado. Todavia, procurou compatibilizar a intervenção do Estado no 

domínio econômico e a preservação da iniciativa privada (IANNI, 1986, p. 56-58). Ela 

estabeleceu que: 

 
A intervenção do Estado no domínio econômico só se legitima para 

suprir as deficiências da iniciativa individual e coordenar os fatores da 

produção, de maneira a evitar ou resolver os seus conflitos e introduzir 

no jogo das competições individuais o pensamento dos interesses da 

Nação, representados pelo Estado.  

A intervenção do domínio econômico poderá ser mediata e imediata, 

revestindo a forma do controle, do estímulo ou da gestão direta. 

(CONSTITUIÇÃO de 1937, art. 135) 

 

Entre 1930 e 1945, sob processos e dinâmicas internas e externas, o liberalismo 

clássico, o Estado de funções basicamente ordenadoras e as elites políticas tradicionais 
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vão dando lugar ao liberalismo autoritário e intervencionista, ao Estado de funções 

econômicas e sociais amplas e complexas e a elite político-administrativa. O Estado 

Novo converteu-se numa síntese desse processo. 

O Estado, desde os anos 1930, foi sendo reconfigurado por meio da construção de 

uma nova e ampliada arquitetura política, institucional e jurídica. Conforme Ianni (1986, 

p. 34), “o governo federal criou comissões, conselhos, departamentos, institutos, 

companhias, fundações e formulou planos. Além disso, promulgou leis e decretos”. Esses 

órgãos passaram a fazer parte da própria ossatura do Estado. Também foram criados 

conselhos, autarquias, universidades (com novos cursos vinculados ao novo papel e 

funções do Estado, como os de Administração e de Economia), entre outros órgãos e 

instituições.  

Congressos e encontros nacionais de engenheiros e de economistas
41

 foram 

promovidos como instâncias de orientação e elaboração técnica por parte destas 

categorias profissionais que, no âmbito da ideologia valorizadora do Estado interventor, 

do planejamento e do ‘técnico’, encarnavam por excelência a condição de possuidores de 

conhecimentos “especializados”, avessos à tradição humanista da ilustração. Sustentava-

se que essas categorias profissionais estavam orientadas pela ciência e pela técnica, 

neutras politicamente, bem como que incorporavam o espírito de ‘missão’ dos órgãos e 

instituições e a ‘imagem futuro’ do projeto da nação. 

Nesse contexto foi acentuada a “emergência de um novo papel do Estado em 

assuntos econômicos e sociais e, vinculado a isso, a atuação de um novo tipo de 

“funcionário público” designado como “técnico” ” (GOMES, 1994, p. 3). O DASP 

(Departamento Administrativo do Serviço Público), criado em 1938, assumiu uma 

importância singular nesse processo. Com base na premissa da neutralidade do serviço 

público e do servidor público e no princípio do mérito materializado por meio de 

concursos, provas de habilitação e experiência para o recrutamento do servidor público, o 

DASP norteou a sua atuação tendo em vista assegurar ao Estado um aparato 

tecnoburocrático racionalizador da administração pública composto por ‘técnicos’. A 

perspectiva era superar a prática política presente no recrutamento do funcionalismo 

público (o fisiologismo e o clientelismo como manifestação de patrimonialismo) e 

                                                 
41

 O I Congresso Brasileiro de Economia, realizado no Rio de Janeiro, em 1943, no qual fizeram-se 

presentes comerciantes, banqueiros, industriais, agricultores, economistas, funcionários públicos, entre 

outros grupos sociais, foi palco de enfrentamento entre os defensores do planejamento e da intervenção do 

Estado em favor da industrialização, liderados por Roberto Simonsen, e os que se opunham a estas defesas, 

liderados por Eugênio Gudin, com predomínio destas últimas posições no congresso (REZENDE, 2011). 
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profissionalizar a administração pública e capacitá-la no desenvolvimento das novas 

atribuições, finalidades e objetivos que o Estado deveria desempenhar na direção do 

desenvolvimento industrial e da modernização do país. 

O DASP também assumiu atribuições de planejamento. Coube a esse órgão a 

responsabilidade da elaboração do primeiro plano quinquenal da história do planejamento 

no Brasil, qual seja, o Plano Especial de Obras e Reaparelhamento da Defesa Nacional 

(1939-1943). Após ser objeto de revisão e ampliação este Plano foi renomeado Plano de 

Obras e Equipamentos (POE), mas não ultrapassando a condição de tentativa de 

elaboração de um plano quinquenal. A concepção de planejamento subjacente ao POE 

partia da compreensão de plano econômico como reunião de projetos a partir do qual 

ocorria um arranjo orçamentário. Fernando Antônio Rezende da Silva
42

 (2011, p. 178) 

também expôs este entendimento quando afirmou que o POE foi de fato “um arranjo 

orçamentário, com o reforço de verbas e de controles sobre a execução dos projetos ali 

incluídos”
43

.  

No âmbito dos ministérios, órgãos, fundações e empresas criadas, e da 

tecnoburocracia em processo de formação, emergiu um “exército” de profissionais 

intelectuais (funcionários das carreiras de Estado, técnicos qualificados dos órgãos de 

planejamento, assessores dos ministérios, dirigentes de empresas estatais). Eles foram 

constituindo uma elite político-administrativa (burguesia de Estado ou tecnocracia), 

capaz de estender os horizontes de consciência da classe burguesa proprietária e das elites 

políticas tradicionais (nacionais e regionais) para além dos condicionamentos exercidos 

pelos interesses materiais imediatos a que esta classe e estas elites estavam sujeitas 

(IANNI, 1986).  

Os saberes, domínios e práticas próprias da economia passaram a ser apropriados 

por técnicos possuidores de outras formações em nível de graduação, posto que não havia 

                                                 
42

 Fernando Antônio Rezende da Silva, graduado em Economia, com mestrado pela Universidade de 

Vanderbilt, técnico do IPEA entre 1964 e 1991, foi diretor executivo do IPEA no biênio 1995/96, 

presidente do IPEA entre 1996 e 1999 e é assessor especial do Ministério do Desenvolvimento, indústria e 

Comércio Exterior desde 1999. Dados extraídos de D’ARAUJO, Maria Celina, DE FARIAS, Ignez 

Cordeiro e HIPPOLITO, Lucia (Orgs.). Fernando Antônio Rezende da Silva. In: IPEA – 40 Anos: uma 

trajetória voltada para o desenvolvimento. Depoimentos ao CPDOC. Rio de Janeiro: CPDOC/FGV, 2005. 

Entrevista concedida em Brasília, em 26 de junho de 2004. 
43

 Fernando Rezende (2011, p. 178) salientou que os Programas Brasil em Ação e Avança Brasil, 

concebidos no Governo Fernando Henrique (1995-2002), e o Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC), criado no Governo Lula (2003-2010), possuem características próximas àquelas apresentadas pelo 

POE, pois não se configuram em um plano estruturado, de caráter estratégico, próprio a um plano 

quinquenal.   
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faculdades e cursos de Economia
44

. Esse processo decorria das respostas econômicas 

concretas que tinham que ser dadas imediatamente, bem como das demandas de formação 

de projetos de cooperação e financiamentos econômicos estabelecidos nos organismos 

internacionais (IANNI, 1986; LOUREIRO, 1992; MOTTA, 1994). 

Portanto, os saberes, domínios e práticas econômicas foram demandados 

anteriormente à criação das faculdades e cursos de Economia. Quem os possuísse 

assumia posição vantajosa na tecnoestrutura da área econômica do aparato estatal, posto 

que saberes, domínios e práticas econômicas foram transformados em instrumentos de 

afirmação de segmentos técnicos e políticos que almejavam ascender à elite político-

administrativa do país. 

 

1.1.2.2.1. As faculdades de ciências econômicas e administrativas 

Nos anos 1930, foi cogitada a criação de curso superior de Economia. O curso 

superior de administração e finanças, oferecido pela Faculdade de Ciências Políticas e 

Econômicas, da Universidade do Rio de Janeiro, embora conferisse o título de bacharel 

em ciências econômicas, formava de fato atuários e contabilistas, com forte base jurídica 

(direito comercial, direito tributário).  

Em 1931, foi prevista a criação de uma faculdade de ciências políticas e 

econômicas pelo Ministro da Educação e Saúde, Francisco Campos, no âmbito da 

reforma universitária. A perspectiva era criar cursos novos, que fugiam da tríade Direito-

Engenharia-Medicina, com foco na especialização para atender a novas funções e 

atividades econômicas, políticas e sociais. Em 1936, os embates em torno da criação do 

curso de Economia contrapuseram as perspectivas católicas e liberais autoritárias, 

representados, respectivamente, pelo senador Valdemar Falcão e pelo ministro da 

Educação e Saúde Gustavo Capanema. O primeiro acentuando a presença de disciplinas 

do Direito na matriz curricular, o segundo as disciplinas de Economia (LOUREIRO, 

1992).  

A criação (no papel) da FNPE (Faculdade Nacional de Política e Economia) pela 

Lei n. 452, de 5 de julho de 1937, que também criou a Universidade do Brasil, acirrou a 

disposição para a criação do curso e, consequentemente, a disputa em torno da grade 

                                                 
44

 Eugênio Gudin, engenheiro civil, Roberto de Oliveira Campos, diplomata, Roberto Cochrane Simonsen, 

engenheiro civil, Otávio Gouveia de Bulhões, advogado, são testemunhos dessa realidade (LOUREIRO, 

1992; MOTTA, 1994). 



 85  

curricular e dos objetivos e atribuições
45

 da formação almejada. Em 1938, foram criadas a 

FCEAP (Faculdade de Ciências Econômicas Álvares Penteado), em São Paulo, e a 

FCEARJ (Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativa do Rio de Janeiro), no 

Rio de Janeiro. Em 1941, foi criada a FCEAMG (Faculdade de Ciências Econômicas e 

Administração de Minas Gerais). Em 1945, o Decreto-lei nº 7.988, de 22 de setembro de 

1945, a FNPE, criada no papel em 1937, passou a se denominar FNCE (Faculdade 

Nacional de Ciências Econômicas), com a oferta do curso de Economia inspirado na 

tradição anglo-americana, incorporando muitas disciplinas e professores de Economia. 

Em 1946, foi criada a FCEA (Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas
46

) da 

Universidade de São Paulo, com a oferta do curso de Economia inspirado na tradição 

francesa, incorporando muitas disciplinas e professores de Direito
47

 (MOTTA, 1994). 

O envolvimento de membros das elites políticas tradicionais com a criação dos 

cursos de Economia estava focado na formação de quadros para suprir as demandas dos 

órgãos de fomento, planejamento e coordenação econômica do aparato estatal em 

expansão, e de professores de Economia. Conforme Marly Silva da Motta: 

 

(...) o crescimento do aparelho de Estado e a diversificação de instâncias 

decisórias, com a criação de várias agências governamentais geridas por 

técnicos localizados em pontos estratégicos, provocaram uma 

interpenetração entre as esferas pública e privada e geraram uma 

estrutura articulada de interesses entre o mundo empresarial e o 

“mundo” burocrático que se desdobrou na questão da formação de 

quadros. (MOTTA, 1994, p. 94) 

 

No processo de criação da FCEAMG também se fez presente o interesse pela 

formação de quadros profissionais voltados para a modernização da economia mineira. 

Daí o envolvimento de uma infinidade de organizações de classe no processo de sua 

criação como, entre outros, o Banco de Crédito Real, o Banco de Comércio e Indústria de 

Minas Gerais, a Federação do Comércio, a Associação Comercial de Minas Gerais e a 

Federação das Indústrias (MOTTA, 1994, p. 95). 

O empresariado e suas associações representativas de classe de uma forma geral 

proporcionaram apoio político, subsídios e doações para a criação dos cursos de 

Economia. Esse empenho também se vinculava à qualificação de quadros para a 

                                                 
45

 Essa disputa concorreu para protelar a instalação da Faculdade Nacional de Ciências Economias (FNCE) 

até o ano de 1946. 
46

 A FCEA foi renomeada para FEA (Faculdade de Economia e Administração), em 1969. 
47

 Na FCEA da USP, dos 37 professores que compunham o seu quadro docente inicial, em 1946, 19 

provinham dos estudos jurídicos (LOUREIRO, 1992). 
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ocupação de cargos e funções nos conselhos e órgãos do Estado voltados para o fomento, 

planejamento e coordenação econômica, e não tanto para a composição de quadros 

técnicos executivos das empresas, posto que além de serem empresas familiares em sua 

imensa maioria, não se constituíam em estruturas monopolistas, cuja complexidade 

diretiva seria maior e demandaria a distinção entre proprietários e gestores.  

A criação das faculdades de Economia e Administração e dos cursos de Economia 

envolveu a mobilização de outros segmentos sociais e de membros da elite político-

administrativa que ocupavam altos postos da administração federal, bem como refletiu 

interesses e expectativas distintas.  A FNCE foi reveladora dessa realidade.  

A mobilização dos contadores e administradores, organizados nos sindicatos de 

economistas profissionais do Rio de Janeiro, ambicionando a existência de uma faculdade 

de Economia que lhes permitisse a obtenção de um status de graduados em universidade 

para os seus cursos e reconhecimento social para a sua profissão, permitindo ascensão 

social, foi muito importante para a criação da FNCE e do seu curso de Economia. A 

mobilização redundou em pressões realizadas por meio de documentos e cartas dirigidos 

ao ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capamena. 

As atuações de Eugênio Gudin e de Otávio Gouveia de Bulhões também foram 

importantes nesse processo. Como ocupantes de altos escalões do Governo Federal e 

ligados a outros intelectuais envolvidos com a criação de novas universidades, eles 

possuíam grande poder de influência política nesse processo de mobilização. Gudin 

integrava a Sociedade Brasileira de Economia Política
48

, que tinha a incumbência de 

projetar a criação de uma escola superior de Economia no Rio de Janeiro. Em 1938, 

quando foi criada a Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas (FCEA), de 

caráter privado, Gudin tornou-se professor da instituição por meio de concurso para 

ocupar a cadeira de Moeda e Crédito daquela instituição (MOTTA, 1994). 

Cabe ressaltar que Gudin e Bulhões submeteram o seu projeto de criação do curso 

de Economia aos professores de Economia de Harvard, em agosto de 1944, após 

participarem da Conferência de Bretton Woods. Essa iniciativa, que deve ser vista de 

forma articulada à participação na própria conferência, pode ser interpretada como um 

gesto de criação de relações interinstitucionais entre a nova faculdade e curso e aquela 

                                                 
48

 A Sociedade Brasileira de Economia e Política, criada em setembro de 1937, tendo Eugênio Gudin como 

seu integrante mais renomado, salientava aspectos como a necessidade dos estudos de economia em face da 

crise, a necessidade de orientação econômica desenvolvida pelo Estado, a condução de uma intervenção 

econômica estatal que não ameaçasse os interesses privados e a formação de economistas técnicos para 

compor órgãos e instituições do Estado (LOUREIRO, 1992; MOTTA, 1994). 
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instituição e professores, uma apreciação crítica daqueles que representavam ‘a’ ciência 

econômica à época, a conferência como evidência da necessidade de economistas 

qualificados e um trunfo legitimador do projeto de curso junto aos adversários de dentro e 

de fora do Governo Vargas (LOUREIRO, 1992). 

Embora a criação da FNCE e do seu curso de Economia tenha sido fruto de um 

processo que envolveu mobilização social e empenho pessoal de Gudin e Bulhões, a 

“construção” da história dessas criações apagou o lugar da mobilização social em torno 

delas e de outros personagens também importantes para o desfecho das mesmas. Por fim, 

essas criações foram “edificadas”, no campo dos economistas, como os momentos 

inaugurais da ciência econômica e das faculdades e cursos de Economia no país, e Gudin 

convertido no “pai fundador” dos cursos de Economia e no patrono dos economistas. De 

certo modo, alguns elementos que comporiam essa “edificação” se fizeram presentes no 

próprio processo de criação da FNCE e do curso de Economia, como se pode apreender 

das seguintes palavras que Gudin dirigiu a Capanema: 

 

Escrevi na pedra o programa e o projeto do currículo que lhe 

recomendamos, para submetê-lo à crítica de todos e para receber as 

sugestões dos mestres. Tenho a satisfação de comunicar-lhe que depois 

de fazerem várias perguntas e de pedirem esclarecimentos, todos os 

professores de Harvard acharam o programa excelente, dizendo que 

nada havia a modificar. (GUDIN apud COSTA, BOMENY E 

SCHWARTZMAN, 1984, p. 224) 

 

Gudin e Bulhões representavam perspectivas das elites econômicas e políticas 

tradicionais do Rio de Janeiro que ansiavam pela formação de economistas técnicos no 

interior dessa própria elite, com competência amparada em princípios de racionalidade e 

rigor científicos, convergências ideológicas com a classe proprietária
49

. Essas 

expectativas também se fazem presentes em Capanema quando disse: 

                                                 
49

 Conforme Motta (1994, p. 99), “engenheiro, executivo de empresa estrangeira, presença atuante nas 

comissões e conselhos técnicos, ex-diretor da FCEARJ, Eugênio Gudin (...) tal como Octávio Gouvêa, 

advogado e membro destacado da burocracia do Ministério da Fazenda, onde ocupava a prestigiada chefia 

da Seção de Estudos Econômicos” eram integrantes das elites políticas e econômicas do país. Eles 

projetavam suas perspectivas políticas e ideológicas de classe na concepção de curso com forte ênfase na 

matemática, nos métodos estatísticos e em teorias econômicas que dependiam de uma formação escolar 

prévia consistente, no período acessível apenas aos estudantes oriundos das elites econômicas e políticas do 

país. Loureio salientou que “é interessantes lembrar aqui a estratégia de Gudin e Bulhõe de submeterem seu 

projeto do curso de economia aos professores de Harvard, em agosto de 1944, logo após a conferência de 

Bretton Woods, da qual participaram como representantes brasileiros” (LOUREIRO, 1992, p. 10). A 

preocupação com a formação de uma elite de economistas técnicos amparada em princípios de 

racionalidade e de rigor técnico e científico também se fez presente em Mário Henrique Simonsen (1969, p. 

290 e 291). 
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A elite que precisamos formar, ao invés de se constituir por essas 

expressões isoladas da cultura brasileira, índices fragmentários de nossa 

precária civilização, será o corpo técnico, o bloco formado de 

especialistas em todos os ramos de atividade humana, com capacidade 

bastante para assumir, em massa, cada um no seu setor, a direção da 

vida do Brasil. (CAPANEMA apud COSTA, BOMENY E 

SCHWARTZMAN, 1984, p. 224) 

 

Os cursos de Economia criados se apresentavam sobre condições precárias. 

Grande parte dos professores era formada em Direito e Contabilidade, currículos de 

Economia possuíam poucas disciplinas de economia aplicada e de teoria econômica e 

poucas obras clássicas e contemporâneas de economia produzidas na Europa e nos 

Estados Unidos haviam sido publicadas no Brasil e não se faziam presentes nos 

programas das disciplinas. Os alunos selecionados, de um modo geral, possuíam um nível 

acadêmico inferior àqueles selecionados para os cursos de Engenharia, Medicina e 

Direito, em sua grande maioria tinham origem social nas camadas médias baixas e 

aspiravam carreiras como as de atuário e de administrador de empresa (MOTTA, 1994, p. 

94-97). 

Somava-se a este quadro a inexistência de programas de pós-graduação stricto 

senso em economia e a carência de pesquisa nesta área no país. A criação no Rio de 

Janeiro do Centro de Estudos Econômicos da FGV, em 1946, que se transformaria no 

Instituto Brasileiro de Economia (IBRE), em 1951, permitiu o desenvolvimento de 

iniciativas como pesquisas econômicas, desenvolvimento de metodologias e análises de 

conjuntura econômica. A incorporação de professores e alunos bolsistas da FNCE no 

IBRE e na FGV concorreu para a atualização e formação permanente dos seus 

professores, o convívio com a pesquisa aplicada e o desenvolvimento da produção 

acadêmica dirigida para a publicação. A FEA da USP padeceu da articulação com 

instituições de pesquisa durante um longo período da sua existência. Somente com a 

criação do IPE (Instituto de Pesquisa Econômica), em 1964, voltado para a pós-

graduação, e da FIPE (Fundação Instituto de Pesquisa Econômica), em 1974, voltado 

para o estudo e pesquisa direcionado para o mercado, deu-se início à integração entre 

ensino, pesquisa e pós-graduação (DURAND, 1997). 

Enfim, o período compreendido entre 1930 e 1945 proporcionou as bases iniciais 

da formação dos economistas técnicos como grupo possuidor do saber econômico para a 

atuação na burocracia administrativa e das instituições estatais em expansão, em especial 
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no âmbito da tecnoburocracia integrada na tecnoestrutura da área econômica do aparato 

estatal. Nesse período, estabeleceu-se um processo de demarcação das fronteiras da 

ciência econômica, com a regulamentação dos cursos de Economia, a definição das 

carreiras e funções públicas reservadas aos graduados em Economia e a conformação de 

expectativas com a carreira de economista junto a uma parcela dos candidatos aos cursos 

universitários (LOUREIRO, 1992; MOTTA, 1994, p. 98). Mas também legou, para o 

período posterior, segundo Marly Silva da Motta, o dilema de qual economista formar: 

 

(...) uma elite política e administrativa dotada de uma formação 

intelectual mais geral, ou uma elite técnica, que requeria uma formação 

mais especializada. Debate difícil e ainda hoje inconcluso, que remete à 

questão cada vez mais atual: que tipo de economista queremos, o 

“técnico” ou o “bacharel”?. ( MOTTA, 1994, p. 98) 

 

Os cursos, currículos e publicações, bem como os professores graduados em 

Economia foram concebidos dentro das concepções neoclássicas e keynesianas, segundo 

a tradição anglo-americana. Portanto, não ocorreu uma diversidade de teorias e correntes 

econômicas na constituição dos alicerces das faculdades e cursos de Economia no Brasil. 

 

1.1.2.2.2. Órgãos econômicos e economistas 

Nos países centrais e na maioria dos países periféricos que configuraram forte 

intervenção econômica estatal os economistas não compuseram um segmento acadêmico 

muito importante na composição da elite político-administrativa, nem ocuparam 

frequentemente altos postos da administração pública como no Brasil (MOTTA, 1994). 

No Brasil, o realce da importância do economista ocorreu a partir dos anos 1930, 

anteriormente à criação das faculdades e cursos de Economia. Ele se articulou ao 

processo de reorientação da dependência estrutural do capitalismo brasileiro que teve 

início nessa mesma década, responsável por desencadear uma nova arquitetura 

institucional do Estado, com a emergência de novos órgãos e de funções técnico-

administrativas. Articulou-se, ainda, à suposta superioridade que as manifestações 

ideológicas estatistas presentes em diversas correntes políticas comunistas, fascistas e 

liberais (especialmente autoritárias e tecnocráticas) atribuíam aos técnicos graduados em 

Engenharia e em Economia para desempenhar funções de fomento, planejamento e 

coordenação, em especial aquelas de caráter econômico, quando comparado aos 

possuidores de formação humanística (em especial os bacharéis de Direito).   
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A orientação do Estado para o desenvolvimento e a industrialização a partir dos 

anos 1930, determinou a criação de órgãos e instituições de fomento, planejamento e 

coordenação econômica e de técnicos que viesse a compor uma elite dirigente desses 

órgãos e instituições. O fortalecimento da importância dos ministérios, dos órgãos e 

instituições e dos temas econômicos ampliava a demanda por especialistas (ou técnicos) 

em economia. 

O estudo e conhecimento formal de economia estavam presentes no meio 

acadêmico na forma de disciplinas ofertadas nos cursos de Direito e de Engenharia. A 

partir da criação da Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo, em 1933, 

disciplinas de Economia também passaram a figurar no curso de Sociologia. Essas 

disciplinas eram ministradas, predominantemente, por bacharéis de Direito (MOTTA, 

1994). 

As transformações político-institucionais dos anos 1930 e do início dos anos 1940 

visavam proteger a economia da grande depressão, implementar uma política industrial, 

mobilizar para a guerra e estruturar corporativamente o Estado. Elas redundaram na 

montagem de um aparelho burocrático-administrativo de intervenção, regulação e 

controle dos fatores de produção, em especial o capital, o trabalho e a tecnologia. Foram 

criadas agências especializadas, ampliados o seu poder de atuação e conformado uma 

elite técnica em assuntos econômicos (IANNI, 1986). 

Nesse contexto foi criada uma nova série de órgãos estatais – conselhos técnicos, 

comissões, missões, institutos, superintendências – como campo de decisão técnico-

política e de representação de interesses (empresários particulares, capitais de 

determinados setores de atividade econômica, frações do capital). No âmbito desses 

órgãos foi realizada, entre outras ações, a formação técnica de quadros especializados nas 

tarefas de fomento, planejamento e coordenação econômica, a condução de estudos de 

elaboração de políticas setoriais específicas e de orientação de investimentos públicos, a 

concepção de órgãos e agências econômicas e a indicação de demanda por técnicos 

(IANNI, 1986; LOUREIRO, 1992; MOTTA, 1994)
50

. 

                                                 
50

 Síntese dos principais órgãos criados entre 1930 e 1964, sua função principal e nomes que neles 

destacaram: Conselho Federal do Comércio Exterior (CPE 1934-45) realizava controle do comércio 

exterior, coordenava as atividades econômicas durante o Estado Novo e foi o embrião do Ministério do 

Planejamento, com atuação destacada de Jesus Soares Pereira; Seção de Estudos Econômicos do Ministério 

da Fazenda realizava a assessoria do ministro da Fazenda durante o Estado Novo, com atuação destacada de 

Otávio Gouveia de Bulhões e Eduardo Lopes Rodrigues; Departamento de Estatística e Estudos 

Econômicos do Banco do Brasil realizava estudos econômicos e estatísticos e foi o órgão que cedeu grande 

número dos quadros técnicos para a criação da Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC), com 

atuação destacada de Casimiro Ribeiro, Aldo Batista Franco e José Nunes Guimarães; Departamento de 
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Dentre os órgãos criados nos anos 1930 e 1940, tendo em vista a importância e o 

lócus privilegiado de atuação inicial dos economistas (autodidatas), merece destaque o 

Conselho Federal de Comércio Exterior (CFCE 1934-49), a Coordenação da Mobilização 

Econômica (1942-45), o Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial (CNPIC 

1944-46) e a Comissão de Planejamento Econômico (CPE 1944-45). 

O CFCE foi criado em 1934 com o objetivo de centralizar a política de comércio 

exterior
51

. O Conselho buscou conduzir estudos e soluções técnicas em torno de aspectos 

como tratados comerciais, marinha mercante, indústria e comércio de carnes, promoção 

de indústrias nacionais e criação de departamentos e institutos voltados para produtos 

minerais e agrícolas. Para tanto, o Conselho reuniu funcionários governamentais, 

empresários e consultores técnicos, isto é, atuou como um órgão que estabelecia uma 

intermediação entre as esferas pública e a privada, com assistência técnico-científica, 

                                                                                                                                                  
Administração do Serviço Público (DASP 1938) realizava o controle do orçamento e conduzia a 

composição e formação do quadro de pessoal do serviço público, assumindo a condição de um 

“superministério”, com a atuação destacada de Simões Lopes, Arízio Viana, Celso Furtado e Cleanto Paiva; 

Comissão de Mobilização Econômica (1942) realizava a organização de recursos econômicos durante a 

guerra, com atuação destacada de Valetim Bouças, Lucas Lopes e Glycon de Paiva; Conselho de 

Planejamento Econômico (1944), órgão consultivo da presidência (Estado Novo), com atuação destacada 

de Eugênio Gudin, Dias Leite e Jorge Kafuri; Conselho Nacional de Política Industrial-Comercial (1944), 

órgão consultivo da presidência (Estado Novo), com atuação destacada de Roberto Simonsen; SUMOC do 

Banco do Brasil realizava controle da política monetária e cambial e foi o embrião do Banco Central, com 

atuação destacada de Otávio Gouveia de Bulhões, Herculano Borges da Fonseca, Dênio Nogueira, Paulo 

Lira, Guilherme Pegurier e Basílio Machado; Comissão Abbink (1948) conduzia debate de problemas 

econômicos com técnicos brasileiros e norte-americanos, com atuação destacada de Otávio Gouveia de 

Bulhões e Genival Santos; Fundação Getúlio Vargas (1944) e IBRE (1951) assumiram, respectivamente, as 

funções de formação de quadros para a gestão econômica e de desenvolvimento de estudos econômicos 

aplicados, com atuação destacada de Eugênio Gudin, Otávio Gouveia de Bulhões, Mário Henrique 

Simonsen, Garrido Torres e Dênio Nogueira; Conselho Nacional de Economia (1949), órgão consultivo da 

presidência (sucessor do CPCE), com atuação destacada de Otávio Gouveia de Bulhões, Dênio Nogueira e 

Garrido Torres; Carteira de Exportação e Importação (CEXIM 1951)) do Banco do Brasil realizava o 

controle do comércio exterior, com atuação destacada de Simões Lopes, Roberto Campos, Garrido Torres e 

Aldo Batista Franco; Comissão Mista Brasil-Estados Unidos (1951) conduziu debate de problemas 

econômicos brasileiros e promoveu cooperação internacional entre técnicos dos dois países, com atuação 

destacada de Roberto de Oliveira Campos, Lucas Lopes, Valentin Bouças e Glycon de Paiva; Assessoria 

Econômica de Vargas (1952-1954) realizava a elaboração de estudos e subsídios para as decisões que a 

presidência promovia na área econômica, com atuação destacada de Rômulo de Almeida, Jesus Soares 

Pereira, Ignácio Rangel e Cleanto Paiva Leite; BNDE (1952) realizava financiamento do desenvolvimento 

econômico, com atuação destacada de Roberto de Oliveira Campos, Lucas Lopes, Cleanto Paiva Leite, 

Ignácio Rangel, Américo Barbosa de Oliveira, Glycon de Paiva e Genival Santos; CEPAL (1948)/ONU 

realizava estudos para a formulação de políticas para o desenvolvimento econômico da América Latina, 

com atuação destacada de Celso Furtado; Grupo Misto BNDE-CEPAL (1958), voltado para a formulação 

de programas de ação conjunta para o Plano de Metas, com atuação destacada de Celso Furtado, Roberto de 

Oliveira Campos e Aníbal Villela; Grupos Executivos do Plano de Metas do Governo JK (1956-1961) 

realizava a elaboração e implementação de programas para o desenvolvimento dos setores econômicos, 

com atuação destacada de Roberto de Oliveira Campos, Lucas Lopes, Glycon de Paiva e de Sidney Latini 

(IANNI, 1986; MOTTA, 1994; LOUREIRO, 1992).    
51

 O art. 103 da Constituição de 1934 previu o estabelecimento de conselhos técnicos, tendo em vista 

acentuar a centralização administrativa e exercer o controle e a supervisão das atividades econômicas 

(Constituição de 1934, art. 103). 
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tendo em vista promover leis, regulamentos, investimentos, que estimulassem o comércio 

exterior (IANNI, 1986; LOUREIRO, 1992; MOTTA, 1994; REZENDE, 2011).  

Entre 1934 e 1937, o CFCE teve como prioridade a elaboração de estudos e 

pareceres referentes à política tarifária, cambial e de comércio exterior. Ele foi, 

inicialmente, uma iniciativa da ação governamental situado no contexto de demanda por 

respostas à crise do setor de comércio exterior. A condição de economia primária 

agroexportadora no contexto da crise internacional e da ausência de indústria bélica no 

seu âmbito e da corrida militar em direção à guerra mundial, colocava o comércio 

exterior e o órgão que dele ocupasse no centro da ação econômica governamental. Ele 

procurava assegurar a reinserção do país no mercado mundial pela via da diversificação e 

qualificação dos bens produzidos internamente, o que implicava em defesa e proteção e 

em reestruturação da produção, do comércio, dos transportes, e a aquisição de 

equipamento bélico pelo país. Portanto, ele possuía uma dimensão de ação governamental 

defensiva na sua fase inicial (IANNI, 1986; LOUREIRO, 1992; MOTTA, 1994; 

REZENDE, 2011).  

Com o advento do Estado Novo as atribuições previstas com a criação do CFCE 

foram de fato incorporadas na sua atuação. À medida que a economia foi sendo 

reestruturada, a dimensão defensiva presente na ação governamental, exemplarmente 

expressa em defesa e proteção de setores e atividades voltados para o mercado capitalista 

mundial, assumiu uma dimensão ofensiva na ação governamental, com a política e ação 

voltando-se para a expansão e diversificação da estrutura produtiva industrial da 

economia brasileira. Esse novo sentido acentuou o caráter econômico coordenador e 

centralizador do conselho. Ele se converteu no órgão de assessoria da Presidência da 

República para assuntos econômicos (IANNI, 1986; MOTTA, 1994). 

O Conselho Federal de Comércio Exterior pode ser considerado o primeiro órgão 

da tecnoestrutura da área econômica do aparato estatal que abrigava a competência 

técnica existente no país para estudar os problemas e propor soluções, com vistas ao 

fomento, planejamento e coordenação governamental instrumentalizados para a redução 

da dependência externa (REZENDE, 2011). Reuniu representantes da tecnoburocracia 

vinculados aos órgãos de Estado direcionados para as atividades econômicas, empresários 

e consultores técnicos, tendo em vista estudar e propor soluções para diversos problemas 

do sistema econômico-financeiro e político-administrativo nacional. 

Como instância privilegiada de formulação de políticas econômicas teve como 

metodologia de trabalho a distribuição de temas e a formulação de políticas e projetos por 
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meio de comissões mistas. Essas comissões eram compostas por técnicos de órgãos 

públicos e por representantes de setores de atividade econômica e/ou suas entidades 

representativas. Conforme Motta: 

 

(...) o CFCE compôs-se, até 1937, de representantes dos ministérios das 

Relações Exteriores, da Agricultura, da Fazenda, do Trabalho, indústria 

e Comércio, do Banco do Brasil e da Associação comercial, aos quais se 

juntavam três “pessoas de reconhecida competência”, todos os nove 

escolhidos pelo Presidente da República. Quatro consultores técnicos 

completavam o quadro inicial da CFCE. A remodelação de 1937 

aumentou-lhe o número de membros para 15 (o corpo técnico passou a 

ter cinco nomes), e lhe deu um caráter de nítida representação classista 

– dos 10 conselheiros, três deveriam ser representantes de órgãos de 

classe do empresariado agrícola, industrial e comercial. A partir de 

1939, o CFCE passou a ser composto de 16 conselheiros, mantida a 

representação classista e extinta a representação ministerial e a 

consultoria técnica. Nesse sentido, o conselho tornou-se uma via de 

acesso dos grupos empresariais ao Estado, marcando não só uma prática 

de representação corporativista do interesse privado no aparelho estatal, 

mas também o “primado da técnica na orientação das decisões 

econômicas”, como fez questão de frisar Roberto Simonsen, então 

presidente da FIESP. (MOTTA, 1994, p. 92 e 93) 

 

O Conselho foi uma instância de articulação entre as esferas pública e privada em 

favor da última, isto é, uma expressão da mobilização do Estado em prol do 

desenvolvimento econômico como processo fundamentalmente de acumulação do capital 

privado ou de criação de condições para tanto, como um “anel burocrático” em torno do 

Estado
52

. Nessa mesma conjuntura ocorreu a repressão aos movimentos sociais e a 

absorção das organizações sindicais do mundo do trabalho pelo Estado, o que evidencia o 

tratamento desigual dirigido ao mundo do trabalho e ao mundo do capital sob o regime 

liberal autoritário e tecnocrático representado pelo Estado Novo.  

No âmbito do CFCE foram discutidos e conduzidos a proteção da indústria 

nacional, a elaboração do Plano Nacional de Suprimento de Eletricidade, a concessão de 

incentivos a determinados produtos agrícolas (a exemplo do Mate e do Pinho), a 

                                                 
52

 Para Fernando Henrique Cardoso, em vista de satisfazer os interesses em torno do Estado, se formaram 

estruturas burocráticas que se articularam por meio de “anéis burocráticos”, isto é, mecanismos que 

permearam as grandes burocracias públicas e privadas, se constituindo em uma espécie de teia que 

vinculavam os diferentes grupos e permitiam aos setores da burocracia pública e estatal ligarem-se aos 

grupos de interesses das empresas privadas (da burocracia privada que respondia pelos interesses das 

grandes corporações econômicas) e vice versa. Em substituição ao antigo sistema político e às formas de 

representatividade da sociedade civil, nas quais as classes sociais se organizavam em torno do Estado – 

portanto, suplantando os mecanismos que permitiam a influência e pressão dos setores tradicionais e da 

classe trabalhadora –, aqueles anéis conectavam os empresários, os funcionários do Estado e os próprios 

militares, segundo interesses e objetivos diversos, não apenas econômicos (CARDOSO, 1977). 
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instalação da CSN, a política de proteção e produção mineral, o abastecimento de 

petróleo no país, a criação da Comissão de Defesa Nacional, entre outras iniciativas 

(IANNI, 1986; MOTTA, 1994). 

O Conselho não chegou a assumir a condição de institutional builder, promovendo 

diretamente a criação de instituições e empresas. Todavia, conduziu diagnósticos, 

avaliações e indicações que eram encaminhados integral ou parcialmente. Um exemplo 

foi a criação da Companhia Nacional de Álcalis, pelo Governo Vargas, em 1943, a partir 

de resolução do Conselho de Comércio Exterior nesta direção
53

. 

A atuação do Conselho Federal de Comércio Exterior expressava perspectivas da 

elite política que dirigia o país, formada por tecnocratas, empresários, militares, políticos 

e técnicos à frente do Estado, e das diversas frações da classe dominante, em especial os 

setores vinculados à indústria paulista. Estas perspectivas faziam-se presentes na ação 

econômica governamental, cujo objetivo central era reformular a dependência estrutural, 

constrangendo relações e estruturas de produção e reprodução da dependência articuladas 

com base no modelo econômico agroexportador, que vigorou da reorganização capitalista 

da cafeicultura do último quartel do século XIX à 1930, dando lugar a um novo modelo 

econômico dependente cujo centro articulador residiria na industrialização, na 

urbanização, na formalização das relações capital-trabalho e na nacionalização das 

decisões de política econômica e criação de uma complexa tecnoestrutura e 

tecnoburocracia nas áreas econômicas e sociais do aparato estatal. 

Certos autores (LOUREIRO, 1992; MOTTA, 1994) realçaram que o CFCE foi, 

por excelência, uma “escola técnica” de abordagem dos problemas econômicos 

brasileiros quando ainda inexistiam faculdades e cursos de Economia. Nesse sentido, ele 

concorreu para proporcionar debates técnicos de caráter econômico, demandar a 

formação econômica de técnicos graduados em outras áreas, consolidar a compreensão da 

necessidade da criação de cursos de Economia, bem como criar o espaço e lugar do 

economista técnico na tecnoestrutura da área econômica do aparato estatal quando esta 

categoria profissional ainda não estava formada. 

Um marco fundamental em termos da articulação entre intervenção estatal e 

planejamento econômico foi a criação da Coordenação da Mobilização Econômica, em 

1942. Esse órgão, que tinha como finalidade melhorar a coordenação da economia 

brasileira no contexto da entrada do país na Segunda Guerra Mundial, estava subordinado 

                                                 
53

 Essa resolução foi articulada ao parecer do Estado-Maior do Exército e às sugestões do Instituto do Sal 

(IANNI, 1986, p. 39). 
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à Presidência da República. Ele absorveu e ampliou diversas atribuições do Conselho 

Federal de Comércio Exterior. O Decreto-lei54 que instituiu o órgão estabeleceu que: 

 

Ao Coordenador da Mobilização Econômica, como delegado do 

Presidente da República, competem, em geral, as atribuições de 

coordenação, indispensável para: I, orientar a mineração, a agricultura, 

a pecuária e a indústria em geral, no sentido de habilitá-las a produzir, 

com a máxima eficiência, os materiais e produtos mais necessários e 

urgentes; II, controlar, através da Carteira de Exportação e Importação 

do Banco do Brasil, a importação e a exportação de matérias-primas, 

produtos semimanufaturados e manufaturados, atendendo às 

conveniências e necessidades das forças armadas, do serviço público e 

do povo em geral; III, coordenar os transportes no território nacional e 

para o exterior; IV, planejar, dirigir e fiscalizar o racionamento de 

combustíveis e energia; V, intervir no mercado do trabalho, 

determinando a utilização de mão-de-obra, no tempo e no lugar 

próprios; VI, investigar o custo, os preços e os lucros das mercadorias, 

materiais e serviços; VII, fixar os preços máximos, mínimos e básicos, 

ou os limites de preço pelos quais as mercadorias ou materiais devem 

ser vendidos ou os serviços devem ser cobrados; VIII, proibir a compra, 

venda ou fornecimento em base diferente dos preços fixados; IX, 

determinar as condições de venda de mercadorias; X, exigir dos 

produtores, fabricantes e demais negociantes e fornecedores de 

mercadorias as licenças que se fizerem necessárias; XI, fixar ou limitar 

a quantidade de qualquer mercadoria a ser vendida, fornecida ou 

distribuída ao consumo público bem como dos serviços a serem 

prestados; XII, levantar e coordenar dados estatísticos relativos a 

preços, custos e estoques de mercadorias; XIII, estudar e propor 

qualquer medida tendente a assegurar a defesa da economia da Nação. 

(BRASIL, 1942) 

 

A Coordenação da Mobilização Econômica, embora não possuísse o status de 

Ministério, se caracterizava como uma espécie de superministério. Neste sentido, ela 

antecipou, em termos de experiência histórica no Brasil, o papel desempenhado pelo 

Ministério do Planejamento (SEPLAN), entre 1974 e 1979. A Coordenação da 

Mobilização Econômica assumiu a criação de outros órgãos voltados para o fomento, 

planejamento e coordenação econômica, posto que uma nova estrutura institucional 

passou a ser requerida, como comumente ocorre com órgãos de planejamento econômico 

sob contextos de reorientação de dependência econômica estrutural. Dentre os órgãos 

criados destacou o SPI (Setor de Produção Industrial)
55

.  

                                                 
54

 Decreto-lei nº 4.750, de 28 de setembro de 1942. 
55

 Conforme Octavio Ianni, coube ao SPI: “a) elaborar a planificação industrial do país, de modo a atender 

às suas necessidades militares e civis e possibilitar a sua colaboração no esforço de guerra dos países 

aliados; b) orientar, dirigir e controlar o programa de produção industrial do país, para isso determinando, 

quando necessário, a instalação, mobilização, transformação e adaptação de fábricas; c) estudar e fixar as 

prioridades na distribuição para a indústria de combustíveis, energia elétrica, matérias-primas, transportes e 
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O Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial (CNPIC 1944-46) e a 

Comissão do Planejamento Econômico (CPE 1944-45) também foram importantes como 

órgãos de planejamento da política econômica, bem como desempenharam importante 

papel na formação da fração da elite político-administrativa e técnica intermediária 

representada pelos economistas. Estes órgãos também integraram as tentativas de instituir 

um sistema público de planejamento com representantes da iniciativa privada 

(LOUREIRO, 1992; MOTTA, 1994). 

O CNPIC era vinculado ao Ministério do Trabalho, indústria e Comércio, sendo 

dirigido por Alexandre Marcondes Filho. Voltou-se para a elaboração de estudos 

dirigidos à “planificação nacional”, com vista no desenvolvimento industrial e comercial 

do país. A ênfase era dada ao planejamento e à intervenção estatal em favor da 

industrialização. 

A Comissão de Planejamento Econômico (CPE) era vinculada ao Conselho de 

Segurança Nacional, tendo Eugênio Gudin como seu relator. Ela contrapunha-se à 

intervenção estatal e à prioridade dispensada ao processo de industrialização. Por outro 

lado, preocupava-se com temas vinculados diretamente com a agricultura comercial 

(transportes, armazenagens) e com a política econômica liberal, em especial a moeda, o 

crédito e a tributação, bem como com iniciativas de estímulo e proteção à iniciativa 

privada (LOUREIRO, 1992; MOTTA, 1994). 

 

1.1.2.2.3. A controvérsia sobre o planejamento 

Os economistas, predominantemente autodidatas, não se afirmaram na luta apenas 

contra as elites políticas tradicionais, a elite político-administrativa, bem como contra os 

representantes patronais e os técnicos graduados em outras disciplinas que passaram a 

integrar os órgãos da tecnoestrutura da área econômica do aparato estatal recém criados. 

Eles também se afirmaram por meio dos debates envolvendo eles próprios. 

No âmbito dos debates entre economistas, assumiu destaque a polêmica em torno 

do papel do Estado e do Planejamento no desenvolvimento econômico, envolvendo 

Roberto Simonsen e Eugênio Gudin. Simonsen, integrante e relator do Conselho 

Nacional da Política Industrial e Comercial (CNPIC), propunha a ampliação da 

                                                                                                                                                  
mão-de-obra; d) estudar e organizar a produção em série de produtos, e bem assim a sua simplificação e 

padronização quando forem julgadas necessárias; e) realizar pesquisas e estudos técnicos e econômicos que 

forem julgados necessários; f) promover a formação de técnicos especializados para a indústria; g) dar 

assistência técnica à indústria e realizar o controle de sua eficiência quando julgar necessário” (IANNI, 

1986, p. 61). 
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intervenção do Estado na economia por meio do planejamento e da adoção de medidas 

protecionistas em favor da indústria. Segundo Simonsen: 

 

Impõe-se, assim, a planificação da economia brasileira em moldes 

capazes de proporcionar os meios adequados para satisfazer as 

necessidades essenciais de nossas populações e prover o País de uma 

estruturação econômica e social, forte e estável, fornecendo à nação os 

recursos indispensáveis à sua segurança e à sua colocação em lugar 

condigno, na esfera internacional. (...). 

O grau de intervencionismo do Estado deveria ser estudado com as 

várias entidades de classe, para que dentro do preceito constitucional, 

fosse utilizado, ao máximo, a iniciativa privada e não se prejudicassem 

as atividades já em funcionamento no País, com a instalação de novas 

iniciativas concorrentes. Proporcionar-se-iam, ao mesmo tempo, os 

meios indispensáveis à renovação do aparelhamento existente. 

(SIMONSEN apud IANNI, 1986, p. 66 e 67) 
  

Gudin, integrante e relator da Comissão de Planejamento Econômico (CPE), 

defendia a privatização da economia, a livre participação do capital estrangeiro e a 

neutralidade do poder público, redundando na restrição da política protecionista e na 

rejeição do planejamento econômico estratégico de Estado, posto que sacrificariam o 

liberalismo em favor do intervencionismo. Compreendia que o poder público no Brasil 

deveria ocupar-se da reforma da área e política monetária e fiscal e da condução de 

medidas que aperfeiçoassem o livre mercado. Essas concepções ficam evidenciadas na 

sua posição quanto a CSN: 

 

Uma vez reduzido o capital da Companhia Siderúrgica Nacional a cifras 

compatíveis com a sua produtividade, deveríamos tratar de vender ao 

público as ações de propriedade do governo permitindo ao capital 

estrangeiro uma participação de 30 a 40%. (GUDIN apud IANNI, 1986, 

p. 67) 

  

Conforme Rezende (2011, p. 178), o epicentro dessa polêmica foi o I Congresso 

Brasileiro de Economia, realizado no Rio de Janeiro, em 1943. Roberto Simonsen 

assumiu a defesa enfática do planejamento e da intervenção do Estado em favor da 

industrialização, e Eugênio Gudin a rejeição dessas posições.  

Segundo Motta (1994), a polêmica envolvendo Roberto Simonsen e Eugênio 

Gudin concorreu para a criação do espaço social do saber e dos temas econômicos que 
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veio a ser ocupado pelos economistas
56

. Em primeiro lugar, porque o debate ocorreu no 

campo de linguagem próprio dos economistas. Os conceitos, categorias e temáticas 

colocadas concorriam para fixar a ideia de que a economia e a ciência econômica eram, 

respectivamente, um campo de atividade humana e uma disciplina, ao mesmo tempo 

complexos e próprios dos economistas, o que tornava os assuntos desse campo e dessa 

disciplina de interesse público, mas cuja competência técnica os economistas detinham.  

A mobilização dos instrumentos de mídia impressa em torno da questão 

transformou a polêmica em um debate público, concorrendo para legitimar a necessidade 

e o trabalho dos ‘especialistas’ em economia. Por fim, a polêmica reduziu os demais 

grupos técnicos situados no âmbito da elite político-administrativa, inclusive aqueles que 

ocupavam cargos nos órgãos e agências que compunham a tecnoestrutura da área 

econômica do aparato estatal, à condição de espectadores situados nas franjas do debate, 

o que, em alguma medida, legitimava o pleito dos economistas de exercer as ocupações 

técnicas desses órgãos e agências. 

Maria Rita Loureiro realçou o “efeito simbólico” em relação à política presente 

nesse debate. Ele compôs “o processo de reconhecimento da competência do economista 

como interlocutor político” (LOUREIRO, 1992, p. 9). Nesse sentido, ele foi certamente o 

momento inaugural do referido processo, cujo ápice culminou nos anos 1990, quando 

integrantes da elite político-administrativa formada por economistas compuseram o 

núcleo diretivo das políticas de liberalização e abertura da economia brasileira.  

Octavio Ianni, por sua vez, não abordou a controvérsia sobre o planejamento 

como um fato histórico que compôs o processo de afirmação dos “economistas” como 

profissionais específicos, técnicos de gestão e atores políticos, mas sim como uma 

manifestação da forma desigual e fragmentária que assumiu a incorporação da linguagem 

e da técnica de planejamento como componente do “sistema político-administrativo”. 

Segundo o autor: 

 

(...) a linguagem e a técnica do planejamento foram incorporadas de 

forma desigual e fragmentária, segundo as possibilidades apresentadas 

pelo sistema político-administrativo e os interesses predominantes do 

setor privado da Economia. Esta é a razão porque, ao mesmo tempo que 

se ensaiava a política econômica governamental planificada, 

desenvolvia-se a controvérsia sobre os limites da participação estatal na 

economia. (IANNI, 1986, p. 68 e 69) 
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 Roberto Simonsen sistematizou suas posições por meio da publicação ‘O planejamento da economia 

brasileira’, em junho de 1945. Eugênio Gudin publicou ‘Carta à Comissão do Planejamento’, em agosto de 

1945. 
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O planejamento de Estado também assumiu um caráter instrumental, expressando 

os limites de consciência possível da classe burguesa no Brasil. Este caráter prolongou-se 

no planejamento de Estado, no tecnocratismo, nas relações entre as esferas pública e 

privada, entre outros. Simonsen expressou esse caráter instrumental quando afirmou que: 

 

No Brasil, a fraqueza e a instabilidade econômica, nos levaram à adoção 

de uma série de planejamentos parciais e intervencionismos de Estado, 

sempre reclamados pelos produtores em dificuldades e, quase sempre, 

mais tarde, por estes mesmos, condenados. (SIMONSEN apud IANNI, 

1986, p. 69
57

) 

 

Por fim, a controvérsia sobre o planejamento não configurou um debate teórico no 

âmbito da economia política, mas um debate econômico-institucional prático. Portanto, 

esse debate não inspirou a criação de uma vertente ou escola econômica materializadora 

de um projeto histórico da classe burguesa vinculada às atividades industriais, à exemplo 

da Escola Histórica, fundada na Alemanha em 1840, confrontando o liberalismo 

econômico propugnado pela Escola Clássica inglesa. Nesse sentido, a controvérsia 

refletiu um contexto marcado pela hegemonia da teoria político-econômica neoclássica, 

pela resignação das elites políticas e econômicas aos limites e possibilidade determinados 

pela hegemonia continental norte-americana e pela ausência de um projeto de Estado-

Nação concebido em termos estratégicos. 

 

1.1.2.2.4. A ideologia legitimadora do tecnocratismo no Brasil 

No Brasil, nos anos 1930 e 1940, emergiram convicções acerca dos problemas do 

país como advindos, em grande medida, dos políticos e dos ‘funcionários públicos’. 

Liberais autoritários e mesmo segmentos liberais vinculados à democracia representativa 

manifestavam disposição de desaforar a democracia representativa para melhor 

administrar o Estado e sanar conflitos ‘promovidos’ pela classe trabalhadora em 

determinados períodos e conjunturas. Conforme Gomes (1994, p. 1): 

 

Descrendo da probidade moral dos homens que fazem política e 

também de eficiência das práticas institucionais que regem a esfera 

pública, postulam a solução técnica da “organização” como fórmula 

capaz de criar a riqueza e tudo o mais... 

                                                 
57

 Em minha perspectiva, o caráter instrumental do planejamento também foi uma manifestação do dilema 

do homem burguês, que em sua dimensão social procura a proteção do Estado, e em sua dimensão privada 

almeja a atuação livre de qualquer controle e regulação desse mesmo Estado. Dilema esse que tende a ser 

aflorado nos contextos de crise e de transição política e econômica. 
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Portanto, se amplos setores das elites políticas tradicionais (nacionais e regionais) 

se ocupavam de seus próprios interesses na esfera pública e sacrificavam a necessária 

probidade administrativa, em detrimento dos interesses dos cidadãos, revelando a sua 

falta de caráter, de um lado, e se a morosidade dos servidores públicos, refratários ao 

trabalho e mergulhados nas suas rotinas e dinâmicas de trabalho entrópicas impediam a 

eficiência e diligência do Estado, de outro, então deveria emergir a elite político-

administrativa composta por gestores e administradores possuidores de competência 

técnica, capazes de retirar a presença e atribuições administrativas assumidas por 

membros das elites políticas tradicionais e de compelir o funcionário público a cumprir o 

seu papel de servidor público.  

O espírito dessa elite político-administrativa foi exemplarmente retratado no 

‘técnico’, posto que por sua formação supostamente em alto nível, livre das relações 

políticas, neutro em termos das suas convicções ideológicas, seria capaz de romper com a 

letargia presente na administração pública, assegurar probidade administrativa, orientar 

processos, gerar produtos (ou riquezas), assegurar o desempenho das “missões” 

reservadas a cada órgão. Ele concorreria de modo exemplar para a consecução da 

industrialização, do desenvolvimento e da modernização como partes integrantes do 

‘destinado da nação’. Conforme Cohn (1968): 

 

A característica mais marcante desse período todo, ao lado do aumento 

geral de importância dos grupos sociais urbanos, é dada pela 

emergência de uma nova figura, que desempenharia papel de relevo no 

esforço industrializante até o presente: o assessor técnico, tanto a 

serviço do governo quanto das entidades privadas. Na realidade, a ação 

desses elementos se revelaria capaz de contrabalançar em boa medida o 

relativo fracasso das reformas do aparelho administrativo estatal 

encetadas na época. (COHN, 1968, p. 336) 

 

Enfim, encontrando-se a política e a administração pública mergulhadas nos 

problemas acima descritos, a solução seria ‘técnica’. Para tanto, dever-se-ia, de um lado, 

conformar um corpo técnico altamente qualificado por meio de formação universitária e 

concursos públicos e, de outro, promover a formação técnica de quadros intermediários 

adequados para promover o trabalho técnico no âmbito dos ‘funcionários públicos’. 

Assim, na perspectiva do pensamento liberal autoritário valorizador da técnica e do 

técnico:  
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(...) se o nosso mal é político, sua solução reside, com frequência, na 

criação de uma administração que resolva problemas basicamente 

socioeconômicos, o que requer um “saber técnico”, definido ao mesmo 

tempo e de forma interativa como um saber especializado e 

despolitizado. (GOMES, 1994, p. 2)  

 

Gomes (1994), tendo como referência a teoria política liberal, concluiu que 

remontou a este período a conformação da tradição política e administrativa brasileira 

que, ao não reconhecer as relações complementares entre política e administração, 

construiu uma compreensão da não confluência entre essas duas dimensões nos assuntos 

e interesses públicos e sociais
58

. Mas devemos ir além dessa conclusão, pois a política 

como concepção e prática de grande parte das elites políticas tradicionais e dos gestores 

públicos a ela integrados, marcadas por convicções autoritárias, centralistas e 

patrimonialistas, e a administração como concepção e prática de grande parte da elite 

político-administrativa, caracterizada por convicções meritocráticas, centralistas e 

apolíticas, pelo contrário, confluíram no tecnocratismo como prática de gestão pública e 

na tecnoestrutura e na tecnoburocracia do aparato estatal (com destaque para os órgãos e 

agências voltados para fomento, planejamento e coordenação econômica). Este foi 

moldado de modo a acomodar concepções e práticas políticas que orientavam decisões 

políticas pelo alto, próprias das elites políticas tradicionais brasileiras, e concepções e 

práticas administrativas que operacionalizavam as ações administrativas sem participação 

e controle social, próprias da elite político-administrativa.  

As bases materiais desse processo, por sua vez, residiram no papel atribuído ao 

Estado como criador das condições políticas, econômicas e institucionais do 

desenvolvimento capitalista sobre bases industriais, no contexto do precário 

desenvolvimento das forças produtivas, com destaque para iniciativas como a instalação 

de empresas estatais, a transformação do Tesouro Público no financiador estratégico da 

acumulação, a criação e organização do mercado de trabalho, o enquadramento 

institucional e coercitivo da força de trabalho e a imposição de uma divisão inter-regional 

do trabalho em benefício da região Centro-Sul. Portanto, dentre os aspectos marcantes da 

constituição do novo bloco histórico podem ser destacados, por um lado, o crescimento 

do setor público e a subordinação do mundo agrário e das regiões periféricas ao Centro-
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 Para Gomes (1994, p. 2), “ao invés de haver confluência entre essas “funções”, ocorre distanciamento e 

mesmo oposição. Nesse sentido, estrutura-se uma representação maniqueísta de valores e comportamentos 

sociais pela qual os “políticos profissionais” são o lado mau da moeda e o “tecnocrata” o lado bom: os 

encarregados da salvação nacional sejam eles engenheiros, sociólogos, economistas etc. Muito embora seja 

necessário reconhecer que nos últimos anos tal representação sofreu duros golpes, não se deve ter dúvidas 

sobre sua capacidade de sobrevivência, em especial em conjunturas que se lhe afigurem mais favoráveis.”  
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Sul industrial, no âmbito das forças materiais, e, por outro, a consolidação e relativa 

autonomia da elite político-administrativa e a consolidação do tecnocratismo como 

concepção, modo e estilo de gestão pública, no âmbito da superestrutura política 

(OLIVEIRA, 1984, 1993).   

Essa confluência, que redundaria no tecnocratismo, não significou a supressão da 

distinção entre política e administração, materializando convergência e rivalidade entre 

concepções e práticas políticas e concepções e práticas administrativas, mas sempre 

reconfiguradas nos períodos e conjunturas históricas. A confluência e sua perpetuação 

foram possíveis, em grande medida, em decorrência do movimento de recomposição das 

forças materiais e de emersão de novas contradições e conflitos de classes, nos limites do 

bloco histórico e da dependência do país. 

Conformou-se uma relação de interdependência permeada por convergência e 

rivalidade entre as elites políticas tradicionais (nacionais e regionais), a elite político-

administrativa e os técnicos intermediários. A mobilização da classe trabalhadora e de 

segmentos sociais, ou mesmo de funcionários públicos que ocupavam funções ordinárias 

na estrutura administrativa, tendiam a fortalecer os laços de convergência entre as 

referidas elites e técnicos. Quando esta mobilização refluía as rivalidades tendiam a 

aflorar. 

 

1.1.2.3. Estado, planejamento e economistas entre 1945 e 1964 

As estruturas e dinâmicas políticas, econômicas e sociais redundaram na 

conformação do Estado liberal apoiado em uma institucionalidade liberal-representativa 

tecnocrática, desde a segunda metade dos anos 1940. O caráter autoritário do Estado 

ficou dissimulado por meio da tutela militar ao regime político, da mobilização e 

enquadramento populista das grandes massas populares e do planejamento e coordenação 

econômica e social conduzido pelo alto por parte do staff superior da elite político-

administrativa do Estado e das elites políticas tradicionais à frente do Governo Federal 

(IANNI, 1985). 

Entre a segunda metade dos anos 1940 e o início dos anos 1950 consolidou-se o 

padrão fordista-keynesiano de reprodução do capital
59

 em termos mundiais. Nesse 

contexto, o processo de transformações políticas, econômicas e institucionais em curso no 

país culminou na conformação do modelo econômico desenvolvimentista, articulado por 
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 Um marco da transição para esse padrão foi a política econômica de inspiração keynesiana do Governo 

Franklin Roosevelt, nos Estados Unidos, que culminaria no New Deal (1933-1937). 
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meio de uma política de industrialização apoiada na substituição de importações. A crise 

orgânica no âmbito do bloco no poder foi superada mediante a conquista da hegemonia 

pela fração burguesa vinculada à grande indústria paulista, isto é, estabelecia-se o vínculo 

entre as forças materiais, sob o direcionamento do capital industrial pré-monopolista 

público e privado, e a superestrutura política, ordenada por meio do regime político 

liberal-representativo populista que coadunava mobilização de massas, tecnocratismo 

planificador e autoritarismo velado, orientado para a modernização e a industrialização.  

O tipo de planejamento conduzido no âmbito do Estado brasileiro reproduziu o 

caráter desse próprio Estado. Um planejamento que teve como ideário o liberalismo e 

como objetivos a consolidação da empresa privada e o desenvolvimento econômico 

capitalista. O papel reservado ao Estado foi o de criar condições econômicas, 

institucionais e legais para tanto e, à medida que os objetivos fossem alcançados, devia 

ocorrer a progressiva transferência de papel e atribuições que o Estado assumiu de forma 

“imprópria”, porém necessária, para o capital e o mercado, como a regulação econômica 

dando lugar à desregulação e a criação de empresas estatais e estatização de empresas 

privadas falidas para o saneamento delas dando lugar a privatização. Portanto, não deve 

causar estranheza o fato de um liberal atávico, como o ex-ministro do Planejamento 

Roberto de Oliveira Campos
60

, estar no rol daqueles que mais protagonizou a intervenção 

estatal na forma do planejamento tecnocrático (autoritário e centralizado), da criação e/ou 

expansão de empresas estatais e da criação de instituições públicas voltadas para 

impulsionar o mercado
61

. 

Entre 1945 e 1964, na vigência da democracia representativa apoiada nas 

mediações das políticas e práticas populistas e da consolidação do modelo econômico 

desenvolvimentista, foi construído um novo padrão de gestão estatal. Os partidos e 

políticos encarregavam-se das funções governamentais e parlamentares, e aos técnicos 

                                                 
60

 Roberto de Oliveira Campos, economista e diplomata, foi presidente do BNDES no biênio 1958/59 e 

ministro da Fazenda em 1964 e ministro do Planejamento entre 1964 e 1967. 
61

 Mário Henrique Simonsen, condenando a expansão demasiada do setor público no conjunto da economia 

brasileira, lamentou que mesmo no biênio 1966/67, de vigência do PAEG, tendo liberais não 

desenvolvimentistas como Roberto Campos e Otávio de Gouvêa Bulhões à frente da política econômica, 

essa expansão foi conservada. Segundo ele “desde o término da Segunda Guerra Mundial até a presente 

data, o setor público brasileiro cresceu a taxas verdadeiramente espantosas. Entre 1947 e 1965, em 

percentagem do Produto Interno Bruto, a despesa do Governo aumentou de 10,7% para 14,2%. A formação 

de capital fixo pelas entidades públicas (...) de 3,2% para 8,0%. A carga tributária bruta, de 14,7% para 

25,1%. E o dispêndio total do Governo (...) de 18,0% para 31,0%. Tendo em vista que nesse período o 

produto real cresceu 3,64 vezes, conclui-se que, em termos reais, as despesas de consumo do Governo se 

multiplicaram por 3,5; os investimentos, por 6,6; o dispêndio total e os impostos, por 4,5. Estima-se que os 

índices de estatização ainda se tenham acentuado em 1966 e 1967” (SIMONSEN, 1969, p. 198 e 199). 
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ficavam reservados cargos-chaves na administração pública voltados para o fomento, 

coordenação e planejamento de caráter econômico. 

A perspectiva era alcançar a gestão objetiva e eficiente do aparato estatal, em 

especial da União. Os técnicos deveriam compor uma elite político-administrativa 

pautada por critérios científicos e técnicos, capazes de implantar um novo modelo 

econômico-administrativo e de subjugar interesses políticos “menores”, isto é, interesses 

político-econômicos privados e regionais que não estivessem integrados aos ‘interesses’ 

mais amplos da ‘nação’. 

No âmbito dos órgãos formados com atribuições de fomento, planejamento e 

coordenação econômica foi se constituindo um campo corporativo de relações e cultura 

institucional. Corporações profissionais e seus técnicos viam-se como segmentos sociais 

altamente qualificados no domínio de saberes técnicos e científicos, livres de motivações 

políticas, orientados por critérios e responsabilidades públicas, imunes a objetivos 

ideológicos e criadores dos processos e práticas que transformavam a realidade.  

As relações políticas estabelecidas por corporações profissionais se voltavam para 

quem tinha o poder de demandar estudos, pesquisas, políticas, programas e projetos, qual 

seja, para quem exercia o poder executivo e para as associações representativas das 

frações do capital e grandes empresários dos capitais setoriais. Portanto, a 

institucionalidade autocrática e as feições autoritárias do Estado fundiam-se na cultura 

institucional de feição tecnocrática. 

As políticas governamentais voltadas para o planejamento econômico entre 1945 

e 1964 refletiram as estruturas e dinâmicas acima descritas. A política econômica de 

caráter liberal implementada pelo Governo Dutra (1946-1951) não representou a 

desarticulação do modelo econômico desenvolvimentista, nem consumou o 

desmantelamento da infraestrutura técnica necessária para a condução de planejamento, 

embora dizimasse as reservas cambiais acumuladas durante a segunda grande guerra e 

recompusesse o endividamento externo. Segundo Rezende (2011, p. 178), “o foco das 

preocupações governamentais voltou-se para a identificação dos pontos de 

estrangulamento ao desenvolvimento da economia brasileira, tarefa da qual se incumbiu a 

Comissão Mista Brasil-Estados Unidos (a chamada Comissão Abbink
62

)”. Enfim, o 
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 Essa comissão foi constituída em 1948 pelos governos dos Estados Unidos e do Brasil. Ela visou 

identificar, primeiramente, pontos de estrangulamento e limitações presentes na economia brasileira (como 

a tendência especulativa, inconveniente ao capitalismo industrial; a forte atração da propriedade 

imobiliária; o estado rudimentar de organização do mercado brasileiro de capitais; a existência de taxas e 

tarifas irreais nos serviços de utilidade pública; a adoção de protecionismo alfandegário excessivo; a 
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Governo Dutra e as elites econômicas e políticas que interditaram o Governo Vargas 

aceitaram a hegemonia hemisférica norte-americana, sem que se formulasse uma política 

orientada para a exploração dos limites possíveis de concessão que ela permitia 

(OLIVEIRA, 1984; IANNI, 1986; FIORI, 1997)
63

.  

O segundo Governo Vargas (1951/54) buscou repor a iniciativa de nacionalização 

das decisões de política econômica e a intervenção do Estado na economia, com vista ao 

fortalecimento do modelo econômico desenvolvimentista de modo que este viesse a se 

apoiar sobre um padrão de acumulação e financiamento estruturado em bases 

predominantemente nacionais
64

. O padrão de acumulação e financiamento buscado se 

articulava com base no departamento que aglutinava os setores industriais produtores de 

bens de consumo não duráveis (alimentos, têxtil, calçados), sob controle do capital 

privado nacional, e no departamento que aglutinava os setores industriais produtores de 

bens intermediários não elaborados (ferro, química básica, borracha) e indústrias 

produtores de bens de capital de abaixa agregação de tecnologia (motores, máquinas) sob 

controle do capital estatal em processo de instalação. A exportação de bens primários 

(produto agrícolas in natura, minérios) e o confisco cambial junto aos produtos primários 

exportados asseguravam condições favoráveis para a importação de bens de capital e de 

insumos elaborados e não elaborados não produzidos no país (SINGER, 1984; 

OLIVEIRA, 1984; IANNI, 1986). 

O Governo Vargas implementou o Plano Nacional de Reaparelhamento 

Econômico (o chamado Plano Láfer), em grande medida elaborado com base nos estudos 

desenvolvidos pela Comissão Abbink e nos trabalhos conduzidos pelo Grupo Misto 

BNDE/CEPAL, como instrumento aglutinador dos seus grandes objetivos, com destaque 

para a melhoria da infraestrutura e o fortalecimento das indústrias de base. Os 

                                                                                                                                                  
condução de política salarial com efeitos inflacionários e o desequilíbrio entre o desenvolvimento industrial 

e agrícola brasileiro). Ela também visou apresentar recomendações para o desenvolvimento da economia 

brasileira (como o desempenho ativo do Estado nos assuntos econômicos para o florescimento da iniciativa 

privada; a adoção de gastos públicos equilibrados por parte dos governos para não sobrecarregar de 

impostos a iniciativa privada e o desenvolvimento do setor de exploração e beneficiamento do petróleo com 

a participação do capital externo). Ela visava compatibilizar atuação do Estado, iniciativa privada e 

internacionalização econômica. Segundo Ianni, “os estudos, recomendações e projetos elaborados pela 

Missão Abbink não se destinavam a formar um plano. Destinavam-se a fornecer subsídios para as políticas 

governamentais do Brasil e dos Estados Unidos, bem como para orientação do setor privado desses mesmos 

países. Devido à sua inspiração privatista e internacionalizante, evidente nas diversas análises e 

recomendações, os resultados dos estudos da Comissão e suas recomendações foram elementos importantes 

no processo de reorientação da política econômica governamental no Brasil, em confronto com aquela 

vigente no período da guerra” (IANNI, 1986, p. 108).  
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 Conforme anteriormente salientado, as posições que predominaram no I Congresso Nacional de 

Economia realizado no país já apontavam nessa direção. 
64

 Fiori (1997) salientou que esta opção do Governo Vargas decorreu em grande medida da expectativa 

frustrada quanto a criação de um “Plano Marshall” para a América Latina por parte dos Estados Unidos. 
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investimentos ficaram a cargo do Fundo Nacional de Reaparelhamento Econômico gerido 

pelo BNDE (BNDES)
65

. A concepção de planejamento permaneceu basicamente a 

mesma presente no POE (REZENDE, 2011).  

A crise política do final do segundo Governo Vargas, precipitada com grande 

participação dos setores vinculados ao capital agroexportador e ao comércio de 

importação e exportação, culminou na ruptura do padrão de acumulação e financiamento 

que se tentava implantar no país. A participação da embaixada norte-americana no 

desencadeamento da crise coadunava com a política do Governo Eisenhower (1953-61) 

para a América Latina, qual seja, promover a abertura das economias da região para o 

investimento privado das grandes corporações norte-americanas e europeias.  

O Governo JK (1956-1961) compreendeu a nova estratégia de mundialização do 

capital oligopolista e remanejou o padrão de acumulação e financiamento do modelo 

econômico desenvolvimentista, mas mantendo a política de substituição de importações. 

Se, por um lado, não tinha um “Plano Marshall” para a América Latina que o Brasil 

pudesse compartilhar, por outro, conformava os oligopólios multinacionais. Assim, com 

o advento do Governo JK e do Plano de Metas teve curso o processo de concentração do 

capital industrial nacional por meio da criação dos monopólios públicos e privados 

nacionais e o estabelecimento dos oligopólios internacionais. Era preservado o modelo 

econômico desenvolvimentista apoiado na política de substituição de importações, 

todavia dando início à implantação do padrão de acumulação e financiamento 

dependente-associado. 

O planejamento em curso no Governo JK, materializado fundamentalmente no 

Plano de Metas, teve como centralidade a política econômica e a intervenção do Estado 

na economia voltado para a associação com o capital internacional, conduzindo a 

reelaboração das condições de dependência mediante a abertura da economia ao capital 

corporativo multinacional e a adoção do padrão de endividamento externo como uma das 

bases de financiamento da instalação da estrutura produtiva industrial e da infraestrutura 

econômica, o que representou uma descontinuidade em relação ao Governo Vagas. Em 

contrapartida, o planejamento preservou o foco na indústria de base e na infraestrutura 

econômica, mas também a concepção de planejamento como uma reunião de projetos em 

um plano econômico, a partir do qual ocorria um arranjo orçamentário.   

                                                 
65

 O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foi criado com o nome Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), em 1952. O BNDES assumiu esta nomenclatura a 

partir de 1982. Todavia, nos referenciaremos à instituição como BNDES, mesmo anteriormente à mudança 

de nomenclatura. 
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A recorrência ao capital estrangeiro na forma dos oligopólios multinacionais 

produtores de bens de consumo duráveis conduziu a uma reestruturação da estrutura 

produtiva industrial. Ela passou a ser presidida pelo departamento que aglutinava os 

setores de atividade econômica industrial produtores de bens de consumo duráveis, com 

os oligopólios multinacionais passando a configurar cadeias produtivas em torno deles. A 

realização comercial dos bens produzidos nesse departamento concorreu decisivamente 

para a adoção de políticas econômicas de distribuição regressiva de rendas e riqueza no 

país, posto que o departamento condutor da referida reestruturação caracterizava-se, 

naquele período, por não produzir bens para as classes trabalhadoras no Brasil, em 

especial para operários e camponeses. 

A instalação do departamento que aglutinava os setores de atividade econômica 

industrial produtores de bens de produção como insumos elaborados e não elaborados e 

da infraestrutura econômica requerida, demandaram a recorrência ao padrão de 

endividamento externo. Esse padrão apresentava-se, em termos externos, como 

necessidade para a geração de divisas externas complementares àquelas geradas pela 

exportação de matérias primas, e em termos internos, como fonte de financiamento 

complementar à extração de mais-valia da classe operária e de renda da terra junto aos 

camponeses.  

A dinâmica de concentração e centralização do capital sobre uma base cujo núcleo 

era oligopolista multinacional, numa economia capitalista de acumulação (tecnologia, 

capital) primária, requereu a hipertrofia do Estado como financiador da acumulação. Por 

meio desse processo “transformava-se o Tesouro Público numa espécie de capital 

financeiro geral” (OLIVEIRA, 1984, p. 4). Desde então, segundo Francisco de Oliveira: 

 

(...) do ponto de vista das perspectivas da economia nacional e de sua 

crescente inserção na divisão social do trabalho comandada pelo 

capitalismo internacional, emerge um tipo de crise absolutamente novo, 

que se centra na contradição entre um espaço capitalista que realiza o 

valor gerado em suas fronteiras internamente e as relações de 

dependência-financiamento-exportação de lucros que buscam voltar à 

circulação internacional do capital-dinheiro. (OLIVEIRA, 1984, p. 5)  

 

Dessa forma, diluíam-se as fronteiras entre o público e o privado para muito além 

do patrimonialismo, isto é, como prática política fundada no tradicionalismo, posto que se 

tratava de um modelo econômico e de um padrão de financiamento e acumulação em que 

o Estado recolhia impostos e os redistribuía sob a forma de máquinas e insumos 
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elaborados e não elaborados produzidos pelas empresas estatais e não raramente 

comercializados abaixo dos custos de produção em favor do capital industrial privado 

nacional monopolista e estrangeiro oligopolista, de concessão de subsídios e incentivos 

públicos para a iniciativa privada, da criação de infraestrutura econômica, entre outras 

formas.  

Em termos da superestrutura política o bloco no poder imprimiu ao Estado um 

conteúdo antinação. Isto porque o modelo econômico e o seu padrão de acumulação e 

financiamento requeriam, de um lado, o processo de superexploração da classe 

trabalhadora, em especial dos operários e dos camponeses, cujas condições políticas e 

jurídicas estavam consagradas nos processos políticos e na ossatura institucional do 

Estado, e, de outro, a transformação do Estado numa instituição remuneradora do capital 

financeiro internacional.  

Ficou estabelecido o vínculo entre as forças materiais, compostas por capitais 

oligopolistas e bancário-financeiros internacionais e por capitais monopolistas privados e 

públicos nacionais que se reproduziam sobre uma base de acumulação primária, e a 

superestrutura política, enredada em um conteúdo autoritário e excludente em termos 

sociais. Criar as condições de reprodução do capital passou a ser controlar operários e 

camponeses e restringir os encargos do Tesouro Público (ou fundo público) com direitos 

e serviços sociais. A face mais visível dessas condições foi a restrição dos direitos sociais 

aos trabalhadores do campo e a submissão dos mesmos à uma vigilância policial. 

No contexto do modelo econômico desenvolvimentista articulado com base no 

padrão de acumulação e financiamento dependente-associado, de crise institucional que 

se seguiu à renuncia do Presidente Jânio Quadros e de erodização das bases de 

enquadramento e controle que o regime liberal-representativo populista exercia sobre 

operários e camponeses, teve início o Governo João Goulart. A elaboração do Plano 

Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social, conduzida pelo ministro do 

Planejamento Celso Furtado no início desse governo, representou uma descontinuidade 

em relação às experiências anteriores de planejamento e de intervenção estatal em prol da 

industrialização, posto que o Plano apoiou-se em um diagnóstico abrangente da situação 

social e, sobretudo, econômica do país, tendo em vista promover políticas e programas 

que conciliassem e articulassem estabilização macroeconômica, preservação do 

crescimento econômico e reformas estruturais de conteúdo liberal-democrático (reforma 

administrativa, reforma universitária, reforma agrária). O processo de acirramento da 

crise institucional e das lutas políticas e sociais no país culminou no abandono do Plano 



 109  

Trienal e na queda do ministro Celso Furtado, abortando a superação da concepção e 

prática de planejamento vigente no país desde o Plano de Obras Públicas e 

Reaparelhamento da Defesa Nacional.  

A ascensão das lutas sociais em torno de bandeiras como a elevação real de 

salários e a reforma agrária, bem como a evidência de uma tendência de organização e 

mobilização de operários e de camponeses fora do enquadramento que o regime populista 

os submetia, em curso no início dos anos 1960, foram fatores decisivos para a transição 

do autoritarismo velado do regime liberal-representativo populista para o autoritarismo 

aberto do regime militar de 1964, bem como para o aprofundamento da prática e cultura 

institucional tecnocrática, elementos que integravam o próprio autoritarismo em suas 

formas veladas e francas. Essa transição demonstrou a sensibilidade desse bloco histórico 

à mobilização social de massas independente e autônoma. 

 

1.1.2.3.1. FGV e a formação de economistas 

No final do século XIX e início do século XX, a maioria das escolas econômicas 

foram saindo das ciências humanas e se aproximando da Matemática e das abstrações 

modelísticas de cunho pretensamente científico. Com origem nas Escolas Clássica e 

Neoclássica, passaram a procurar na teoria dos modelos abstratos a verdade perene das 

leis econômicas universais, precisas como a lei da gravidade. Conforme André Araújo 

(1998, p. 42), “nascia então o mundo de uma nova matéria, economics, raiz dos nossos 

economistas engenheiros de hoje e inteiramente fora do campo do humanismo”. Ainda 

segundo Araújo, como “fundamentalmente um exercício de modelagem matemática, o 

economics necessita de cérebros quantitativos próprio do engenheiro, atraindo estes em 

uma escala majoritária nos cursos de pós-graduação” (ARAÚJO, 1998, p. 43).  

No Brasil, a Escola Neoclássica, embora já presente desde o final do século XIX, 

assumiu protagonismo intelectual e acadêmico por meio da ‘primeira geração’ de 

economistas da “Escola do Rio”
66

, nos anos 1930 e 1940
67

. Essa “escola” apoiava-se nas 

teses neoclássicas de cunho monetarista e antiprotecionista, bem como na reação à 

aceleração da industrialização sobre bases nacionais e à orientação do Estado nessa 

                                                 
66

 A denominação “Escola do Rio” designa uma vertente do pensamento econômico liberal desenvolvido 

no Brasil, mais precisamente na Cidade do Rio de Janeiro, em torno de instituições como a Fundação 

Getúlio Vargas (FGV), a Escola de Pós-Graduação em Economia (EPGE) da FGV e o Departamento de 

Economia da PUC-Rio. Dentre os seus nomes mais influentes pode-se destacar Eugênio Gudin, Mário 

Henrique Simonsen e Gustavo Franco. 
67

 Cabe lembrar a Escola Neoclássica, hegemônica em termos mundiais entre 1880 e 1930, foi 

progressivamente suplantada pela hegemonia da Escola Keynesiana, a partir do período 1930/45. Todavia, 

ela permaneceu hegemônica no Brasil. 
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direção. Ela teve à sua frente nomes como Eugênio Gudin, Otávio Gouveia de Bulhões e 

Roberto de Oliveira Campos (ARAÚJO, 1998). A FGV e a FNCE (Faculdade Nacional 

de Ciências Econômicas) transformaram-se nos principais aparelhos ideológicos da 

‘primeira geração’ da “Escola do Rio”. 

A Fundação Getúlio Vargas, criada em 1944, foi inserida no processo de criação 

de instituições voltadas para a formação e especialização de quadros técnicos para os 

órgãos, instituições e repartições públicas em formação, a exemplo das Faculdades de 

Administração e Economia e do DASP. Mas a FGV também se transformou em um 

espaço de levantamento e análise de dados econômicos e de proposição de política 

econômica. 

A sua criação mobilizou principalmente recursos da União
68

, mas também de 

grandes empresas privadas nacionais (Belgo Mineira, Docas Santos, Mesbla) e de 

grandes lideranças empresariais (Euvaldo Lodi, Roberto Simonsen, João Daudt 

d’Oliveira). Para a estruturação dos seus quadros foram estabelecidas relações com 

universidades norte-americanas e europeias, enviando bolsistas para a pós-graduação 

nessas instituições, bem como trazendo professores dessas universidades para ministrar 

cursos e conferências. Prática já usual no DASP, e reproduzida na FGV, cujo dirigente, 

Luis Simões Lopes, era também presidente do DASP (LOUREIRO, 1992; MOTTA, 

1994). 

À medida que a FGV foi se estruturando teve ampliado o seu campo de ação. A 

FGV do Rio de Janeiro, que contribuiu com a consolidação da FNCE, inicialmente com 

oferecimento das suas instalações físicas para acomodá-la e com recursos financeiros, 

posteriormente integrou no seu corpo técnico professores da FNCE, a convite de Luis 

Simões Lopes
69

. Se, de um lado, isso permitiu uma prática de colaboração 

interinstitucional entre a FGV e a FNCE, em especial com essa última passando a se 

utilizar de técnicos da FGV como integrantes do seu quadro docente, de outro, assegurava 

a influência da FGV sobre a FNCE, bem como lócus privilegiado de recrutamento dos 

seus novos quadros. 

                                                 
68

 A União deveria transferir 25% dos recursos arrecadados com a taxa de Educação e Saúde (Decreto-lei n. 

6.694, de 17 de julho de 1944). 
69

 As associações de representação e empresários de capitais setoriais geralmente não asseguravam 

compromissos de manutenção das faculdades privadas de Economia. Um exemplo dessa realidade foi o 

abandono de compromissos financeiros que a ACRJ (Associação Comercial do Rio de Janeiro) havia 

assumido para a manutenção da FNCE. Em 17 de dezembro de 1949, por meio da Lei nº 975, a FNCE foi 

federalizada, com a União assumindo os seus encargos financeiros e vinculando o corpo docente ao serviço 

público. Entre 1946 e 1949, a FNCE foi mantida pela Fundação Getúlio Vargas, que lhe cedeu instalações e 

recursos para contribuir com o pagamento dos salários dos professores.  
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Os quadros que a FGV recrutou na FNCE foram importantes para a criação do 

Núcleo de Economia da FGV do Rio de Janeiro. Conforme Motta (1994, p. 101), “a FGV 

foi uma das mais importantes recrutadoras de alunos da FNCE (...), integração que 

explica a emergência “quase natural” do Núcleo de Economia”. Nesse núcleo foram 

desenvolvidos estudos e pesquisas pioneiras sobre a conjuntura econômica brasileira, 

embora sobre uma base precária de dados estatísticos, bem como sobre o desempenho 

econômico do país a partir de metodologia construída com base no consumo de energia 

elétrica ou na receita de imposto sobre o consumo. No âmbito do Núcleo de Economia 

foram criadas metodologias como as de cálculo da renda nacional, de levantamento do 

balanço de pagamento e de formação de índices de preços. O Núcleo de Economia passou 

a publicar, em 1947, a Revista Brasileira de Economia (RBE), para divulgar estudos e 

pesquisas econômicas aplicadas e teórico-acadêmicas realizadas no próprio núcleo, na 

FNCE e nos demais centros de estudos e pesquisas econômicas. Era uma publicação de 

periodicidade trimestral voltada para um público acadêmico da ciência econômica ou por 

ela interessado (MOTTA, 1994, p. 98-103).  

No âmbito da FGV, também foi criado o CACE (Centro de Análise da Conjuntura 

Econômica) com o objetivo de realizar o acompanhamento da conjuntura econômica do 

país. Os estudos e pesquisas conduzidas e as metodologias desenvolvidas pelo Núcleo de 

Economia foram decisivos para a criação do CACE. Este centro passou a publicar 

mensalmente o Boletim Conjuntura Econômica, dirigido a um público mais amplo, 

também no ano de 1947 (MOTTA, 1994; DURAND, 1997).  

O Núcleo de Economia e o Centro de Análise da Conjuntura Econômica fizeram 

da FGV à época o centro de estatística econômica mais importante do país. A criação do 

IBRE (Instituto Brasileiro de Economia) da FGV, em 1951, incorporando o Núcleo de 

Economia e o CACE, permitiram o aprofundamento de intercâmbio com instituições 

econômicas estrangeiras, em especial as universidades norte-americanas. Os convênios 

com as Fundações Ford e Rockfeller, por exemplo, asseguraram bolsas para a pós-

graduação de economistas da FGV em universidade norte-americanas, bem como 

contratação de consultores técnicos norte-americanos para o desenvolvimento de estudos 

e pesquisas voltados para a política fiscal e orçamentária (DURAND, 1997). 

Os economistas nela aglutinados, criando e desenvolvendo metodologias, estudos 

e pesquisas e análises econômicas, se consolidaram como quadros técnicos em economia, 

compondo um lugar, espaço e poder institucional – em certa medida previsto e a eles 

reservados desde o período 1930/45 – no âmbito da tecnoburocracia e dos órgãos e 
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instituições que compunham a tecnoestrutura da área econômica do aparato estatal. No 

final dos anos 1940 e início dos anos 1950, a FGV aglutinava economistas que haviam 

ocupado cargos estratégicos na administração pública e privada (a exemplo de Aldo 

Franco, Dênio Nogueira e Garrido Torres) e disponibilizava quadros para a esfera pública 

(a exemplo da participação de diversos membros da FGV nas comissões da Missão 

Abbink (1948), chefiada por Otávio Gouveia de Bulhões, ele próprio da FGV). Marly 

Silva da Motta, conduzindo um balanço da atuação da FGV nos anos 1940 e 1950, 

salientou que: 

 

A FGV não se limitou ao papel de principal polo de produção do 

conhecimento em economia, mas foi o lugar onde essa disciplina 

assumiu sua dimensão prática, afirmando-se como saber técnico, 

requisito de competência para uma condução “eficiente” das políticas 

públicas do país. Referimo-nos aqui ao processo pelo qual o controle de 

determinadas informações técnicas – a montagem de índices de preços 

numa economia inflacionária, ou o levantamento do balanço de 

pagamento numa conjuntura de atração de capitais estrangeiros – não 

apenas configurou grupos de especialistas de economistas, como 

também se tornou instrumento privilegiado de poder político. Esses 

grupos, não mais de “especialistas”, mas de economistas efetivamente 

formados na FNCE ou em cursos de especialização e pós-graduação, 

iriam ocupar espaços importantes em agências decisórias 

governamentais que se constituiriam em centros nevrálgicos da 

condução da política econômica. (MOTTA, 1994, p. 103) 

 

A FGV, com órgãos a ela vinculados como o Núcleo de Economia e o CACE, 

inicialmente, e o IBRE, posteriormente, de um lado, e a FNCE, de outro, se 

transformaram nos instrumentos principais de debate e produção em ciência econômica, 

de referência para a criação de faculdades e cursos de Economia, bem como de 

conformação da prática profissional concreta dos economistas, entre 1945 e 1964. Estas 

instituições e suas produções e atividades se constituíram no principal “repertório” 

composto por conceitos, categorias, análises, teorias, modelos econométricos, 

disponibilizado para os graduados e graduandos em Economia no país. Como este 

“repertório” foi concebido à luz da leitura que a ‘primeira geração’ da “Escola do Rio” 

realizava sobre as escolas econômicas Clássica e, principalmente, Neoclássica, a “Escola 

do Rio” se conformou, em grande medida, ‘na’ materialização ‘do’ pensamento 

econômico do país. 
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1.1.2.3.2. A SUMOC e o BNDE (BNDES) como espaços de formação prática de 

economistas técnicos na esfera pública 

No início dos anos 1950, a criação de um arranjo político, institucional e, 

sobretudo, organizativo, mais estável e orgânico, voltado para o fomento, planejamento e 

coordenação integrado à tecnoestrutura e à tecnoburocracia da área econômica do aparato 

estatal, correspondia à conformação do modelo econômico desenvolvimentista brasileiro 

em consolidação e a integração à ordem mundial estabelecida por meio do acordo de 

Bretton Woods. Pode-se afirmar que a construção institucional ampla que teve início no 

país nos anos 1930, assumiu uma nova qualidade nos anos 1950, redundando em órgãos e 

agências mais estruturados, delineando passos mais consistentes no sentido da 

estruturação do sistema público de planejamento. No âmbito dessa construção 

institucional ampla surgiram a Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC), 

criada pelo Decreto-Lei nº 7.293, de 2 de fevereito de 1945, e o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico (BNDE), instituído pela Lei nº 1.628, de 28 de junho de 

1952, como espaços institucionais de ocupação próprio aos economistas
70

. 

A SUMOC foi idealizada por Otávio Gouveia de Bulhões para estabelecer 

interlocuções com o FMI e o Banco Mundial, conduzir a política monetária e cambial e 

transformar-se progressivamente no Banco Central do Brasil. Ela consistiu, em última 

instância, em uma agência normativa e reguladora ocupada com a estabilização 

monetária. Embora estivesse formalmente subordinada ao Ministério da Fazenda, tinha 

na composição do seu conselho diretivo uma maioria formada por diretores do Banco do 

Brasil e o seu diretor-executivo era nomeado pelo Presidente da República (IANNI, 1986; 

MOTTA, 1994).  

Ela reuniu quadros técnicos de órgãos e instituições mais consolidadas e/ou que 

possuíam objetivos e atribuições e quadros técnicos que convergiam na direção de 

campos de atuação próximos e/ou compartilhados. Nesse sentido, assumiu destaque o 

recrutamento de técnicos do Banco do Brasil
71

. 

                                                 
70

 Motta (1994, p. 104) realçou que a criação da SUMOC e do BNDE estaria condicionada às demandas da 

ordem mundial pós-Bretton Woods, às dificuldades de conduzir orientações técnicas a instituições 

fortemente permeadas pela influência de “políticos” e a atuação de tecnocratas reconhecidos visualizando 

instâncias novas e influentes submetidas a preceitos técnicos. 
71

 Os técnicos do Banco do Brasil incorporados na SUMOC eram, basicamente, segundo Loureiro (1992, p. 

6) “integrantes (...) do Departamento de Estatística e de Estudos do Banco do Brasil, que já era lugar 

relativamente privilegiado para a formação técnica em assuntos econômicos, pois além de biblioteca 

especializada, uma das poucas na época, recebia também informações de vários órgãos do governo e 

inclusive estatísticas do IBGE, para assessorar o ministro da Fazenda”. 
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O quadro técnico da SUMOC, de formação elevada para os padrões da época, 

adquiriu condições de estudos e formação própria na direção dos objetivos acima 

indicados. Esse processo foi reposto por meio da realização de cursos de formação 

técnica e de pós-graduação, respectivamente oferecidos por instituições multilaterais 

(Banco Mundial, FMI, BID) e por universidades norte-americanas. Eram cursos de pós-

graduação orientados por objetivos institucionais que visavam assegurar a acumulação de 

expertise, por exemplo, viabilizadoras da atuação de um futuro banco central, como a 

elaboração de balanço de pagamentos, a condução de política monetária e a elaboração de 

orçamento monetário. Esse processo pode ser abstraído pelo seguinte depoimento de 

Hernane Galveas: 

 

O Herculano (Borges da Fonseca) teve uma visão muito ampla em 

relação ao que seria o trabalho na Sumoc, e mandou muita gente estudar 

fora. Ele estimulou muitas pessoas a irem fazer cursos no exterior. O 

Guilherme Pegurier foi para o Fundo Monetário fazer curso de balanço 

de pagamentos, o Sidney Latini foi para o Fundo Monetário fazer curso 

de balanço de pagamentos, o Cassimiro Ribeiro foi para a Inglaterra. 

(...) Havia um curso de Teoria e Política Monetária no México que 

muita gente ambicionava fazer. Era um curso de oito meses no 

CEMLA, Centro de Estudos Monetários Latino-Americano... Fiz o 

curso no México em 1954. E esse curso foi muito importante para mim 

por duas razões. Primeiro, porque eu tive muito bons professores 

mexicanos ou do Banco Mundial, do Fundo Monetário... E porque fui 

premiado com uma bolsa de estudos numa universidade americana... Eu 

fui fazer um máster de economia na Universidade de Yale. Isso em 

1958. (GALVEAS apud LOUREIRO, 1992, p. 7) 

 

A SUMOC interviu em temas fundamentais para o modelo econômico 

desenvolvimentista, como a regulação da entrada de capitais externos, o controle seletivo 

do crédito e a política cambial. Embora supostamente neutra, orientada por critérios 

eminentemente técnicos, sem previsão de participação de personalidades externas nas 

reuniões do seu conselho, ocorria a participação informal de banqueiros, industriais, 

cafeicultores, o que evidenciava a condição de instância de representação, de pressão e de 

“consertação” política de interesses. 

A SUMOC foi se constituindo num espaço de formação de economistas técnicos 

como intelectuais orgânicos de funções restritas que assumiram competência em assuntos 

econômicos específicos, a exemplo da elaboração do orçamento monetário, proporcionou 

formação técnica dos seus quadros, enviando-os para a realização de cursos no exterior, e 

conformou uma elite técnica qualificada, no âmbito da qual emergiram economistas 
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como intelectuais orgânicos de funções amplas que galgaram grande representatividade 

no Estado. 

O BNDE (BNDES), por sua vez, foi concebido para assegurar capitais necessários 

para o financiamento das indústrias de base e da infraestrutura no país. Nesse sentido, ele 

foi, em certa medida, um desdobramento dos trabalhos da Comissão Mista Estados 

Unidos-Brasil (ou Missão Abbink), que após realizar diagnósticos dos pontos de 

estrangulamentos da economia e da infraestrutura brasileira e apontar os setores 

estratégicos para investimento e desenvolvimento, previu a criação de uma instituição 

que orientasse investimentos nacionais e estrangeiros no país, bem como realizasse a 

captação de empréstimos estrangeiros e de poupança compulsória repassados para o 

financiamento de projetos públicos e privados (IANNI, 1986; MOTTA, 1994). 

O presidente do BNDE e a direção executiva (diretor-superintendente, diretor 

técnico e diretor econômico) eram indicados pelo Presidente da República. Essa diretoria 

possuía um mandato de 5 anos, o que lhe assegurava certa proteção e estabilidade em 

face das disputas políticas. 

O BNDES assumiu o centro de articulação do Plano de Metas, seja pela condição 

de banco de financiamento, seja pelo fato do seu presidente – Lucas Lopes – ser também 

membro do Conselho de Desenvolvimento, órgão criado em 1956, com a atribuição de 

coordenar e planejar a política econômica do país, que iria objetivamente coordenar e 

detalhar a execução do plano juntamente com o BNDES 

As análises conduzidas por Luciano Martins
72

 referente ao BNDES também 

concorrem para demonstrar que esta instituição cumpriu o papel de espaço de formação 

da competência técnica dos economistas. Segundo Martins: 

 

Desde a sua criação, e de maneira mais clara no Governo Kubitschek, 

praticamente todas as demandas de financiamento para os investimentos 

industriais do setor público e do setor privado passam pelo crivo do 

BNDE (...). O montante (de recursos financeiros à sua disposição), 

assim como a liberdade adquirida frente ao Congresso para a sua 

aliciação (...) fizeram do controle do BNDE um dado importante no 

jogo das elites. Os técnicos eram, enquanto categoria, os melhores 

colocados nessa disputa. Em suma, porque eram eles que tinham acesso 

à informação técnica trazida pela ‘cooperação internacional’ e exigida 

para o exercício eficaz de uma das funções atribuídas ao banco: a 

análise dos projetos de investimento, notadamente daqueles que 

deveriam ser apresentados aos organismos internacionais de 

financiamento. Este fato, aparentemente banal, adquire em um país 

como o Brasil uma importância considerável porque o número de 
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 MARTINS, Luciano. Pouvoir et développement économique. Paris: Anthropus, 1976. 



 116  

pessoas capazes de preencher esta exigência era extremamente 

reduzido. Aqueles que o podem fazer adquirem por isso mesmo uma 

autoridade imediata. (MARTINS, 1976, p. 398) 

 

A trajetória de economistas técnicos nos órgãos e agências de caráter econômico 

encarregadas de normatizar e regulamentar e de fomentar, coordenar e planejar redundou 

no surgimento de economistas técnicos destacados, ocupando altos postos na gestão 

pública como intelectuais orgânicos de funções amplas, visto que estes órgãos e agências 

proporcionaram novos espaços de ocupação e disputa entre os grupos que compunham a 

elite político-administrativa. Essa elite, que até os anos 1940 era formada 

predominantemente por engenheiros e bacharéis de Direito, foi ampliada por meio da 

incorporação de economistas acadêmicos e técnicos. Para Motta (1994, p. 108): 

 

Esse caráter cumulativo e estável no processo de formação da elite 

burocrática alocada em agências–chaves de formulação e 

implementação da política econômica, por um lado, conferiu uma certa 

especificidade aos rumos do desenvolvimento brasileiro, se comparado, 

por exemplo, à instabilidade dos quadros burocráticos argentinos no 

mesmo período. Por outro, constitui-se em elemento fundamental de 

compreensão do processo que permitiu aos economistas assumir, nas 

décadas seguintes, uma posição hegemônica no conjunto das elites 

políticas.   

 

Assim, órgãos como a SUMOC e o BNDES se constituíram em campos de 

atuação de economistas técnicos graduados em Economia ou graduados em outras áreas 

portando cursos de especialização ou de pós-graduação em Economia, nos anos 1950 e 

1960. Nesse processo, foram configurados campos teórico-econômicos, contradições e 

conflitos, rivalidades e convergências, a partir dos próprios economistas, e/ou motivados 

pelos grupos sociais dos quais se originavam e/ou se alinhavam politicamente. Esse 

contexto, por sua vez, permitiu a promoção e exploração da ação de pêndulo por parte 

dos governos em relação aos diversos alinhamentos teórico-econômicos e político-

econômicos nos quais se apresentavam os economistas técnicos. 

 

1.1.2.3.3. Monetaristas versus estruturalistas 

Nos anos 1950 e 1960, os economistas distribuíam-se em dois campos, de um 

lado, os economistas vinculados e/ou que traduziam interesses das frações burguesas 

agraristas e comerciais, alinhados às concepções livre cambistas, monetaristas e 

ortodoxas, e de outro, os economistas vinculados e/ou que traduziam interesses das 
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frações burguesas industriais, alinhados às concepções protecionistas, intervencionistas e 

heterodoxas. A contraposição estabelecida entre o monetarismo da FGV e o 

estruturalismo da CEPAL representou, em grande medida, uma síntese exemplar das 

contradições dos referidos campos. De certo modo foi a retomada da controvérsia sobre o 

planejamento estatal (e do papel do Estado), mas não mais no contexto da transição para 

um novo modelo econômico, versando sobre a nova prática de governo, e sim da 

consolidação do modelo econômico desenvolvimentista, bem como assumindo um 

caráter teórico-político.  

O grupo em torno da FGV, que os “cepalinos” denominaram por “monetaristas”, 

se orientava pela teoria econômica neoclássica. Esse grupo traduzia interesses de capitais 

nacionais – agraristas e comerciais – e de capitais internacionais – grandes empresas que 

atuavam no país. O pensamento liberal da FGV, tendo Eugênio Gudin à frente, admitia 

uma intervenção moderada do Estado na economia, mas prioritariamente voltada para a 

organização da política monetária em favor da livre iniciativa. Conduziu, ainda, críticas 

às políticas protecionistas e ao planejamento excessivo. A preocupação fundamental 

desse pensamento, no Brasil dos anos 1950, residia na estabilidade monetária. Esse grupo 

difundia suas ideias por meio da publicação da Revista Brasileira de Economia, mas 

possuía o apoio da grande imprensa liberal (jornais O Globo, Correio da Manhã, Estado 

de São Paulo), de amplos segmentos empresariais e organizações corporativas vinculados 

às atividades comerciais de importação e exportação, à agricultura de exportação e a 

setores expressivos da elite político-administrativa (IANNI, 1986; LOUREIRO, 1992; 

MOTTA, 1994; ARAÚJO, 1998). 

O pensamento estruturalista, tendo Celso Furtado à sua frente, partia de teses 

como a deterioração dos termos de troca e a heterogeneidade estrutural da economia 

brasileira. Propugnava iniciativas como a intervenção do Estado em favor da 

industrialização mediante a orientação da política cambial nessa direção, a configuração 

de barreiras alfandegárias, a adoção de incentivos fiscais e creditícios, a condução de um 

planejamento econômico vigoroso, a promoção do desenvolvimento regional e o 

aprofundamento dos investimentos produtivos por parte do Estado nos setores de 

atividade econômica que a iniciativa privada não pudesse ou não interessasse investir. O 

pensamento estruturalista, apoiado na publicação da Revista Econômica Brasileira, 

contou com amplo apoio dos segmentos empresariais e organizações corporativas 

vinculadas às atividades industriais e de parte expressiva da elite político-administrativa 

(IANNI, 1986; LOUREIRO, 1992; MOTTA, 1994; ARAÚJO, 1998). 
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A contraposição estabelecida entre o monetarismo da FGV e o estruturalismo da 

CEPAL não se reduzia a uma mera querela teórico-econômica. Refletia perspectivas 

estratégicas de orientação e/ou reorientação do modelo econômico desenvolvimentista, 

que era um processo político-institucional e econômico-estrutural de redefinição da 

dependência estrutural da economia brasileira, nos limites consentidos pela hegemonia 

norte-americana.  

O fundamento da contraposição não residia em defender ou abortar o modelo 

econômico desenvolvimentista, posto que esse modelo era a materialização do padrão 

fordista-keynesiano de reprodução do capital em termos mundiais, para o qual haviam 

convergido processos políticos e econômicos nacionais e internacionais. A contraposição 

e o debate situavam-se em torno de aspectos como estabelecer limites ou não ao processo 

de diversificação da estruturação produtiva industrial, definir o grau de transferência de 

renda do mundo agrário (vinculado ou não à exportação) para o mundo urbano-industrial, 

estabelecer as bases e formas da extração de mais-valia e renda do mundo do trabalho, 

definir o grau e as formas de intervenção do Estado na economia e na sociedade como um 

todo, demarcar ou não a presença direta e indireta do capital internacional na economia 

brasileira e estabelecer a amplitude da autonomia e independência política e econômica a 

ser buscada pelo país no plano internacional. Portanto, as contradições e linhas de 

tensionamentos expressavam rivalidades e acomodações instáveis de interesses do mundo 

do capital e de determinados setores do mundo do trabalho que estavam sendo buscados 

desde as Missões Estados Unidos-Brasil
73

 que culminariam do padrão de acumulação e 

financiamento dependente-associado do modelo econômico desenvolvimentista, a partir 

do Governo Eisenhower (1953-1961), nos Estados Unidos, e do Governo JK (1956-1961) 

e do Plano de Metas, no Brasil. 

A condução do debate para além das revistas e dos livros publicados, alcançando 

a grande mídia impressa, concorreu para pautar o debate econômico e consolidar o campo 

da economia como centro das preocupações políticas, legitimar a ciência econômica e os 

economistas e consolidar os economistas nos campos da ciência e academia e da elite 

político-administrativa. O campo dos economistas assumiu a condição de um ‘auditório’ 
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 A Missão Cooke (1942) e a Missão Abbink (1948) realizaram estudos sobre a economia brasileira, tendo 

em vista a condução de diagnósticos e de definição dos setores que deveriam receber investimentos. A 

Comissão Mista Brasil-Estados Unidos (1950), integrando técnicos do Ministério da Fazenda e dos Estados 

Unidos e apoiada nos estudos das “missões” acima citadas, definiu como setores recebedores de 

investimentos (num total de 22 bilhões de cruzeiros, sendo 14 dos governos federal e estaduais, e 8 do 

BIRD e do Export-Import Bank ou Eximbank) o de transporte (60,6%), o de energia elétrica (33,1%) e os 

projetos relativos à indústria, máquinas agrícolas e estocagem de cereais (6,6%) (D’ARAUJO, 2011). 
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polarizado, cuja polifonia das classes, frações de classes e segmentos sociais com espaço 

de expressão se alinhavam em torno dos códigos de linguagem próprios dos economistas, 

isto é, conceitos, categorias, termos técnicos. O debate nesse ‘auditório’ ocorreu com 

base em um esquema dual: nacionalismo econômico versus internacionalização 

econômica, planejamento estratégico de Estado versus livre atuação do mercado.  

 

1.1.2.4. Estado, planejamento e economistas entre 1964 e 1979 

Entre 1964 e 1979, na vigência do regime militar, foi preservada a perspectiva da 

gestão objetiva e eficiente do aparato estatal. Todavia, os partidos e elites políticas 

tradicionais foram, em grande medida, alijados do processo decisório em favor da elite 

político-administrativa cívico-militar, sobretudo após a criação da Junta Militar de 

1969
74

. Os técnicos e órgãos de fomento, planejamento e coordenação econômica, por 

sua vez, adquiriram mais espaço e poder institucional, bem como foram criados novos 

postos, órgãos e instituições na tecnoestrutura da área econômica do aparato estatal. 

As “novas” agências e a nova elite foram, respectivamente, espaços e intelectuais 

orgânicos voltados para a produção e reprodução de interesses de grupos setoriais, de 

demandas sociais de escala nacional, de orientações governamentais e deles próprios e/ou 

de suas agências, bem como de políticas estratégicas de Estado. Essa realidade, somada 

às contradições que permeavam órgãos e instituições públicas e às disputas em curso na 

sociedade civil em torno das políticas e orientações do Estado, tornou a tecnoestrutura da 

área econômica do aparato estatal fragmentada e tensa, o que não permite identificações 

mecânicas e diretas entre interesses da classe dominante e/ou das suas frações e a atuação 

das agências. 

O processo de fomento, planejamento e coordenação econômica assumiu feições 

paradigmáticas na atuação do Estado e do Governo Federal, do golpe militar de 1964 ao 

final do regime militar (1984). Materializou-se no estilo de produção e reprodução do 
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 Tomando-se como referência o conceito de bonapartismo de Marx e Engels (1984, p. 199-285), pode-se 

afirmar que por meio da Junta Militar de 1969 – composta pelo General Aurélio de Lira Tavares (Ministro 

do Exército), pelo Almirante Augusto Rademaker (Ministro da Marinha) e pelo Brigadeiro Márcio de 

Sousa e Melo (Ministro da Aeronáutica) – se constituiu no país uma espécie de bonapartismo institucional 

militar sem a figura de um “Bonaparte”, isto é, as forças armadas assumiram o núcleo do aparelho de 

Estado, impondo-se como elite dirigente do bloco no poder, com os objetivos de unificar as frações do 

capital integradas no bloco do poder e arbitrar as suas contradições e conflitos, de um lado, e de repor a 

dominação política e social sobre o mundo do trabalho, de outro, tendo em vista promover o modelo 

econômico desenvolvimentista e o padrão de acumulação e financiamento dependente-associado. 
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Estado liberal e autocrático, agora abertamente autoritário, de dimensão ‘defensiva’ ou 

‘ofensiva’
75

, com um forte conteúdo ‘dirigista’ ou ‘indutor’
76

. 

O processo de fomento, planejamento e coordenação apoiou-se no 

estabelecimento de relações com instituições que integravam a rede de instituições 

estabelecidas a partir do sistema ONU (Banco Mundial, BID, PNUD), explorou 

possibilidades abertas por estas relações (assistência técnica, financiamento) e 

efetivamente se integrou a essa rede de instituições (realizando assessoria, fornecendo 

gestores e técnicos). A rede de instituições que compõe a superestrutura do sistema 

capitalista mundial permitiu o acesso por parte de órgãos e agências econômicas 

brasileiras a governos, instituições multilaterais, universidades e intelectuais, 

materializando as relações econômicas de associação e dependência, até o final dos anos 

1980, e de subordinação e integração desde então (IANNI, 1985, 1986; D’ARAUJO, DE 

FARIAS e HIPPOLITO, 2004).  

O planejamento liberal e autocrático, com forte conteúdo autoritário e 

marcadamente ‘dirigista’, teve início a partir de 1964. Adquiriu musculatura à medida 

que progredia o processo de institucionalização do regime militar, com a superestrutura 

política assumindo um conteúdo francamente autoritário. Alcançou o seu ápice no 

Governo Geisel (1974-1979), que foi, ao mesmo tempo, o ápice do Ministério do 

Planejamento (SEPLAN) e do IPEA. 

Esse planejamento teve no Ministério do Planejamento (SEPLAN) o seu centro de 

poder e articulação, envolvendo ministérios, empresas e grupos econômicos setoriais e 

empresas estatais. O IPEA, por sua vez, era o núcleo técnico-científico desse centro, 

desenvolvendo estudos e pesquisas macroeconômicas e setoriais, bem como concebendo 
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 Desde os anos 1960, havia ficado evidente que à medida que o processo de conformação da estrutura 

produtiva industrial avançava, também acentuava os desequilíbrios econômicos, em especial os impactos 

que a remessa de lucros das corporações multinacionais e a importação dos bens de capital e insumos 

elaborados e não elaborados exerciam, respectivamente, nas transações correntes e na balança comercial, 

desencadeando o desequilíbrio da balança de pagamentos. O processo de fomento, coordenação e, 

sobretudo, planejamento econômico no Brasil, procurou enfrentar estes desequilíbrios que eram estruturais 

e que decorriam da dependência. Esse enfrentamento assumiu as dimensões ‘defensiva’, quando enfrentou 

os desequilíbrios estruturais pela via de ajustes internos e externos, frequentemente moderando o 

crescimento econômico e o processo de conformação da estrutura produtiva industrial, ou ‘ofensivo’, 

quando enfrentou os desequilíbrios à custa de desajustes internos e externos mais ou menos acentuados, 

assegurando crescimento econômico elevado e conformação da estrutura produtiva industrial sobre bases 

mais avançadas. 
76

 Roberto Cavalcanti de Albuquerque referiu-se ao planejamento de estilo ‘dirigista’ como sinônimo de 

planejamento de tipo “alemão” ou sua variante (ALBUQUERQUE, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e 

HIPPOLITO, 2005, p. 184 e 185). Maria da Conceição Tavares referiu-se ao planejamento de estilo 

‘dirigista’ como de “sentido global” que se materializa na forma de um “plano anunciado”, contrapondo-o 

ao planejamento de estilo ‘indutor’ como de “coordenação entre o Estado e o setor privado”, apoiado na 

forte presença de agências públicas de desenvolvimento (TAVARES, in: GALINKIN, 1989). 
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programas, projetos e instituições, tanto por meio de demanda desse Ministério e do 

Governo Federal como por iniciativa própria (DURAND, 1997; D’ARAUJO, DE 

FARIAS e HIPPOLITO, 2005).  

O Ministério do Planejamento (SEPLAN), tendo no IPEA o seu aparato técnico-

científico, conduzia um tipo de planejamento que descia aos detalhamentos dos projetos e 

dos planos de execução orçamentária, mobilizando os grupos de trabalho dos ministérios, 

sob a coordenação do IPEA, para produzi-los, ou mesmo diretamente por ele produzidos 

(D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005; DURAND, 1997). Este tipo de 

planejamento foi uma opção política e institucional que teve uma ‘dimensão defensiva’, 

ao longo de todo o regime militar, em face dos constrangimentos a que os processos de 

internalização de setores de atividade econômica e de diversificação da estrutura 

produtiva industrial brasileira estavam sofrendo. Isso, em consequência de aspectos como 

a remessa de lucros e dividendos do capital estrangeiro sediado no país, os custos do 

endividamento externo e a pressão que a importação de petróleo, insumos elaborados e 

bens tecnológicos, exerciam sobre a balança comercial (OLIVEIRA, 1984; CARNEIRO, 

2002; GIAMBIAGI, 2005).  

As manifestações extremas desse constrangimento ocorriam na forma de 

desequilíbrio do balanço de pagamentos, do crescimento do endividamento público 

interno e externo, de especulação financeira e de desequilíbrio inflacionário, em termos 

econômicos, e de achatamento salarial, de redução da participação da classe trabalhadora 

na renda nacional e de mobilização organizada dos trabalhadores, em termos sociais 

(OLIVEIRA, 1984; CARNEIRO, 2002; GIAMBIAGI, 2005).  

Todavia, essa ‘dimensão defensiva’, no período do regime militar, foi mais 

acentuada entre 1964 e 1967, tendo em vista aspectos como o controle da inflação e a 

condução das reformas administrativa e bancária, e entre 1980 e 1984, compelido por 

aspectos como o equilíbrio do balanço de pagamento e a moderação do crescimento da 

dívida externa.  

Esse tipo de planejamento também teve uma ‘dimensão ofensiva’. Ele ocorreu no 

Governo Médici (1969-1974), tendo em vista assegurar um crescimento econômico 

acelerado – o chamado Milagre Econômico (1968-73) –, e no Governo Geisel (1974-

1979), por meio da condução do II PND (1975-79), com a perspectiva de manter elevadas 

taxas de crescimento. Em ambos os processos os objetivos eram a preservação da 

continuidade da internalização de setores de atividade econômica mediante a 

diversificação da estrutura produtiva industrial. 
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O modelo econômico desenvolvimentista, que materializava o padrão fordista-

keynesiano de reprodução do capital no Brasil, atingiu o seu ápice em termos da 

consolidação da estrutura produtiva industrial ao final do II Plano Nacional de 

Desenvolvimento (II PND). A industrialização brasileira alcançava uma estrutura 

produtiva industrial completa e complexa, conforme Luis Fiori: 

 

(...) com uma estratégia que se chamou de tripé: associação entre o 

capital privado, o internacional e o Estado, mas onde o investimento 

direto externo e a instalação das grandes corporações num mercado 

interno protegido eram uma marca absolutamente decisiva e própria. De 

tal maneira que, completado aquele ciclo da industrialização, 

aproximadamente 40% do nosso produto industrial já era produzido 

pelas grandes corporações multinacionais que lideravam a produção de 

quase todos os setores mais dinâmicos da economia brasileira. 

Note a distância entre esta via associada de qualquer coisa que se queira 

chamar de via prussiana! Aqui nunca existiu um projeto de nação-

potência nem de catch up
77

 propriamente dito! E quando foi proposto, 

com Vargas em 38 e Geisel em 74, foi imediatamente contestado e 

derrotado por nossas elites econômicas e políticas. No essencial, o 

empresariado latino-americano nunca apostou nessa ideia. Do ponto de 

vista estratégico, sua visão não tinha nada a ver com a ideia de nação-

potência. Havia, pelo contrário, desde o início, um projeto de 

aproveitamento ao máximo do espaço criado pela associação com a 

nação hegemônica regional, que ao mesmo tempo era a mundial, os 

EUA. (FIORI, 1997, S/D) 

 

Os limites do modelo econômico desenvolvimentista sob a vigência do padrão de 

acumulação e financiamento dependente-associado ficavam expostos na incapacidade de 

geração de divisas externas na magnitude necessária para que viabilizasse, de um lado, a 

remessa de lucros e de dividendos por parte do capital internacional corporativo e 

financeiro, e, de outro, o financiamento interno da economia por meio da importação de 

bens de capital e de bens intermediários elaborados e não elaborados (em grande parte 

não produzidos internamente) e da realização de investimentos em infraestrutura 

(FERNANDES, 1981; SINGER, 1984; OLIVEIRA, 1984; IANNI, 1985). Ficavam 

expostos, ainda, na sobreposição dos processos de exploração e de superexploração da 

classe trabalhadora, que eram, respectivamente, a extração da mais-valia e a apropriação 

do valor correspondente ao fundo de consumo dos bens (materiais e culturais) necessários 
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 Expressão que na sua origem denotava a ação de alguém para alcançar fisicamente quem estava à sua 

frente. No âmbito das teorias do desenvolvimento passou a designar um conjunto de ações de caráter 

estratégico, adotado por um país, articulando esferas pública e privado, com vista a alcançar países em um 

patamar superior de desenvolvimento, sobretudo do ponto de vista tecnológico e produtivo. 
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para a reprodução dos trabalhadores por parte do fundo de acumulação do capital 

(MARINI, 2000).  

Os primeiros limites, representados pela expatriação de recursos do país, tendiam 

a levar ao subfinanciamento da economia brasileira, isto é, a acarretar condições restritas 

de financiamento. Estes limites se desdobravam em outros, como a restrição de 

investimentos no desenvolvimento científico e tecnológico do país. Os últimos limites 

tendiam a restringir o mercado interno, em termos econômicos, posto que excluía 

parcelas importantes da sociedade brasileira do consumo e restringia as condições de 

consumo de outras parcelas. Assim, a restrição do mercado interno era um 

desdobramento da compressão da renda dos segmentos não empregados, subempregados 

e grande parte dos empregados, no espaço urbano, e das grandes massas de trabalhadores 

rurais submetidos a formas capitalistas e não capitalistas de produção e dos pequenos 

proprietários, no campo. Os limites acima referidos, como irmãos siameses da 

dependência
78

, estavam na base da mobilização do mundo do trabalho em termos 

políticos e organizativos (OLIVEIRA, 1984; OLIVEIRA, 1993; MARINI, 2000).  

As classes dominantes, em especial a fração burguesa vinculada à indústria, bem 

como as elites dirigentes – elites políticas tradicionais, elite político-administrativa 

(tecnocracia ou burguesia de Estado) e militares – incorporaram a coordenação 

econômica e o planejamento econômico de médio e de longo prazos para promover o 

desenvolvimento industrial e urbano pela via do modelo econômico desenvolvimentista e 

do padrão de acumulação dependente-associado e para atenuar os efeitos dos limites 

intrínsecos dos referidos modelo e padrão. Os próprios agentes e a própria política de 

produção e reprodução da arquitetura política, institucional e jurídica do Estado, que os 

tecnocratas das áreas de planejamento denominam por institutional builder, também parte 

integrante do planejamento, visavam os dois objetivos acima mencionados. 

                                                 
78

 Segundo Ruy Mauro Marini, o fundamento de sustentação da dependência era a superexploração do 

trabalho, isto é, a superexploração estava no centro da acumulação em curso nos países periféricos. Não se 

tratava de fenômeno conjuntural ou tangencial, mas de uma lógica estrutural necessária de reprodução do 

capital. A exploração do trabalho (ou incremento do excedente extraído, a mais-valia) assumia múltiplas 

formas, como o prolongamento de jornada de trabalho, a elevação da produtividade do trabalho (com 

redução do tempo necessário para a reprodução do trabalho e, consequentemente, ampliação da mais-valia), 

a intensificação do trabalho e a apropriação de parte do fundo de consumo do trabalhador (ou de parte do 

seu tempo de trabalho necessário para a sua reprodução) pelo capital (isto é, a conversão do fundo de 

consumo do trabalhador em fundo de acumulação do capital). Esta última forma consistia na 

superexploração do trabalho, posto que não estava na relação direta com o montante de extração da mais-

valia – que em países como os EUA, ou Japão, era maior, visto que a produtividade do trabalho se 

apresentava elevada a um ponto no qual mais que compensava salários maiores –, mas, sim, da retirada de 

uma parte do trabalho necessário à reprodução da classe operária. Daí decorria a reprodução comprometida 

da classe operária em termos do seu cotidiano e da totalidade da sua existência (vida total) (MARINI, 

2000). 
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Entre meados dos anos 1970 e meados dos anos 1980, ocorreu a transição e 

consolidação do padrão flexível-neoliberal de reprodução do capital nos países de 

capitalismo central e o início da transição em uma diversidade de países periféricos. Esse 

processo coincide com o ápice alcançado pelo modelo econômico desenvolvimentista 

brasileiro, na segunda metade dos anos 1970, mas também teve prenunciado o seu 

esgotamento por meio da crise do padrão de acumulação e financiamento dependente-

associado
79

. 

 

1.1.2.4.1. Formação do Ministério e Sistema Federal de Planejamento 

A primeira estrutura governamental formalmente voltada para o planejamento no 

Brasil foi o Conselho de Desenvolvimento, criado em 1956. Ele tinha a atribuição de 

coordenar e planejar a política econômica. Em 1962, foi criado o Ministério do 

Planejamento
80

, tendo como ministro responsável, Celso Furtado. O Conselho de 

Desenvolvimento ficou subordinado ao Ministério do Planejamento, com o próprio 

ministério passando a assumir a atribuição de coordenar e planejar a política econômica 

(BRASIL, 2010). 

Em 1964, as atribuições do Ministério do Planejamento foram ampliadas com a 

inclusão da Coordenação Econômica. Em 1965, foi criado o Conselho Consultivo do 

Planejamento como órgão de consulta do Ministério (BRASIL, 2010). 

O IPEA foi criado em 10 setembro de 1964, com o nome EPEA (Escritório de 

Pesquisa Econômica Aplicada
81

), para subsidiar a formulação da política econômica do 

Ministério do Planejamento e do Governo Federal como um todo, por meio de elaboração 

de pesquisas, projeções macroeconômicas e projeções setoriais, entre outros objetivos. 

Portanto, a sua função básica era proporcionar estudos e pesquisas sobre a economia e a 

sociedade brasileiras, gerando diagnósticos e projeções econômicas e sociais para a 

formulação de políticas públicas por parte do Ministério do Planejamento e do Governo 

Federal, bem como gerar dados, informações e conhecimentos para a sociedade em geral. 

Em 1965, o IPEA ficou vinculado ao Conselho Consultivo de Planejamento do Ministério 

(D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005). 

                                                 
79

 Num claro processo de descolamento temporal entre o padrão flexível-neoliberal de reprodução do 

capital e o apogeu do modelo econômico desenvolvimentista, materialização do padrão fordista-keynesiano 

de reprodução do capital, em processo de declínio. 
80

 O Ministério do Planejamento foi criado por meio da Lei Delegada nº 1, de 25 de janeiro de 1962. 
81

 Criado pela Portaria nº 81 (10-9-1964). DO de 17-9-1964, p. 8.318. 



 125  

Em 1967, o Decreto-Lei 200 alterou o nome do Ministério para Ministério do 

Planejamento e Coordenação Geral. Esse mesmo Decreto-Lei transformou o EPEA no 

IPEA (Instituto de Pesquisa Econômico-Social Aplicada
82

), com o caráter de fundação 

pública vinculada ao Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, com relações de 

trabalho regidas pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho
83

).  

A estrutura do IPEA foi sendo composta entre 1966 e 1970. O CENDEC (Centro 

de Treinamento para o Desenvolvimento Econômico e Social
84

), que tinha como 

finalidade qualificar pessoal das secretarias gerais dos ministérios e das secretarias de 

planejamento e da fazenda dos estados, bem como manter o programa de doutoramento 

de técnicos do IPEA no exterior, foi criado em 1966. O CNRH (Centro Nacional dos 

Recursos Humanos
85

), que se voltava diretamente para a elaboração do orçamento das 

políticas públicas dos ministérios setoriais das áreas de saúde, educação e emprego, com 

base no conceito ‘capital humano’, foi criado em 1968. O INOR (Instituto de 

Orçamento
86

), órgão responsável pela coordenação e supervisão da elaboração do 

Orçamento da União, cujo diretor-geral desempenhava também a função de secretário da 

SOF (Secretaria de Orçamento e Finanças) da Secretaria de Planejamento do Ministério 

do Planejamento, foi criado em 1970.  O INPES (Instituto de Pesquisa), de caráter mais 

acadêmico, voltado para o estudo e pesquisa econômica aplicada de médio e longo prazo, 

estabelecido no Rio de Janeiro, e o IPLAN (Instituto de Planejamento), de caráter mais 

técnico, voltado para o desenvolvimento de ações de coordenação econômica e de 

planejamento integrado às ações próximas e imediatas do Governo Federal, estabelecido 

em Brasília, foram estruturados entre o final dos anos 1960 e início dos anos 1970
87

. 

Esse processo de formalização e institucionalização do planejamento de Estado no 

país culminou com a criação do Sistema Federal de Planejamento (SFP) por meio do 

Decreto nº 71.353, de 1972. Os objetivos do SFP explicitados no dispositivo desse 

                                                 
82

 Após ser renomeado para Instituto de Pesquisa Econômico-Social Aplicada, em fevereiro de 1967, ele foi 

novamente renomeado para Instituto de Planejamento Econômico e Social, em janeiro de 1969, e para 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, desde maio de 1990. 
83

 O IPEA ainda era uma instituição muito pequena em 1967, empregando aproximadamente 80 servidores, 

incluindo técnicos, secretárias, motoristas (D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005). 
84

 Criado pela Resolução nº 3 (29-12-1967) – Boletim Informativo do Ministério do Planejamento, v. 19, n. 

8, 25 ago. 1969. 
85

 Criado pela Resolução nº 4 (11-12-1968). Boletim Informativo do Ministério do Planejamento, v. 11, nº 

16, 16 dez. 1968. 
86

 Criado pela Portaria nº 021 (5-2-1970) e extinto pelo Decreto nº 96.704 (15-2-1988). 
87

 A separação do IPEA em dois institutos foi e é assunto controverso entre os dirigentes e técnicos do 

IPEA. Para alguns representou a fragmentação da instituição, para outros uma divisão de trabalho 

necessária e convergente. Durante a reforma administrativa do Governo Fernando Collor estes dois 

institutos foram unificados, mas ficou subentendido que o grupo do IPEA de Brasília voltaria-se mais para 

o planejamento e o do Rio de Janeiro mais para a pesquisa. 
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decreto eram coordenar a elaboração de planos e programas e acompanhar a execução 

dos mesmos, assegurar a aplicação de critérios técnicos na escolha de prioridades, 

modernizar a administração pública e estabelecer um fluxo permanente de informações.  

O Sistema Federal de Planejamento abrangia a totalidade dos órgãos que 

compunha a administração pública direta e indireta e tinha no Ministério do Planejamento 

e Coordenação Geral o seu órgão central. Os órgãos setoriais de cada ministério, bem 

como as seccionais existentes nas entidades supervisionadas tinham que se reportar ao 

Ministério de Planejamento. Também cabia a esse Ministério articular as ações a cargo de 

estados e municípios por meio de órgãos nele instalados (Secretaria de Planejamento 

(“Seplanzinha”), Secretaria de Orçamento e Finanças (SOF
88

), Secretaria de 

Modernização e Reforma Administrativa (SEMOR), Secretaria de Cooperação 

Econômica e Técnica Internacional (SUBIN) e, sobretudo, Secretaria de Articulação com 

Estados e Municípios (SAREM
89

)) e indiretamente mediante o relacionamento dos 

órgãos setoriais federais com seus congêneres estaduais e municiais, conforme 

demonstrado nos organogramas apresentados no Anexo A. O IBGE e o BNDES 

completavam o arcabouço institucional voltado para o planejamento do desenvolvimento 

nacional (ALBUQUERQUE, in: IPEA, 1989, p. 11-19; REZENDE, 2011, p. 183-186
90

). 

O Governo Geisel (1974-1979) transformou o Ministério do Planejamento e 

Coordenação Geral em Secretaria de Planejamento (SEPLAN
91

), diretamente vinculada à 

Presidência da República, no dia 1º de maio de 1974
92

. A SEPLAN manteve o status de 

ministério, mas tinha reforçada a sua posição de instituição encarregada de coordenar o 

processo de planejamento e acompanhar a sua implementação. Outra transformação 

                                                 
88

 A SOF tinha a responsabilidade de coordenar, consolidar e supervisionar a elaboração da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Geral da União, bem como de assessorar e coordenar órgãos 

setoriais de orçamento. 
89

 A articulação do Ministério de Planejamento com estados e municípios ficou a cargo, sobretudo da 

SAREM. Criada em 1972 e extinta em 1990, a SAREM era responsável pelas relações da União com 

estados e municípios no tocante a transferências orçamentárias, investimentos e planejamento. Ela assumiu 

destaque coordenando fundos de participação de estados e municípios, cujas receitas eram repassadas 

mediante apresentação de programas de investimentos previamente discutidos com os governadores e 

aprovados pela SAREM. Essa secretaria organizou um sistema de planejamento envolvendo as secretarias 

estaduais de planejamento, as agências regionais de desenvolvimento (SUDAM, SUDECO, SUDENE e 

SUDESUL) e as regiões metropolitanas, como instâncias intermediárias.  
90

 A este arcabouço institucional voltado para o planejamento do desenvolvimento nacional também foi 

integrado a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), entidades criadas após a transformação do Ministério do Planejamento e 

Coordenação Geral em Secretaria de Planejamento da Presidência da República, a ela vinculadas. 
91

 Em decorrência do Ministério de Planejamento ter tido o seu nome modificado diversas vezes e de ter 

sido transformado na SEPLAN (e vice versa), será utilizado ao longo do texto o nome ‘Ministério de 

Planejamento (SEPLAN)’ para designar, ao mesmo tempo, os referidos Ministério e Secretaria.  
92

 A transformação ocorreu por meio da Lei 6.036, de 1º de maio de 1974. 
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importante realizada pelo Governo Geisel, de profundas implicações, sobretudo no 

planejamento econômico, foi deslocar grande parte do poder decisório em matéria de 

política econômica que estava concentrado no Conselho Monetário Nacional (CMN), 

cujo poder havia sido estabelecido pelo Governo Médici (1969-1974), para o Conselho de 

Desenvolvimento Econômico (CDE), criado pelo Governo Geisel. Quando este poder 

decisório esteve à cargo do CMN, o Ministério da Fazenda, ocupado pelo ministro 

Antônio Delfim Netto, ficou com a tarefa de liderar o processo de coordenação das 

decisões de política econômica. Quando o CDE passou a desempenhar esta tarefa, a 

SEPLAN, diretamente vinculada à Presidência da República, assumiu uma posição 

central como Secretaria Geral do Conselho de Desenvolvimento, inclusive como órgão 

central do sistema de planejamento e orçamento.  

Dessa forma, a SEPLAN teve reforçada a sua posição de instituição encarregada 

de coordenar o processo de planejamento e acompanhar a sua implementação, bem como 

se consolidou como núcleo do Sistema Federal de Planejamento gerador de estudos, 

análises e propostas de gestão e planejamento e criador de instituições, programas e 

políticas que assegurassem melhores condições para que os governos federal e estaduais 

orientassem o país na direção do desenvolvimento, sobretudo econômico. Segundo 

Fernando Rezende, cabia à SEPLAN: 

 

1. Coordenação do sistema de planejamento, orçamento e modernização 

administrativa, inclusive acompanhamento da execução dos planos de 

desenvolvimento. 

2. Coordenação das políticas de desenvolvimento econômico e social. 

Coordenação da política nacional de desenvolvimento científico e 

tecnológico, principalmente no aspecto econômico-financeiro. 

3. Coordenação de assuntos afins e interdependentes de interesse de 

mais de um ministério. (REZENDE, 2011, p. 184) 

  

O Sistema Federal de Planejamento, em especial entre 1974 e 1979, foi capaz de 

materializar direta e indiretamente a ação governamental. A materialização direta ocorreu 

por meio do orçamento público e do controle sobre as atividades de responsabilidade das 

instituições financeiras e das empresas estatais, diretamente voltadas para completar a 

estrutura produtiva industrial e modernizar a infraestrutura econômica. A materialização 

indireta ocorreu por meio de órgãos colegiados, com representantes do poder público e da 

iniciativa privada, que se ocupavam de política monetária (Conselho Monetário Nacional 

– CMN), industrial (Conselho de Desenvolvimento Industrial – CDI), de preços 

(Conselho Interministerial de Preços – CIP) e comércio exterior (Conselho de Comércio 
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Exterior – Concex), com funções deliberativas e executivas voltadas para a condução da 

política de desenvolvimento. 

No Sistema Federal de Planejamento, cujo funcionamento pleno ocorreu 

efetivamente apenas durante o período de implementação do II PND, o plano de 

desenvolvimento estabelecia as diretrizes e as prioridades a serem observadas e o 

orçamento dimensionava os recursos de acordo com as necessidades para a consecução 

de tais prioridades. Aos ministérios de cada pasta, com base nas diretrizes e prioridades, 

cabia conceber seus projetos e planos setoriais que integrariam o plano de 

desenvolvimento e supervisionar as ações situadas na sua esfera de competência. As 

atividades a cargo dos ministérios eram efetivamente conduzidas pelos órgãos setoriais de 

planejamento e orçamento desses ministérios, compostos por uma equipe técnica 

qualificada para tanto. Estes órgãos setoriais encarregavam-se de preservar a articulação 

dos ministérios com os demais órgãos que compunham o Sistema Federal de 

Planejamento (REZENDE, 2011, p. 184). 

A Presidência da República, no topo do Sistema Federal de Planejamento, era 

assistida pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e pelo Conselho de 

Desenvolvimento Social. A SEPLAN coordenava as ações a cargo dos órgãos setoriais 

dos ministérios, bem como as ações dos órgãos seccionais (administração indireta 

federal). Para o desempenho dessas ações, conforme Fernando Rezende: 

 

(...) a secretaria dispunha de uma organização complexa que reunia 

competência técnica, capacidade de gestão, sistema de informação e 

apoio em pesquisa e capacidade profissional. Como órgão integrante 

deste sistema, o Ipea, principalmente por meio de seu Instituto de 

Planejamento, exercia um papel relevante no apoio às tarefas de 

formulação, acompanhamento e avaliação das políticas e dos programas 

contemplados no planejamento governamental (...). (REZENDE, 2011, 

p. 185) 

  

Os ministérios supervisionavam a execução orçamentária dos investimentos 

programados pelos órgãos que compunham a administração pública direta. A carência de 

supervisão na execução orçamentária nas empresas estatais, bem como o esforço para 

assegurar que as empresas estatais submetessem seus orçamentos de aplicação de 

recursos às prioridades do governo, redundou na criação da Secretaria de Controle das 

Empresas Estatais (SEST), vinculada à SEPLAN, em 1979. Esta Secretaria reforçou por 

um breve período o papel que o então órgão central de planejamento desempenhava em 
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termos de coordenação dos investimentos públicos e de acompanhamento da execução 

das políticas e das prioridades nacionais.  

No que tange especificamente ao planejamento e política econômica, o Ministério 

do Planejamento (SEPLAN) passou a compartilhar o poder decisão até o final dos anos 

1970. Configurava-se em grande medida a perspectiva de transformar o órgão 

encarregado do planejamento em “órgão de assessoramento da Presidência” (VELLOSO, 

in: GALINKIN
93

, 1989). 

O ministro (secretário) do Planejamento (SEPLAN) passou a assumir a 

Presidência do IPEA. Abaixo da Presidência do IPEA ficavam os superintendentes dos 

institutos criados ao longo da sua estruturação. 

 

1.1.2.4.2. Economistas e regime militar 

Nos anos 1960, a partir do advento do regime militar, a elite político-

administrativa, agora civil-militar, ampliou a sua presença em posições estratégicas na 

gestão pública. Para tanto, concorreu a redução da influência e presença das elites 

políticas tradicionais no direcionamento do Estado.  

Também ocorreu a ampliação da presença dos economistas no âmbito da elite 

político-administrativa em função de processos como o afastamento de quadros 

burocráticos e técnicos vinculados politicamente ao regime liberal representativo 

precedente e/ou vinculada ao pensamento estruturalista, a manifestação de um espírito 

autocrático e tecnicista mais aflorado com a ascensão da elite militar coadunando com o 

cientificismo e tecnicismo presentes na ciência econômica e nos economistas de 

orientação monetarista e ortodoxa, bem como o aprofundamento dos processos de 

interdependência estrutural entre capital nacional e internacional iniciado com o Plano de 

Metas e do papel das agências e órgãos voltados para o fomento, planejamento e 

coordenação econômica, determinando a ampliação da tecnoburocracia e da 

tecnoestrutura da área econômica do aparato estatal. Neste contexto, emergiram novos 

cargos e funções aos economistas, ampliou-se a ação pró-industrialização do Estado, 

atenuaram-se as fronteiras teórico-econômicas entre estruturalistas e monetaristas em 

termos concretos e floresceram nos discursos dos economistas manifestações 

cientificistas, economicistas e pragmáticas (IANNI, 1986; LOUREIRO, 1992; MOTTA, 

1994). 
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 Maurício Galinkin, graduado em Jornalismo e Engenharia Mecânica, foi técnico do IPEA. 
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Durante o regime militar emergiu a ‘segunda geração’ de economistas da “Escola 

do Rio”, tendo o ex-ministro da Fazenda, Mário Henrique Simonsen, sobrinho de 

Eugênio Gudin, à sua frente. Em 1966, a transformação do Centro de Aperfeiçoamento 

de Economistas da FGV, que oferecia cursos de especialização, na EPGE (Escola de Pós-

Graduação em Economia) da FGV, com a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu 

– mestrado, desde 1966, e doutorado, desde 1974 – aprofundou o papel que a FGV 

desempenhava como o grande aparelho ideológico da “Escola do Rio”. Durante o regime 

militar os governos militares compartilhavam as suas decisões econômicas com a “Escola 

do Rio” (ARAÚJO, 1998). 

No Governo Castelo Branco (1964-1967), a presença que quadros históricos da 

FGV e da FNCE nos principais cargos da área econômica expressou o deslocamento 

relativo do pensamento estruturalista em favor do pensamento monetarista. Todavia, 

como anteriormente assinalado, não representou o início de um processo de 

desconstrução do aparato estatal de fomento, planejamento e coordenação econômica, 

nem tão pouco determinou que as preocupações com a escalada inflacionária viessem 

moderar políticas de crescimento, à exceção do período 1964-67, de vigência do Plano de 

Ação Econômica do Governo (PAEG). Ocorreu, de fato, uma combinação contraditória 

entre a forte presença da política e preocupações monetaristas de curto prazo e a política e 

preocupações estruturalistas de longo prazo, focadas prioritariamente na internalização 

dos diversos setores que compunham a estrutura produtiva industrial (ENTREVISTADO 

1). 

Segundo Marly Silva da Motta, voltou novamente à tona, na segunda metade dos 

anos 1960, a demarcação da profissão de economista. Dessa vez, em relação ao 

administrador e às ciências da administração. Conforme Motta (1994, p. 113 e 114): 

 

 (...) à economia se atribuía um papel estratégico de reflexão; ao 

economista caberia a função de pensar e propor soluções, enquanto ao 

administrador restaria a atividade prática de execução. Simonsen 

chegou mesmo a sugerir que uma grande parte das faculdades de 

economia poderia se transformar em escolas de administração de 

empresas
94

. 
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 Antônio Delfim Netto, por exemplo, liderou uma reforma na FEA/USP e uma reforma curricular no 

Curso de Economia dessa faculdade, de modo a assegurar, respectivamente, um quadro de professores 

essencialmente formado por graduados e pós-graduados em Economia e um curso que enfatizava a 

matemática e os estudos de teoria econômica, com vistas ao atendimento das novas demandas das 

atividades de planejamento econômico no governo de São Paulo (LOUREIRO, 1992, p. 22).  
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Nesse contexto, ocorreu uma explosão de cursos de graduação e de graduados em 

Economia
95

. Também ocorreram reações quanto à identificação da falta de boa qualidade 

dos mesmos
96

. Por fim, emergiram a criação de programas e cursos de pós-graduação em 

Economia no Brasil. 

O crescimento em importância do Ministério do Planejamento e da sua 

corresponsabilidade pela condução da política econômica do país, a partir de 1964, não 

foi acompanhado da qualificação do quadro técnico responsável por essas atribuições, no 

entendimento do ex-ministro do Planejamento, João Paulo dos Reis Velloso
97

 (MOTTA, 

1994, p. 114). Esse entendimento concorreu para que se pensasse a conformação de uma 

elite técnica formada por economistas de elevada especialização e qualificação. Após 

duas décadas da criação da FNCE colocava-se a questão da pós-graduação stricto sensu 

dos economistas, em áreas de economia aplicada, para suprir a demanda de quadros 

técnicos economistas que se ocupassem de temas como comércio exterior, 

macroeconomia, economia agrária, mercado de capitais e desenvolvimento regional. 

Dessa forma, cindia-se o economista acadêmico (ou teórico-acadêmico), “generalista”, 

voltado para a economia pura e para o ensino de economia, do economista técnico 
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 Motta (1994, p. 113), reproduzindo argumentos do ex-ministro da Fazenda Mário Henrique Simonsen, 

acerca da multiplicação de cursos e estudantes de Economia no Brasil, desde o final dos anos 1950 e início 

dos anos 1960, salientou a atração exercida pelos cargos públicos na área econômica, a duração 

relativamente pequena dos cursos (quatro anos), o abaixo custo econômico para a instalação de faculdades 

e cursos de Economia e o glamour que a profissão exercia em parcela expressiva da juventude. Segundo o 

ex-ministro, essa proliferação dos cursos e estudantes de Economia compôs um conjunto de fatores que 

determinaram a baixa qualidade dos alunos graduados. 
96

 A Fundação Ford realizou, em 1966, um encontro com economistas renomados e vinculados a diversas 

faculdades e instituições de ensino de Economia para discutir a realidade desses cursos no Brasil. Nele foi 

levantada a existência de 84 escolas de Economia e com cerca de 17 mil alunos matriculados, bem como 

salientada a baixa qualidade dos mesmos. Segundo Motta (1994, p. 113 e 114), “a reivindicação geral 

apontava para a necessidade da expansão dos cursos de pós-graduação. Essa preocupação envolvia uma 

estratégia de formação do economista que se sustentava em três pontos. (...) demarcar as fronteiras de 

ciência econômica (...), crescente importância do Ministério do Planejamento, incumbido de definir “as 

diretrizes gerais do desenvolvimento econômico e social a longo prazo” (...) e que se ressentia da falta de 

“pessoal técnico necessário para fazer funcionar a máquina administrativa federal com um mínimo de 

eficiência” (...) e, finalmente, “criar uma elite profissional de maior nível de especialização”. Sobre este 

último ponto Motta (1994, p. 114) salientou que “pouco mais de 20 anos após o projeto Gudin-Bulhões 

para a FNCE, insistia-se na segmentação dos economistas: a elite, com alta especialização técnica e capaz 

de intervir decisivamente na administração pública e na condução da política econômica do país, e a grande 

massa, “especializada em ideias vagas””. 
97

 João Paulo dos Reis Velloso, que é economista com pós-graduação em nível de mestrado em Economia 

pela Universidade de Yale nos Estados Unidos, foi presidente do EPEA e do IPEA entre 1964 e 1968, 

secretário-geral do Ministério do Planejamento em 1968 e ministro do Planejamento entre 1969 e 1979. 

Dados extraídos de D’ARAUJO, Maria Celina, DE FARIAS, Ignez Cordeiro e HIPPOLITO, Lucia (Orgs.). 

João Paulo dos Reis Velloso. In: IPEA – 40 Anos: uma trajetória voltada para o desenvolvimento. 

Depoimentos ao CPDOC. Rio de Janeiro: CPDOC/FGV, 2005. Entrevista concedida no Rio de Janeiro em 

dezembro de 2002 e julho de 2003. 
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aplicado, “especialista”, voltado para a economia aplicada – o ‘engenheiros econômico’ 

capaz de propor soluções concretas, técnicas e cientificamente concebidas. 

A pós-graduação, que teve início no Brasil por meio da Faculdade de Economia e 

Administração da USP e da EPGE da FGV, foi ampliada de forma indireta, isto é, pelo 

aumento da oferta de bolsas para a pós-graduação no exterior, no final dos anos 1960 e 

início dos anos 1970. A EPGE transformou-se numa espécie de campus avançado das 

universidades norte-americanas no Brasil, posto que 80% dos seus professores haviam se 

pós-graduado nas universidades norte-americanas (Vanderbilt, Harvard, MIT, Chicago) e 

contou com a presença constante de professores e pesquisadores visitantes norte-

americanos. Esse processo acentuou a condução de estudos e pesquisas, cursos de pós-

graduação e publicações fundadas na Economia como ciência positiva e neutra, apoiada 

em modelos matemáticos capazes de medir efeitos de políticas econômicas, monitorar a 

economia para a condução da política monetária e identificar tendências e trajetórias 

definidas pelo mercado
98

. As Fundações Ford e Rockefeller e os organismos multilaterais 

também concorreram para o desenvolvimento de estudos e pesquisas no âmbito da EPGE 

(ARAÚJO, 1998).  

A partir da segunda metade dos anos 1970, a pós-graduação ganhou um grande 

impulso por meio da criação de um sistema institucional de coordenação e financiamento 

formado pelo CNPQ, CAPES e FINEP, sob a direção da SEPLAN e do IPEA. No âmbito 

desta expansão ocorreu a criação de diversos cursos de pós-graduação em Economia no 

país, contando com recursos oriundos do referido sistema institucional, da SEPLAN, do 

IPEA e do BNDES e de consultorias realizadas junto a empresas públicas e privadas 

(D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2004).  

O envolvimento da SEPLAN, do IPEA e do BNDES com a criação do sistema 

institucional de coordenação e financiamento da pós-graduação atendia ao objetivo de 

formação de um grande número de quadros técnicos previsto no II PND, neles incluídos 

os economistas técnicos. O II PND materializava a preocupação com a formação de uma 

elite técnica altamente qualificada no país como objetivo estratégico. Eles seriam 

demandados para atender necessidades das empresas estatais em expansão, das SEPLAN 

                                                 
98

 O “mercado”, o que o “mercado quer”, o que o “mercado sinaliza”, o que o “mercado não quer”, são 

expressões que veem o “mercado” como entidade e/ou personalidade possuidora de desejo e razão. Uma 

verdadeira divinização de uma esfera de materialização das relações sociais. E mais, algo acima dos 

indivíduos, governos e Estados, cujo sentido e direção, naturalmente entregue às suas estruturas e 

dinâmicas, supostamente levaria à racionalização, modernização e organização progressiva da sociedade 

(ARAÚJO, 1998). 
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estaduais, da modernização das atividades agropecuárias, dos órgãos vinculados à 

exportação, entre outros (D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2004). 

No final dos anos 1970 e início dos anos 1980 consolidaram-se os programas de 

pós-graduação em Economia no Brasil, em especial nas universidades federais e nas 

PUCs. Consolidaram-se núcleos de estudos e pesquisas e publicações, inclusive de 

orientação econômica diferenciada à orientação desenvolvimentista pragmática 

dominante nos governos do regime militar desde a ascensão de Antônio Delfim Netto ao 

Ministério da Fazenda. Conforme Motta (1994, p. 115): 

 

Calcados em teses de mestrado e doutorado, os denominados 

“heterodoxos” da PUC/RJ, da Unicamp, da FGV/SP e da UFRJ 

apresentaram propostas diferentes das que até então eram adotadas 

pelos “ortodoxos” da USP ou da FGV para combater os problemas 

agudos e crônicos da economia brasileira. As divergências que separam 

esses dois grupos também têm um duplo front: passam não só pelo 

fortalecimento interno em seu próprio meio, garantindo legitimidade no 

campo intelectual, como pelo reconhecimento externo da sua 

competência como atores capazes de assumir postos no governo, de 

conduzir a economia e, mais que tudo, de “salvar a nação”. Mais do que 

em qualquer outro período, a discussão teórica transbordou os limites da 

competição intelectual e invadiu o campo da política. 

 

As posições da FGV e da PUC-RJ eram ‘heterodoxas’ em relação às orientações 

econômicas governamentais, fortemente marcadas pela adoção pragmática de referências 

keynesianas e neoclássicas, sob a batuta de um tecnocratismo militar desenvolvimentista, 

mas seriam mais “ortodoxas” e “ideológicas” quando se considera o seu alinhamento às 

concepções neoclássicas monetaristas e neoliberais.  

As universidades brasileiras e as faculdades de Economia, consolidadas somente 

nos anos 1970 com os cursos e programas de pós-graduação, tiveram uma importância 

relativa no sentido da formação da competência técnica específica do economista e sua 

identidade como segmento da elite dirigente, anteriormente a esta consolidação, quando 

comparada com as universidades norte-americanas e a atuação da FGV e da EPGE. 

Deve-se considerar as expectativas que o regime militar alimentou em relação aos centros 

universitários internacionais, em especial no tocante às universidades norte-americanas e 

seus cursos de pós-graduação voltados para a formação de ‘engenheiros econômicos’, 

posto que convergiam na direção do apreço que o regime alimentava em relação ao 

tecnocratismo e a precisão de dados e proporções que modelos matemáticos aplicados à 

economia podiam proporcionar. Essa convergência culminou na pós-graduação de 
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servidores públicos graduados em Economia em universidades norte-americanas e no 

preenchimento por parte destes dos espaços criados pela expansão da esfera pública, em 

especial do seu sistema de planejamento, e pelo afastamento de membros das elites 

políticas tradicionais e da elite político-administrativa vinculados ao regime anterior 

(ARAÚJO, 1998; D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2004).  

 

1.2. A criação e desenvolvimento do IPEA: 1964 a 1979 

 

1.2.1. A criação do IPEA  

A concepção e a efetiva criação do IPEA encontraram-se inseridas no contexto de 

estabelecimento do vínculo entre as forças materiais compostas por capitais oligopolistas 

e bancário-financeiros internacionais e por capitais monopolistas privados e públicos 

nacionais, e a superestrutura política ordenada sob relações progressivamente autoritárias, 

que se estendeu do Plano de Metas ao processo de institucionalização do regime militar. 

Vínculo este que configurou modificações no bloco histórico e, consequentemente, na 

definição do papel que o Estado desempenharia na sociedade brasileira. Portanto, em 

minha perspectiva, o IPEA deve ser investigado a partir deste vínculo. 

O surgimento do IPEA foi o resultado de diversos processos e influências que vão 

desde a necessidade de criação de um órgão técnico-científico e profissionalizado voltado 

para o desenvolvimento das atividades de fomento, planejamento e coordenação 

econômica, marcando uma ruptura em relação ao padrão dessas atividades conduzida por 

órgãos públicos que se ocuparam delas em décadas anteriores, a exemplo do CFCE e do 

BNDES, às necessidades e imperativos impostos pelo modelo econômico 

desenvolvimentista e pelo padrão de acumulação e financiamento dependente-associado. 

Em face dos diversos processos e influências emergiram várias interpretações quanto à 

importância e lugar dos mesmos no surgimento do IPEA. 

A ideia de criação de uma agência governamental de planejamento foi objeto de 

discussões e encontros envolvendo altos funcionários do governo brasileiro, como 

Roberto de Oliveira Campos e de Otávio Gouveia de Bulhões, bem como entre estes altos 

funcionários e dirigentes da Fundação Getúlio Vargas. 

 A criação de uma agência governamental de planejamento também foi objeto de 

discussões e encontros envolvendo Roberto de Oliveira Campos e Otávio Gouveia de 

Bulhões e altos funcionários e instituições do governo norte-americano no Brasil, como o 

embaixador Lincoln Gordon e a USAID no Brasil. A partir dessas discussões e encontros 
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ficou estabelecido que a USAID faria contatos com universidades norte-americanas para 

incorporar ao novo órgão de planejamento do Estado brasileiro a competência técnica que 

faltaria no país. Nessa perspectiva, também foram mantidos intensos contatos com 

organismos internacionais como o FMI, BIRD, BID, EXIMBANK e Secretaria do 

Tesouro dos Estados Unidos (CARVALHO, 1996).  

No que tange especificamente à influência externa sobre o surgimento do IPEA, 

diversos entrevistados reconheceram que a sua criação fez parte de uma onda 

institucional de amplitude mundial pela qual várias instituições com estas características 

foram criadas em todo o mundo, sob um padrão de reprodução do capital regulado com 

base no Acordo de Bretton Woods, numa espécie de contexto de partida 

(ENTREVISTADOS 2, 3 e 5)
99

. Também reconheceram que esta onda institucional 

concorreu para um processo de construção institucional ampla no país, onde 

primeiramente foram criadas instituições como BNDES e SUMOC, sendo posteriormente 

criadas instituições como IPEA, BNH e Banco Central. 

Na perspectiva destes entrevistados, o contexto internacional deve ser de fato 

concebido como ‘contexto de partida’. Nessa direção, um dos entrevistados, realçando a 

prevalência das determinações internas no processo de criação do IPEA afirmou que o 

surgimento do IPEA:  

 

(...) esteve bastante associado a necessidades e imperativos 

fundamentalmente nacionais, ao invés de internacionais. Trata-se, ao 

que me parece, de criar uma instância de reflexão e planejamento 

governamental – estreitamente vinculada aos círculos de decisão da 

Presidência da República – voltada para mais bem embasar e organizar 

os passos do desenvolvimento, sobretudo o industrial, no país ao longo 

da década de 1970. (ENTREVISTADO 5) 

 

Nesta direção, alguns entrevistados realçaram que o processo de complexificação 

da economia brasileira desde a entrada do capital internacional, predominantemente 

europeu durante a vigência do Plano de Metas, e norte-americano, após meados dos anos 

1960, passou a demandar uma instituição que concorresse para articular o 

desenvolvimento econômico que se articulara com base no tripé formado por capitais 

privados nacionais e internacionais e capital estatal
100

, bem como contornar os 
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 O entrevistado 5, todavia, salientou que embora deva ser reconhecida esta influência externa na criação 

do IPEA, dificilmente ela poderá ser comprovada empiricamente. 
100

 O entrevistado 3 afirmou que a construção institucional ampla da qual resultou o IPEA, era orientada 

pelo objetivo de “efetivar o desenvolvimento pela via de um capitalismo industrial consolidado, ampliando 
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desequilíbrios que se intensificavam com a referida complexificação (ENTREVISTADOS 

2 e 3). Também foi realçado que a complexidade e desequilíbrios econômicos passaram a 

estimular determinados economistas a desenvolver modelos macroeconômicos com vista 

ao desenvolvimento e coordenação da economia brasileira, com destaque para um 

modelo desenvolvido por Mário Henrique Simonsen, bem como foi acentuada a 

necessidade de criação de uma instituição de economia aplicada capaz de desenvolver e 

implementar modelos com estas características e efetivamente contribuir com o 

desenvolvimento e coordenação macroeconômica (ENTREVISTADO 2)
101

. 

As origens do IPEA também remontam ao final do Governo Goulart, quando foi 

criada a ANPES (Associação Nacional de Programação Econômica e Social), em 1964, 

com o objetivo de realizar estudos para o desenvolvimento de planos de governo. Os 

objetivos da ANPES coadunavam com a perspectiva de desenvolvimento de modelos 

macroeconômicos voltados para o desenvolvimento e coordenação econômica. Conforme 

Mário Henrique Simonsen: 

 

Antes do IPEA havia uma associação privada chamada ANPES 

(Associação Nacional de Programação Econômica e Social), financiada 

por vários empresários, sobretudo de São Paulo, cujo presidente era 

Roberto Campos, cujo diretor técnico era eu, cujo diretor administrativo 

era o Vitor da Silva. Essa Associação começou antes do Governo 

Castello Branco (...), no final do Governo Goulart e nós começamos 

fazendo cursos para o desenvolvimento de planos de governo futuros, 

sem realmente a pretensão de que aquilo pudesse dar resultados 

imediatos. Bom, pouco tempo depois vem a Revolução de março de 

1964, alguns dias depois Roberto Campos é nomeado ministro do 

Planejamento, e poucos dias depois chega com o seu mestrado de Yale 

João Paulo dos Reis Velloso, que se incorporou imediatamente à 

ANPES e aos seus grupos de estudos. (SIMONSEN, in: GALINKIN, 

1989) 

                                                                                                                                                  
as margens de autonomia nacional, mas com a presença de capital internacional – o tripé do 

desenvolvimento –, no contexto da regulação de Bretton Woods”. 
101

 Um técnico do IPEA, integrado na instituição em 1972, afirmou que ouviu do ex-ministro Roberto de 

Oliveira Campos a afirmação de que ele recebeu de Mário Henrique Simonsen um modelo 

macroeconômico que permitia compatibilizar combate da inflação e retomada do crescimento, tendo em 

vista enfrentar de forma mais adequada desequilíbrios e gargalos econômicos. Em seguida, em uma 

conferência que o ex-ministro realizou na Universidade de Yale, no contexto de debates e perguntas 

dirigidas a ele, conheceu o estudante de pós-graduação João Paulo dos Reis Velloso, que lhe proporcionou 

boas impressões quanto à sua capacidade técnico-científica. Após o retorno do ex-ministro Roberto 

Campos ao Brasil o convidou para, juntamente com um grupo de outros economistas, estudar o modelo 

macroeconômico de Mário Henrique Simonsen com o objetivo de desenvolvê-lo como um instrumento 

para a compreensão e coordenação da “máquina econômica brasileira”, lançando mão de outros 

instrumentos como textos presentes nos Cadernos do Nosso Tempo e diagnósticos econômicos mais 

desenvolvidos já disponíveis no país. Em consequência dos resultados positivos alcançados, decidiu-se pela 

criação de uma instituição de pesquisa econômica aplicada que pudesse lançar mão deste e de outros 

instrumentos para conjugar combate da inflação e desenvolvimento econômico e para enfrentar 

desequilíbrios e gargalos presentes na economia brasileira (Técnico 2). 
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Esta passagem de Mário Henrique Simonsen revela, primeiramente, que a 

demanda por uma instituição de pesquisa econômica aplicada, cujo itinerário fosse a 

concepção de “planos de governo futuros”, compunha as preocupações de liberais 

conservadores à época
102

. Essas preocupações expressam a continuidade do ‘espírito da 

época’ nas perspectivas de altos funcionários públicos, a exemplo de Roberto Campos, e 

de intelectuais de grande influência política, a exemplo de Mário Henrique Simonsen, 

que também eram intelectuais orgânicos de funções amplas vinculados ao mundo do 

capital, qual seja, acentuar a importância do Estado como instituição voltada para o 

planejamento e coordenação econômica ajustado ao atendimento das demandas 

articuladas à expansão do que denomino por padrão fordista-keynesiano de reprodução 

do capital e do modelo econômico desenvolvimentista. Essa passagem também revela o 

envolvimento do empresariado com a criação de organizações da sociedade civil do 

mundo do capital com vista ao exercício de influência sobre a esfera pública, em especial 

no que tange às políticas econômicas
103

.   

O surgimento e a trajetória histórica do IPEA também guardam uma relação 

estreita com o surgimento e a trajetória histórica do IBRE (Instituto Brasileiro de 

Economia) da FGV, o primeiro instituto de pesquisa econômica aplicada do país, criado 

em 1951. Eugênio Gudin e Otávio Gouveia de Bulhões estiveram diretamente envolvidos 

com o IBRE nas suas primeiras décadas de existência, assegurando prestígio à instituição. 

Dentre as atividades de maior destaque nesta primeira fase, que se estendeu de 1951 a 

1964, pode-se destacar o trabalho de preparação do balanço de pagamentos e as ‘contas 

nacionais’
104

. Dessa forma, o IBRE concorria para o desenvolvimento de instrumentos 

necessários para a produção de informações e análises econômicas que os órgãos 

governamentais ainda não possuíam, mas que eram cruciais para a condução do fomento, 
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 A ANPES também publicou estudos econômicos aplicados que poderiam balizar “planos de governos 

futuros”, a exemplo do trabalho intitulado ‘Alguns Aspectos na Inflação Brasileira’, de Antonio Delfim 

Netto, em 1964. 
103

 No âmbito dos empresários paulistas envolvidos com a criação da ANPES, sobressaíam os banqueiros 

(CARVALHO, 1996). 
104

 As ‘contas nacionais’ compõem estatísticas necessárias à implementação das políticas macroeconômicas 

de inspiração keynesiana. No tocante aos índices de preços, em especial na economia estruturalmente 

inflacionária brasileira, estes indicadores permitiram o estabelecimento do instituto da correção monetária, 

por meio da Lei 4.357, de 16 de julho de 1964, no bojo dos primeiros conjuntos de medidas com vistas a 

uma reinstitucionalização do país, sob a ótica liberal que orientou, pelo menos nos primeiros tempos, a 

política dos militares que haviam tomado o poder naquele ano, tendo entre os mentores principais o 

economista Roberto Campos. A correção monetária, por sua vez, concorrerá para a indexação generalizada 

de preços, assegurando a convivência da economia brasileira com períodos de altas e crônicas inflações 

sem a generalização de uma grande crise inflacionária, de um lado, e contendo sob certos limites os 

conflitos distributivos entre lucros e salários no país, de outro.  
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planejamento e coordenação econômica, crescentemente orientada pelo Estado desde a 

segunda metade dos anos 1930. 

O processo de estruturação e consolidação do IBRE, em curso na primeira fase da 

instituição, envolveu o estabelecimento de vínculos estreitos com os meios acadêmicos 

nacionais, em especial com a Faculdade Nacional de Ciência Econômica, da então 

Universidade do Brasil, e estrangeiros, a exemplo da Universidade de Vanderbilt. Com 

relação às universidades norte-americanas, o IBRE assegurou o envio sistemático dos 

seus quadros para estágios nessas instituições. Por outro lado, conforme Maria Rita 

Durand, manteve-se “recebendo pesquisadores visitantes dos Estados Unidos e Europa, 

como G. Harlerler, N. Kaldor, G. Myrdal, R. Nurkse, Raul Prebisch e J. Viner” 

(DURAND, 1997, p. 105). Esses processos permitiram ainda que a instituição assumisse 

um “caráter marcadamente acadêmico e cosmopolita, definindo-se como centro 

divulgador das informações científicas e técnicas trazidas de outros países” (DURAND, 

1997, p. 105). 

O processo de estruturação do IBRE também envolveu vínculos com organismos 

internacionais. A Fundação Rockfeller e o Departamento de Agricultura dos Estados 

Unidos, por exemplo, financiaram estudos e pesquisas sobre a agricultura brasileira, 

conduzidos nos anos 1960, que culminariam na criação do Centro de Estudos Agrícolas 

do IBRE. A Fundação Ford e a USAID concederam bolsas de estudos e outros recursos 

financeiros, concorrendo decisivamente para a criação do CAE (Centro de 

Aperfeiçoamento de Economistas), posteriormente transformado na EPGE (Escola de 

Pós-Graduação em Economia) da FGV. Conforme Durand (1997, p. 106), “estes centros 

foram responsáveis pela formação de numerosos economistas brasileiros no próprio país 

e no exterior, em particular, nos Estados Unidos”. 

As relações do IBRE com organismos governamentais, no período compreendido 

entre a sua criação e o golpe militar de 1964, foram estreitas. Embora ele se constituísse 

em uma entidade de direito privado, conduziu a formação de quadros de nível superior 

para a administração pública e a produção de informações básicas voltadas para orientar a 

tomada de decisões nas agências governamentais de regulação e planejamento 

econômico. A condução dessas atividades não se apoiava sobre uma base material sólida 

que assegurasse estabilidade institucional. Ela dependia de uma rede de relações 

interpessoais que interconectassem o IBRE, a FNCE e os diversos órgãos governamentais 

de gestão econômica (Ministério da Fazenda, Banco do Brasil, SUMOC, IBGE), tendo 

em vista a criação das condições materiais para a sua sustentação institucional. Portanto, 
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o IBRE constituiu-se em uma referência fundamental para o surgimento do IPEA 

(EPEA).  

Foi criado então o IPEA (EPEA), em setembro de 1964, no âmbito do Ministério 

do Planejamento com a “missão” de “pensar o Brasil no médio e longo prazo, fora do dia-

a-dia da gestão da economia” (VELLOSO, 2007, p. 193). Esta “missão” seria orientada 

mediante estudos e pesquisas necessárias ao planejamento econômico de médio e longo 

prazo, tendo à sua disposição como referência os treze anos de atuação do IBRE. A 

recém-criada instituição já nascia envolvida com a elaboração do PAEG e contando com 

a presença de consultor estrangeiro – o professor Benjamin Higgins, da Universidade do 

Texas – envolvido na confecção deste plano de ajuste econômico (D’ARAUJO, DE 

FARIAS e HIPPOLITO, 2005).  

Os objetivos que deveriam nortear a atuação do IPEA (EPEA) não estavam muito 

bem definidos, conforme pode-se depreender da seguinte passagem do depoimento 

prestado por João dos Reis Velloso, no vídeo Comemoração dos 25 anos do IPEA:  

 

Quando eu me apresentei recebi a incumbência de criar algo que ele 

próprio [Roberto Campos] denominou de Escritório de Pesquisa 

Econômica Aplicada (EPEA), que a gente não sabia direito o quê que 

iria ser. Apenas se tinha a ideia do enfoque, ou seja, seria algo que 

ajudasse o ministro do Planejamento a pensar. Uma espécie de um brain 

trust, um think thank para o ministro do Planejamento. (VELLOSO, in: 

GALINKIN, 1989) 

 

Nesta passagem, João Paulo dos Reis Velloso, em sintonia com Roberto Campos, 

compreendia que o IPEA (EPEA) deveria ser uma espécie de organização institucional de 

assessoria direcionado para o planejamento, concebido para atender elevados padrões de 

racionalidade e de aplicabilidade de conhecimentos especializados. Reis Velloso 

reafirmou esta compreensão quando disse que “o IPEA foi criado para institucionalmente 

assessorar o governo. (...) O planejamento em certo sentido deve ser também o órgão de 

assessoramento” (VELLOSO, in: GALINKIN, 1989). A nova instituição deveria se voltar 

para a pesquisa aplicada direcionada para a formulação de políticas (policy) no âmbito do 

planejamento. 

Segundo Reis Velloso, embora não soubesse direito o que deveria ser o IPEA 

(EPEA) “nós sabíamos apenas que ele não podia ser uma repetição da Fundação Getúlio 

Vargas. Quer dizer, ele não ia fazer estudos acadêmicos, seria algo aplicado, daí o nome 

do Escritório, e voltado realmente para a formulação de policy” (VELLOSO, in: 

GALINKIN 1989).  
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Essa perspectiva convergiu na direção de conceber o IPEA (EPEA) num instituto 

de pesquisa aplicada, fundamentalmente de caráter econômico. Segundo Durand (1997, 

p. 109): 

 

Aos poucos, a ideia de constituição de um “think thank”, isto é, de um 

órgão pensante dentro do próprio governo, no qual se formularia, 

através de estudos sistemáticos e debates constantes dos problemas 

nacionais, a visão estratégica para o País, foi tomando forma e se 

consolidou com a própria transformação do Epea em Ipea, em 1967, no 

bojo do Decreto 200 da reforma administrativa. Segundo ainda palavras 

do próprio Reis Velloso, com o Ipea institucionalizou-se o planejamento 

governamental no Brasil, mas este era visto menos como uma 

metodologia e mais como um núcleo provedor de ideias para a 

sociedade. 

 

A instituição, enfim, foi concebida por Roberto de Oliveira Campos, para quem 

ela deveria se constituir em um órgão pensante, de caráter plural, desvinculado 

diretamente das rotinas de governo e que se ocupasse do planejamento de médio e de 

longo prazo. Para o seu primeiro presidente e um dos fundadores, João Paulo dos Reis 

Velloso, secretário-geral do Ministério do Planejamento, entre 1964 e 1968, e secretário 

da SEPLAN, entre 1974 e 1978: 

 

A ideia era constituir um órgão pensante de governo, fora da rotina da 

administração, pois dentro da rotina já havia os grupos setoriais do 

planejamento. Pretendíamos que o IPEA fizesse pesquisa econômica 

aplicada, ou seja, policy-oriented, e que ajudasse o governo a formular o 

planejamento, em uma visão estratégica de médio e longo prazos. 

(VELLOSO, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, 

p. 21)  

 

No entendimento de João Paulo dos Reis Velloso, para que o IPEA se 

transformasse em um “órgão pensante de governo” deveria ser orientado por meio de 

cinco grandes princípios: criatividade, pluralidade, mérito, protagonismo e relevância. 

Segundo Velloso: 

 

O primeiro, ter uma visão criativa e global, pensar com inovação, ser 

uma consciência crítica do governo. O segundo foi o da pluralidade: 

acolher pessoas que tivessem talento, independentemente de suas 

preferências ideológicas. O terceiro era construir uma carreira própria, 

que enfatizasse o mérito e valorizasse a excelência técnica, mas sempre 

com transparência. Mandávamos nossos técnicos para fazer doutorado 

no exterior, investíamos neles e queríamos valorizá-los. 
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O quarto, ser um institution builder. Nós nos preocupávamos com a 

criação e a consolidação institucional da administração brasileira – o 

IPEA criou ou ajudou a criar vários órgãos. 

Finalmente, o princípio da relevância: se fosse relevante para o governo, 

o IPEA seria importante. Por isso, estávamos sempre presentes nas 

questões-chave, fossem do crescimento, fossem da área social. 

(VELLOSO, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 28) 

 

As preocupações com “a criação e consolidação institucional da administração 

pública brasileira” refletiam a importância que o Estado e o planejamento estratégico 

assumiam no modelo econômico desenvolvimentista e no padrão de acumulação e 

financiamento dependente-associado, tanto por parte das diversas vertentes políticas e 

ideológicas das elites políticas tradicionais e político-administrativa brasileiras, como 

também por parte da elite político-administrativa vinculadas a instituições internacionais. 

A perspectiva de conquista da ‘relevância institucional’ por parte do IPEA era parte 

integrante dessas preocupações. O ex-ministro João Paulo dos Reis Velloso retratou essa 

perspectiva quando disse: “Para ser relevante precisa ter ideias. Se planejamento não tem 

ideias, morre. Ele se torna um órgão burocratizado” (VELLOSO, in: GALINKIN, 1989). 

As iniciativas voltadas para “a criação e consolidação institucional da 

administração pública brasileira” eram permeadas por disputas de espaço e poder 

institucional em torno de aspectos como as orientações econômicas do Governo Federal e 

o sentido da construção da arquitetura institucional do Estado. Deve-se ter claro que as 

disputas entre as elites políticas tradicionais e político-administrativa transcorridas dos 

anos 1940 aos anos 1960, contrapondo elites identificadas com projetos de 

desenvolvimento com ‘acento’ nacionalista e com ‘acento’ internacionalista, foi parte 

integrante das contradições e conflitos que culminaram no golpe militar de 1964 e no 

regime militar. Como consequência ocorreu uma repressão às elites políticas tradicionais 

e político-administrativa identificadas com projetos políticos com ‘acento’ nacionalista e 

o afastamento das mesmas das instâncias decisórias e de órgãos e agências do Estado.  

A institucionalização do regime militar acentuou o Estado como lócus 

privilegiado das lutas e disputas políticas, sobretudo por parte das forças políticas 

vitoriosas diretamente vinculadas ao Estado, isto é, entre as elites políticas tradicionais e 

a elite político-administrativa e, no âmbito desta, a luta pela afirmação da fração dos 

economistas técnicos em face das demais frações. Deve-se considerar, ainda, que embora 

determinadas instituições fossem instrumentalizadas nesta luta, a própria instituição 

compunha uma força institucional que se somava aos projetos dos seus técnicos 
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individualmente e do seu quadro técnico como um todo. Portanto, mesmo instituições e 

órgãos da tecnoestrutura da área econômica do aparato de Estado com grande presença de 

economistas técnicos estavam em disputa por espaço e poder institucional em relação a 

outras instituições que compunham a referida tecnoestrutura.  

Assim, os princípios que, segundo João Paulo dos Reis Velloso, orientaram a 

criação do IPEA revelam como instituições e frações da elite político-administrativa 

foram mobilizadas e mobilizaram-se nas lutas políticas e as próprias formas que estas 

lutas assumiram nos anos 1960 e 1970. 

Os princípios acima referidos foram acompanhados de uma concepção de 

planejamento – o planejamento estratégico de Estado, portanto de médio e longo prazo –, 

posto que este foi concebido como a função primordial da Instituição. Segundo Reis 

Velloso:  

 

Como o planejamento tem que ter essa visão estratégica do país, e visão 

estratégica que inclui ver o desenvolvimento como a transformação da 

sociedade, inclusive do ponto de vista político, eu acho que essa ordem 

de cogitações transcende meramente o Executivo. (...) Quem tem as 

ideias em geral ganha as paradas políticas. Então é preciso que o 

planejamento esteja na vanguarda das ideias para o desenvolvimento do 

Brasil”. (VELLOSO, in: GALINKIN, 1989) 

 

Ainda nas palavras de João Paulo dos Reis Velloso: 

 

Planejamento, segundo entendo, dentro da concepção de James Tobin, 

prêmio Nobel de economia, para quem o planejamento era a 

racionalização da política econômica – ou política de desenvolvimento, 

no nosso caso. E de Salvador de Madariaga, o grande liberal espanhol, 

que atribuía ao planejamento a função de liberar as forças criativas das 

sociedades. (VELLOSO, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 

2005, p. 40) 

 

Portanto, o planejamento estratégico de Estado que deveria nortear a atuação do 

IPEA teria que proporcionar as condições para impulsionar as forças criativas da 

“sociedade” – um eufemismo dado à iniciativa privada. Assim, o Estado e o seu 

planejamento estratégico deveriam assegurar uma política econômica racionalizada que 

impulsionasse a acumulação e o crescimento econômico da iniciativa privada, na direção 

do desenvolvimento econômico. 

Em outra passagem, João Paulo dos Reis Velloso realçou que a concepção de 

planejamento que orientou o surgimento e a trajetória do IPEA cumpria uma espécie de 
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etapa necessária para que países não desenvolvidos alcançassem o desenvolvimento. 

Segundo Reis Velloso: 

 

Trata-se (...) de uma visão estratégica para a economia de mercado, 

necessária em países como o Brasil, ainda não plenamente 

desenvolvidos. E, portanto, cheios de falhas de mercado, de mercados 

imperfeitos (com assimetria de informações, principalmente) e falhas de 

governo. Países, por isso mesmo, em que os “substitutos históricos” (à 

la Gerschenkron) ainda são importantes – o Estado (na definição de 

estratégias), os bancos de desenvolvimento, e até mesmo a ideologia do 

desenvolvimento (melhor: a idéia de desenvolvimento como valor 

social). (VELLOSO, 2007, p. 193 e 194) 

 

A questão do planejamento e a atuação do IPEA suscitadas por estas passagens de 

Reis Velloso, quando situadas em relação ao núcleo de ações estratégicas da política do 

regime militar, orientado para o que este regime compreendia como ‘desenvolvimento’, 

entretanto, proporcionam novos elementos para a compreensão e a análise do surgimento 

e da trajetória do IPEA. A obra ‘Brasil 2001’
105

, de Mario Henrique Simonsen, é 

exemplar nesse sentido, posto que pode ser considerada uma expressão paradigmática de 

desenvolvimentismo conservador que informou o crescimento econômico materializado 

no Milagre Econômico e no II PND. Ao discorrer sobre os cinco grandes problemas do 

desenvolvimento brasileiro, o autor resumiu, a meu ver, o que foi uma espécie de 

programa informal de atuação do Estado, dos governos militares e, consequentemente, do 

próprio IPEA, numa perspectiva de desenvolvimentismo conservador.  

Simonsen (1969, p. 269-284), ao discorrer sobre diversos modelos (ou estratégias) 

de ‘desenvolvimento’ – Estados Unidos, União Soviética, Japão, Alemanha e Israel –, 

procurou identificar o núcleo de ações estratégicas voltados para o ‘desenvolvimento’ em 

cada país estudado. A perspectiva implícita na obra era identificar o núcleo de ações 

estratégicas comuns aos países e, à luz do estágio do ‘desenvolvimento’ alcançado pelo 

Brasil, propor o núcleo de ações estratégicas detalhadas necessárias para dar consecução 

ao ‘desenvolvimento’ numa qualidade superior, isto é, imprimir qualidade ao processo de 

modernização e de industrialização cuja expansão, no seu entendimento, tinha sido 

basicamente quantitativa. Simonsen chegou à seguinte conclusão: 

  

Os cinco exemplos citados, o dos Estados Unidos, o da Alemanha, o da 

União Soviética, o do Japão e o de Israel desenvolveram-se em 

contextos inteiramente diferentes em matéria de dotação de recursos 
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 Mário Henrique Simonsen. Brasil 2001. Rio de Janeiro, editora APEC, 1969. P. 327. 



 144  

naturais, de estrutura política, de ordem jurídica, e de tradições 

culturais. Todos eles, no entanto, basearam-se no tripé “poupança-

educação-racionalidade econômica e administrativa”. 

Todo processo de desenvolvimento resulta de uma opção a favor do 

futuro e contra o presente. Isso torna inviável a tão saborosa ideia do 

desenvolvimento sem sacrifícios. (...) Para dar um exemplo, um país 

que deseje expandir-se aceleradamente, não pode cometer 

prodigalidades em matéria de política salarial, sob pena de ter mutilada 

a sua capacidade de poupança. (...). 

(...) 

Essas observações nos devem pôr em guarda contra aquele tipo de 

reformismo histérico, muito do gosto de esquerdistas e estruturalistas, 

segundo o qual o principal obstáculo ao nosso desenvolvimento está nas 

resistências contra a implantação das reformas de base. É óbvio que o 

desenvolvimento exige mobilidade social e um conjunto adequado de 

instituições (muitas delas, aliás, já vêm sendo reformadas desde 1964), 

mas o tipo de pregação em causa encerra três defeitos básicos: primeiro, 

o de salientar os aspectos mais fáceis, e omitir os mais árduos da 

política de desenvolvimento; segundo, o de envolver as reformas em 

critérios ideológicos, ao invés de orientá-las numa direção pragmática; 

terceiro, o de recomendar um distributivismo prematuro nocivo ao 

potencial de poupança e à eficiência do trabalho. Os exemplos citados 

mostram que o desenvolvimento acelerado é compatível com várias 

alternativas institucionais. Mas nenhum quadro institucional leva ao 

desenvolvimento se não estiver apoiado no tripé poupança – educação – 

racionalidade econômica. (SIMONSEN, 1969, p. 280-284)  
 

Subliminarmente a este núcleo de ações estratégicas estão presentes aspectos 

como a submissão da política à economia, a identidade entre o desenvolvimento e o 

crescimento econômico e a subordinação das conquistas sociais às conquistas 

econômicas. Aspectos que marcaram a trajetória do Estado Brasileiro, que se estendeu 

inclusive ao próprio IPEA, conforme fica evidenciado na autocrítica que Roberto 

Cavalcanti de Albuquerque106 realizou acerca da atuação dessa instituição nos anos 1960 e 

1970, quando disse: “(...) naquela época a questão social ainda era colocada num segundo 

plano. E este é um dos equívocos de que a gente tem que se penitenciar”. 

(ALBUQUERQUE, in: GALINKIN, 1989).  

A materialização do núcleo de ações estratégicas em prol da política de 

desenvolvimento proposto por Mário Henrique Simonsen consistia no cumprimento de 
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 Roberto Cavalcanti de Albuquerque, graduado em Economia e em Direito e técnico do IPEA entre 1968 

e 1991, foi secretário da SAREM entre 1972 e 1974, secretário de Planejamento da SEPLAN e 

superintendente do IPLAN entre 1974 e 1979, e secretário-geral adjunto do Ministério do Interior entre 

1979 e 1985. Dados extraídos de D’ARAUJO, Maria Celina, DE FARIAS, Ignez Cordeiro e HIPPOLITO, 

Lucia (Orgs.). Roberto Cavalcanti de Albuquerque. In: IPEA – 40 Anos: uma trajetória voltada para o 

desenvolvimento. Depoimentos ao CPDOC. Rio de Janeiro: CPDOC/FGV, 2005. Entrevista concedida no 

Rio de Janeiro, em 06 de agosto de 2004. 
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uma espécie de ‘regras de passagem’ representada pela superação de “cinco grandes 

problemas”. Conforme Simonsen:  

 

Em suma, para escapar ao círculo vicioso da pobreza relativa 

precisamos enfrentar e solucionar cinco grandes problemas: o da 

poupança, o da educação e tecnologia, o da explosão demográfica, o da 

exportação e o da racionalidade econômica e administrativa. 

(SIMONSEN, 1969, p. 284) 

  

Os chamados “cinco grandes problemas” e as ações voltadas para a superação dos 

mesmos consistiam em, primeiro lugar, aumentar a poupança interna por meio da 

compressão das despesas do governo, do prestígio ao lucro do setor privado e incentivo à 

sua reinversão, do estímulo aos indivíduos para economizar através da criação de 

instrumentos atrativos no mercado de capitais e da atração aos capitais estrangeiros. Em 

segundo lugar, elevar os níveis de educação de modo a erradicar o analfabetismo, 

generalizar o ensino básico, transformar o segundo grau num valor terminal com a 

multiplicação dos currículos técnicos, estimular os cursos superiores técnicos de carreiras 

curtas, desestimular a proliferação das universidades-prestígio, e estimular a incorporação 

de tecnologia no processo produtivo através da formação de recursos humanos e da 

condução de política econômica orientada nessa direção. Em terceiro lugar, enfrentar a 

explosão demográfica por meio inicialmente do reconhecimento oficial do problema e da 

criação de postos de assistência e instrução sobre a matéria, e da superação da condição 

semiclandestina dos anticoncepcionais. Em quarto, realizar a expansão das exportações 

apoiada na manutenção de política cambial realista, na ampliação de incentivos fiscais à 

exportação, na melhoria dos serviços portuários, na desburocratização dos canais de 

comércio, na adoção de política comercial externa agressiva, na superação do preconceito 

de que é indesejável exportar produtos primários, na retificação da estrutura industrial 

para adequá-la aos índices de produtividade e de competitividade internacionais e na 

superação da obsessão pelos elevados índices de nacionalização dos bens de capital e dos 

produtos gerados. Por fim, em quinto lugar e último grande problema e ações voltadas 

para a superação do mesmo, realçou criar uma educação de elites com vistas à formação 

de quadros que pudessem conduzir o país à racionalidade econômica e administrativa 

indispensável ao desenvolvimento e que estes fossem capazes de criar horizontes de 

programação de longo prazo e cultura pragmática, de atender a demanda por formação de 

quadros administrativos necessários para a execução de programas de desenvolvimento e 

de superar o apego à inflação desenvolvimentista (SIMONSEN, 1969, p. 284-291). 
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O núcleo de ações estratégicas indicado por Simonsen, voltado para o 

‘desenvolvimento’, tinha como objetivo criar as condições para a continuidade do 

‘crescimento econômico’ sobre outras bases. Daí a preocupação com aspectos como o 

equilíbrio entre os protagonismos do Estado como agente econômico direto e da 

iniciativa privada, a ação estatal prioritariamente voltada para promover as condições 

institucionais impulsionadoras da produção e reprodução do capital na esfera privada, a 

ampliação da exportação de produtivos primários, a elevação da produtividade e da 

competitividade da estrutura produtiva industrial mediante a redução do coeficiente de 

nacionalidade nela contidos e a condução de políticas de contenção da “explosão 

demográfica”
107

.  

Na perspectiva desse estudo cabe destacar a preocupação de Simonsen com 

questões como planejamento, elite técnica e cultura racional-pragmática. Segundo 

Simonsen é necessário a condução de: 

 

(...) uma educação de elites que conduza o país à racionalidade 

econômica e administrativa indispensável ao desenvolvimento. 

Infelizmente nem temos a tradição de pensar o longo prazo nem de 

raciocinar pragmaticamente nas questões econômicas. A estreiteza dos 

horizontes de programação nos levou à perda dos mercados externos 

pela valorização artificial dos produtos, ao excessivo apego à inflação 

desenvolvimentista e ao endividamento internacional desordenado, e a 

uma industrialização quantitativamente brilhante, mas em muitos casos 

mal dimensionada e excessivamente onerosa. A falta de pragmatismo 

levou-nos ao desperdício de inúmeras oportunidades de crescimento e 

ao caos da produção e da moeda por volta de 1963. Ao mesmo tempo 

ressentimo-nos da falta dos quadros administrativos indispensáveis à 

boa execução de um programa de desenvolvimento. Isso é verdade no 

setor privado, onde seria necessário refinar os métodos de decisão dos 

empresários, e particularmente no setor público, que peca pela 

excessiva centralização, pelo inútil desperdício burocrático, pela 

aversão à responsabilidade, e pela mais volúvel descontinuidade das 

equipes dirigentes. É fora de dúvida que, desde 1964, melhoramos 

consideravelmente os nossos métodos de formulação da política 

econômica, a qualidade da administração pública e até a sofisticação 

dos empresários privados (que tiveram que entender a correção 

monetária e se preparar para o combate à inflação). Resta saber se 

alcançamos o equilíbrio estável. Parte de nossas elites ainda se perde em 

discussões econômicamente [!] irracionais e que nenhum proveito 
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 A questão demográfica foi abordada dentro de uma perspectiva neomalthusiana, embora de modo 
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nossa renda per capita em relação à das taxas de aumento demográfico. Como ninguém cogitará de fechar 

o país aos progressos da medicina moderna, a solução está em conter as taxas de natalidade. É possível que 

se trate de um problema difícil, mas essa não é uma razão para que fiquemos de braços cruzados aderindo 

ao fatalismo demográfico” (SIMONSEN, 1969, p. 288).  
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trazem ao crescimento do país. E a racionalidade deve emergir como 

uma atitude espontânea das elites, e não como uma imposição militar. 

(SIMONSEN, 1969, p. 290 e 291) 

 

Simonsen atribuiu à falta de uma elite técnica racional e pragmática, familiarizada 

com o planejamento e a programação econômica, nas esferas pública e privada, uma das 

causas da perda de oportunidades de crescimento econômico e do “atraso” do país. A sua 

grande preocupação no que tange aos aparatos administrativos do Estado e das empresas 

privadas foi disponibilizar aos mesmos uma elite profissional capacitada na condução de 

iniciativas voltadas para o desenvolvimento dentro de uma racionalidade econômica nos 

termos acima identificados e de conformar progressivamente uma “tradição” de pensar 

em médio e longo prazo. Para além do fato de ignorar aspectos como a herança colonial, 

a constituição de uma economia mundial que estabelece países centrais e países 

periféricos e a deterioração dos termos de troca, bastante em voga nos anos 1960 graças 

às abordagens estruturalistas e marxistas, ele acentuou a questão do desenvolvimento 

como eminentemente endógeno, de um lado, relacionado à aplicação da ‘regra de 

passagem’ representada pela superação dos chamados “cinco grandes problemas”, e, de 

outro, relacionado diretamente às elites e instituições, respectivamente, educada e 

concebida segundo a racionalidade econômica, capazes de conduzir a política do 

desenvolvimento (com destaque para a política econômica) coerentemente orientada para 

a superação dos “cinco grandes problemas”.  

O engajamento de Mário Henrique Simonsen com a formação de uma elite e de 

instituições dentro dos princípios de racionalidade econômica e de planejamento em 

médio e longo prazo, acima referido, ficou evidenciado na sua participação na criação e 

direcionamento da ANPES, no final do Governo Goulart, como organização da sociedade 

civil referenciada no mundo do capital, em grande medida antecessora do IPEA (EPEA). 

Também ficou expresso nos posicionamentos críticos acerca dos cursos de Economia, 

que, segundo Mário Henrique Simonsen, não observavam critérios de qualidade, e dos 

seus graduados, que não eram corretamente avaliados, o que comprometia a formação de 

economistas em nível elevado, integrados à elite nos termos anteriormente assinalados 

(SIMONSEN, 1966, p. 19). 

Enfim, o IPEA foi concebido e efetivamente criado a meio caminho do processo 

de consolidação das mudanças do bloco histórico conformado no Brasil, entre o Plano de 

Metas e a institucionalização do regime militar. As atribuições de aglutinação e 

coordenação das ações de elaboração do planejamento estratégico de Estado, de 
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formulação de políticas econômicas e sociais e de criação de instituições públicas 

demandadas pela expansão do sistema do capital no Brasil e direcionadas para o IPEA, o 

converteram em uma das instituições-chave do processo de expansão dos interesses 

representados no bloco no poder que direcionou as mudanças em curso no bloco 

histórico.  

O pensamento e as elites liberais conservadoras presentes no Estado, ou mesmo 

liberais conservadores que individualmente se envolveram na concepção e criação do 

IPEA, estavam absorvidos na estrutura e dinâmica político-institucional e econômica 

desenvolvimentista. Maria da Conceição Tavares expressou, de certo modo, essa 

realidade quando disse: 

 

Não tinha liberais conservadores, isso é que é divertido, não tinha 

liberais conservadores em torno da coisa do IPEA. Todos eram de 

alguma maneira desenvolvimentistas, todos tinham consciência de que a 

coisa tecnológica era complicada, ta lá no primeiro relatório. Que a 

coisa era complicada e que tinha que completar o processo da 

industrialização. Então, havia consenso em três pontos: a coisa 

tecnológica era importante, (...) a coisa da estrutura industrial tinha que 

completar; e a coisa social era grave e precisava ver e a coisa regional, 

havia a primeira crítica, os subsídios da SUDENE não tinham dado 

resultado. Então, a visão global do estado de desequilíbrios era muito 

claro no IPEA. Quer dizer, todos os técnicos se juntaram e de todas as 

partes do Brasil, como eu te digo, tinham claro uma visão nacional, quer 

dizer, era um projeto nacional. Estava-se ainda começando a elaborar 

um projeto nacional. (TAVARES, in: GALINKIN, 1989) 

 

Em minha perspectiva, conforme demonstrado anteriormente, o 

desenvolvimentismo foi a tônica de desenvolvimento de diversos países periféricos e 

centrais no âmbito do sistema capitalista mundial na vigência do padrão fordista-

keynesiano de reprodução do capital e da hegemonia norte-americana em curso na 

vigência desse padrão. O desenvolvimentismo foi uma manifestação ideológica integrada 

à teoria do desenvolvimento dos anos 1950 e 1960, com a perspectiva de explorar as 

margens de crescimento econômico que a hegemonia norte-americana consentia. Daí o 

fato do envolvimento de personagens identificadas com o liberalismo conservador, a 

exemplo de Roberto de Oliveira Campos, Mário Henrique Simonsen e João Paulo dos 

Reis Velloso, com a concepção e criação do IPEA, bem como a implementação de 

processos de estruturação, orientação e funcionamento da instituição como parte 

integrante da materialização do modelo econômico desenvolvimentista, que se pode 

resumir como sendo o envolvimento da instituição com a expansão das atividades do 
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Estado, tendo em vista, em última instância, o desenvolvimento de um capitalismo 

consolidado sobre bases industriais e infraestrutura moderna. 

Pode-se reconhecer nos altos funcionários e nos intelectuais vinculados ao regime 

militar a condição de intelectuais orgânicos de funções amplas do capital, que deram 

continuidade ao processo de convergência entre as determinações da rede internacional 

de instituições desenvolvidas no âmbito do padrão fordista-keynesiano de reprodução do 

capital e os horizontes de consciência possível das classes dominantes brasileiras, dentro 

das possibilidades e limites que este padrão e a hegemonia norte-americana 

estabeleciam
108

. Convergência esta que permitiu levar mais adiante o modelo econômico 

desenvolvimentista e o padrão de acumulação e financiamento que se configurou como 

dependente-associado desde o Plano de Metas.  

Em resumo, a concepção e a criação do IPEA, bem como a sua efetiva 

transformação no principal instrumento técnico-científico do sistema público de 

planejamento foi parte integrante desse processo, materializando, de forma 

interdependente, determinações internas e externas. Como tal não pode ser creditada tão 

somente à ação de altos funcionários de governo, ou mesmo como uma consequência 

natural de um processo de capacitação institucional e técnica nos terrenos do 

planejamento e da coordenação econômica, em curso no país desde os anos 1930 e 1940, 

desconsiderando o significado das transformações ocorridas no bloco histórico com os 

adventos do padrão de acumulação e financiamento dependente-associado e do regime 

militar. 

 

1.2.2. A estruturação, desenvolvimento e apogeu do IPEA  

O IPEA apresentou uma forma de organização pouco complexa e não existia 

qualquer separação entre as atividades de pesquisa e de planejamento durante a sua fase 

inicial de estruturação, que compreende os anos de 1964 a 1969. A organização interna 

dos grupos de estudo e pesquisa do IPEA, por sua vez, praticamente seguia a organização 

dos capítulos dos planos de desenvolvimento de governo. Segundo Tolosa (1989, p. 6): 

 
Havia o núcleo de Planejamento Geral, encarregado de conceber e 

formalizar a estratégia macroeconômica do governo, e vários setores 

organizados de acordo com a produção (agricultura e abastecimento, 

indústria) e com a infraestrutura econômica e social (comércio 

                                                 
108

 O entrevistado 5 não estabeleceu esta relação quando afirmou que o IPEA “teria sido fruto menos de 

uma demanda do empresariado (nacional como estrangeiro) e muito mais uma decisão da elite político-

administrativa do país à época”. 
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internacional, desenvolvimento regional e urbano, educação e mão-de-

obra, energia, finanças públicas, habitação, política monetária, saúde, 

telecomunicações, transportes, etc.). 

 

O núcleo (ou setor) de planejamento geral, com a função institucional de conceber 

e formalizar a estratégia macroeconômica do Governo Federal, e os vários núcleos (ou 

grupos) setoriais, com a função institucional de conceber e formalizar as estratégias 

governamentais setoriais vinculadas às atividades de produção (agricultura e 

abastecimento, indústria) e de infraestrutura econômica e social (comércio internacional, 

desenvolvimento regional e urbano, educação e mão-de-obra, energia, finanças públicas, 

habitação, política monetária, saúde, telecomunicações, transportes, etc.), serviu aos 

interesses vinculados à permanência na Cidade do Rio de Janeiro e ao deslocamento para 

a Cidade de Brasília, materializados na criação do INPES e do IPLAN. Segundo Tolosa: 

 

O Inpes foi montado a partir do setor de planejamento geral, um grupo 

que tinha sido chefiado por Afonso Celso Pastore. Posteriormente, os 

grupos setoriais foram deslocados para Brasília e formaram o Iplan. Daí 

criou-se essa dicotomia: o Rio de Janeiro tratando principalmente de 

questões de caráter mais macroeconômico e Brasília tratando de planos 

de governo e de questões de natureza mais setorial. (TOLOSA, in: 

D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 154) 

  

O INPES e o IPLAN foram criados na passagem dos anos 1960 para os anos 

1970, mais precisamente em julho de 1970. Como se viu, o INPES foi montado no Rio de 

Janeiro, a partir do setor de planejamento geral, e o IPLAN em Brasília, a partir dos 

grupos de estudos setoriais então transferidos e/ou estruturados em Brasília. A divisão de 

atribuições no âmbito do IPEA, cuja materialização se configurou no INPES e no IPLAN, 

com consequente perfil técnico específico requerido por cada instituto, não se fez 

presente na concepção e na criação da Instituição. Segundo Roberto Campos: 

 

O ministro extraordinário do Planejamento [Roberto Campos falando na 

terceira pessoa] percebeu que havia duas atividades completamente 

diferentes. De um lado, a atividade de coordenação, que impunha uma 

certa tirania do cotidiano. De outro, a necessidade de uma visão 

prospectiva. O tipo de pessoa e a vocação eram diferenciados. Na 

atividade de coordenação precisávamos, sobretudo, de executivos. Na 

atividade de planejamento precisávamos de gente bem instrumentada 

em projeções econômicas. Daí veio a ideia de se criar o EPEA como um 

instrumento de planejamento a médio e longo prazo. (CAMPOS, in: 

GALINKIN, 1989) 
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Observa-se que o EPEA foi concebido para reunir as dimensões de planejamento, 

aglutinando pessoal técnico com competência em projeções proporcionados por modelos 

macroeconômicos, e de coordenação, com pessoal técnico de perfil executivo. Embora se 

possa concluir que a primeira dimensão requeresse competência técnico-acadêmica e a 

segunda técnico-política, elas não foram apartadas no EPEA. 

A divisão de atribuições e de perfil técnico que redundou no INPES, encarregado 

da pesquisa acadêmica, e no IPLAN, responsável pela assessoria e coordenação das 

atividades próximas dos governos federal e estadual, não decorreu de uma reflexão que 

redundasse na separação das atividades de pesquisa e de planejamento (TOLOSA, 1989). 

Esta divisão não decorreu de uma intenção a priori, mas da resistência de um grupo de 

técnicos em se deslocar para Brasília (ENTREVISTADO 2). Entre aqueles mais jovens, de 

formação acadêmica mais sólida, predominou a permanência no Rio de Janeiro, ou 

retornaram posteriormente para esta cidade. Entre aqueles mais experientes, oriundos das 

superintendências de desenvolvimento, das SEPLAN estaduais e de outros órgãos 

federais, predominou a permanência em Brasília. Portanto, a separação foi em grande 

medida determinada pelas resistências desencadeadas no processo de deslocamento do 

IPEA para Brasília e pelas necessidades de apoio técnico-científico nas atividades de 

planejamento e coordenação, sobretudo econômica, junto ao Governo Federal em Brasília 

(ENTREVISTADOS 1 e 2). 

Esta divisão induziu a papéis e representações sociais distintos: o IPLAN, 

ocupado por técnicos graduados em Economia e em outras áreas com funções 

basicamente ‘técnico-científicas’ de assessoramento e coordenação econômica e social
109

; 

e o INPES, ocupado basicamente por economistas técnicos com funções ‘técnico-

científico-acadêmicas’ voltadas para projeções de longo prazo, com base em modelos 

macroeconômicos. Desde o início dos anos 1970, o INPES ocupou-se de questões 

referentes a estudos e pesquisas macroeconômicas e setoriais abrangentes, e o IPLAN de 

planos de governo e de políticas setoriais mais próximas, bem como deu suporte ao 

acompanhamento dos mesmos. 

                                                 
109

 Em que pese a diversidade das áreas de graduação dos técnicos do IPEA, sobretudo daqueles que 

integravam o IPLAN, figurando, entre outros, engenheiros, advogados, sociólogos e geógrafos, se deve 

atentar para o fato de que um grande números destes fizeram cursos de pós-graduação stricto sensu e lato 

sensu em Economia, bem como cursos de Economia aplicada oferecidos por instituições universitárias 

nacionais e internacionais e multilaterais, o que evidencia que a influência do pensamento econômico no 

IPEA não pode ser reduzido a uma expressão matemática representada pelo número de economistas nos 

quadros da instituição. 
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O INPES, concebido a partir do núcleo de Planejamento Geral, herdou os estudos 

e experiências macroeconômicas conduzidos na segunda metade dos anos 1960, voltados 

para subsidiar a elaboração do Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG), do 

Plano Decenal de Desenvolvimento Econômico e Social, do Programa Estratégico de 

Desenvolvimento (PED) e das Metas e Bases para a Ação do Governo. Recrutou a maior 

parte dos seus quadros nos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo (ENTREVISTADO 

2). Essa realidade estava relacionada ao pequeno recrutamento de técnicos dos 

ministérios, superintendências de desenvolvimento regional e secretarias de planejamento 

e fazenda dos governos estaduais, posto que se concentrou em estudos e pesquisas 

econômicas acadêmicas e aplicadas, e a presença das faculdades de Economia de 

prestígio nesses estados, à exemplo da PUC-RJ e da USP. O INPES foi formado 

inicialmente por aproximadamente 20 economistas técnicos jovens com formação 

acadêmica consistente, alguns com doutoramento realizado no exterior, em especial nas 

universidades norte-americanas. Conforme Hamilton de Carvalho Tolosa
110

, o INPES 

desenvolveu: 

 

(...) trabalhos mais na linha macroeconômica, agregada, e outros 

trabalhos em áreas como distribuição de renda, comércio exterior, 

mercado de trabalho, crescimento, desenvolvimento, questões que 

normalmente são tratadas com enfoque mais agregado. (...) 

Essencialmente, o Rio se dedicava mais à questão de pesquisa 

econômica (...). (TOLOSA, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e 

HIPPOLITO, 2005, p. 154)  
 

A separação acarretou problemas ao INPES quanto à identificação de como fazer 

os estudos e pesquisas aplicadas, dirigidas, sobretudo para o planejamento. Referindo-se 

aos “técnicos jovens”, segmento que predominou na constituição do INPES, Hamilton 

Tolosa constatou que não possuíam uma: 

 

(...) visão precisa do que se deveria entender por pesquisa voltada para o 

planejamento econômico. Antes do desdobramento, essa associação 

entre o estudo e o uso dos seus resultados era bastante clara. Os temas 

eram definidos dentro de um mesmo setor encarregado de proceder ao 

estudo e utilizar os seus resultados diretamente na formulação do Plano 

de governo. Com o desdobramento administrativo e a distância física do 

                                                 
110

 Hamilton de Carvalho Tolosa, economista com doutorado na Universidade da Pensilvânia, técnico do 

IPEA entre 1969 e 1995, foi superintendente-adjunto do INPES entre 1970 e 1974 e superintendente do 

INPES entre 1974 e 1979. Dados extraídos de D’ARAUJO, Maria Celina, DE FARIAS, Ignez Cordeiro e 

HIPPOLITO, Lucia (Orgs.). Hamilton de Carvalho Tolosa. In: IPEA – 40 Anos: uma trajetória voltada 

para o desenvolvimento. Depoimentos ao CPDOC. Rio de Janeiro: CPDOC/FGV, 2005. Entrevista 

concedida no Rio de janeiro, em 6 de julho de 2004. 
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centro de decisão, a delimitação das fronteiras de um programa de 

pesquisas para o planejamento tornou-se bem mais difusa.  (TOLOSA, 

1989, p. 6) 

 

O predomínio no INPES de “técnicos jovens”, com consequente inexperiência em 

planejamento, também foi realçada por Hamilton de Carvalho Tolosa na seguinte 

passagem:  

  

(...) o grupo era muito verde, com pouca experiência em pesquisa. 

Aprenderam fazendo, deram muitas escorregadelas, e hoje são grandes 

autores, importantes nas suas respectivas áreas: Pedro Malan
111

, Regis 

Bonelli
112

, Carlos von Doellinger, Edmar Bacha, Claudio de Moura 

Castro
113

, Wanderly Manso de Almeida, Thompson Almeida Andrade, 

entre muitos outros. (TOLOSA, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e 

HIPPOLITO, 2005, p. 154) 

 

Observa-se que os economistas acadêmicos e técnicos que viriam a formar o 

INPES eram, em sua maioria, jovens acadêmicos recém-contratados. Esta característica 

contrasta com a trajetória de constituição de quadros técnicos nos órgãos e agências que 

compunham a tecnoestrutura da área econômica do aparato estatal, com uma parte 

significativa recrutada em órgãos ministeriais e em agências econômicas
114

. Como o 

                                                 
111

 Pedro Sampaio Malan, graduado em Engenharia e em Economia, doutor em Economia pela 

Universidade da Califórnia, de Berkeley, foi técnico do IPEA entre 1966 e 2002, exerceu funções em 

organismos internacionais como Banco Mundial, BID e ONU, ocupou a presidência do Banco Central do 

Brasil entre 1993 e 1995 e o Ministério da Fazenda entre 1995 e 2002. Dados extraídos de D’ARAUJO, 

Maria Celina, DE FARIAS, Ignez Cordeiro e HIPPOLITO, Lucia (Orgs.). Pedro Sampaio Malan. In: IPEA 

– 40 Anos: uma trajetória voltada para o desenvolvimento. Depoimentos ao CPDOC. Rio de Janeiro: 

CPDOC/FGV, 2005. Entrevista concedida no Rio de janeiro em 13 de julho de 2004. 
112

 Regis Bonelli, graduado em Engenharia e em Economia, doutor em Economia pela Universidade da 

Califórnia, de Berkeley, foi técnico do IPEA entre 1966 e 1997 e diretor da instituição entre 1988 e 1990, 

ocupou a função de diretor geral do IBGE entre 1985 e 1987 e foi diretor executivo do BNDES no biênio 

1994/95. Dados extraídos de D’ARAUJO, Maria Celina, DE FARIAS, Ignez Cordeiro e HIPPOLITO, 

Lucia (Orgs.). Regis Bonelli. In: IPEA – 40 Anos: uma trajetória voltada para o desenvolvimento. 

Depoimentos ao CPDOC. Rio de Janeiro: CPDOC/FGV, 2005. Entrevista concedida no Rio de janeiro em 

6 de julho de 2004. 
113

 Claudio de Moura Castro, graduado em Economia com doutoramento na Universidade de Vanderbilt, 

foi técnico do IPEA entre 1970 e 1985, diretor da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Ensino Superior), Chefe de treinamento da OIT (Organização Internacional do Trabalho) e Chefe de 

Orientação Educacional do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). Dados extraídos de 

D’ARAUJO, Maria Celina, DE FARIAS, Ignez Cordeiro e HIPPOLITO, Lucia (Orgs.). Claudio de Moura 

Castro. In: IPEA – 40 Anos: uma trajetória voltada para o desenvolvimento. Depoimentos ao CPDOC. Rio 

de Janeiro: CPDOC/FGV, 2005. Entrevista concedida no Rio de janeiro em 21 de janeiro de 2001, sendo 

revisada e ampliada pelo autor em setembro de 2004. 
114

 Um dos entrevistados caminhou na direção dessas conclusões, quando afirmou: “No IPLAN o 

recrutamento priorizava pessoas experientes, que tinham “rodado” em órgãos e em instâncias de governo. 

Era importante que possuíssem experiências políticas, pois se tinha que negociar. No INPES o 

recrutamento envolvia predominantemente jovens acadêmicos que obtinham na instituição o seu primeiro 

emprego. No Rio foram perdendo o caráter de pesquisa aplicada e enveredando para a pesquisa acadêmica. 

Acentuou-se nos anos 1980 e se aprofundou nos anos 1990” (Entrevistado 3). Pode-se concluir também 

dessa passagem do entrevistado que essa composição inicial do INPES e a separação entre ‘programa de 
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próprio IPEA também recorreu ao recrutamento de quadros técnicos em órgãos e em 

agências públicas federais e estaduais, conclui-se que na separação entre o INPES e o 

IPLAN, a maior parte dos quadros técnicos que tradicionalmente ocupavam funções 

públicas foi para o IPLAN e a maioria dos quadros técnicos jovens com trajetórias 

acadêmicas se dirigiram para o INPES.  

Os vínculos do INPES com a pesquisa fortemente acadêmica também ficaram 

demonstrados no fato de que uma parte significativa destes economistas acadêmicos e 

técnicos do INPES era ou viria a ser professores da EPGE-FGV e da PUC-Rio. 

As referências teóricas e pragmáticas do INPES eram buscadas na literatura 

econômica norte-americana e nos professores da Universidade da Califórnia (Berkeley). 

Em alguma medida uma consequência da sua estruturação ter ocorrido a partir do núcleo 

de Planejamento Geral, que havia recebido a assistência de sucessivas missões dessa 

universidade, com destaque para Benjamin Higgins e Albert Fishlow
115

. A relação que o 

núcleo de Planejamento Geral manteve com as missões de Berkeley se desdobrou nas 

relações que o INPES manteve com esta e com outras universidades norte-americanas, 

nos anos 1970.  

A relação entre INPES e universidades norte-americanas envolveu consultoria, 

pós-graduação e pesquisa interinstitucional, assegurando a consolidação de uma 

instituição (do Governo Federal) voltada para o desenvolvimento de pesquisa econômica 

(para o Governo Federal, ou pesquisa econômica como atividade de governo). Os 

entrevistados 2 e 3 também salientaram que a influência da CEPAL no INPES era 

expressiva
116

. Essas referências também eram buscadas dentro do país por meio das obras 

de Eugênio Gudin, Otávio Gouveia de Bulhões, Mário Henrique Simonsen e Roberto de 

Oliveira Campos (D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005). 

Hamilton Tolosa (1989, p. 7) salientou que a condição e função institucional de 

órgãos de pesquisa acadêmica do INPES acarretaram resistências não somente no âmbito 

e fora do Governo Federal, mas também dentro do próprio IPEA. Embora não tenha 

                                                                                                                                                  
pesquisa’ e ‘planejamento’ esteve na base do caráter crescentemente acadêmico da trajetória dessa 

instituição nos anos 1980 e nos anos 1990. 
115

 Albert Fishlow, que é economista e acadêmico norte-americano da Universidade da Califórnia (de 

Berkeley), exerceu a função de coordenador de pesquisa do IPEA no biênio 1967/68. Dados extraídos de 

D’ARAUJO, Maria Celina, DE FARIAS, Ignez Cordeiro e HIPPOLITO, Lucia (Orgs.). Albert Fishlow. In: 

IPEA – 40 Anos: uma trajetória voltada para o desenvolvimento. Depoimentos ao CPDOC. Rio de Janeiro: 

CPDOC/FGV, 2005. Entrevista concedida no eixo Rio de Janeiro/Nova York, em 9 de agosto de 2004. 

(Conference call). 
116

 O entrevistado 3 afirmou que “no INPES, nos anos 1970, também a influência keynesiana e 

estruturalista era grande, com personagens como Hamilton Tolosa à frente. Mudou nos anos 1980 em 

diante, com maior presença do pensamento monetarista, neoliberal” (Entrevistado 3). 
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explicitado, pode-se deduzir que ocorreram manifestações de resistências entre os 

técnicos vinculados ao IPLAN, que assumiam funções mais executivas de planejamento e 

coordenação e que possuíam à época uma formação acadêmica menos consistente. Estas 

resistências, por sua vez, concorreram para a consolidação, segundo Hamilton Tolosa – 

discorrendo sobre o INPES no final dos anos 1980 –, de um “sentido de equipe e uma 

identidade própria responsáveis pela sua sobrevivência até os dias de hoje” (TOLOSA, 

1989, p. 7).  

Os vínculos do IPEA com o meio universitário, que ocorreram principalmente por 

meio do INPES, foram diversos e intensos: economistas acadêmicos e economistas 

técnicos do IPEA trabalhavam em universidades, ocorreu o envio sistemático destes 

economistas para os programas de doutoramento ou especialização no exterior, era 

frequente a acolhida de professores universitários estrangeiros e nacionais para assessorar 

as pesquisas em curso e foi constante o financiamento das atividades da ANPEC 

(Associação Nacional de Centros de Pós-Graduação em Economia) pelo IPEA. 

O IPEA, por intermédio do INPES, assumiu grande relevância na implementação 

de política e de programas de financiamento voltados para a pós-graduação em Economia 

no país. O INPES cedia instalações para o funcionamento do PNPE (Programa Nacional 

de Pesquisa Econômica) e o superintendente do INPES assumia o cargo de secretário 

executivo desse programa. O PNPE financiou a criação dos programas de pós-graduação 

em Economia e os encontros da ANPEC (Associação Nacional dos Centros de Pós-

Graduação em Economia). 

Identificar a relação estabelecida entre o IPEA/INPES e a ANPEC demanda uma 

breve consideração acerca desta associação. A ANPEC foi criada em 1971, no bojo do 

processo de regulamentação da pós-graduação e da efetiva criação dos programas de pós-

graduação e centros de pesquisa no Brasil. A preocupação do regime militar com a 

perspectiva de um desenvolvimento tecnológico autônomo, presente nos planos nacionais 

de desenvolvimento do período e fortemente demandado nos períodos do “milagre 

econômico” e de vigência do II PND, foi determinante para a legislação da reforma 

universitária de 1969, que instituiu a exigência de pós-graduação stricto sensu como 

requisito para a progressão na carreira docente e a oferta de recursos financeiros para a 

criação dos programas de pós-graduação e de centros de pesquisa
117

, de modo a 

                                                 
117

 Pode-se destacar como fundos e recursos nacionais voltados para a oferta desses de recursos financeiros 

o Fundo de Desenvolvimento Técnico-Científico (FUNTEC), criado no âmbito do BNDE, em 1964, o 

Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), sob a gestão da FINEP, em 1969, 
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impulsionar a pós-graduação no país. Neste contexto, emergiram os programas de pós-

graduação e centros de pesquisa em economia e, consequentemente, a ANPEC com o 

objetivo de promover de forma institucionalizada uma articulação entre pesquisadores, 

centros de ensino e pesquisa e órgãos governamentais. 

A participação da rede internacional de instituições e do seu staff tecnocrático na 

consolidação dos programas de pós-graduação e dos centros de pesquisa no Brasil 

ocorreu, sobretudo por meio da USAID e das universidades norte-americanas. No que 

tange a área de Economia nos legou um exemplo desta participação o acordo entre o 

Instituto de Pesquisa Econômicas da Universidade de são Paulo (IPE/USP), a USAID e a 

Universidade de Vanderbilt. Professores estrangeiros ofereciam cursos em diversos 

programas e centros de pesquisa, mesmo naqueles que não estavam previstos nos acordos 

interinstitucionais, com a USAID arcando com os custos desse processo. Conforme 

Flávio Rabelo Versiani: 

 

Atividades como essa se faziam sob a coordenação informal do 

IPE/USP, onde se concentrava (dada a existência do programa USP-

USAID-Vanderbilt) a administração dos recursos daquela agência 

destinados à pós-graduação em Economia. Foi esse, de fato, o núcleo 

originário da ANPEC: a Associação acabou surgindo, em 1971, 

basicamente como uma formalização dessa atividade de coordenação 

entre os diversos programas de pós-graduação em Economia então 

existentes. (VERSIANI, 2007, p. 245) 

 

Dessa forma, a ANPEC assumiu papel de destaque na conformação de uma elite 

de economistas nos moldes que Mário Henrique Simonsen propugnava para a elite 

brasileira, qual seja, uma elite capaz de conduzir “o país à racionalidade econômica e 

administrativa indispensável ao desenvolvimento” (SIMONSEN, 1969, p. 290). Esta 

associação também se constituiu em mais uma organização social que desempenhava o 

papel de correia de transmissão de concepções, doutrinas e metodologias e técnicas de 

abordagens econômicas norte-americanas no Brasil, com grande capacidade de 

divulgação por conta do seu caráter, natureza e forma de organização.  

Os vínculos do IPEA com a ANPEC, efetivamente conduzidos pelo INPES, foram 

especialmente importantes para a consolidação da categoria profissional dos economistas, 

dos programas de pós-graduação em Economia e dos estudos e pesquisas teóricas e 

                                                                                                                                                  
e os recursos (e políticas) reestruturados oriundos do CNPq e da CAPES. Pode-se destacar como recursos 

internacionais diretos aqueles oriundos da USAID e da Fundação Ford, e indiretos as articulações 

interinstitucionais com universidades norte-americanas, à exemplo da articulação entre 

USP/USAID/Vanderbilt na criação do programa de pós-graduação em Economia da FEA/USP. 
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aplicadas em economia. O IPEA assegurou transferência de recursos para que a ANPEC 

realizasse o seu encontro anual e seminários especiais, economistas técnicos e 

acadêmicos da instituição assumiam participação expressiva nas mesas de debate e nos 

grupos de trabalho nos referidos encontros e seminários e a instituição disponibilizava 

bolsas para estudantes de pós-graduação dos diversos programas de pós-graduação e 

centros de pesquisas filiados àquela associação. 

O IPEA, graças em grande medida ao INPES, adquiriu um forte perfil acadêmico 

e se transformou em um dos espaços mais importante de produção acadêmica em 

economia e planejamento do país, nos anos 1970. Para tanto, concorreram processos 

como a pós-graduação no exterior e acesso ao estado da arte da produção em Ciência 

Econômica, a convergência de dezenas de quadros técnicos – sobretudo economistas – 

em atividades intelectuais restritas (estudos, pesquisas, etc.) e o acesso privilegiado a 

dados e indicadores econômicos governamentais. Um dos principais canais de divulgação 

dessa produção do IPEA foi a Série ANPEC Leitura de Economia, publicada pela Editora 

Saraiva, com artigos e/ou sínteses de resultados de grupos de trabalho do IPEA
118

. 

Conforme Durand (1997, p. 110), “as atividades de pesquisa, publicações e debates 

geraram para o IPEA renome e prestígio nos meios acadêmicos nacionais e estrangeiros, 

tornando este órgão governamental referência necessária para a produção de 

conhecimento econômico no Brasil”. 

Os financiamentos realizados pelo IPEA por meio do PNPE foram utilizados para 

a consolidação da EPGE-FGV do Rio de Janeiro, tendo Mário Henrique Simonsen e seu 

grupo à frente, e da EPGE-FGV de São Paulo, com a liderança de Bresser Pereira e de 

Yoshiaki Nakano. E também para a criação do programa de pós-graduação em Economia 

da PUC-RJ, com professores que haviam rompido com a EPGE-FGV do Rio de janeiro, 

como Francisco Lopes e Dionísio Dias Carneiro. A Faculdade de Economia da Unicamp, 

com Manuel Cardoso de Mello e Luis Gonzaga Belluzzo à sua frente, e a Faculdade de 

Economia da UFRJ, liderada por Maria da Conceição Tavares, Antônio Barros de Castro 

e Carlos Lessa, completavam as estruturas mais renomadas de graduação e de pós-

graduação em Economia no Brasil (D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2004; 

DURAND, 1997). 

                                                 
118

 Um exemplo clássico dessa divulgação foi a obra ‘Formação Econômica do Brasil – a experiência da 

industrialização’, organizada por Flávio Rabelo Versiani e José Roberto Mendonça de Barros, Série 

ANPEC de Leituras de Economia, São Paulo, Edição Saraiva, 1977. 
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A relação do INPES com a PUC-Rio foi particularmente intensa não somente pela 

atuação de quadros técnicos do instituto como professores da área de Economia daquela 

universidade, como anteriormente assinalado, mas também pela estruturação do programa 

de pós-graduação em Economia daquela instituição, integrando economistas que 

compunham o quadro técnico do INPES. Segundo Tolosa:  

 

(...) O programa de mestrado da PUC foi decidido em 1977, num 

almoço no restaurante do Clube Naval, de que participaram Francisco 

Lopes, Dionísio Dias Carneiro, Rogério Werneck e eu. Esse grupo era 

originário da EPGE, mas houve um problema com Carlos Langoni, que 

era diretor da escola, e o grupo todo saiu. Nesse almoço, do qual pouca 

gente tem conhecimento, a PUC recebeu praticamente um cheque em 

branco do PNPE para dar suporte ao grupo. Lembro que disse a eles: 

“Podem ir em frente, que o Ipea banca”.  

A partir daí, a PUC tornou-se uma espécie de colchão amortecedor para 

pesquisadores do Ipea: Marcelo de Paiva Abreu, o próprio Bacha e 

Regis Bonelli também estiveram por lá. Sempre assim, em idas e 

vindas. O pessoal que criou o mestrado da PUC era muito ligado ao 

Inpes; o próprio Chico Lopes foi superintendente (...). (TOLOSA, in: 

D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 161) 

 

A autonomia acadêmica e política que a PUC-Rio possuía em relação ao Estado, o 

que o INPES e seu quadro técnico não possuíam em termos formais, permitiu aos 

técnicos do INPES vinculados à universidade usufruir a referida autonomia, o que era 

importante em uma lógica de conquista de influência e de poder. A PUC-RJ convertia-se 

em um instrumento de afirmação de um grupo de economistas que mantinha interface 

com o INPES e que se destacavam como economistas acadêmicos e técnicos integrados à 

elite político-administrativa do país.  

O pensamento econômico dominante entre os economistas brasileiros 

anteriormente à criação do INPES e dos programas de pós-graduação já era o pensamento 

da liberal monetarista dos “pais fundadores” da ciência econômica brasileira, Eugênio 

Gudin e Otávio Gouveia de Bulhões. Esse domínio fazia-se presente nos cursos de 

Economia, na mídia impressa e na elite administrativa do país. Todavia, a tradição 

estruturalista, desde a Comissão Mista BNDE-CEPAL, havia conquistado uma influência 

também forte no âmbito da elite político-administrativa e no meio acadêmico (MOTTA, 

1994).  

Para Hamilton de Carvalho Tolosa o INPES representou uma espécie de 

dissidência em relação ao pensamento da CEPAL no plano da elite político-

administrativa, posto que se filiou ao pensamento econômico dominante nos Estados 
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Unidos (TOLOSA, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 153-167). 

Com a consolidação do INPES e dos programas de pós-graduação em Economia com 

forte influência do INPES e, principalmente, da EPGE-FGV, somado aos expurgos 

desencadeados pelo regime militar no âmbito da elite político-administrativa o 

pensamento econômico da CEPAL declinou, em termos de influência, no Brasil
119

. 

Segundo Hamilton de Carvalho Tolosa: 

 

O Inpes traz um grupo de formação principalmente americana. Depois 

vem uma segunda fornada de formação também americana que já se 

confronta com a primeira, um pessoal mais neoliberal, voltado para o 

mercado, como Cláudio Haddad, Carlos Langoni, José Luiz de 

Carvalho e outros (TOLOSA, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e 

HIPPOLITO, 2005, p. 153-167). 

 

Em que pese o relativo recuo de influência do pensamento estruturalista durante a 

ditadura militar, sobretudo durante o Governo Médici (1969-1974), os seminários 

promovidos pelo IPEA/INPES se constituíram em alguns dos principais fóruns (espaços) 

de debates dos problemas do país também acessível aos estruturalistas, com base numa 

“concepção técnico-econômica”. Estes espaços estavam ancorados na proteção que o 

ministro do Planejamento e ex-presidente do IPEA, João Paulo dos Reis Velloso, 

assegurava ao IPEA (CARVALHO, 1996; D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 

2005). 

Podem-se identificar dois períodos na trajetória que o INPES vivenciou entre 

1970 e 1979. O período de consolidação da sua função institucional, que compreendeu os 

anos de 1970 e 1974, inicialmente marcado por um esforço de aproximação da equipe do 

instituto aos utilizadores finais e formuladores de política no âmbito do Governo Federal, 

com vistas na definição dos primeiros programas de pesquisa. Hamilton Tolosa avaliou 

que esta iniciativa foi marcada por um acentuado fracasso em decorrência da absorção 

imediatista desses utilizadores e formuladores nas suas atividades cotidianas. Em face 

dessa realidade, o INPES buscou reorientar a sua linha de atuação. Conforme Hamilton 

Tolosa, estes utilizadores e formuladores demonstraram-se desinteressados ou incapazes 

de: 

 

                                                 
119

 Em função do empenho de economistas como Maria da Conceição Tavares e Antônio Barros de Castro, 

na UERJ, e de Maria da Conceição Tavares e João Manuel Cardoso de Mello, na Unicamp, o pensamento 

econômico da CEPAL preservou uma influência relativa no meio acadêmico brasileiro, no final dos anos 

1970 e nos anos 1980. 
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desenvolver um tema além do seu título principal. A alternativa 

consistiu, então, em procurar definir internamente uma linha de atuação 

capaz de nortear uma espinha dorsal da qual decorreriam os temas de 

estudo a serem incluídos nos programas anuais de pesquisa do órgão. 

(TOLOSA, 1989, p. 7)  

 

 Nesse contexto, o INPES, após o fracasso dos seus passos iniciais, reorientou a 

sua linha de atuação, fazendo do “esforço de introspecção e interpretação da economia 

brasileira e das suas opções para o futuro” (TOLOSA, 1989, p. 7) a característica central 

dos seus três primeiros anos de existência. Se, de um lado, ocorreu a desvinculação entre 

pesquisa econômica e planejamento e a conformação de uma equipe jovem e 

inexperiente, de outro, permaneceu a vinculação com a realidade brasileira com as lentes 

do trabalho acadêmico orientado para política governamental de desenvolvimento. 

 As grandes linhas de preocupação que orientaram os programas anuais de 

pesquisa do INPES, no período de consolidação, segundo Hamilton Tolosa, foram: 

 

i) análise das potencialidades do país para promover o crescimento 

acelerado e seus custos de oportunidade em termos de distribuição da 

renda; ii) as implicações dessa estratégia sobre o padrão brasileiro de 

desenvolvimento espacial; e iii) uma ampla avaliação do desempenho 

dos programas sociais e dos investimentos na infra-estrutura como 

instrumentos para a promoção da equidade. (TOLOSA, 1989, p. 7)   

 

 Duas preocupações nortearam os resultados obtidos com os programas de 

pesquisa. Em primeiro lugar, assegurar que os resultados da produção obedecessem a um 

detalhamento que envolvesse definição do tema, metodologia, fonte de informação, 

cronograma de execução e prazo conclusão (em torno de 6 meses). Em segundo lugar, 

assegurar que os resultados da produção fossem divulgados, redundando na criação das 

publicações em série “Monografias” e “Relatórios de Pesquisa”, e na publicação da 

revista do IPEA denominada “Pesquisa e Planejamento”, em junho de 1971, renomeada 

para “Pesquisa e Planejamento Econômico”, em dezembro de 1971, no lançamento do 

seu segundo volume. 

 Ao final do período de consolidação do INPES ocorreu uma forte presença dos 

resultados das produções realizadas pelo instituto no meio acadêmico do país, sobretudo 

de economia. Também ocorreu a presença de diversos dos seus economistas técnicos em 

centros e em programas de pós-graduação em Economia do país, bem como em altos 

escalões do Governo Federal. Formuladores e utilizadores de política passaram a recorrer 

aos resultados das produções e a encomendar pesquisas junto ao instituto. 
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 A equipe também acumulou em experiência e em titulação acadêmica obtida no 

exterior, sobretudo nos Estados Unidos, bem como foi ampliada com a incorporação de 

novos economistas técnicos. Hamilton Tolosa (1989, p. 8) salientou que no início do 

período começou-se a esboçar a conformação de uma hierarquia profissional no INPES 

baseada na experiência e na formação profissional. Ao final do período, configurava-se 

uma hierarquia profissional mais aprofundada, agora baseada no mérito e na formação 

acadêmica.  

Entre 1974 e 1978, teve curso o período de apogeu do INPES, marcado pela 

perspectiva de crescente integração e participação nos processos decisórios do país. 

Portanto, para além de promover e divulgar os resultados dos programas de pesquisa 

procurava-se influenciar na condução do processo de desenvolvimento do país. 

 Este objetivo foi determinante para a criação de uma nova linha de estudos: 

Documentos de Política Econômica. Suas principais características foram, segundo 

Tolosa (1989, p. 8): 

 

i) delimitação precisa de temas relevantes e atuais de política 

econômica; ii) curto prazo de realização; iii) linguagem acessível e 

concisa, dispensando-se discussões de natureza metodológica e 

preocupações excessivas com o embasamento empírico; iv) 

compromisso com uma proposta efetiva de política econômica; e v) 

circulação restrita aos altos escalões do governo interessados naquela 

matéria. 

 

 O culminar desse processo ocorreu no INPES no biênio 1977/78, com a 

perspectiva de influenciar mais diretamente as decisões governamentais, por um lado, e 

de promover uma reação a um processo de produção de estudos e pesquisas fortemente 

marcadas por uma carência de intercomunicação entre os grupos de pesquisa e, 

consequentemente, de criação de grupos fechados neles mesmos e integrados diretamente 

com os ministérios com os quais se articulavam, por outro lado. Teve curso uma ampla 

integração e síntese dos estudos e pesquisas dos diversos grupos, que se pretendeu uma 

proposta alternativa de política de desenvolvimento para a década de 1980. Faziam-se 

presentes objetivos como identificar “os rumos futuros do país” em face dos 

desequilíbrios econômicos que o avanço do processo de industrialização acarretava e 

atenuar os desequilíbrios sociais que o desenvolvimento em curso havia gerado. 

 Esse processo foi materializado em dois números especiais de “Documentos de 

política econômica”, quais sejam, “Bases para uma política redistributiva: instrumentos 
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financeiros e de transferência de renda real”
 120

 e “Uma nova opção para a economia”
 121

, 

ambos distribuídos para discussão restrita aos altos escalões governamentais, entre o final 

de 1977 e início de 1978. A produção e circulação do documento junto a membros do alto 

escalão governamental em plena conjuntura de transição do Governo Geisel (1974-1979) 

para o Governo Figueiredo (1979-1985) são evidências de que ocorreu uma tentativa dos 

economistas técnicos do INPES de exercer uma influência maior nas decisões de natureza 

econômica. A divulgação desses dois números especiais de Documentos de Política 

Econômica no Diário do Comércio e Indústria (DCI), em São Paulo, em fevereiro de 

1978, desencadeou uma forte reação das autoridades econômicas da época (IPEA, 

1989
122

).  

Por meio dessa iniciativa, o INPES ultrapassou os limites consentidos a ele como 

um órgão de pesquisa econômica governamental, ou mesmo como think thank. Ele 

objetivamente ultrapassou a condição de órgão técnico-científico de assessoramento 

governamental, com autonomia para a sua mobilização em torno de temas de estudos e 

pesquisas, mas sem a autoridade e o amparo formal para protagonizar, em algum nível, a 

constituição de um poder paralelo e/ou alternativo de articulação de uma “nova” política 

de desenvolvimento para o país. Esse processo concorreu para uma instabilidade de 

relação entre o ministro de Planejamento Antonio Delfim Netto, empossado em 1979, e o 

IPEA, sobretudo entre o ministro e o INPES. 

Conforme anteriormente assinalado, também marcou este período a intensificação 

no relacionamento que o IPEA, sobretudo por meio do INPES, assumiu com os centros 

de pesquisa econômica. O IPEA concorreu decisivamente para assegurar apoio técnico, 

político e financeiro para a estruturação da Associação Nacional dos Centros de Pós-

Graduação em Economia (ANPEC) e dos encontros anuais dessa associação, com o 

INPES se destacando na divulgação da sua produção acadêmica nos encontros e 

publicações dessa associação. 

O Instituto de Planejamento teve uma trajetória bastante diferente daquela 

vivenciada pelo INPES, entre 1970 e 1979. O IPLAN recrutou diversos quadros que 

                                                 
120

 IPEA. INPES. Bases para uma política redistributiva: instrumentos financeiros e de transferência de 

renda real. (Documento de política econômica, 35). Rio de Janeiro: IPEA/INPES, 1978.  
121

 TOLOSA, Hamilton Carvalho e REZENDE, Fernando (Coord.). Uma nova opção para a economia. 

(Documento de política econômica, 35). Rio de Janeiro: IPEA/INPES, 1978. 
122

 O primeiro volume vazou e foi publicado no Diário de Comércio e Indústria, de 9 de fevereiro de 1978. 

Mário Henrique Simonsen conduziu críticas severas ao fato e chegou a ocorrer ameaças de demissões. Em 

face das ameaças, os técnicos do INPES solicitaram a retirada das assinaturas dos dois volumes, que 

terminaram sendo assinados apenas por Hamilton de Carvalho Tolosa, superintendente do INPES, e por 

Fernando Rezende, superintendente-adjunto do mesmo (D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005). 
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atuavam em atividades de planejamento e coordenação econômica em ministérios, 

superintendências de desenvolvimento regional e em secretarias da fazenda e de 

planejamento de governos estaduais. Esse processo assegurou uma forte presença de 

técnicos de diversas regiões e estados do país, com grande realce para alguns estados, à 

exemplo do Estado do Ceará (ENTREVISTADO 1), permitindo uma visão nacional das 

contradições da sociedade brasileira
123

. 

O IPLAN voltou-se para o desenvolvimento de planejamento integrado às ações 

próximas e imediatas do Governo Federal. A sua estrutura, demonstrada no Anexo A 

(Figura 5), foi composta para tanto, contando com o Centro Nacional de Recursos 

Humanos, que aglutinava os setores de educação, de emprego e de saúde, a 

Coordenadoria de Planejamento Geral, que aglutinava os setores de programação geral e 

de programação governamental, a Coordenadoria de Planejamento Setorial, que integrava 

os setores de infraestrutura, de agricultura e abastecimento e de indústria e serviços, e a 

Coordenadoria de Planejamento Regional, que integrava os setores de desenvolvimento 

regional e de desenvolvimento urbano.  

Os grupos de trabalho setoriais conformados no âmbito das coordenadorias da 

SEPLAN foram configurados como estruturas pequenas, geralmente agrupando entre 3 e 

5 técnicos envolvidos com temas próprios a cada setor. Cada grupo de trabalho setorial 

mantinha relações estreitas com o grupo de trabalho setorial do ministério correspondente 

à referida área. O Centro Nacional de Recursos Humanos e as coordenadorias por meio 

dos seus grupos de trabalho setoriais produziam estudos orientados para a formulação ou 

aperfeiçoamento de estratégias, políticas, programas, projetos e ações de governo 

(REZENDE, 2011). 

Segundo Francisco de Almeida Biato
124

, o IPLAN conduziu um planejamento 

menos rígido e mais indutivo no que tange ao empresariado, isto é, realizou indicações e 

proporcionou parâmetros para a atuação do empresariado. Biato afirmou que: 
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 Conforme Maria da Conceição Tavares “todos os técnicos se juntaram e de todas as partes do Brasil, 

como eu te digo, tinham claro uma visão nacional, quer dizer, era um projeto nacional. Estava-se ainda 

começando a elaborar um projeto nacional” (TAVARES, in: GARKINKIN, 1989). 
124

 Francisco de Almeida Biato, graduado em economia, doutor pela University College, da Universidade 

de Londres, foi técnico do IPEA, entre 1967 e 1990, diretor-adjunto do Departamento Nacional de 

Planejamento e Avaliação do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, entre 1990 e 1993, e 

coordenador-geral de Assuntos Econômicos e Tecnológicos da Subsecretaria de Análise e Avaliação da 

Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, entre 1993 e 1998. Dados extraídos de 

D’ARAUJO, Maria Celina, DE FARIAS, Ignez Cordeiro e HIPPOLITO, Lucia (Orgs.). Francisco de 

Almeida Biato. In: IPEA – 40 Anos: uma trajetória voltada para o desenvolvimento. Depoimentos ao 

CPDOC. Rio de Janeiro: CPDOC/FGV, 2005. Entrevista concedida em Brasília, em 24 de junho de 2004. 
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As informações vinham do próprio setor privado, e isso não é segredo. 

Em face da insuficiência de informações mais especializadas, seja do 

IBGE, seja de outras fontes, íamos buscar aquilo que precisávamos no 

próprio setor produtivo. Recebíamos uma informação ali, apurávamos 

outra acolá, organizávamos o material. O objetivo era identificar aquilo 

que tinha consistência, que tinha mérito, e então procurar construir 

políticas e ações governamentais como um consequente desdobramento. 

(BIATO, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 88) 

 

Portanto, o procedimento consistiu na identificação de um problema mediante 

estudos conduzidos pelo grupo de estudo setorial, de modo articulado ou não ao grupo de 

trabalho setorial do ministério, com base em informações iniciais oriundas de áreas 

governamentais, do IBGE e da própria iniciativa privada; na elaboração do programa de 

financiamento envolvendo técnicos do IPEA, do grupo setorial do ministério e 

empresários do setor de atividade econômica em que situava o problema, a partir de 

detalhamento de ações indicadas com base nos estudos iniciais já desenvolvidos pelos 

técnicos; na concepção dos projetos de financiamento, de leis, de criação de órgãos e 

normas nos ministérios que se relacionavam com o setor de atividade econômica em que 

se situava o “problema”; e no acompanhamento da execução do projeto pelo(s) 

ministérios(s), com o IPEA realizando acompanhamentos e avaliações periódicas, tendo 

em vista a superação do “problema”. Segundo Biato: 

 

No caso do setor de indústria ou de agricultura, a ação executiva era da 

alçada política do ministério setorial, por isso o acompanhamento mais 

direto cabia ao respectivo ministério. O que fazíamos no Ipea era uma 

avaliação periódica, sobretudo quanto ao andamento físico e financeiro 

dos projetos, com vistas a eventualmente sugerir alguma medida 

emergencial de correção de rumos. Em alguns casos, em especial de 

iniciativas de maior alcance, participávamos também dos estudos de 

viabilidade técnica e econômica. Claro, dada a natureza das atribuições 

do instituto, não éramos responsáveis pela fiscalização direta da 

execução das diferentes ações. (BIATO, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e 

HIPPOLITO, 2005, p. 88-89).  

 

O processo de acompanhamento e avaliação do andamento físico e financeiro dos 

projetos pode ser concebido como a realização de políticas públicas propriamente de 

acompanhamento e avaliação. Esta atividade, que era uma dentre as atribuições e 

objetivos que o IPEA desempenhou entre 1964 e 1979, se converteria na principal 

atribuição e objetivo da instituição a partir dos anos 1990. Todavia, comparativamente 

mais restrita sob certos aspectos, posto que não mais incluiria de forma central o 

acompanhamento e avaliação do andamento físico e financeiro de projetos. 
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No que tange às empresas estatais, o acompanhamento do andamento físico e 

financeiro dos projetos, bem como os impactos de leis e normas era conduzido pela 

Secretaria Especial de Controle das Estatais (SEST)
125

, criada em 1979 vinculada ao 

Ministério do Planejamento (SEPLAN). Segundo Francisco de Almeida Biato: 

 

A Secretaria passou a ser o órgão encarregado de analisar e acompanhar 

os planos de investimento das empresas do setor público federal. Na 

gestão do ministro João Sayad, na segunda metade dos anos 80, houve 

uma aproximação mais intensa entre a Sest e o Ipea, e nós participamos 

de avaliações e acompanhamentos, sobretudo dos projetos de 

investimento de grande impacto. (BIATO, in: D’ARAUJO, DE 

FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 88) 

 

Claudio de Moura Castro salientou que havia fragmentação na atuação do IPLAN. 

Cada grupo de trabalho estava muito conectado como o ministério que se ocupava do seu 

‘objeto’ de estudo, pesquisa e ação institucional, bem como não ocorria 

compartilhamento e interações entre os grupos de trabalho. Castro concluiu que “nenhum 

chefe sabia muito bem o que fazia sua gente, já que cobriam um enorme espectro de 

atividades. E todos tinham grande dificuldade em definir qual era o ‘produto’ do Iplan” 

(CASTRO, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 106). 

Limitações presentes no funcionamento do IPLAN não impediram que ele fosse 

capaz de realizar estudos e pesquisas que promovessem, entre outras iniciativas de grande 

magnitude, programas regionais para o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste voltados para 

os meios urbano e metropolitano, políticas de desenvolvimento de ciência e tecnologia e 

participação na criação e/ou reorganização de instituições voltadas para promovê-las a 

exemplo da CAPES, CNPq, FINEP e EMBRAPA
126

, e co-promoção da introdução e 

expansão do agronegócio nos cerrados. 

A pesquisa por mim conduzida também apontou períodos distintos na trajetória do 

IPLAN, entre 1970 e 1979. Pode-se identificar o período compreendido entre 1970 e 

1973 como de consolidação do IPLAN. Destaca-se a elevação da experiência executiva e 

do aprofundamento da articulação com os grupos setoriais dos ministérios desenvolvidos 

                                                 
125

 A SEST foi criada por meio do Decreto 84.128, de 29 de outubro de 1979. 
126

 Dessa forma, o IPEA, por meio do IPLAN, alcançava um dos objetivos alimentados por Roberto de 

Oliveira Campos e João Paulo dos Reis Velloso, qual seja, se converter num órgão institutional builder. O 

entrevistado 3, todavia, afirmou que a participação do IPEA na criação e/ou reorganização de instituições 

foi apenas marginal, ocorrendo por meio de técnicos que, ao ocupar posições de destaque nos ministérios, 

participavam das discussões e decisões. E concluiu: “Na minha avaliação, o IPEA não foi um formador de 

instituições” (Entevistado 3).  
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pelos núcleos (ou grupos) setoriais que anteriormente estavam no Rio de Janeiro e que 

foram transferidos para Brasília e integrados ao recém criado IPLAN. 

Pode-se também identificar o período compreendido entre 1974 e 1979 como de 

apogeu do IPLAN. A trajetória do IPLAN nesse período esteve profundamente 

relacionada às adequações que o Governo Geisel empreendeu ao Sistema Federal de 

Planejamento, em 1974, em especial ao papel de coordenação geral das ações 

governamentais, materializadas nas estratégias, políticas, programas, projetos e ações 

conduzidas pelos diversos ministérios, atribuído ao Ministério de Planejamento 

(SEPLAN). O IPLAN constituiu-se no núcleo da ação de coordenação do Ministério de 

Planejamento (SEPLAN) por meio das suas coordenadorias e núcleos (ou grupos) de 

trabalho setoriais, entre 1974 e 1979. 

O CNRH se deslocou do Rio de Janeiro para Brasília no início dos anos 1970, 

sendo integrado ao recém criado IPLAN. Ele realizou o controle do orçamento e da 

informação dos diversos ministérios setoriais das áreas da saúde, educação e emprego 

(ENTREVISTADO 2). Segundo Divonzir Arthur Gusso
127

, o CNRH realizou estudos e 

pesquisas interdisciplinares aplicadas e tratou dos temas que se ocupava, em conjunto, 

bem como se converteu em um instrumento do processo de irradiação da modernização 

administrativa que emanava do Ministério do Planejamento (SEPLAN) em direção aos 

demais ministérios, em especial aqueles que se ocupavam da área social (GUSSO, in: 

D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 110-118). 

Anna Maria Tibúrcio Medeiros Peliano
128

 destacou a importância do grupo de 

trabalho sobre alimentação e nutrição, desenvolvido no CNRH com o apoio do IPLAN. 

Ele foi encarregado da elaboração do Programa Nacional de Alimentação e Nutrição 

(PRONAN), que se voltou para o combate à fome, ainda que a palavra “fome” não 

figurasse nos documentos oficiais em decorrência da censura. Destacou, ainda, o grupo 

de trabalho voltado para a interiorização da saúde e do saneamento, também 
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 Divonzir Arthur Gusso, técnico do IPEA desde 1972, economista com especialização em planificação de 

recursos humanos pelo ILPES (Instituto Latino-Americano e do Caribe de Planificação Econômica) da 

CEPAL, foi diretor de Avaliação da CAPES em 1991 e diretor-geral do INEP (Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais) entre 1991 e 1995. Dados extraídos de D’ARAUJO, Maria Celina, DE 

FARIAS, Ignez Cordeiro e HIPPOLITO, Lucia (Orgs.). Divonzir Arthur Gusso. In: IPEA – 40 Anos: uma 

trajetória voltada para o desenvolvimento. Depoimentos ao CPDOC. Rio de Janeiro: CPDOC/FGV, 2005. 

Entrevista concedida em Brasília, no dia 24 de junho de 2004.  
128

 Anna Maria Tibúrcio Medeiros Peliano, socióloga pós-graduada em políticas sociais pela Universidade 

de Brasília, técnica do IPEA desde 1975, foi secretária do Programa Comunidade Solidária, entre 1995 e 

1998. Dados extraídos de D’ARAUJO, Maria Celina, DE FARIAS, Ignez Cordeiro e HIPPOLITO, Lucia 

(Orgs.). Anna Maria Tibúrcio Peliano. In: IPEA – 40 Anos: uma trajetória voltada para o desenvolvimento. 

Depoimentos ao CPDOC. Rio de Janeiro: CPDOC/FGV, 2005. Entrevista concedida em Brasília, no dia 25 

de junho de 2004. 
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desenvolvido no CNRH em parceria com o IPLAN, que culminou no Programa de 

Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento (PIASS) (PELIANO, in: D’ARAUJO, 

DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 119-125). Na perspectiva de alguns entrevistados, 

estes programas, que representaram as primeiras ações de um processo que redundaria no 

Sistema Único de Saúde (SUS) e no Programa Bolsa Família, compuseram a fase 

inaugural de conformação da “agenda social” do IPEA, isto é, do acompanhamento e 

avaliação de política pública propriamente social por parte da instituição (Entrevistado 2, 

5 e 6).  

Claudio de Moura Castro salientou a importância que o CNRH assumiu em 

relação ao MEC. Segundo Moura Castro a falta de competência técnica no MEC 

conduziu o CNRH a realizar os planos setoriais da educação, que eram desdobramentos 

das diretrizes do II PND
129

. Técnicos do IPEA vinculados ao CNRH também assumiram 

o direcionamento do Departamento de Assuntos Universitários (DAU) do MEC, futura 

Secretaria de Educação Superior (SESU) (CASTRO, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e 

HIPPOLITO, 2005, p. 105-109). Segundo Castro: 

 

(...) Esse grupo “colonizou” a educação, através do controle do 

orçamento e da informação. Como tinham acesso e facilidade de lidar 

com números, passaram a controlar a elaboração do orçamento do 

Ministério da Educação. A grande revolução ocorrida nessa área não foi 

liderada pelos economistas da educação como eu ou Langoni. Foi muito 

mais a equipe do CNRH que ocupou dois elementos críticos na 

educação: informação e dinheiro. Eles passaram a fazer o orçamento do 

MEC, porque no MEC não havia ninguém competente para tal. A 

modernização administrativa irradiada do Ministério do Planejamento 

impunha aos demais ministérios critérios técnicos e informações que 

estes não possuíam. (CASTRO, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e 

HIPPOLITO, 2005, p. 107) 

  

Claudio de Moura Castro realçou que a atuação do INOR e do CNRH despertou 

resistência nos ministérios. Não uma resistência ideológica, mas uma espécie de defesa 

corporativa, não raramente acompanhada por uma contraofensiva marcada pela 

cooptação de quadros técnicos dos institutos do IPEA. Segundo Castro: 
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 O II PND (II Plano Nacional de Desenvolvimento 1975-79), a exemplo do I PND (I Plano Nacional de 

Desenvolvimento 1972-74), tinha como objetivo geral transformar o Brasil em um país desenvolvido, 

capaz de competir internacionalmente. Diferentemente do I PND, enfatizou a necessidade de se ajustar a 

economia brasileira à elevação dos custos do petróleo e derivados, mediante pesquisa na área do petróleo, 

desenvolvimento do programa nuclear, implantação do PROÁLCOOL e construção de hidroelétricas. A 

política industrial privilegiava a indústria de base, sobretudo a de bens de capital e a de eletrônica pesada. A 

política de integração nacional incluía ações para a expansão das fronteiras econômicas, com investimento 

na região Nordeste, e de políticas de integração e ocupação produtiva da região amazônica e da região 

Centro-Oeste. 
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Os ministérios se sentiram abruptamente atropelados pelo Ipea. 

Começaram, então, a cooptar progressivamente técnicos da casa para 

fornecer a base técnica necessária para resistir ao imperialismo do Ipea. 

Primeiro exemplo: Edson Machado, que era secretário-adjunto do 

CNRH, foi ser secretário do DAU, o Departamento de assuntos 

Universitários do MEC, a atual SESu, a Secretaria de Ensino Superior 

do MEC. Foi assim que o Ipea se tornou o grande produtor de 

administradores públicos modernos do Brasil. Quem estava sendo 

atropelado pelo Ipea ou pelo CNRH, contratava seus funcionários para 

fazer face à ameaça imperialista. (CASTRO, in: D’ARAUJO, DE 

FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 108) 

 

Pode-se concluir que o IPEA envolveu-se com processos de elaboração de 

políticas públicas sociais por meio do CNRH, à exemplo do PRONAN e do PIASS. 

Processos compartilhados com os ministérios setoriais que também se ocupavam do 

social, sobretudo educação, saúde e emprego. 

O CENDEC, criado em 1967, assumiu grande importância na formação de 

quadros técnicos nas esferas federal, estadual e municipal. A formação, no âmbito dos 

funcionários públicos, dirigiu-se prioritariamente para os ministérios e para as secretarias 

de planejamento e de fazenda dos governos estaduais. Segundo Hélio João Soares
130

, “o 

Cendec concentrou-se nessas áreas em que havia deficiência de quadros: planejamento, 

políticas públicas e projetos” (SOARES, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 

2005, p. 101). Foram capacitados para as atividades de planejamento econômico e social 

economistas, engenheiros, estatísticos, entre outros, vindos de diversas regiões do país. 

Muitos deles foram posteriormente recrutados para o trabalho na própria instituição. Essa 

importância cresceu, a partir do seu deslocamento para Brasília, que teve início em 1970. 

No que tange à formação de quadros técnicos para as secretarias dos governos 

estaduais ocorreu, inclusive, a realização de cursos específicos nos próprios estados. O 

CENDEC, como uma das principais fontes de formação da tecnoburocracia dos governos 

estaduais, permitiu ao IPEA construir uma rede de informações com os técnicos formados 

pelo CENDEC, presentes nos governos estaduais.  

Segundo Hélio João Soares, o CENDEC contou com um quadro reduzido de 

técnicos, “éramos uns seis professores, e trabalhávamos com professores convidados, 
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 Hélio João Soares, economista pós-graduado pelo CAE (Centro de Aperfeiçoamento de Economia) da 

FGV, que viria a se transformar na EPGE (Escola de Pós-Graduação em Economia) da FGV, foi técnico do 

IPEA entre 1965 e 1990, e dirigente do CENDEC entre 1974 e 1983. Dados extraídos de D’ARAUJO, 

Maria Celina, DE FARIAS, Ignez Cordeiro e HIPPOLITO, Lucia (Orgs.). Hélio João Soares. In: IPEA – 

40 Anos: uma trajetória voltada para o desenvolvimento. Depoimentos ao CPDOC. Rio de Janeiro: 

CPDOC/FGV, 2005. Entrevista concedida em Brasília, no dia 24 de junho de 2004.  
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inclusive do Iplan, muitos solicitados para dar aulas no Cendec” (SOARES, in: 

D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 102
131

). Embora também 

ministrassem aulas, as suas atribuições seriam estabelecer convênios, conceber cursos e 

planejar a sua realização (D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005
132

). A grande 

maioria dos professores era selecionada no IPLAN e no CNRH mediante uma 

gratificação salarial. Nos anos 1970, foram realizados 59 cursos, com a participação de 

1.470 alunos, o que evidencia a extensão do envolvimento do IPEA/CENDEC com a 

formação da elite técnica dentro dos princípios de racionalidade econômica e 

administrativa e de planejamento em médio e longo prazo adotados à época 

(D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 436). 

Um importante eixo de relações entre o IPEA e o Banco Mundial ocorreu por 

meio da oferta de cursos. Foram firmados convênios entre o IPEA e o Banco Mundial 

que previam a participação de economistas técnicos do IPEA em cursos promovidos pelo 

Banco em Washington, Estados Unidos. Posteriormente, estes cursos foram reproduzidos 

no Brasil e em âmbito latino-americano pelo CENDEC, com a participação de alunos 

brasileiros e de outros países. Alguns convênios previam a oferta de cursos desenvolvidos 

e/ou supervisionados pelo Banco Mundial. 

O INOR foi por excelência o instituto que refletiu o planejamento dirigista dos 

anos 1970. Tal como o IPLAN, os técnicos a ele vinculados visitavam os ministérios para 

planejar a atuação dos mesmos no que tange a coordenação e supervisão da elaboração do 

orçamento da União. Essa atuação era conduzida em articulação com os técnicos dos 

setores responsáveis pelo planejamento orçamentário nos ministérios. 

A influência do Banco Mundial sobre o IPEA foi reconhecida como positiva por 

muitos ex-técnicos da instituição. Claudio de Moura Castro destacou que o IPEA 

consolidou, nos anos 1970, um estilo de posicionamento em relação ao Governo Federal 

e à sociedade, marcado pela criticidade e pela sobriedade. O IPEA, desse ponto de vista, 

interpretava as informações e se posicionava de forma apropriada, sem grandes 

adjetivações. Segundo Castro: 
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 Ao longo dos anos 1970, eram aproximadamente 6 técnicos lotados no CENDEC. D’ARAUJO, Maria 

Celina, DE FARIAS, Ignez Cordeiro e HIPPOLITO, Lucia (Orgs.). Hélio João Soares. In: IPEA – 40 

Anos: uma trajetória voltada para o desenvolvimento. Depoimentos ao CPDOC. Rio de Janeiro: 

CPDOC/FGV, 2005.  
132

 Não havia uma preocupação com a parte metodológica e didática dos cursos, o que se revela na ausência 

de profissionais da Educação. A perspectiva tecnicista se revelava tanto na concepção pragmática dos 

cursos quanto na própria dinâmica das aulas e encontros. D’ARAUJO, Maria Celina, DE FARIAS, Ignez 

Cordeiro e HIPPOLITO, Lucia (Orgs.). Hélio João Soares. In: IPEA – 40 Anos: uma trajetória voltada para 

o desenvolvimento. Depoimentos ao CPDOC. Rio de Janeiro: CPDOC/FGV, 2005. 
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Era uma fórmula próxima e algo inspirada no modelo Banco Mundial. 

De fato, esse modelo teve uma influência enorme na constituição do 

perfil do Inpes, pois Aníbal Villela havia sido chefe de divisão do 

banco. O Banco Mundial sempre foi particularmente competente para 

dizer as coisas de uma forma correta e precisa, sem botar panos quentes, 

mas sem ser agressivo na crítica. Foi um bom modelo. Funcionou para o 

Inpes, que se tornou um crítico severo das políticas de governo, sem 

entrar em choque com praticamente ninguém (CASTRO, in: 

D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 109). 

 

A atuação do IPEA ultrapassou em muito o papel de uma instituição voltada para 

o planejamento e assessoria de governo, nos anos 1970. Por meio do INOR, do CENDEC 

e do IPLAN assumiu o papel de uma estrutura de organismos pragmáticos 

instrumentalizados para a construção do Estado, em nível federal e estadual. Nesse 

sentido, concorreu para a formação da tecnoburocracia de Estado, a criação de 

instituições que compunham tecnoestruturas das diversas áreas do aparato estatal e a 

formulação de políticas econômicas e sociais de governo com base em pesquisa 

econômica aplicada. 

O IPEA também desempenhou papel crucial na produção de conhecimentos 

econômicos no país, por meio de suas atividades sistemáticas de pesquisas aplicadas tanto 

em áreas macroeconômicas quanto em áreas econômicas setoriais (agricultura, indústria, 

energia) e sociais (educação, saúde, previdência). 

O IPEA, a exemplo do BNDES e do Banco Central, constituiu-se também em 

uma espécie de ‘instituição de repasse’ de concepções, de doutrinas econômicas e 

administrativas e de metodologias e técnicas de fomento, planejamento e coordenação 

econômica, apreendidas por meio de artigos e de cursos oferecidos por instituições 

multilaterais como o Banco Mundial, o FMI e a CEPAL e por programas de pós-

graduação das universidades norte-americanas e europeias. Como Instituição 

perifericamente integrada à rede internacional de instituições e ao seu staff tecnocrático 

se constituiu em correia de transmissão de concepções, doutrinas e metodologias e 

técnicas. O itinerário desse ‘repasse’ eram governos, ministérios, órgãos ministeriais e 

estaduais, meio acadêmico brasileiro, mas também governos e órgãos públicos e meios 

acadêmicos de outros países latino-americanos mediante a publicação de estudos e 

pesquisas e a formação e qualificação de quadros técnicos que compunham a elite 

político-administrativa do país. 
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Além de cursos e da própria assessoria e consultoria, a produção e publicação de 

artigos de professores norte-americanos que atuavam no IPEA também destacam a sua 

condição de ‘instituição de repasse’. Saliente-se que essas produções e publicações 

refletiam resultados de estudos e pesquisas desenvolvidos no âmbito da assessoria e 

consultoria, com reprodução dirigida para órgãos, bem como para o meio acadêmico 

brasileiro. Esse processo fez-se presente, por exemplo, na obra “Formação Econômica do 

Brasil – a experiência da industrialização”, organizada por Flávio Rabelo Versiani e José 

Roberto Mendonça de Barros, da Série ANPEC Leituras de Economia, da Editora Saraiva 

(1977), onde constam os artigos ‘Origens e Consequências da Substituição de 

Importações no Brasil’, de Albert Fishlow, da Universidade da Califórnia (Berkeley), ‘As 

origens da Desigualdade Regional no Brasil’, de David Denslow Jr, da Universidade da 

Flórida, e ‘Balanço de Pagamentos e Controle de Câmbio no Brasil – Diretrizes Políticas 

e História (1946/1954)’, de Donald L. Huddle, da Universidade Vanderbilt. Na mesma 

obra consta o artigo ‘A Política Comercial no Pós-Guerra’, de Joel Bergsman, do Banco 

Mundial (BIRD) (VERSIANI e BARROS, 1977). 

O IPEA assumiu o papel de um aparelho ideológico de Estado a serviço de um 

desenvolvimento e modernização passiva da sociedade brasileira, sobretudo por meio do 

INPES. Nessa direção, concorreu decisivamente para a consolidação do pensamento 

econômico liberal conservador de feição anglo-americana no país, a criação de 

instituições de pesquisa e de produção e reprodução do pensamento liberal, a formação de 

uma parte importante dos intelectuais orgânicos do capital à frente de órgãos, agências e 

instituições acadêmicas, organizações não governamentais e midiáticas e a condução de 

estudos econômicos e sociais com base em técnicas da econometria. 

Enfim, a trajetória dos institutos e organizações do IPEA, nos anos 1970, guarda 

relação muito estreita com a superação dos “cinco grandes problemas” para o 

desenvolvimento – poupança, educação/tecnologia, explosão demográfica, exportação e 

racionalidade econômica e administrativa – indicado por Mário Henrique Simonsen, que, 

em minha perspectiva, conforme afirmei, foi uma espécie de programa informal de 

atuação do Estado, dos governos militares e, por consequência, do IPEA (SIMONSEN, 

1969, p. 284-291). Iniciativas como a criação dos grupos de estudos e planejamento 

econômicos setoriais, a criação de instituições públicas de caráter estratégico, a adoção de 

técnicas de racionalização dos gastos públicos, a formação de quadros técnicos e a 

abordagem do fenômeno da “deficiência alimentar” (fome, pobreza extrema) de certo 

modo foram a materialização de políticas de superação dos referidos “problemas”. 
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1.2.3. A formação do quadro técnico e relações institucionais 

O IPEA foi composto predominantemente por economistas no seu nascedouro, 

com alguns engenheiros, advogados e especialistas sociais, raramente graduados nas 

ciências humanas, selecionados junto aos ministérios e à sociedade de uma forma geral. 

A instituição formou-se no âmbito da criação de órgãos e agências da tecnoestrutura da 

área econômica do aparato estatal encarregados do fomento, planejamento e coordenação 

econômica, que entre os anos 1930 e 1960 foram espaços de disputa das elites políticas 

tradicionais e político-administrativa, com a conquista progressiva de espaço por parte 

dos economistas técnicos no âmbito desta última. A afirmação dos saberes e práticas da 

ciência econômica por meio de processos como a criação das faculdades e cursos de 

Economia (em andamento desde a segunda metade dos anos 1940), a consolidação dos 

programas de pós-graduação e centros de pesquisa em Economia no final dos anos 1960 e 

nos anos 1970, a formação de uma diversidade de publicações voltadas para a teoria 

econômica e economia aplicada e o crescente domínio de métodos, técnicas e modelos 

econômicos, permitiu uma posição privilegiada aos economistas técnicos nos órgãos e 

agências da tecnoestrutura acima referida, a exemplo do IPEA.     

A seleção do quadro técnico do IPEA consistiu de entrevistas, geralmente 

precedidas de indicações de gestores de órgãos do Poder Executivo Federal, de 

professores das universidades estrangeiras com quem o IPEA mantinha estreitas relações 

e de técnicos da própria instituição, a partir de avaliação de bom desempenho de alunos 

em cursos por ela oferecidos. As bases materiais que asseguravam a atratividade da 

instituição, em termos profissionais, eram os salários elevados
133

, a autonomia relativa 

para a produção intelectual e o incentivo e suporte financeiro para a pós-graduação 

remunerada no exterior
134

. 
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 Os salários correspondiam aos salários pagos aos técnicos de elevada qualificação da iniciativa privada, 

permitido pela condição jurídica de fundação que o IPEA usufruía ao que se somavam as boas condições de 

trabalho da instituição.  
134

 Para Arthur Candal, que integrou um grupo de assessoria da CEPAL-TAO-FAO, no biênio 1965/66, os 

técnicos do IPEA, selecionados nos anos 1960 e 1970, possuíam uma formação mais precária em termos 

acadêmicos quando comparada a atual, mas viajavam mais e mantinham sintonia com empresas, 

empresários, regiões, etc. Depois dos anos 1990, ocorreu o contrário, boa formação acadêmica, mas 

desconhecimento da realidade, o que não estabeleceu limites às abstrações mais ousadas dos técnicos da 

instituição. Dados extraídos de D’ARAUJO, Maria Celina, DE FARIAS, Ignez Cordeiro e HIPPOLITO, 

Lucia (Orgs.). Arthur Pinto Ribeiro Candal. In: IPEA – 40 Anos: uma trajetória voltada para o 

desenvolvimento. Depoimentos ao CPDOC. Rio de Janeiro: CPDOC/FGV, 2005. Entrevista concedida no 

Rio de janeiro em 13 de julho de 2004. 
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Hamilton de Carvalho Tolosa salientou que estava em curso, a partir de meados 

dos anos 1960, a conformação de um “novo” tipo de servidor público. Segundo Tolosa: 

 

(...) foi a época em que se criou praticamente a primeira geração de 

public servants profissionais. Aquela mentalidade de servir ao país, e 

não a este ou àquele governo, fazendo isso com independência e 

proficiência. São pessoas que, se tivessem ido para a iniciativa privada, 

teria ganhado muito dinheiro, mas foram para o setor público por opção. 

(TOLOSA, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 164) 

 

Pode-se chegar também à conclusão da conformação desse “novo” tipo de 

servidor público por meio do depoimento de Roberto Campos, quando disse: “Eu àquele 

tempo tinha grandes ingenuidades sobre o poder do Estado, inadequada concepção das 

limitações do Estado e uma enorme superestimação do tecnocrata. Eu acreditava no 

funcionário missionário possuído do sentido de missão” (CAMPOS, in: GALINKIN, 

1989). 

Essa visão acerca da profissionalização do serviço público e essa representação do 

técnico do IPEA e de outros órgãos e agências estratégicas do Estado como public 

servants profissionais, guarda coerência com um tipo de perfil de ‘servidor público’ que 

ocupava carreiras e funções elevadas no âmbito da burocracia, altamente qualificado, 

profissionalizado e bem remunerado, distinto do ‘funcionário público’ situado na base da 

burocracia, pouco qualificado, submetido a rotinas burocráticas e mal remunerado. Essa 

visão e representação coaduna com a gestão autocrática, que se pretendia eminentemente 

técnica, e com a configuração de uma elite técnica, dentro de uma cultura institucional 

fundada na racionalidade econômica e administrativa e no planejamento de médio e 

longo prazo, que o regime militar apregoava e que passou a implementar no país a partir 

de 1964.   

Todavia, deve-se reconhecer que a trajetória dos técnicos do IPEA, sobretudo dos 

economistas, materializou uma relação profissional distinta em relação à iniciativa 

privada quando comparado aos economistas técnicos de outros órgãos e agências, a 

exemplo do BNDES e do Banco Central. Enquanto os técnicos do IPEA, sobretudo 

aqueles vinculados ao IPLAN, em sua grande maioria, permaneciam por muitos anos na 

instituição, aposentando-se nela ou mesmo saindo dela para outros órgãos e agências 

públicas, os técnicos de outros órgãos e agências frequentemente saíam para ocupar 

cargos elevados nas tecnoburocracias privadas de corporações multinacionais e nacionais 

e de bancos (ENTREVISTADOS 2 e 3).  
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Esta trajetória específica dos técnicos do IPEA, sobretudo do IPLAN, instituto 

que aglutinava a maioria dos economistas técnicos do IPEA em termos absolutos, em 

especial daqueles que construíram a instituição nos anos 1960 e 1970, concorreu não 

apenas para o realce da existência do processo de formação de um ‘servidor público’ 

profissional naquele período, mas também para o fato de que os técnicos do IPEA se 

constituíam parte integrante dessa materialização. 

A formação de quadros técnicos em alto nível, parte do então processo de 

formação de um servidor público profissionalizado, foi um objetivo buscado pela gestão 

Roberto de Oliveira Campos, no Ministério do Planejamento, e João Paulo dos Reis 

Velloso, no Ministério do Planejamento, na Secretária de Planejamento do Ministério do 

Planejamento e na Presidência do IPEA. Havia um empenho de liberação dos técnicos 

para a realização de cursos de especialização e de pós-graduação em nível de mestrado e 

de doutorado, sobretudo no exterior. 

A formação de quadros técnicos em alto nível estava em curso no país desde os 

anos 1940, com as demandas que a criação e consolidação de órgãos como o DASP e a 

SUMOC requeriam. A SUMOC, por exemplo, foi um dos primeiros órgãos públicos que 

se constituiu em espaço de formação e domínio das técnicas econômicas e, 

progressivamente, ocupado pelos economistas técnicos. A formação desse quadro técnico 

demandou a realização de cursos de formação técnica e de pós-graduação, 

respectivamente oferecidos por instituições multilaterais (Banco Mundial, FMI, BID) ou 

por elas integradas e por universidades norte-americanas. Eram cursos orientados por 

objetivos institucionais, tendo em vista o domínio de técnicas econômicas aplicadas, 

como a elaboração de balanço de pagamento, a condução de política monetária e a 

elaboração de orçamento monetário
135

.  

As universidades norte-americanas exerceram um papel central na formação dos 

primeiros economistas bolsistas, dentro do programa financiado pela USAID. Conforme 
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 Casimiro Ribeiro, funcionário do Banco do Brasil que se transferiu para a SUMOC no contexto da 

integração de técnicos do Departamento de Estatística e de Estudos Econômicos do Banco do Brasil por 

este órgão, retratou este processo da seguinte forma: “O orçamento monetário surgia historicamente, como 

exercício estatístico, no Departamento Econômico da SUMOC... O trabalho mais sofisticado que fizemos 

foi justamente a consolidação das contas das autoridades monetárias, para se ter uma ideia do banco central 

brasileiro hipotético que existia no meio daquela confusão... Foi nesse ponto que Alexandre Kafka nos deu 

uma colaboração muito boa. Ele, com informações menos precisas mas com uma visão muito boa do 

problema, já tinha feito, com alguns auxiliares, uma consolidação na Fundação Getúlio Vargas. 

Confrontamos nossas ideias com o trabalho dele, vimos uma coincidência enorme e levamos adiante certos 

aspectos que ele não tinha levado, por não ter tido tempo, elementos ou acesso às informações que então 

tivemos. Tivemos sobretudo mais tempo para refinar a metodologia...” (RIBEIRO apud LOUREIRO, 1992, 

p. 7).  
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André Araújo, entre 1964 e 1970, 18 brasileiros se doutoraram na Universidade de 

Vanderbilt, “16 em Chicago, 12 em Berkeley e 11 em Harvard. A esmagadora maioria 

dos doutorandos são cariocas, da EPGE-FGV e PUC-Rio” (ARAÚJO, 1998, p. 50). 

Flávio Rabelo Versiani (2007, p. 247 e 247), apontou que entre 1966 e 1972 saíram do 

país cerca de 240 estudantes para cursar pós-graduação em Economia, principalmente nas 

universidades norte-americanas
136

.  

A maioria dos técnicos do IPEA, sobretudo do INPES, se dirigiu para as 

Universidades da Califórnia (Berkeley), de Stanford e de Vanderbilt, nos Estados Unidos 

e, em menor número, para as Universidades de Cambridge e de Kent, na Inglaterra. 

Poucos técnicos realizaram o doutorado em outros países, ou mesmo no Brasil
137

. 

Foram estabelecidas articulações interinstitucionais com a Universidade da 

Califórnia, de Berkeley, que permitiram o deslocamento de “missões” norte-americanas 

para o IPEA, compostas por equipes de professores, oferecendo cursos e criando e/ou 

integrando grupos de estudos e pesquisas. Estas articulações viabilizaram a contratação 

de consultores internacionais de renome para integrar ou não as “missões”, como Albert 

Fishlow, Samuel Morley, Joel Bergsman, Benjamin Higgins, entre outros
138

. 

João Paulo dos Reis Velloso salientou que “o consultor externo devia ser 

realmente consultor. Isto é, quem formulava as políticas, quem formulava os planos eram 

os brasileiros, ainda que eles fossem juniores em relação aos professores estrangeiros” 

(VELLOSO, in: GALINKIN, 1989). Essa passagem evidencia a preocupação com a 

formação de uma competência técnica própria à Instituição, de um lado, e que esta 

competência se apresentasse emancipada em relação aos consultores estrangeiros, de 

outro
139

. Portanto, a perspectiva era a de conformação de uma instituição com a 
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 Flávio Rabelo Versiani (2007, p. 247 e 247) apontou que destes 240 estudantes que saíram para se pós-

graduar em Economia, aproximadamente 60% haviam cursado algum curso da FGV/Rio e um percentual 

equivalente receberam bolsas da USAID. Também apontou que o número de doutores e doutorandos que 

integravam os centros de pós-graduação do país passou de 14 para 129, entre 1972 e 1979. 
137

 Nas palavras do entrevistado 3: “Sobre a pós-graduação no exterior, quem quis sair para se pós-graduar 

no exterior, do IPLAN e do INPES, saiu. Mas, no IPLAN, técnicos saíram para diversas universidades, 

inclusive européias e norte-americanas mais “críticas”. No INPES predominou a saída para universidades 

norte-americanas, em particular as mais tradicionais e conservadoras” (Entrevistado 3). 
138

 Com a promulgação do Ato Institucional nº 5, em 1968, algumas articulações interinstitucionais 

estabelecidas com universidades norte-americanas foram rompidas em protesto à institucionalização da 

ditadura militar no país, a exemplo da Universidade da Califórnia, de Berkeley, com iniciativa direta do 

professor Albert Fishlow. Mas as relações com o IPEA foram retomadas, inclusive com o professor Albert 

Fishlow contratado como ‘consultor’ (D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005). 
139

 Segundo o entrevistado 5, “a atuação dos estrangeiros foi decisiva e muito forte apenas no início da 

história institucional do IPEA. Assim que o convênio com Berkeley foi desfeito (acho que em 1970, mais 

ou menos), o IPEA cresceu e se consolidou sobre suas próprias pernas. Eu desconheço ter havido 

participação estrangeira mais forte ao longo das décadas de 1980, 1990 e 2000. Nessas décadas ela foi 
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capacidade de autorreprodução e de tradução das demandas nacionalmente requeridos 

pelo Estado brasileiro.  

Segundo Edson de Oliveira Nunes
140

, Albert Fishlow ocupou uma importância 

singular nesse processo, posto que foi responsável por articulações que asseguraram o 

doutoramento de um grande número de técnicos do IPEA nas Universidades da 

Califórnia e de Stanford. Segundo Nunes: 

 

Deve-se a ele a presença de economistas do Ipea, ou que depois foram 

trabalhar lá: Pedro Malan, Regis Bonelli, Andréa Calabi, Paolo Zaghen, 

Paulo Cunha, Ricardo Lima, Paulo Levy. Havia mais de 100 brasileiros 

entre Berkeley e Stanford (...). (NUNES, in: D’ARAUJO, DE FARIAS 

e HIPPOLITO, 2005, p. 264). 

 

Edson de Oliveira Nunes salientou que estas universidades tinham se 

transformado no centro de convergência de um grande número de pessoas que viriam a 

constituir o governo da Nova República (NUNES, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e 

HIPPOLITO, 2005, p. 263-278). De fato, nos anos 1980, em especial na sua segunda 

metade, a ocupação de postos estratégicos do aparelho de Estado pelos economistas 

possuidores de grande influência política e pelos economistas técnicos foi ampliada e, no 

âmbito destes, destacam-se aqueles que haviam realizado pós-graduação stricto sensu nas 

universidades norte-americanas. Os Ministérios da Fazenda e do Planejamento 

(SEPLAN) e os seus órgãos e agências integraram um grande número desses 

economistas. 

A viabilização do deslocamento de “missões” e de consultores estrangeiros e a 

concessão de bolsas de estudos nos Estados Unidos para técnicos do IPEA, contaram com 

o apoio da USAID que, desde 1961, subsidiava trabalhos de universidades norte-

americanas voltados para o planejamento e o desenvolvimento em países que estariam, 

segundo ela, no início do processo de desenvolvimento. Portanto, era comum a presença 

                                                                                                                                                  
pequena e assessória, jamais ligada à coordenação ou qualquer outra coisa de importância estratégica 

interna” (Entrevistado 5). 
140

 Edson de Oliveira Nunes, sociólogo, advogado e cientista político, com doutoramento em Ciência 

Política em Berkeley, técnico do IPEA entre 1985 e 1994, foi secretário-geral adjunto da SEPLAN no 

biênio 1985/86, coordenador do Projeto SEPLAN-BIRD – Gerenciamento do Setor Público Brasileiro no 

biênio 1985/86, presidente do IBGE entre 1986 e 1988, membro do Conselho de Administração do BNDES 

entre 1986 e 1989, e presidente e conselheiro da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 

Educação (CNE) desde 2002. Dados extraídos de D’ARAUJO, Maria Celina, DE FARIAS, Ignez Cordeiro 

e HIPPOLITO, Lucia (Orgs.). Edson de Oliveira Nunes. In: IPEA – 40 Anos: uma trajetória voltada para o 

desenvolvimento. Depoimentos ao CPDOC. Rio de Janeiro: CPDOC/FGV, 2005. Entrevista concedida no 

Rio de janeiro, em 8 de outubro de 2004. 
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de equipes de professores universitários norte-americanos participando do planejamento 

econômico em vários países periféricos, em especial na América Latina.  

Estas equipes proporcionavam conhecimentos e informações sobre estes países, 

úteis para a construção da imagem dos Estados Unidos como país colaborativo, a geração 

de informações e conhecimentos políticos e econômicos utilizados pelos órgãos e 

instâncias de Estado e de governo responsáveis pela elaboração e condução da política 

externa norte-americana, a orientação de investimentos financeiros e corporativos norte-

americanos e a formação de instituições e seus corpos tecnoburocráticos e de uma legião 

de tecnocratas nos países periféricos dentro das concepções teóricas e metodológicas e da 

pragmática de planejamento e desenvolvimento econômico estadunidense. É nesse 

contexto que a USAID se constituiu em uma fonte de financiamento voltada para a 

criação de instituições orientadas para a pós-graduação
141

, de projetos interinstitucionais e 

de contratação de consultores em favor do IPEA envolvendo as universidades norte-

americanas.  

O professor de economia norte-americano, Hollis Chenery, administrador-

assistente da USAID, era o responsável por esse processo. Conforme Albert Fishlow, 

mesmo com o fim da Aliança para o Progresso, permaneceu “viva a ideia da América 

Latina como uma área à qual os Estados Unidos poderiam fornecer não só recursos 

financeiros, mas também recursos humanos” (FISHLOW, in: D’ARAUJO, DE FARIAS 

e HIPPOLITO, 2005, p. 50). 

As relações estabelecidas entre o IPEA e as universidades norte-americanas 

integravam o processo de incorporação e desenvolvimento do Brasil dentro dos limites e 

possibilidades colocados pelo padrão fordista-keynesiano de reprodução do capital e pela 

hegemonia norte-americana, cuja materialização nacional ocorreu por meio do modelo 

econômico desenvolvimentista articulado através da política de industrialização por 

substituição de importações. Neste sentido, estas relações foram parte integrante de outras 

relações estabelecidas como a Comissão Mista Brasileiro-Americana (ou Missão 
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 A USAID financiou a criação de programas e centros de pós-graduação e pesquisa, neles incluídos os de 

Economia, a exemplo da criação do Centro de Aperfeiçoamento de Economistas da FGV (CAE/FGV), 

posteriormente transformado na EPGE/FGV, sob uma articulação interinstitucional com a Universidade de 

Chicago. O programa de pós-graduação criado no Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de 

São Paulo (IPE/USP), no final dos anos 1960, que também foi materializado por meio de um projeto 

interinstitucional, no caso envolvendo USAID, Universidade Vanderbilt e IPE/USP, assumiu um papel 

paradigmático no país, posto que o IPE assumiu a função de coordenação informal dos recursos e 

orientações da USAID voltados para o financiamento da criação dos programas e centros de pós-graduação 

e pesquisa. Estas ações da USAID também foram seguidas pela Fundação Ford (VERSIANI, 2007, p. 244 e 

245).  
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Abbink), bem como a entrada das corporações industriais norte-americanas e os 

empréstimos governamentais dos Estados Unidos. 

Desde a criação do IPEA (EPEA), as relações com a CEPAL, por sua vez, foram 

mais pontuais. O pensamento estruturalista, embora se fizesse presente, também assumiu 

uma feição particular, o que demanda uma pequena digressão. 

Com o advento do regime militar, a elite político-administrativa, expurgada dos 

tecnocratas identificados com as forças políticas e sociais derrotadas com o Golpe de 

1964, galgou posições estratégicas na gestão pública, em grande número, deslocando 

amplos segmentos das elites políticas tradicionais. No âmbito da elite político-

administrativa, a fração dos economistas acadêmicos e técnicos não identificados com as 

forças políticas e sociais derrotadas também galgou novas posições na gestão pública, 

com destaque para a FGV e a FNCE. Marly Silva da Motta evidenciou esta realidade 

quando afirmou que: 

 

(...) o novo regime instituído em 1964 caracterizou-se por uma 

acentuada valorização dos cargos econômicos. A coesão da equipe 

econômica do governo Castelo Branco, com uma marcante presença da 

FGV e da FNCE – Bulhões (na Fazenda), Roberto Campos (no 

Planejamento), Dênio Nogueira (na Sumoc), Garrido Torres (no 

BNDE), Casimiro Ribeiro (na Carteira de Redesconto), Aldo Franco (na 

Cacex) –, bem como o peso e o alcance de sua atuação, indicava uma 

nova composição da elite burocrática em que os economistas teriam 

uma inserção privilegiada. A maior centralização do poder nas mãos do 

Executivo e seu crescente controle sobre a economia, assim como a 

necessidade de legitimação política pela racionalidade e eficiência 

econômica, fizeram aumentar o número de postos do governo 

reservados aos economistas. (MOTTA, 1994, p. 112) 

 

Enfim, esses processos concorreram para o afastamento de quadros tecnocráticos 

da elite político-administrativa e de exclusão de parte das elites políticas tradicionais do 

Estado, vinculados politicamente com o regime liberal representativo precedente e com o 

pensamento estruturalista. Processos como a manifestação de um espírito autocrático e 

tecnicista mais aflorado com a ascensão da elite militar (coadunado com o cientificismo e 

tecnicismo presentes na ciência econômica e em grande parte dos economistas), o 

aprofundamento dos processos de interdependência estrutural entre capital nacional e 

internacional (iniciado com o Plano de Metas) e a ampliação do papel de agências de 

fomento, planejamento e coordenação (com ampliação da tecnoestrutura da área 

econômica e dos cargos tecnoburocráticos destas tecnoestruturas reservados aos 
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economistas), concorreram para o estabelecimento de uma linha de progressiva ascensão 

da elite técnica representada pelos economistas acadêmicos e economistas técnicos.  

Concorreram, ainda, para a atenuação das fronteiras estabelecidas entre teses 

estruturalistas e monetaristas no tocante a atuação da fração da elite político-

administrativa representada pelos economistas acadêmicos e economistas técnicos, 

recomposta mediante a exclusão dos estruturalistas e a preservação dos monetaristas e 

ortodoxos nos órgãos e agências econômicas, em favor de uma concepção de 

desenvolvimentismo que integrasse industrialismo, multinacionalização da economia, 

dependência e reafirmação do domínio e dos interesses da classe burguesa. Essa 

concepção agregou elementos do cientificismo, do pragmatismo e do economicismo, sob 

uma narrativa política apoiada na ideia de ordenamento econômico e social supostamente 

“técnico”.  

Maria da Conceição Tavares retratou alguns desses aspectos presentes no IPEA na 

seguinte passagem: “O IPEA foi brilhante como fórum de debates e como concepção 

técnico-econômica dos problemas. Agora, do ponto de vista sociológico e político nunca 

entenderam nada” (TAVARES, in: GALINKIN, 1989). 

Em minha perspectiva, Maria da Conceição Tavares traduziu, de um lado, a 

transformação do IPEA em fórum (espaço) de discussão aberta dos problemas do 

“desenvolvimento” brasileiro tanto quanto fosse possível sê-lo no contexto da ditadura 

militar, tendo como referência a concepção técnico-econômica desenvolvimentista. 

Conceição Tavares também realçou esta condição de fórum (espaço) na passagem que se 

segue: 

 

Meu espanto, porque passei um tempo fora, e o meu descuido com a 

linguagem de dizer tudo é porque me habituei a discutir tudo. Então, eu 

dizia a mesma coisa tanto no IPEA, quanto na imprensa, quanto em 

qualquer lugar. Quer dizer, dava na mesma na minha opinião. Eu nunca 

tive nenhum pejo de dizer e deve-se haver um fórum, o que 

evidentemente se você não tem nenhum fórum de economistas para 

discutir aberto, depois de 10 anos de ditadura você cuida da tua 

linguagem, mas tinha. E ninguém pensa sozinho. Se pensar o sujeito 

fica maluco. Precisa pensar coletivamente, a equipe, as pessoas têm que 

ter alternância de pontos de vista. (TAVARES, in: GALINKIN, 1989) 

 

Maria da Conceição Tavares salientou que no contexto da ditadura militar não 

havia muitos fóruns (espaços) de discussão aberta acerca do país. O IPEA, por meio de 

publicações, seminários e grupos de discussão da conjuntura, funcionava como um fórum 

de economistas para discutir os rumos da economia brasileira. Na perspectiva de Maria 



 180  

da Conceição Tavares, o IPEA tinha em vista dirimir o estado de desequilíbrio global do 

país e construir o projeto nacional (TAVARES, in: GALINKIN, 1989). 

 De outro lado, fazia-se presente a secundarização de aspectos sociais e políticos 

que envolviam o “desenvolvimento” do país, em especial as grandes demandas sociais e a 

participação da sociedade. A identidade entre desenvolvimento e crescimento econômico 

e a concepção de desenvolvimento dirigido pelo alto a partir da superestimação do papel 

do Estado, foram algumas das características da cultura institucional tecnocrática presente 

no IPEA. 

No Governo Castelo Branco (1964-1967), a presença de quadros históricos da 

FGV e da FNCE ocupando alguns dos principais cargos da área econômica, expressou o 

deslocamento do pensamento estruturalista em favor do pensamento monetarista. 

Todavia, como anteriormente assinalado, não representou a desconstrução do aparato 

estatal voltado para o fomento, planejamento e coordenação econômica, nem tão pouco 

fez com que as preocupações com escaladas inflacionárias moderasse as políticas de 

crescimento econômico, à exceção do período 1964-67, de vigência do PAEG. Ocorreu, 

de fato, uma combinação contraditória entre a forte presença da política e preocupações 

monetaristas de curto prazo e a política e preocupações estruturalistas de médio e longo 

prazo focados prioritariamente na internalização dos diversos setores de atividade 

econômica que compunha a estrutura produtiva industrial. A crescente importância do 

Ministério do Planejamento (e do planejamento), a partir da segunda metade dos anos 

1960, expressa o quanto o regime e o governo estavam centrados na formulação das 

“diretrizes gerais do desenvolvimento econômico e social a longo prazo” (VELLOSO, 

1966, p. 40). Nessa mesma direção Roberto Campos, naquela conjuntura, referindo-se à 

Constituição Brasileira de 1967, afirmou: 

 

O fortalecimento do Executivo, julgado por muitos uma estéril exibição 

de autoritarismo, respondia no fundo a uma exigência realista já 

percebida e admitida pelos modernos parlamentos. A tecnificação 

administrativa, a necessidade de planejamento central, a velocidade das 

soluções exigidas tornaram inevitáveis o deslocamento, para o 

Executivo, de boa parte da iniciativa de legislar. (CAMPOS apud 

IANNI, 1986, p. 249
142

) 

                                                 
142

 Essa passagem de Roberto Campos, que integra o texto “As Virgens Papiráceas”, publicado no jornal O 

Estado de São Paulo, em 1970, legitimava o processo de planejamento centralizado e tecnocrático de 

Estado. Ele contrasta com a passagem do depoimento concedido por Roberto Campos para a produção do 

vídeo Comemoração dos 25 Anos do IPEA, em 1989, quando afirma que “àquele tempo tinha grandes 

ingenuidades sobre o poder do Estado, inadequada concepção das limitações do Estado e uma enorme 

superestimação do tecnocrata” (CAMPOS, in: GALINKIN, 1989). Estas passagens revelam a condição de 
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A interação institucional entre a CEPAL e as instituições públicas federais foi 

mantida entre o golpe militar de 1964 e a conjuntura que envolveu a decretação do Ato 

Institucional Nº 5 de 1968 e a ascensão do Governo Médici. Essa interação não redundou 

na integração da CEPAL em processos de concepção de planos econômicos, à exemplo 

do Grupo de Trabalho BNDE-CEPAL, criado em 1952, cujos resultados em termos de 

diagnósticos da economia brasileira concorreria para a concepção do Plano de Metas do 

Governo JK. Essa interação institucional permaneceu, mas rebaixada, voltando-se 

basicamente para o desenvolvimento de cursos de formação técnica em planejamento, em 

diversos estados do país. Com o advento da conjuntura inaugurada com a decretação do 

AI-5 e a ascensão do Governo Médici refluiu de forma muito intensa a interação 

institucional entre a CEPAL e as instituições públicas federais (ENTREVISTADO 2). 

Esse contexto não impediu que alguns técnicos do IPEA fizessem cursos de 

planejamento na CEPAL e incorporassem procedimentos e técnicas de planejamento nele 

praticados. Todavia, as relações com a CEPAL se caracterizavam mais pela condução de 

algumas pesquisas conjuntas ou pela solicitação de pesquisas por parte do IPEA
143

, a 

exemplo da pesquisa referente à promoção das exportações de manufaturados no Brasil, 

realizada por Fernando Fajnzylber
144

. 

As relações institucionais estabelecidas pelo IPEA foram ampliadas com a criação 

da SEPLAN. O IPEA participou mais intensamente da coordenação do planejamento 

econômico e social de médio e longo prazo; da oferta de cursos de formação técnica para 

assessores e membros técnicos das comissões setoriais dos ministérios e das secretarias 

de planejamento e da fazenda dos governos estaduais; e da criação de instituições focadas 

nas pequenas empresas, no comércio exterior e no desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia (D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005).  

                                                                                                                                                  
Roberto Campos como intelectual orgânico do capital de função ampla, capaz de adequar o seu discurso 

aos contextos, respectivamente, do padrão fordista-keynesiano de reprodução do capital e do modelo 

econômico desenvolvimentista, marcado por forte intervenção econômica do Estado e regulamentação dos 

mercados, e do padrão flexível-neoliberal de reprodução do capital e do modelo econômico exportador, 

marcado pelo processo de liberalização e abertura da economia brasileira, com consequente redefinição do 

papel do Estado, iniciado no final dos anos 1980. 
143

 O IPEA chegou a manter o escritório da CEPAL no Brasil, mediante a falta de recursos da ONU 

(Organização das Nações Unidas). 
144

 Fernando Fajnzylber, a partir de uma perspectiva neoestruturalista, assumiu a liderança da CEPAL no 

final dos anos 1980 e nos anos 1990, buscando conciliar, de uma lado, o planejamento estratégico de 

Estado e, de outro, o processo de liberalização e abertura da economia e o ajuste fiscal previstos no 

‘Concenso de Washington’ (redigido por John Willianson). CEPAL (1990). Transformación Productiva 

com Equidad: la tarea prioritária del desarrollo de América Latina y El Caribe en los años noventa. 

Santiago do Chile, março.  
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Nos anos 1970, poucos técnicos do IPEA assumiram secretarias e assessorias nos 

ministérios e nos governos estaduais. Poucos assumiram, também, posições em 

organismos internacionais como a CEPAL, BID (Banco Interamericano de 

Desenvolvimento) e BIRD (Banco Mundial) (D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 

2005).  

Uma determinante dessa pequena participação de técnicos do IPEA em 

instituições nacionais e internacionais, quando comparada à grande participação nos anos 

1980, era o fato da equipe efetiva do IPEA ser composta por poucos técnicos. Soma-se a 

isso o seu engajamento no planejamento do desenvolvimento do país, requerendo a 

ampliação do campo de estudo e pesquisa e de ação institucional, bem como o processo 

de liberalização dos técnicos para o doutoramento, em especial nas universidades norte-

americanas. 

Entretanto, esse quadro não impediu que economistas técnicos do IPEA suprissem 

a demanda por assessores com formação técnica consistente nas diversas secretarias da 

SEPLAN, o que demandou a contratação de técnicos por meio do IPEA, viabilizado pela 

condição de fundação de direito público. Os salários pagos eram superiores aos salários 

da administração pública direta, e equivalente aos da iniciativa privada, e as contratações 

eram realizadas pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Esse processo permitiu 

flexibilização funcional no contexto da rigidez política própria do autoritarismo e do 

autocratismo militar vigentes no país.  

Os anos 1970 foram, ao mesmo tempo, os anos de conclusão do processo de 

estruturação do IPEA e do seu próprio apogeu institucional. Esses anos também 

compreenderam o período de apogeu do IBRE (1964/80). Os vínculos com os governos 

militares asseguraram contratos de assessoria e encomenda de estudos, pesquisas e 

cursos, de onde provinham os recursos financeiros para a manutenção da instituição. O 

IBRE assumiu grande prestígio e visibilidade nesse período (LOUREIRO, 1992; 

DURAND, 1997). 

Nestes anos também surgiu e se consolidou a FIPE (Fundação Instituto de 

Pesquisa Econômica). O seu surgimento remete ao IPE (Instituto de Pesquisa 

Econômica), criado em 1964, como órgão de apoio à FEA (Faculdade de Economia e 

Administração) da USP. O IPE tinha como objetivo a realização de pesquisas, promoção 

de cursos, seminários e estudos necessários à melhoria do ensino de Economia, a 

divulgação de conhecimentos voltados para o ensino de Economia, a colaboração com 

instituições privadas e públicas em programas de desenvolvimento econômico e social, 



 183  

bem como a organização e implantação do programa de pós-graduação em Economia da 

FEA/USP (DURAND, 1997). 

A FEA/IPE recebeu recursos da USAID-Brasil, da Cooperação Técnica da 

Aliança para o Progresso e da Fundação Ford, assegurando a manutenção de professores 

em pós-graduação nos Estados Unidos e o deslocamento de professores norte-americanos 

para a faculdade e o IPE
145

. O BID financiou a realização de cursos de especialização 

destinados aos técnicos dos bancos de desenvolvimento, concorrendo para a estruturação 

material do IPE. Foram estabelecidos convênios com organismos governamentais nas 

esferas federal, estadual e municipal, o que também concorreu para assegurar as 

condições materiais do conjunto FEA/IPE (DURAND, 1997). 

Em meados dos anos 1970, ocorreu o término dos convênios com organismos 

internacionais. Processos como a crise econômica internacional, a crise e transição do 

padrão fordista-keynesiano de reprodução do capital para o padrão flexível-neoliberal de 

reprodução do capital em curso nos países de desenvolvimento capitalista central e a 

estruturação da FEA, pode ter concorrido para o término dos convênios. Desde então, o 

conjunto FEA/IPE procurou criar uma fundação que assegurasse maior flexibilidade para 

o estabelecimento de contratos com outras instituições, de modo a viabilizar recursos 

financeiros pela via da comercialização de pesquisas, assessoria, entre outros. Nesta 

direção, foi criada a FIPE, em 1974, como fundação de direito privado, contratando 

serviços de pesquisa e consultoria junto a organismos públicos e empresas privadas. 

Desde então, o IPE voltou-se basicamente para a FEA e o seu programa de pós-graduação 

(DURAND, 1997). 

A FIPE passou a elaborar índices econômicos, oferecer cursos de extensão 

universitária destinados a profissionais de empresas públicas e privadas e a conduzir 

pesquisas voltadas para subsidiar políticas públicas (nas áreas agrícolas, monetária, 

relações de trabalho, finanças públicas). Tal como o IBRE, usufruiu da condição de 

entidade de direito privado e contou com uma instituição e professores acadêmicos como 

suporte, mas distanciou-se deste por conta do abandono da condução de pesquisas 

acadêmicas por parte do IBRE (DURAND, 1997). 

Conclui-se que os anos 1970, ao abarcar parcial ou plenamente dois ciclos 

econômicos, respectivamente, o Milagre Econômico e o II PND, proporcionaram 

                                                 
145

 Os professores norte-americanos prestavam assessoria ao curso de pós-graduação nas atividades de 

desenvolvimento de currículo, planejamento de pesquisas, avaliação do aproveitamento dos alunos e assim 

por diante (DURAND, 1997).  
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condições favoráveis para a atuação dos institutos de pesquisas econômicas aplicadas. O 

IPEA e os demais institutos exploraram interações institucionais no âmbito do Estado e 

das instituições multilaterais. Essas interações foram decisivas para a criação das 

condições materiais que viabilizaram o apogeu do IPEA e do IBRE e a criação da FIPE. 

 

1.2.4. A participação do IPEA nos planos econômicos 

A instituição, ainda como EPEA, teve grande participação na elaboração da 

política econômica, entre 1964 e 1967
146

. Assumiu destaque na elaboração de programas 

básicos que subsidiariam a elaboração do PAEG (Plano de Ação Econômica do Governo 

1964-67
147

), que buscava, formalmente, estabelecer o crescimento econômico com 

inflação baixa. Também assumiu destaque na elaboração dos diagnósticos 

macroeconômicos e setoriais voltados para a elaboração do Plano Decenal de 

Desenvolvimento Econômico (1967-1976
148

). Essas elaborações ocorriam em parceria 

com os grupos de trabalho setoriais do próprio Ministério do Planejamento, cuja 

existência precedia ao próprio IPEA (EPEA).  

O desenvolvimento dos estudos conduzidos pelo IPEA (EPEA) que ficariam 

conhecidos como ‘Diagnósticos da Economia Brasileira’ foram fundamentais para a 

                                                 
146

 A relação estabelecida entre os núcleos (ou grupos) setoriais IPEA (EPEA) e os grupos de trabalho 

setoriais dos ministérios, inclusive do Ministério de Planejamento, embora de caráter colaborativo, foi 

eventualmente marcado por contradições e tensões. 
147

 O PAEG, tendo à frente da sua elaboração Roberto de Oliveira Campos, Ministro do Planejamento, 

Octávio Gouvêa de Bulhões, Ministro da Fazenda, e João Paulo dos Reis Velloso, secretário do Ministério 

do Planejamento e presidente do EPEA, foi um plano econômico do Governo Castello Branco, que tinha 

como objetivos reduzir as taxas de inflação e retomar o crescimento econômico. No que tange ao combate à 

inflação apoiou-se no aumento de impostos e no financiamento da dívida pública por meio da venda de 

Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTNs), declinando de realizar novas emissões monetárias. 

A redução inflacionária conseguida foi acompanhada da elevação da carga tributária e da redução dos 

gastos públicos, desencadeando um processo recessivo em 1967. Na sua elaboração colaboraram o EPEA e 

as comissões de trabalho do próprio Ministério do Planejamento. Segundo entrevista de João Paulo dos 

Reis Velloso, o PAEG, ao conciliar “crescimento” e “estabilidade de preços”, teria criado um 

“desenvolvimentismo soft” no Brasil (VELLOSO, 2007). 
148

 O Plano Decenal foi elaborado, em 1966, tendo à frente Roberto de Oliveira Campos, Ministro do 

Planejamento. Embora tenha sido abandonado, em 1967, com a ascensão de Antônio Delfim Netto, 

ministro da Fazenda, e de Hélio Marcos Pena Beltrão, ministro do Planejamento, estabeleceu as principais 

diretrizes da política de crescimento econômico do governo brasileiro, pelo menos até a primeira crise do 

petróleo. Partindo de um diagnóstico da economia nacional realizado pelo EPEA, previa que a política de 

substituição de importações deveria ceder lugar ao incentivo para o crescimento do mercado interno, e a 

política de combate à inflação deveria ser articulada a uma política fiscal orientada para o 

‘desenvolvimento’, dando fim à recessão econômica. Os investimentos deveriam se voltar para a 

infraestrutura, indústrias básicas, agricultura, sistema de abastecimento, educação e habitação. Previa, 

ainda, que a empresa privada nacional deveria ser fortalecida por meio do Estado para poder atuar em 

condições de igualdade ao lado do capital estrangeiro, bem como que assumiria gradativamente o papel 

desempenhado pelo Estado na economia (SANDRONI, 1999). Pode-se concluir que o Plano Decenal 

articulava-se ao PAEG como seu sucedâneo, isto é, como planejamento econômico de desenvolvimento 

que sucedeu um plano econômico de estabilização monetária e de reforma político-administrativa ortodoxa.  
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afirmação da instituição no âmbito da tecnoestrutura da área econômica do aparato 

estatal, bem como foram determinantes para a contratação de economistas técnicos e a 

estruturação dos temas e grupos de estudos que perduraram durante um longo período na 

instituição. O texto ‘Industrialização brasileira: diagnósticos e perspectivas’, que 

integrava o ‘Diagnósticos da Economia Brasileira’, ao lado da obra ‘Da substituição de 

importações ao capitalismo financeiro’
149

, de Maria da Conceição Tavares, foram dois 

marcos em termos de diagnósticos e de direcionamento do processo de diversificação da 

estrutura produtiva industrial. Conforme Regis Bonelli: 

 

Na época, o Ipea era estruturado de uma forma muito diferente da atual. 

A divisão era por áreas setoriais ou temáticas, seguindo mais ou menos 

uma estrutura que foi se formando a partir da fundação do instituto, em 

setembro de 1964, para fazer os diagnósticos setoriais da economia – 

aliás, o nome da coleção é Diagnósticos da Economia Brasileira. Esses 

textos cobriam os setores da economia – agricultura, pecuária, indústria, 

serviços – e outros temas como educação, habitação, saúde etc. Era uma 

coleção enorme, o primeiro trabalho realmente de peso do Ipea, e um 

dos mais importantes. Acho que foi esse trabalho que tornou o Ipea 

conhecido, lá na sua origem. 

Esses diagnósticos serviram de base para a elaboração do Plano Decenal 

de 1967-76. No esforço de elaboração dos diagnósticos, o Ipea se 

expandiu muito e contratou muita gente. (...) Malan e eu ficamos na 

indústria geral, trabalhando com o Candal no documento 

Industrialização brasileira: diagnósticos e perspectivas, texto muito 

influente na época, redigido e assinado por ele (Candal), que era o líder 

do projeto (BONELLI, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 

2005, p. 70 e 71) 

 

O Plano Decenal, primeira experiência de planejamento de longo prazo no Brasil, 

foi abandonado. Mário Henrique Simonsen afirmou: 

 

(...) o atual governo cuidou de arquivar sob uma capa de silêncio o 

Plano Decenal (que de fato era mais quinquenal do que decenal) que lhe 

fora legado pelo seu antecessor. O planejamento só se torna 

efetivamente útil quando se substitui a concepção editorial pela 

operacional. E para chegar a esta última etapa, dois requisitos se fazem 

indispensáveis. De um lado um espírito de continuidade administrativa 

que conduz o Governo a tomar a sério os seus planos, encarando-os 

como um compromisso impessoal de execução, e não apenas como 

livros para publicação. De outro lado, que os planejadores se submetam 

a objetivos compatíveis, por mais ásperos que estes pareçam, e não 

tentem esconder a sua inconsistência por meros artifícios aritméticos de 

apresentação. (SIMONSEN, 1969, p. 194 e 195) 
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 Maria da Conceição Tavares, Da substituição de importações ao capitalismo financeiro. Rio de Janeiro: 

Zahar, 1972. 
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Mesmo assim, os estudos que redundaram neste plano foram incorporados na 

elaboração do PED (Programa Estratégico de Desenvolvimento 1968-70
150

), que buscava 

conduzir o crescimento com a inflação o mais reduzida possível
151

. O abandono do Plano 

Decenal em favor do PED revela contradições no âmbito da elite político-administrativa 

quanto à orientação econômica do país. De fato, contrapunha elites políticas, militares e 

econômicas quanto a extensão e amplitude do planejamento de longo prazo, cujos 

exemplos paradigmáticos eram Roberto de Oliveira Campos e Antônio Delfim Netto. 

Essa contraposição pode ser confirmada por meio da seguinte passagem de entrevista 

concedida por Pedro Sampaio Malan: 

 

Em fins de 1966 e início de 1967, estávamos começando a trabalhar em 

planos decenais, olhando a economia brasileira 10 anos à frente, algo 

que o ministro Roberto Campos, com razão, estimulava muito. Quando 

Delfim Netto assumiu o Ministério da Fazenda, em março de 1967, 

Afonso Celso Pastore, Eduardo Carvalho, Carlos Antônio Rocca vieram 

de são Paulo para o Rio e ficaram algum tempo no Ipea trabalhando 

conosco. Havia uma discussão interessante sobre política 

macroeconômica em 1967/68. 

O trabalho com planos decenais foi substituído pela elaboração de um 

programa estratégico de desenvolvimento para o triênio 1968/70. A 

ideia da visão decenal foi um pouco deixada de lado e só foi retomada 

em outros termos (e em condições nacionais e internacionais 

radicalmente distintas) pelo ministro Reis Velloso em 1974, quando 

assumiu o Ministério do Planejamento no Governo Geisel. Foi criado o 

Conselho de Desenvolvimento Econômico para, essencialmente, tratar 

da resposta ao primeiro choque do petróleo, houve algumas reuniões, e 

parte do Ipea passou a contribuir para a elaboração do II PND, o II 

Plano Nacional de Desenvolvimento. (MALAN, in: D’ARAUJO, DE 

FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 61) 

                                                 
150

 O PED foi baseado nas diretrizes que orientaram o Plano Decenal 1967-76. Propunha-se expandir as 

exportações e o mercado interno e reduzir os custos de produção das empresas privadas nacionais mediante 

a adoção de uma política monetária com baixas taxas de juros reais. Para tanto, o Estado deveria ampliar os 

investimentos em infraestrutura e em ciência e tecnologia, sem expansão da carga tributária e limitando a 

dívida pública. No âmbito do PED previa-se a realização das reformas administrativa e educacional, tendo 

em vista a modernização do Estado. O PED desencadeou o chamado “Milagre Econômico” brasileiro 

(D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005). 
151

 Um dos estudos realizados e que contribuiu para a deflagração do PED foi a pedido de Antônio Delfim 

Netto, Ministro da Fazenda, que consistia no diagnóstico e apresentação de diretriz para o setor industrial. 

Este estudo envolveu técnicos do IPEA e do Ministério da Fazenda. Pelo IPEA participaram Pedro Malan, 

Régis Bonelli e Albert Fishlow, e pelo Ministério da Fazenda Afonso Celso Pastore, Carlos Antônio Rocca, 

Carlos Eduardo Carvalho, Paulo Iokota, Akihiro Ikeda e Paulo Cipollari. A metodologia adotada era 

limitada, pois se apoiava na demanda de eletricidade na indústria de São Paulo e do ABC, o que não refletia 

o país e era apenas um dentre vários indicadores da atividade industrial. Dentre as recomendações do 

documento final destaca-se a possibilidade de expandir a oferta de crédito e de flexibilizar a política 

monetária, posto que a retomada da atividade econômica, à medida que ocorreria inicialmente por meio da 

ocupação da capacidade ociosa existente, não acarretaria, em curto prazo, pressão inflacionária 

(D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005).  
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Os estudos macroeconômicos do PED realizados por Albert Fishlow, voltados 

para a questão da inflação, demonstrou ser possível crescer economicamente e conter a 

inflação, em uma clara contraposição às posições do FMI (Fundo Monetário 

Internacional), segundo o qual a condução de uma política de controle da inflação devia 

preceder uma política voltada para o crescimento (IANNI, 1986, p. 243-259). Nas 

palavras do ex-ministro do Planejamento Hélio Beltrão: 

 

Então houve um diagnóstico que foi feito inicialmente no IPEA e 

depois um trabalho em conjunto com os técnicos do Ministério da 

Fazenda, e diagnosticamos que a inflação era naquele momento, a 

inflação recente, era predominantemente de custos e que era preciso 

criar incentivos para a demanda para promover o revigoramento 

imediato da economia e tirar o país daquela situação. Foi um trabalho 

importante que se fez e esse diagnóstico foi um diagnóstico muito 

importante. Ao mesmo tempo criamos incentivos à demanda e 

provocamos uma política de redução de custos e de insumos básicos e 

isso acabou dando certo. (BELTRÃO, in: GALINKIN, 1989) 

  

Essa passagem do ex-ministro do Planejamento Hélio Beltrão evidenciou a 

participação do IPEA na preparação do Programa Estratégico de Desenvolvimento 

(PED), com realce para o diagnóstico da forma predominante em que se manifestava a 

inflação – “inflação de custo” –, o que permitiu a adoção de ações de retomada do 

crescimento econômico, a exemplo de incentivos à demanda, sem que esse crescimento 

redundasse em aceleração da inflação e em desequilíbrio fiscal, permitindo convergir as 

propaladas ‘responsabilidade fiscal’ e controle da inflação, caro aos monetaristas, e a 

aceleração do crescimento econômico e industrial, caro aos desenvolvimentistas. Essa 

passagem também evidenciou a interação entre os economistas técnicos do IPEA e os 

grupos setoriais do Ministério do Planejamento, sob a gestão do ministro Hélio Beltrão, 

de um lado, e os economistas técnicos do Ministério da Fazenda, sob gestão do ministro 

Antônio Delfim Netto, de outro, na concepção do PED
152

. Tão importante quanto a 

convergência entre os Ministérios da Fazenda e do Planejamento foi a participação do 

IPEA em atividades de coordenação econômica do Governo Federal. 
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 Acerca das relações estabelecidas entre os Ministérios da Fazenda e do Planejamento, entre 1964 e 

1979, um técnico do IPEA entrevistado afirmou: “Ocorria grande articulação entre Ministério da Fazenda e 

Ministério do Planejamento – Bulhões e Campos; Delfim e Velloso. Não havia imposição ou hegemonia de 

um ministério, mas sempre ocorreu a presença de um ministro forte em cada governo. Todavia, não havia 

menos poder” (ENTREVISTADO 3). 
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A participação dos economistas técnicos do Ministério da Fazenda na concepção 

do PED foi especialmente intensa e importante na elaboração do documento que 

proporcionaria as diretrizes econômicas do plano, conforme anteriormente demonstrado 

por Pedro Malan. A interação entre Planejamento/IPEA e Fazenda na elaboração dessas 

diretrizes econômicas também foi realçado por Arthur Pinto Ribeiro Candal
153

 na 

seguinte passagem: 

 

Nesse ano de 68, eu me lembro de duas coisas que marcaram muito a 

minha memória. Uma foi um trabalho coletivo feito entre a Fazenda e o 

IPEA. Pelo IPEA participavam o Fishlow que tinha voltado chefiando a 

segunda missão (...), eu, Malan, Bonelli e Marcelo Paiva. E pela 

Fazenda era Pastori, Rocca, Ykeda e Cipollari. Nós tivemos um mês 

para preparar um documento de diretrizes econômicas. E o Delfim, 

tinha chegado com aquela sede de poder que o caracteriza (...). Esse 

documento foi um documento muito simples até pela exigüidade do 

tempo. Eu ainda tenho um exemplar desse documento, é um documento 

muito pouco conhecido. Isso foi a inflexão da política econômica (...), 

foi o início do Milagre. Esse documento é a reversão da estagnação, ou 

do ajustamento nº 6.466 Roberto Campos/Bulhões, e entra na fase pré-

Milagre. (...) Eu tive muito pouca confiança nas conclusões de um 

estudo tão temerário, mas o fato é que ele saiu melhor do que a 

encomenda. (CANDAL, in: GALINKIN, 1989) 

 

O Ministério do Planejamento procurou assegurar respaldo político ao PED junto 

às elites políticas por meio de debates e incorporação de proposições. Conforme o ex-

ministro Hélio Beltrão: 

 

Ansioso por dar respaldo da sociedade ao trabalho de planejamento e 

não querendo que meu plano fosse um plano igualzinho aos outros, nós 

elaboramos o chamado Programa Estratégico de Desenvolvimento que 

era despretensioso, que queria atacar os pontos estratégicos que 

estrangulavam o desenvolvimento, mas um programa com todas essas 

ideias explícitas, todas elas, gritantemente explícitas. Ideias que eu 

enunciei no discurso de transmissão de cargos. Quando o plano ficou 

pronto, eu digo está aqui o plano, está pronto, então elaborei uma 

apresentação deste plano ao Presidente e propus explicitamente ao 

Presidente para a surpresa dele, que esse plano, o Programa Estratégico, 

fosse o primeiro plano de governo a ser submetido a debate da classe 

política, inicialmente nas forças que sustentavam o governo, a ARENA, 

o partido majoritário. Então, o Costa e Silva teve o mérito de, em pleno 

                                                 
153

 Arthur Pinto Ribeiro Candal, graduado em Economia e em Direito, foi técnico do IPEA entre 1966 e 

1974, atuou como especialista em Preparação e Avaliação de Projetos do Grupo CEPAL-TAO-FAO 

Bolívia entre 1965 e 1966 e foi chefe de gabinete do Ministério da Indústria e Comércio entre 1970 e 1974. 

Dados extraídos de D’ARAUJO, Maria Celina, DE FARIAS, Ignez Cordeiro e HIPPOLITO, Lucia (Orgs.). 

Arthur Pinto Ribeiro Candal. In: IPEA – 40 Anos: uma trajetória voltada para o desenvolvimento. 

Depoimentos ao CPDOC. Rio de Janeiro: CPDOC/FGV, 2005. Entrevista concedida no Rio de Janeiro, em 

13 de julho de 2004. 
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regime autoritário, aceitar a ideia, fazer uma reunião da ARENA, que se 

realizou no Congresso, e uma convenção da ARENA para dar a partida 

ao debate do Programa. (BELTRÃO, in: GALINKIN, 1989) 

 

A participação do IPEA no processo de debate do Programa Estratégico de 

Desenvolvimento foi intensa. Pode-se depreender essa participação por meio do seguinte 

depoimento de Arthur Candal: 

 

A grande decisão foi “vender” a nível do Poder Legislativo. Então eu 

inclusive passei praticamente dois meses em Brasília. Algumas vezes 

até parando no apartamento do ministro Beltrão que tava com Eduardo 

Sobrantes e acampamos lá em Brasília durante um bom período 

discutindo com vários deputados. Eu me lembro que muitos, atuantes, 

alguns foram cassados. (CANDAL, in: GALINKIN, 1989) 

 

As passagens do ex-ministro Hélio Beltrão e do economista técnico do IPEA 

Arthur Candal acentuaram o envolvimento técnico-científico e político de economistas 

técnicos do IPEA junto aos economistas técnicos do Ministério da Fazenda e a membros 

do Poder Legislativo durante os processos, respectivamente, de concepção e elaboração 

do PED e da sua apreciação e aprovação. A dimensão desse envolvimento concorreu para 

a sedimentação de certas características às representações institucionais do IPEA e aos 

papéis sociais desempenhados por seus técnicos em torno da função e importância social 

dos mesmos, como a superestimação da importância da instituição e dos seus técnicos na 

construção do país e das instituições e políticas de Estado, a postura acrítica quanto ao 

conteúdo tecnocrático e autoritário das relações estabelecidas entre Estado e sociedade, a 

compreensão do “subdesenvolvimento” como etapa em processo de superação no país e a 

atuação do economista técnico do IPEA como um “funcionário missionário possuído do 

sentido de missão”. Maria da Conceição Tavares identificou estas características nos 

papéis sociais desempenhados pelos economistas técnicos do IPEA nos anos 1960 e 

1970, quando disse: 

 

Meteu-se na cabeça de uns meninos progressistas adoradores de um 

autoritário que eles tinham poder, que eles iam fazer o Brasil, isso é que 

é o mau, e eu bem que avisei, não vai fazer Brasil nenhum, não é assim. 

Mas a malta acreditava. Muitos foram meus alunos, partiram das 

minhas ideias progressistas, mas nunca das minhas ideias realistas, eu 

jamais disse que um corpo de técnicos faz o Brasil. Há mais de 10 anos 

tenho dito isso, e entra por aqui e sai por aqui. (TAVARES, in: 

GALINKIN, 1989) 
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O regime militar anteriormente ao AI-5 comportava participação política, ainda 

que restrita, do partido que formalmente lhe prestava sustentação política. A decretação 

do AI-5 restringiu esta participação política e acentuou o direcionamento autoritário e 

tecnocrático das políticas econômicas e sociais, bem como foi responsável pelo 

autoafastamento de diversos quadros políticos e técnicos do Governo Federal, com 

impactos inclusive em técnicos dos órgãos ministeriais envolvidos com o PED, sobretudo 

do Ministério do Planejamento
154

.  

O PED partiu de uma estratégia de desenvolvimento que deveria contemplar uma 

fase de aceleração do crescimento (ou de transição) e uma fase de trajetória de equilíbrio 

dinâmico de longo prazo (ou alto crescimento) (VELLOSO, 2007, p. 194 e 195). Com 

base nesta estratégia indicou a necessidade de expandir as exportações e o mercado 

interno e de reduzir os custos de produção das empresas privadas nacionais, com a 

adoção de uma política monetária apoiada em taxa de juros reais baixas. O PED acentuou 

a necessidade da ampliação do investimento público em infraestrutura econômica 

(energia elétrica, petróleo, transportes e comunicações) por meio da expansão das 

empresas estatais. Tinha em vista a transformação destas empresas em conglomerados, e 

era orientado por uma política fiscal baseada, sobretudo, na capacidade já existente, 

sendo vedado o aumento da carga tributária e limitada a expansão da dívida pública. 

Também foi realçado o crescimento agrícola pela via da modernização, incorporando a 

mecanização e a quimificação nas atividades agropecuárias
155

. O PED destacou, por fim, 

o desenvolvimento científico e tecnológico, em grande medida uma consequência da 

colaboração entre o IPEA e a FINEP no processo de elaboração do programa.  

De todo modo, o PED foi implementado e teve curso a retomada do crescimento 

econômico, com o PIB alcançando uma taxa média anual de 11,1% no período 1968/73, 

conforme demonstrado na Tabela 1. 

O boom econômico ocorrido nesse período se beneficiou, pelo lado da oferta, da 

capacidade ociosa industrial fruto da recessão gerado pelo PAEG, da elevada liquidez 

internacional proporcionada por empréstimos externos a partir de 1970/71, de incentivos 

fiscais e isenções tarifárias para a aquisição de equipamentos no mercado externo 
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 O ex-ministro Hélio Beltrão retratou o processo de afastamento de quadros políticos e técnicos do 

Ministério do Planejamento no contexto do AI-5 quando disse: “E tava essa maior animação quando 

sobreveio o AI-5. E um dia, isso eu me lembro até hoje, quando recebi um telegrama do Carvalho Pinto: 

Comunico que nesta data tive a tristeza de encerrar os trabalhos em virtude dos acontecimentos no plano 

político” (BELTRÃO, in: GALINKIN, 1989). 
155

 O Estatuto da Terra, aprovado em novembro de 1964, já se inseria nesse processo de modernização das 

atividades agropecuárias no país. 
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(comprometendo a expansão interna dos setores de atividade econômica industrial 

produtor de bens de capital). Pelo lado da demanda, se beneficiou da política fiscal e 

monetária expansionista voltada para fomentar a demanda agregada de bens de consumo 

duráveis e da casa própria, do aumento do investimento público nas empresas estatais e 

na infraestrutura econômica e da criação de incentivos à exportação de bens 

manufaturados por meio de sistemas de isenções e créditos fiscais a produtos 

manufaturados (BONELLI e MALAN, 1983). 

 

Tabela 1. Síntese de indicadores macroeconômicos da economia brasileira e crescimento da 

economia mundial – 1964-2002 (médias anuais por período) 

Variável 1964/67 1968/73 1974/80 1981/84 1985/89 1990/94 
1995/9

8 
1999/02 

Crescimento 

PIB (% a.a.) 
4,2 11,1 7,1 -0,3 4,3 1,3 2,6 2,1 

Inflação(IGP 

dez./dez. 

%a.a. 

45,5 19,1 51,8 150,3 471,7 1.210,00 9,4/d 8,8/d 

FBCF9%PIB

preços 

correntes) 

15,5 19,5 22,6 21,5 22,5 19,5 19,8 19 

Tx. 

Cresc.,export

. Bens 

4,1 24,6 18,3 7,6 4,9 

4

,

8 

4,1 4,2 

(US$ 

correntes % 

a.a.) 

        

Tx. Cresc. 

Import. Bens 
2,7 27,5 20,6 -11,8 5,6 12,6 14,9 -4,9 

(US$ 

correntes % 

a.a.) 

        

Bal. 

Comercial 

(US$ 

milhões) 

412 0 -2.436 5.386 13.543 12.067 -5.598 3.475 

Saldo conta 

corrente 
15 -1.198 -8.026 -8.664 -359 -314 

-

26.439 
-20.117 

(US$ 

milhões) 
        

Dívida 

externa 

líquida/ 

2 1,8 2,6 3,6 3,8 3,2 2,8 3,3 

Exportação 

bens 
        

Tx. Cresc. 

PIB Mundial 

(%a.a.) 

.5,2 4,8 2,6 2,3 4,1 3,5 3,8 3,5 

Fonte: Elaborado com base em Carneiro (2002) e em Giambiagi et al. (2005).  

 

Entre 1968 e 1973, a formação bruta de capital fixo foi de 19,5%, conforme a 

Tabela 1, enquanto a produção e importações de bens de capital, segundo Bonelli e 

Malan (1983) foi de 19,8%. A expansão do setor de atividade mecânica, no âmbito do 

qual se encontram os subsetores produtores de máquinas e equipamentos no período 
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também foi significativa, passando de 5,55%, em 1968, para 8,97%, em 1973, conforme 

demonstrado pela Tabela 2.  

 

Tabela 2. Evolução da composição setorial do valor da transformação industrial, 

exclusive petróleo e derivados, no Brasil em % do total nas décadas de 1960 a 2000 

Classificação 

agregada 
1967 1968 1973 1974 1976 1978 1979 1981 1984 1988 1990 1995 2000 2004 

Alimentos e 

bebidas 
17,61 15,52 14,11 12,75 13,14 13,44 13,06 12,56 14,23 12,38 12,43 17,04 16,35 18,00 

Borracha e 

plásticos 
3,59 3,97 4,25 4,48 4,12 4,16 4,00 3,72 3,56 4,14 3,94 3,75 4,24 3,95 

Diversas 1,91 1,81 2,07 2,54 2,21 2,40 2,57 2,25 2,08 2,57 2,52 2,09 1,06 0,79 

Editorial e 

gráfica 
3,16 3,06 3,33 3,26 3,32 2,95 2,74 2,98 2,07 1,83 2,29 3,70 4,75 3,43 

Extrativa 2,68 2,69 2,58 2,69 2,59 2,63 2,73 2,85 8,72 3,92 5,51 3,69 3,18 3,62 

Fumo 1,52 1,46 1,21 1,12 1,1 1,05 1,16 1,27 1,00 1,29 1,41 0,87 0,93 0,85 

Madeira 2,23 2,54 3,31 3,25 2,69 2,46 2,49 2,28 1,61 1,04 0,89 0,76 1,39 1,92 

Material de 

transporte 
8,68 8,17 7,79 7,30 7,56 8,03 6,82 7,64 7,00 9,61 9,06 12,62 9,74 11,42 

Material 

elétrico e de 

comunicações 

6,32 6,61 5,90 5,90 6,11 6,89 6,46 7,19 5,7 9,27 8,94 7,36 9,03 6,22 

Mecânica 5,24 5,55 8,97 9,39 10,71 10,66 10,53 11,28 8,49 9,53 8,95 6,25 6,15 6,86 

Metalúrgica 10,82 11,91 12,29 14,75 12,36 12,58 12,91 11,50 10,78 12,55 11,15 10,63 11,02 14,37 

Minerais não 

metálicos 
5,76 6,11 5,14 5,45 6,24 6,15 5,75 5,79 4,25 4,19 3,50 3,94 4,30 3,81 

Mobiliário 1,75 1,68 2,03 1,87 2,03 1,96 1,86 1,67 1,33 1,03 1,10 0,95 1,46 1,13 

Papel e 

celulose 
3,34 2,79 3,06 3,80 2,66 2,72 3,32 2,63 3,63 3,50 3,32 4,36 4,99 4,48 

Química 11,10 11,02 10,00 9,84 10,89 10,49 11,16 12,80 14,04 12,05 12,58 14,23 13,85 12,83 

Têxtil 10,18 11,23 9,56 7,49 7,14 6,46 7,07 6,59 5,73 5,12 5,62 3,78 3,31 2,53 

Vestuário, 

couro e 

calçados 

4,10 3,88 4,41 4,12 5,13 4,96 5,37 4,98 5,78 5,97 6,80 3,99 4,24 3,78 

 GH 30,04 29,64 28,79 28,81 28,78 28,91 28,85 29,08 29,49 29,38 29,01 31,16 30,40 31,83 

Gini 0,385 0,381 0,354 0,350 0,355 0,360 0,355 0,366 0,382 0,383 0,372 0,424 4,407 0,444 

PIT 0,312 0,319 0,325 0,336 0,348 0,357 0,348 0,371 0,352 0,393 0,383 0,375 - - 

GH(CNAE 

3) 
- - - - - - - - - - - - 15,88 15,29 

CT - - - - - - - - - - - - 0,368 0,358 

Fonte: Elaboração com base em PIA/IBGE, Carneiro (2002) e Carvalho (2010). 

 

Esses dados permitem deduzir que a importação de bens de capital superou a sua 

produção interna, em grande medida decorrente de importações realizadas no âmbito dos 

próprios oligopólios multinacionais (filiais importando das suas matrizes). Tal realidade 

comprometeu a transferência de estímulos intersetoriais, o que limitou a expansão dos 

setores industriais vinculados à produção de bens de capital.  

A expansão da economia mundial entre 1968 e 1973, quando apresentou uma taxa 

média de crescimento de 4,8%, conforme demonstra a Tabela 1, foi importante para a 

efetividade das exportações brasileiras, permitindo uma expansão contínua destas, saindo 
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de U$S 1.881 bilhões, em 1968, para U$S 6.199 bilhões, em 1973, conforme 

demonstrado na Tabela 3. O crescimento das exportações e, consequentemente, das 

importações, exerceram um importante papel para que a taxa média de crescimento do 

PIB no período alcançasse 11,1% (Tabela 1). 

 

Tabela 3. Balanço de Pagamentos – Contas Selecionadas – 1968-1978 (em US$ milhões) 

Fonte: Giambiagi ET AL. (2005) 

 

No período ocorreu uma diversificação da estrutura produtiva industrial brasileira, 

conforme demonstrado na Tabela 2, que procura identificar a evolução da composição 

Contas do BP 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Transações  
Correntes 

(TC) 
-582 -364 -839 -1630 -1688 -2085 -7504 -6999 -6426 -4826 -6983 

Balança 
 Comercial 

26 318 232 -344 -241 7 -4690 -3540 -2255 97 -1024 

Exportação  
de bens 

1881 2311 2739 2904 3991 6199 7951 8670 
1012

8 
1212

0 
1265

9 

Importação 
 de bens 

-1855 -1993 -2507 -3247 -4232 -6192 
-

1264
1 

-
1221

0 

-
1238

3 

-
1202

3 

-
1368

3 
Serviços e 

 rendas 
(líquido) 

-630 -713 -1092 -1300 -1452 -2119 -2814 -3461 -4172 -4923 -6030 

Serviços 
 (fretes, 

viagens etc.) 
-333 -377 -473 -572 -743 -1027 -1541 -1451 -1589 -1500 -1770 

Rendas 
 (juros, lucros 

etc.) 
-297 -337 -619 -729 -709 -1093 -1274 -2010 -2583 -3423 -4261 

Transferências 
 unilaterais 

22 -31 21 14 5 27 1 2 1 0 71 

Conta Capital 
e 

 Financeira 
(CCF) 

680 936 1281 2173 3793 4111 6531 6374 8499 6151 
1188

4 

Investimento 
 externo direto 

(IED) 
135 207 378 448 441 1148 1154 1095 1219 1685 2056 

Investimento 
 em carteira 

0 53 30 40 139 261 140 96 419 720 929 

Emprést. e 
Financ. 

 (curto e longo 
prazo) 

502 709 843 1699 3067 2410 5432 5381 5817 4011 8827 

Emprést. De 
 regularização 
 (FMI, outros) 

-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Demais 
 operações 

55 -33 30 -14 146 292 -195 -198 1044 -265 73 

Erros e 
 Omissões 

-1 -41 92 -7 433 355 -68 -439 615 -611 -639 

Resultado do 
 Balanço 

97 531 534 537 2538 2380 -1041 -1064 2688 714 4262 
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setorial do valor da transformação industrial (VTI) em percentagem, excluindo petróleo e 

derivados
156

. A evolução da composição do VTI da indústria, entre os anos de 1968 e de 

1973, apresentou mudança estrutural relativamente lenta. Pode-se identificar como 

grandes setores perdedores os de alimentos e bebidas (15,52% para 14,11%) e têxtil 

(11,23% para 9,56%). O grande setor ganhador foi o de mecânica (5,55% para 8,97%). 

Dentre os pequenos setores ganhadores destacaram-se os de borracha e plásticos (3,97% 

para 4,25%), papel e celulose (2,79% para 3,06%) e vestuário, couro e calçados (3,88% 

para 4,41%). Esse processo também foi observado pelos indicadores-síntese de 

especialização com GH (29,64% para 28,79%), Gini (0,381% para 0,354%) e PIT 

(0,319% para 0,325%).  

Tanto o Plano Decenal como o PED contaram com a participação de seis 

professores norte-americanos, que compunham uma equipe vinda da Universidade da 

Califórnia, de Berkeley, distribuídos nos grupos de trabalho
157

. Esses grupos, que se 

distribuíam em macroeconomia, mercado de trabalho, indústria, política regional e 

agricultura, contavam com a presença de um professor norte-americano, à exceção do 

grupo de macroeconomia, que coordenava os demais grupos de trabalho, no qual 

participavam dois professores. 

Segundo Albert Fishlow, a carência de quadros consistentes em termos 

acadêmicos teria conduzido a equipe de professores norte-americanos a priorizar o 

trabalho com os técnicos do IPEA mais jovens, a exemplo de Régis Bonelli, Pedro Malan 

e Marcelo de Paiva
158

. Buscou-se desenvolver o trabalho em rede, envolvendo o IPEA, o 

BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e a FGV (Fundação 

Getúlio Vargas). Conforme Fishlow: 

 

Em vez de trabalhar com os analistas principais, fiz questão de trabalhar 

com os jovens: Pedro Malan, Regis Bonelli, Marcelo de Paiva Abreu e 

outros, porque havia falta de pessoas bem treinadas e experientes na 

construção da política macroeconômica. Entre os mais experientes 

                                                 
156

 Na análise dos valores referentes à composição setorial da indústria brasileira foram utilizados o 

indicador GH (Gini-Hirschmann), para medir o grau de concentração da estrutura industrial brasileira; o 

coeficiente Gini, usualmente utilizado como medida de concentração de renda, foi adotado como indicador 

de especialização produtiva; e o parâmetro de intensidade tecnológica (PIT), que é um indicador sumário de 

conteúdo tecnológico da estrutura industrial, formulado a partir da classificação de setores e de produtos de 

alta tecnologia da OCDE, que varia entre 0 e 1. Todos esses indicadores apresentam limitações, mas 

certamente o maior deles é o fato de não captar eventual diversificação (ou variações de intensidade 

tecnológica) dentro dos subsetores que compõem cada grande setor (17 setores ao todo). (CARVALHO, 

2010). 
157

 Esta equipe permaneceu no IPEA no biênio 1967/68. 
158

 Marcelo de Paiva Abreu, graduado em Economia com doutorado pela Universidade de Cambridge e 

técnico do IPEA. 
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estavam Arthur Candal, Conceição Tavares, que trabalhava na Cepal 

mas mantinha contatos frequentes, e Antônio Barros de Castro; tentei 

aproveitar todo esse grupo. Minha ideia era que nosso grupo, embora 

estrangeiro, tinha a necessidade de trabalhar junto com a comunidade 

brasileira, dentro e fora do Ipea. (FISHLOW, in: D’ARAUJO, DE 

FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 52) 

 

Ainda na perspectiva da formação técnica dos grupos que estavam sendo 

treinados, foram oferecidos cursos sobre desenvolvimento econômico na EPGE da FGV, 

por parte desses professores. O objetivo, segundo Fishlow, era “dar alguma noção ao 

grupo, que estava sendo treinado sobre as coisas discutidas no exterior” (FISHLOW, in: 

D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 52 e 53).     

A colaboração entre os professores norte-americanos e os técnicos do IPEA, 

sobretudo dos economistas técnicos, redundou na incorporação de técnicas de pesquisas 

econômicas que passaram a ser usuais no IPEA. Um exemplo foi o projeto de pesquisa 

desenvolvido por Pedro Malan, em parceria com o professor norte-americano Joel 

Bergsman, tendo em vista aplicar o conceito ‘proteção tarifária efetiva’ no Brasil, 

utilizando pela primeira vez a matriz de insumo-produto
159

, que estava sendo construída 

desde o EPEA, com base em dados do Censo Demográfico de 1960
160

. 

A perspectiva de fortalecimento das empresas estatais, presente no PED, requereu 

estudos e pesquisas macroeconômicos e setoriais focados nesse segmento da indústria 

brasileira. Assumiu destaque nessa direção a pesquisa realizada por Fernando Fajnzylber, 

membro do escritório da CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina e Caribe) 

sediado no Brasil. A pesquisa tinha como objetivo investigar a necessidade e a 

possibilidade da consolidação das empresas estatais pela via da transformação das suas 

plantas industriais, de dimensões médias, para grandes plantas industriais, isto é, 

convertendo-as em monopólios estatais. Ela apontou a necessidade e dimensionou os 
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 A matriz insumo-produto integra análises de insumo-produto que pretendem detalhar as implicações de 

determinada demanda ou de determinada oferta. Para isso, vale-se de um sistema contábil que centra sua 

atenção na forma como as funções tecnológicas de produção das várias indústrias afetam as relações entre 

as indústrias e determinam a estrutura industrial do sistema econômico. Os dados proporcionados pelo 

sistema contábil insumo-produto são relacionados na tabela de insumos-produto, constituída dos números 

correspondentes às quantidades de produto que cada indústria comprou e vendeu às outras unidades 

industriais, no conjunto da economia. As indústrias devem ser cuidadosamente selecionadas de acordo com 

a finalidade da análise e em conformidade com o seu número. A tabela de insumo-produto apresentará um 

número correspondente de linhas – uma para cada indústria – e de colunas, também para cada indústria. 

Cada linha mostrará para onde irá o produto de uma indústria; cada coluna mostrará a quantidade de 

insumo que cada indústria empregou. Essa tabela e suas variações são utilizadas para analisar o impacto 

que a demanda de um valor extra de certo tipo de produto pode causar na economia. SANDRONI, Paulo. 

Novíssimo Dicionário de Economia. São Paulo: Editora Best Seller, 1999. P. 305 e 306.  
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 BERGSMAN, Joel e MALAN, Pedro. “A estrutura de proteção industrial no Brasil”. Revista Brasileira 

de Economia, v. 24, n. 2, p. 97-144, abr/jun. 1970. 
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processos de financiamento, capitalização e acesso à tecnologia, tendo em vista a 

conglomeração deste segmento industrial.  

Os resultados da pesquisa concorreram para a criação do FMRI (Fundo de 

Modernização e Reorganização Industrial), do BNDES (Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social), dirigido prioritariamente para as empresas 

estatais, em 1970. Todavia, o FMRI teve os seus fundos ampliados de modo significativo 

a partir do Governo Geisel (1974-1979), durante a implementação do II PND 

(D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005
161

). 

Outra experiência importante sob forte influência dos professores norte-

americanos foi o grupo de estudo setorial da indústria. Esse grupo realçou a necessidade 

do país desenvolver uma política de comércio exterior que integrasse os bens 

manufaturados à pauta de exportações. As conclusões desse grupo de estudo entravam em 

contradição com o pensamento econômico brasileiro e latino-americano dos anos 1950 e 

1960, que concebia a inserção do país no mercado externo basicamente pela via dos bens 

agropecuários e minerais (CANDAL, 1977). 

Este grupo de estudo setorial salientou o potencial de exportação de bens 

manufaturados intensivos no uso de recursos naturais, em especial aqueles gerados nas 

cadeias produtivas agroindustriais. Também salientou o potencial exportador de bens 

intermediários não elaborados mediante investimentos nas empresas estatais (CANDAL, 

1977). 

O I Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND – 1972-1974) foi concebido no 

contexto do “milagre econômico”, na perspectiva de assegurar um modelo brasileiro de 

desenvolvimento, no âmbito do modelo econômico desenvolvimentista brasileiro. Uma 

espécie de proposta nacional de desenvolvimento no universo do padrão de 

desenvolvimento materializado nos modelos econômicos desenvolvimentistas em curso 

no mundo da época (ou pelo menos em uma diversidade de continentes e países, sob uma 

dinâmica de crescimento que redundou nos “milagres econômicos”, entre outros, japonês, 

alemão e espanhol).  

Pode-se destacar, dentre os objetivos gerais do I PND, “criar uma economia 

moderna, competitiva e dinâmica” e “realizar a democracia econômica, social, racial e 
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 Fiori (1997) identificou no Governo Geisel (1974-1979) uma tentativa de edição de um projeto de 

Estado-Nação potência e de um catch up de desenvolvimento, que objetivamente confrontaria a hegemonia 

norte-americana. Para FIORI este projeto pode ser situado dentro das alternativas de “via prussiana” de 

desenvolvimento. Todavia, esse projeto foi derrotado pelas classes dominantes, posto que elas orientavam-

se tão somente pela tentativa de explorar ao máximo os espaços consentidos pela hegemonia norte-

americana. 
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política, consoante a índole brasileira” (VELLOSO, 2007, p. 195). Na perspectiva de 

“assegurar autosustentação” ao processo de desenvolvimento deveria ocorrer “ampla 

disseminação dos resultados do progresso econômico, alcançando todas as classes de 

renda e todas as regiões”, “transformação social (...) para modernizar as instituições, 

acelerar o crescimento, distribuir melhor a renda e manter uma sociedade aberta” e 

“estabilidade política (...) para realizar o desenvolvimento sob regime democrático” 

(VELLOSO, 2007, p. 196). Partindo das mesmas prioridades de investimento previstos 

no PED, estabelecia-se como objetivo geral transformar o Brasil em um país moderno e 

desenvolvido no espaço de uma geração (CARNEIRO, 2002). 

As conclusões do grupo de estudo setorial da indústria também convergiam em 

direção da proposição do I PND, que tinha como objetivo, ao lado do investimento em 

agricultura, educação e tecnologia, reduzir os custos da indústria nacional e diversificar 

as exportações, principalmente de produtos manufaturados. 

O envolvimento do IPEA na elaboração do I PND concorreu para o 

estabelecimento de outros objetivos a esse plano, como a distribuição de rendas e a 

democratização do poder político, contraditado pela dinâmica econômica e política, 

respectivamente, de concentração de rendas e de endurecimento do regime militar. 

Também concorreu para a sedimentação de certas idéias e compromissos institucionais 

acerca de determinados temas, que passaram a compor as representações institucionais do 

IPEA e os papéis sociais desempenhados por seus técnicos, a exemplo da defesa da 

distribuição de rendas, da democracia (econômica, social, racial e política), da 

racionalização, modernização e organização político-administrativa, além é claro, do 

IPEA como espaço de liberdade, de pluralidade de pensamento e de construção de 

instituições (institutional builder). Essas representações institucionais e papéis sociais 

fizeram-se presentes na trajetória de atuação institucional desde o cotidiano da 

instituição, mas enaltecidas em determinadas conjunturas, sobretudo nas datas 

comemorativas da instituição e nas conjunturas de posse de novos governos federais, 

momentos, respectivamente, de reposição da genealogia da instituição com vistas na 

reafirmação da sua importância social e de um sentido e direção da função institucional 

presente e futura e de defesa da sua preservação e de maior protagonismo institucional. 

A primeira crise do petróleo de 1973/74 desarticulou o I PND logo após o início 

da sua implementação. Procurando dar continuidade ao processo de transformação do 

país em ‘moderno’ e ‘desenvolvido’, bem como reagir à referida crise, foi concebido o II 

PND (1975-1979). 
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Teve curso no início do Governo Geisel um embate político-econômico acerca do 

caráter e natureza das orientações de política econômica na conjuntura de crise 

internacional, envolvendo personagens do próprio governo. Nesse embate predominou 

uma orientação de política econômica “ofensiva”. Conforme o entrevistado 3: 

 

Simonsen teve contradições com Velloso: Simonsen defendendo uma 

política econômica “defensiva”, Velloso uma política econômica 

“ofensiva”. Predominou as posições de Velloso porque era a mais 

condizente com os desejos de Geisel. Ele [Geisel] queria um catch-up 

para o país. O II PND era isso, o seu lema – “Brasil Potência” – traduzia 

isso. Geisel atacou em todas as direções: infraestrutura, indústria 

pesada, aeronáutica, energia nuclear, indústria bélica, etc. 

(ENTREVISTADO 3) 

 

 O II PND representou um esforço no sentido de compatibilizar ajuste externo da 

economia e internalização plena da estrutura produtiva industrial e modernização da 

infraestrutura econômica, no âmbito do padrão tecnológico e de gestão fordistas, partes 

integrantes do padrão fordista-keynesiano de reprodução do capital. O ex-ministro do 

Planejamento (SEPLAN) João Paulo dos Reis Velloso, sob influência das transformações 

em curso na sociedade e economia brasileira desde o processo de liberalização e abertura 

da economia brasileira, afirmou: 

 

Com relação ao II PND, que, como é sabido, representou o duplo ajuste 

brasileiro (macroeconômico e na área produtiva) à primeira crise do 

petróleo, a preocupação econômica dominante foi a de levar o Brasil ao 

domínio do paradigma econômico vigente (de caráter metal-mecânico), 

dando um primeiro passo na direção do paradigma que começava então 

a emergir, com base na Informática (através da criação de uma indústria 

de microcomputadores, para a qual não se estabeleceu uma reserva de 

mercado). (VELLOSO, 2007, p. 196) 

  

Os estudos do IPEA que concorreram para a elaboração do II PND tiveram início 

no segundo semestre de 1973, isto é, eram estudos que estavam em andamento. Estes 

estudos retomavam abordagens presentes no Plano Decenal, o que coadunava com 

perspectivas do Governo Geisel de reativar o planejamento econômico de longo prazo 

(VELLOSO, 2007). 

O II PND também foi concebido como um plano econômico que desse 

prosseguimento ao PED, que havia realizado a ampliação do investimento público em 

infraestrutura econômica e a expansão da agrícola moderna, e ao I PND, desarticulado 

pela crise do petróleo. Ele enfatizou a necessidade de se ajustar a economia brasileira à 
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elevação dos custos do petróleo e seus derivados, mediante pesquisa na área do petróleo, 

desenvolvimento do programa nuclear, implantação do PROÁLCOOL e construção de 

hidroelétricas, e de desenvolver uma política industrial que privilegiasse a indústria de 

base, sobretudo a de bens de capital e a de eletrônica pesada, consolidando a estrutura 

produtiva industrial por meio da internalização
162

 dos setores de atividade econômica 

industrial vinculados à produção de bens de produção. O II PND também incluiu uma 

política de integração nacional mediante a expansão da infraestrutura de transportes, 

tendo em vista, entre outros objetivos, a intercomunicação geoeconômica de regiões e 

localidades, lançando mão para tanto de investimentos públicos produtivos na região 

Nordeste e de investimentos públicos voltados para promover ações de integração e 

ocupação produtiva das regiões Norte e Centro-Oeste (IANNI, 1986; CARNEIRO, 2002; 

VELLOSO, 2007). 

O II PND repôs orientações presentes nos planos econômicos anteriores voltadas 

para o desenvolvimento tecnológico e a formação de pessoal técnico-científico por meio, 

respectivamente, do II Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (II 

PBDCT) e do I Plano Nacional de Pós-Graduação. Também repôs orientações na direção 

do desenvolvimento energético do país, com destaque para o Programa Nacional de 

Energia Elétrica e o Programa do Álcool. Também se fez presente no II PND objetivos 

gerais contestados pela realidade social e econômica, como os primórdios de política de 

controle da poluição e de preservação do ambiente
163

 e o compromisso entre crescimento 

econômico e distribuição de rendas, quando os centros urbanos industrializados se 

depararam com os maiores índices de poluição ambiental e a distribuição regressiva de 

rendas se intensificou. 

                                                 
162

 Por internalização de setor de atividade econômica industrial compreende-se a implantação dentro do 

país de determinado setor produtivo industrial. A internalização expressa o processo de substituição de 

importações, isto é, a implantação de determinado setor produtivo industrial como parte do processo de 

conformação de uma estrutura produtiva industrial, no âmbito da qual se encontram todos os setores de 

atividade econômica industrial de modo a permitir a transferência de estímulos produtivos entre os diversos 

setores. Esse processo pode assumir uma perspectiva “ativa”, quando tem como perspectiva a constituição 

de uma estrutura produtiva industrial de modo a ampliar margens de autonomia e independência política e 

econômica do país, ou “passiva”, quando esta constituição reproduz e/ou aprofunda os níveis de 

dependência externa já presentes. O processo de internalização da estrutura produtiva industrial na 

perspectiva ‘ativa’ culminaria na implantação dos setores de atividade econômica industrial produtora de 

bens de capital e de bens intermediários elaborados, sobre bases nacionais, completando a estrutura 

produtiva industrial, bem como ampliando as condições e espaços de reprodução soberana dessa referida 

estrutura e da economia como um todo (TAVARES, 1972; LESSA, 1978; SINGER, 1984; OLIVEIRA, 

1984; MELLO, 1991; CARNEIRO, 2002; CARVALHO, 2010). 
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 Foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), embrião do futuro Ministério do Meio 

Ambiente, para a elaboração e condução da política ambiental (VELLOSO, 2007). 
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Entre 1974 e 1979, período que abarca o II PND, foi preservado o processo de 

diversificação da estrutura produtiva industrial brasileira, conforme demonstrado na 

Tabela 2. Todavia, a evolução da composição do VTI da indústria apresentou mudança 

estrutural relativamente modesta. Pode-se identificar como os grandes setores ganhadores 

mecânica (9,39% para 10,5%), alimentos e bebidas (12,27% para 13,06%), %), material 

elétrico e de comunicações (5,90% para 6,46%) e química (9,84% para 11,16%). Os 

grandes setores perdedores foram metalúrgica (14,7% para 12,9%), material de transporte 

(7,30% para 6,82) e têxtil (7,49% para 7,07%). Dentre os pequenos setores ganhadores 

destacaram-se extrativa (2,69% para 2,73%), minerais não metálicos (5,45% para 5,75%) 

e vestuário, couro e calçados (4,12% para 5,37%). Esse processo também foi observado 

por meio dos indicadores-síntese de especialização com GH (28,81% para 28,85%), Gini 

(0,350% para 0,355%) e PIT (0,336% para 0,348%).  

Alguns setores ganhadores evidenciaram o crescimento dos setores de atividade 

econômica industrial vinculados à produção de bens de capital (mecânico e material 

elétrico e comunicação) e os setores de atividade econômica industrial vinculados à 

produção de bens intermediários elaborados e não elaborados (química e minerais não 

metálicos). Esse crescimento compôs objetivos explícitos do II PND, tendo em vista a 

promoção de substituição de importações desses bens e a ampliação da participação dos 

mesmos no universo dos bens manufaturados de uso intensivo de tecnologia e de capital 

na pauta de exportação. 

A modernização da agricultura figurou como uma grande preocupação do 

Governo Geisel e também se fez presente no II PND. Obviamente, aspectos como a 

remessa de lucros das multinacionais, os custos financeiros do padrão de endividamento 

externo e a demanda crescente de bens de capital e bens intermediários elaborados, além 

é claro dos custos do petróleo e seus derivados, exerciam forte pressão sobre o balanço de 

pagamentos, cujo ‘equilíbrio’ dependia de superávits obtidos na balança comercial, 

gerados fundamentalmente por meio da exportação de bens primários e bens 

manufaturados e semimanufaturados intensivos no uso de recursos naturais, com 

destaque para os bens agropecuários.  

Nesse contexto, o IPEA estabeleceu relações com o Banco Mundial, tendo em 

vista encaminhar alguns dos seus técnicos para realizar cursos em Washington, que 
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articulavam agricultura moderna e indústria, que posteriormente deveriam ser repassados 

no Brasil. Conforme José Cláudio Ferreira da Silva
164

: 

 

No Banco Mundial havia um programa de projetos agroindustriais, uma 

certa ligação entre agricultura e indústria. Na época, nossa agricultura 

era muito atrasada, e interessou ao governo federal montar um curso 

aqui no Brasil. Fui para Washington justamente para acompanhar esse 

curso e trazê-lo para o Brasil. (SILVA, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e 

HIPPOLITO, 2005, p. 282) 

 

Os cerrados assumiram um capítulo à parte no processo de modernização da 

agricultura e de ampliação da pauta de exportação. Até o início dos anos 1970, os 

cerrados não recebiam a atenção devida do Governo Federal, tendo em vista se constituir 

em parte integrante mais efetiva da expansão da fronteira da agricultura brasileira. Em 

decorrência, não havia articulação entre os ministérios que estabelecessem políticas 

públicas para os cerrados.  

Estudos sobre os cerrados estavam sendo realizados no IPEA desde o final dos 

anos 1960. Eles foram sistematizados pelo grupo de estudos de agricultura, coordenado 

por Maurício Rangel Reis
165

. Os estudos desse grupo apontaram o potencial dos cerrados 

para se constituir em nova fronteira da agricultura brasileira, recebendo do II PND uma 

articulação institucional e econômica nessa direção. O grande objetivo era a produção de 

grãos nos cerrados para a exportação e para a geração de matérias primas para as 

agroindústrias de base de grãos. 

Constituiu-se um processo no qual o IPEA coordenava estudos de aproveitamento 

dos cerrados pela perspectiva da modernização da agricultura por meio do aumento de 

produtividade via insumos modernos (fertilizantes, mecanização). O Ministério da 

Fazenda coordenava os financiamentos de curto prazo (VELLOSO, 2007).  

Uma articulação complexa foi sendo desenvolvida tendo em vista a organização 

do espaço, da produção e do escoamento dessa produção. Mobilizaram-se recursos para a 
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 José Cláudio Ferreira da Silva, graduado em Economia e em Matemática, com doutoramento em 

Economia pela EPGE-FGV, técnico do IPEA entre 1973 e 1995, foi secretário-geral adjunto da SEPLAN 

no biênio 1987/88. Dados extraídos de D’ARAUJO, Maria Celina, DE FARIAS, Ignez Cordeiro e 

HIPPOLITO, Lucia (Orgs.). José Cláudio Ferreira da Silva. In: IPEA – 40 Anos: uma trajetória voltada 

para o desenvolvimento. Depoimentos ao CPDOC. Rio de Janeiro: CPDOC/FGV, 2005. Entrevista 

concedida no Rio de janeiro, em 28 de outubro de 2004. 
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 Os estudos redundaram na publicação de “Aproveitamento atual e potencial dos Cerrados”, texto escrito 

por Maurício Rangel Reis. Segundo João Paulo dos Reis Velloso, este trabalho, “elaborado no início dos 

anos setenta e publicado em 1973 (...), foi essencial (juntamente com a criação da Embrapa, em 1973) para 

a expansão da fronteira agrícola do País, incorporando, na época, parte de Minas e os estados de Goiás e 

Mato Grosso. Isso se efetivou principalmente através da aprovação do POLOCENTRO – Programa de 

Desenvolvimento dos Cerrados, durante o Governo Geisel” (VELLOSO, 2007, p. 195). 
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criação de infraestrutura na Região Centro-Oeste, na qual se concentra a maior parte dos 

cerrados, a exemplo do financiamento do Banco Mundial para a construção da Br-364, 

interligando os Estados de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Acre, de modo a 

permitir o escoamento da produção das regiões Norte e Centro-Oeste para a Região 

Sudeste e para a exportação. O Ministério do Planejamento e o IPEA empenharam-se 

para a criação e manutenção da EMBRAPA, inicialmente voltada prioritariamente para 

os cerrados (ENTREVISTADO 1). 

O IPEA se envolveu na criação do POLOCENTRO (Programa de 

Desenvolvimento dos Cerrados), no Governo Geisel, tendo em vista viabilizar projetos e 

financiamentos para os cerrados. O IPEA fazia-se presente com um ou dois técnicos neste 

e em outros programas e os articulava junto aos ministérios (do Interior, da Agricultura, 

da Fazenda), governos estaduais, INCRA, Banco do Brasil e superintendências regionais. 

Nesse contexto, o IPEA também contribuiu para a definição dos recursos orçamentários 

dirigidos para os cerrados, a exemplo do PIN-PROTERRA (ENTREVISTADO 1). 

Finalmente, as pesquisas pioneiras em torno dos processos de fixação do 

nitrogênio nas plantas por meio de bactérias
166

 foram decisivas para potencializar as 

iniciativas governamentais tomadas na direção da transformação dos cerrados na nova 

fronteira da agricultura brasileira, pela via da incorporação das técnicas de modernização 

agropecuárias e da conformação das cadeias produtivas agroindustriais. 

Pode-se afirmar que a participação do IPEA, nos planos econômicos 

desenvolvidos entre 1964 e 1979, foi informada pelo compromisso estabelecido entre as 

frações burguesas dominantes e as elites políticas tradicionais e político-administrativa no 

sentido de orientar o Estado na direção da consolidação da estrutura produtiva industrial e 

da infraestrutura econômica no país como condição de modernidade. Compromisso este 

que se estendeu do primeiro Governo Vargas ao Governo Geisel. Essa participação 

também foi informada pelo novo bloco histórico configurado no país entre o Plano de 

Metas e a institucionalização da ditadura militar, no âmbito do qual se desenvolveu o 

capitalismo oligopolista dependente e o Estado autoritário e tecnocrático.  

O crescente protagonismo que o Ministério do Planejamento e o seu órgão 

técnico-científico – o IPEA – assumiram em torno dos planos econômicos (que eram de 

fato planejamentos estratégicos (ou de longo prazo) de Estado) e da coordenação dos 

mesmos, concorreu para a criação do Sistema Federal de Planejamento em 1972 e, 

                                                 
166

 Johana Döbereiner, Engenheira Agrônoma e pesquisadora da Embrapa, foi quem liderou estas 

pesquisas.   
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sobretudo, para a sua reestruturação em 1974, quando da transformação do Ministério de 

Planejamento em Secretaria de Planejamento da Presidência da República (SEPLAN), 

com a incumbência de co-planejar e coordenar a atuação dos ministérios setoriais e dos 

órgãos federais da administração indireta, e da estruturação do IPEA como um 

conglomerado de institutos e coordenadorias, com a atribuição de coordenação auxiliar à 

própria SEPLAN. O protagonismo que o IPEA e seus técnicos vivenciaram nesse 

período, em particular na elaboração dos estudos e diretrizes dos planos econômicos 

marcou profundamente as representações institucionais do IPEA e os papéis sociais 

desempenhados por seus técnicos.  

 

1.2.5. O IPEA como instância de crítica e liberdade e de construção institucional 

O IPEA como instituição que exercia uma “consciência crítica de governo”, que 

proporcionava um contexto de liberdade de opinião e criação e que assumia a função de 

criação de instituições, também foi integrada às representações institucionais do IPEA e 

aos papéis sociais desempenhados por seus técnicos, sobretudo no período compreendido 

entre 1964 e 1979. Nesse sentido, é importante identificar as possibilidades e os limites 

estabelecidos para o IPEA em termos de exercício de crítica, de liberdade de atuação e de 

promoção de instituições, bem como o conteúdo ideológico – entendido aqui como falsa 

consciência – presentes em textos e depoimentos que discorrem sobre a trajetória da 

instituição. 

A expressão “consciência crítica de Governo” foi concebida pelo ex-ministro do 

Planejamento, Roberto de Oliveira Campos, e pelo ex-ministro, ex-secretário do 

Ministério do Planejamento e ex-presidente do IPEA, João Paulo dos Reis Velloso, para 

designar o desempenho de uma postura crítica do IPEA em relação ao Governo Federal 

(VELLOSO, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2004, p. 27 e 26). Este 

desempenho compôs, informalmente, uma finalidade e um objetivo da instituição, mas 

que, em termos das concepções liberais democrático-representativas, deveria ser da 

sociedade civil.  

O planejamento estratégico de Estado nas democracias liberais representativas dos 

países centrais, na segunda metade do Século XX, não se circunscreveu às instâncias do 

Estado e do Governo. Movimentos sociais, lobbies e imprensa liberal materializavam 

formas de mobilização social e de debates que culminavam em níveis diversos de 

“consertação” e de “pactuação” política necessários à legitimação do planejamento em si, 

do governo e do parlamento, em termos mais próximos, e do Estado, em termos 
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mediatos. Em última instância as referidas “consertação” e “pactuação” giravam na 

acomodação contraditória, instável e desigual de interesses em torno do ‘fundo público’ 

(OLIVEIRA, 1998, p. 49-61).   

No Brasil, todavia, o planejamento (autocrático) se desenvolveu e floresceu à 

medida que o regime autoritário se institucionalizava, acompanhado de repressão aos 

movimentos sociais e de controle e censura sobre a própria imprensa liberal que se 

pretendeu independente. O surgimento da chamada “consciência crítica de governo” foi 

um arranjo necessário para agregar “crítica relativa” a um tipo de regime que se 

constituiu como reação à crítica em sua dimensão social, prática, mas também à crítica 

formal de caráter liberal-progressista. Nos anos 1960 e 1970, era uma “crítica” concebida, 

primeiramente, como elemento que permitisse ao regime calibrar suas ações políticas, 

tendo em vista obter maior eficácia na direção dos grandes objetivos políticos e 

econômicos traçados. Mas também a “crítica” como manifestação de um regime 

autoritário que se via (e/ou se apresentava) como regime transitório no processo de 

construção da ordem liberal e que se fantasiava como aberto ao pensamento.  

O IPEA, como ‘instituição técnico-científica’ composta, sobretudo por 

economistas técnicos no primeiro período da sua trajetória, voltada para o estudo e 

pesquisa econômica aplicada e relativamente distante das “rotinas de governo”, se 

conformou, por dentro do governo (e do Estado), na sua ‘consciência crítica’. Em tese, 

realizou o que os movimentos sociais e a imprensa liberal independente não poderiam 

realizar, isto é, a condução da crítica ao governo. Como essa crítica somente poderia ser 

realizada por ele próprio por meio do IPEA, isto foi, de fato, um processo de repressão da 

própria crítica. A “consciência crítica de governo”, circunscrita ao liberalismo autoritário, 

ao pragmatismo e ao desempenho de uma determinada ‘instituição técnica’, bem como 

tendo ela como ‘o’ canal ‘legítimo’ e ‘verdadeiro’ de manifestação dessa consciência, 

expressava o caráter transformista dessa “consciência” (GRAMSCI, 1979), bem como 

uma proposição de racionalidade e eficácia político-administrativa e econômica às ações 

governamentais. 

A “consciência crítica de governo” como finalidade e objetivo informalmente 

atribuído ao IPEA conformou, juntamente com a ideia da instituição como espaço de 

livre manifestação de opinião e de criação, uma cultura institucional
167

. O caráter 

                                                 
167

 Alcidez Villar de Queiroz, técnico do IPEA, reproduziu algumas características dessa cultura 

institucional, como a apreensão do IPEA como espaço de manifestação de liberdade, de elaboração de 

ideias e de desenvolvimento da criatividade, na seguinte passagem: “Então, nós resolvemos fundar um 
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mistificado dessa cultura ficou expresso no processo de construção da “consciência 

crítica” e nos momentos e formas em que esta se manifestava. 

Entre os técnicos que assumiram funções diretivas no IPEA há certo consenso de 

que a instituição não exerceu o que se convencionou denominar por “consciência crítica 

do governo”, nos anos 1960. Ocorreu um engajamento dos seus técnicos, sobretudo na 

elaboração de estudos macroeconômicos e setoriais e na elaboração de planos de governo 

sem uma visão crítica acerca do modelo de ‘desenvolvimento’ em curso no país. Alguns 

desses técnicos afirmaram que a carência de dados sobre os efeitos sociais desse 

‘desenvolvimento’ concorreu para tanto (ENTREVISTADOS 1, 2 e 3).  

Alguns técnicos entrevistados afirmaram que tinham plena consciência dos limites 

e possibilidade da atuação do IPEA, sob o contexto da ditadura militar. Afirmaram que 

aos jovens saídos da universidade e que almejavam interferir nos rumos do país restavam 

a atuação profissional em alguns órgãos do Estado que asseguravam alguma liberdade de 

atuação, a exemplo do IPEA, ou a resistência ao regime militar (ENTREVISTADO 2 e 4)
 

168
. 

Todavia, diversos técnicos e ex-técnicos do IPEA afirmaram ter ocorrido 

reclamações de gestores públicos, como ministros e secretários gerais, com relação a 

determinadas análises ou orientações econômicas. Foram reclamações pontuais, 

prontamente contornadas por João Paulo dos Reis Velloso, então presidente da 

instituição. Mesmo com a promulgação do AI-5, em 1968, segundo os referidos técnicos, 

a instituição e seus profissionais não sofreram censura ou qualquer tipo de coação
169

. 

Segundo Hamilton de Carvalho Tolosa, mesmo no início dos anos 1970 não havia 

sido formada uma “consciência crítica de governo” acerca do projeto de desenvolvimento 

em curso no país. Os técnicos basicamente recebiam dados e informações do IBGE e de 

outras instâncias do Governo Federal e dos governos estaduais, formulavam indicadores e 

conduziam análises, tendo em vista propor políticas públicas. Mas a ausência da referida 

“consciência” não impediu o surgimento de críticas a alguns aspectos do processo de 

‘desenvolvimento’ em curso no país. Tolosa salientou que “na época, o governo militar se 

                                                                                                                                                  
outro jornal [...] como uma forma da gente botar pra fora o que a gente tava pensando. Então, criamos o 

jornal O Ruminante. O lema era o seguinte: Uns ruminam capim, outros ideias, o essencial é assimilar” 

(QUEIROZ, in: GALINKIN, 1989). 
168

 Arthur Candal traduziu anseios de técnicos jovens incorporados no IPEA na seguinte passagem: 

“Evidentemente a gente viu o IPEA como um instrumento de direcionalidade. (...) A gente tinha muita 

consciência das limitações políticas” (CANDAL, in IPEA, 1989, S/N). 
169

 Embora o SNI (Serviço Nacional de Informações) mantivesse uma DSI (Divisão de Segurança e 

Informação) no IPEA – como de resto em todos os ministérios, fundações, etc. –, não ocorreu repressão ou 

censura durante a ditadura militar (D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005). 
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permitia ter algumas pessoas que nem sempre diziam o que ele queria ouvir, e Reis 

Velloso foi fundamental nisso, porque nunca permitiu uma interferência muito forte no 

Ipea” (TOLOSA, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 157).  

Albert Fishlow e Pedro Malan, entre outros, desenvolveram, no início dos anos 

1970, estudos nos quais demonstraram que o processo de modernização industrial em 

curso no país era acompanhado por um processo de concentração de rendas. Em reação a 

esses estudos, sob influência do então Ministro da Fazenda Antônio Delfim Netto, Carlos 

Langoni publicou estudos contestatórios. A metodologia adotada por Albert Fishlow e 

Pedro Malan consistiu em uma análise comparada entre o Censo Demográfico de 1960 e 

o Censo Demográfico de 1970, realizados pelo IBGE (FISHLOW, in: D’ARAUJO, DE 

FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 50-56).  

A hipótese de Albert Fishlow para o processo de concentração de rendas, não 

investigada posteriormente por ele, era de que esse processo teria decorrido da política de 

contenção do salário mínimo que teve curso a partir do golpe militar de 1964. Subjacente 

à interpretação de Albert Fishlow e de Pedro Malan, o ‘desenvolvimento’ econômico em 

curso no país, e industrial em particular, não contribuiu com a distribuição de renda (e a 

redução da pobreza) por conta dos efeitos da política salarial, e não por uma estrutura e 

dinâmica própria que decorresse do caráter desse desenvolvimento. Portanto, decorreu, 

basicamente, de opções de política econômica, ignorando aspectos como a inserção 

dependente do país do sistema capitalista mundial, ou o processo de distribuição 

regressiva de rendas acarretada pela transformação dos oligopólios multinacionais 

produtores de bens de consumo duráveis nos segmentos mais dinâmicos da estrutura 

produtiva industrial (FISHLOW, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 

53 e 54). 

Albert Fishlow divulgou esta pesquisa no meio acadêmico norte-americano e no 

Banco Mundial. Segundo Fishlow: 

 

(...) escrevi um artigo que apresentei na convenção da Associação 

Americana de Economia. Hollis Chenery, que agora estava trabalhando 

no Banco Mundial, presidia a sessão, e logo depois da reunião fui 

chamado ao Banco Mundial, que estava interessado no problema de 

distribuição de renda e fazia estudos em outros países. Falei também 

com Robert MacNamara
170

, presidente do Banco, que estava igualmente 

                                                 
170

 Robert Macnamara, mestre em Administração de Negócios por Harvard e coordenador de operações e 

logística de combate na Segunda Guerra Mundial, integrou um grupo de ex-oficiais empregados pela 

FORD, nos anos 1950, para incorporar no processo de reestruturação da empresa conhecimentos e 

experiências militares. Alcançou a presidência da FORD em 1960. Afastou-se da empresa para assumir a 
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interessado no problema. (FISHLOW, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e 

HIPPOLITO, 2005, p. 54) 

 

Essa passagem demonstra a preocupação do Banco Mundial em acompanhar os 

efeitos sociais que a industrialização e a modernização econômica em curso nos países 

periféricos acarretavam em termos de deterioração das condições sociais. Uma ação 

institucional voltada para a medição, monitoramento e avaliação dos custos sociais (ou 

dos limites) que as sociedades periféricas poderiam suportar. Ela também demonstra as 

interações estabelecidas entre as universidades e o meio acadêmico norte-americano e as 

instituições multilaterais, exemplarmente representado no fluxo dos trabalhos econômicos 

e sociais entre estas estruturas, ou a circulação de quadros técnicos da elite político-

administrativa norte-americana nas estruturas tecnoburocráticas dos Estados Unidos e nas 

instituições multilaterais, retratada na pessoa de Hollis Chenery, que anteriormente 

ocupava funções dirigentes na USAID e que passou a ocupá-las no Banco Mundial. 

Considerando a cronologia do processo no qual os temas sociais conformaram a 

“agenda social” do IPEA, configurando o acompanhamento e avaliação de políticas 

públicas propriamente sociais, a controvérsia sobre a distribuição de renda no Brasil dos 

anos 1970 pode ser considerado o primeiro momento de uma fase inaugural desse 

processo, quando os temas dessa agenda ganharam relevo dentro do IPEA. Esse primeiro 

momento da fase inaugural foi seguido pelos estudos desenvolvidos pelo CNRH em torno 

de temas como alimentação e nutrição e saúde e saneamento, que redundaram em 

políticas, programas e ações governamentais, conforme anteriormente demonstrado 

(ENTREVISTADO 2 e 5).  

Fez-se presente em alguns economistas técnicos do INPES, no mesmo período, a 

crítica da teoria do crescimento do bolo antes da sua distribuição. Conforme Hamilton de 

Carvalho Tolosa, a concentração de renda no país representou um fator de contenção do 

crescimento de forma duradoura (TOLOSA, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e 

HIPPOLITO, 2005, p. 164). Segundo Tolosa: 

 

Muito embora fosse a época do milagre econômico, havia entre nós a 

percepção de que o país poderia crescer com mais igualdade. Tudo era 

grande, tudo era entusiasmo, mas alertávamos: “Isto não continuará 

para sempre; não se conseguirá manter esse ritmo de crescimento se o 

país não passar por uma série de reformas, sendo a redistribuição de 

                                                                                                                                                  
Secretaria de Defesa dos Estados Unidos, em 1961. Afastou-se dessa secretaria em 1968, tendo em vista 

assumir a presidência do Banco Mundial, se mantendo à frente dessa instituição até 1981. 
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renda a principal delas. As riquezas estão muito concentradas, e isso vai 

acabar atuando como um freio ao próprio crescimento”. 

Naquela época havia a pretensão de apresentar propostas nitidamente 

brasileiras, voltadas para atender às condições brasileiras, o que é meio 

sonhador, uma vez que a economia é uma só; é bem mais uma questão 

de ênfase. Mas na época falava-se muito de um modelo brasileiro de 

crescimento. (TOLOSA, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 

2005, p. 164) 

 

Um novo marco da tomada de “consciência crítica de governo” nos termos acima 

apresentados teve início na segunda metade dos anos 1970, no debate em torno do 

balanço de pagamentos e da continuidade do processo de industrialização por substituição 

de importações. Bonelli e Malan (1976, 1983) realçaram que o quadro de crise da 

economia brasileira, iniciado a partir de 1973/74, não decorreu apenas de fatores 

exógenos (elevação do preço do barril de petróleo e derivados, dos bens de capital e de 

bens intermediários elaborados, da queda dos ‘preços relativos’ das commodities e da 

retração do mercado mundial), mas também de fatores endógenos. Realçaram como tais, 

problemas vinculados à ampliação da importação de bens de capital e de bens 

intermediários, à medida que a industrialização por substituição de importações 

avançava, e ao desequilíbrio intersetorial da estrutura produtiva industrial e carência de 

coordenação do crescimento entre os diversos setores de atividade econômica dessa 

mesma estrutura produtiva, o que concorria para o superdimensionamento de 

determinados setores, com elevado coeficiente de ociosidade e comprometimento do 

pagamento/acumulação do capital investido, e para o subdimencionamento de outros, 

com problemas de oferta e consequente pressão inflacionária
171

. Supostos erros de 

política econômica foram apontados, mas se situavam no contexto mais geral acima 

diagnosticado.  

Bonelli e Malan (1976) realçaram que estes problemas concorriam para a queda 

do crescimento econômico, a elevação da inflação e o desequilíbrio do balanço de 

pagamentos. A continuidade da manutenção do crescimento econômico previsto pelo II 

PND, tendo em vista aspectos como a ampliação da extração e processamento de 

petróleo, a instalação do setor petroquímico e a ampliação dos setores produtores de bens 

de capital e de bens intermediários elaborados, embora pudessem usufruir da manutenção 

da elevada liquidez internacional, devia ocorrer à custa de financiamento externo 

contratado a taxas não prefixadas, sob economia internacional desacelerada e com os 
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 Estudos e pesquisas em torno do balanço de pagamentos e da continuidade do processo de 

industrialização por substituição de importações, sob contexto de crise e instabilidade, redundaram em 

artigos e reflexões produzidos por Regis Bonelli e Pedro S. Malan, no INPES, desde a crise de 1973/74.  
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preços das commodities deteriorados. Neste contexto, o II PND era uma aposta em um 

“incerto possível cenário externo favorável”, o que não seria prudente, pois a não 

conformação deste “cenário” ameaçaria as reservas cambiais, acentuaria o endividamento 

de curto prazo e exerceria novas pressões inflacionárias. Para os autores: 

 

As questões de importância passaram a ser as relacionadas às 

alternativas de política econômica disponíveis para minorar as 

consequências da crise a curto prazo e a encaminhar soluções de longo 

prazo para um problema agravado pelo petróleo, mas certamente não 

redutível às consequências de elevação dos preços internacionais deste 

particular produto. (BONELLI e MALAN, 1976, p. 363) 

   

Bonelli e Malan (1976) não questionavam a pertinência da industrialização por 

substituição de importações, mas sim os limites e possibilidade de um novo ciclo 

econômico de crescimento acelerado em um contexto internacional adverso e de cenário 

futuro incerto, quando a economia brasileira na segunda metade dos anos 1970 herdava 

problemas estruturais e problemas advindos do ciclo econômico de 1967/73. Realçaram, 

de forma particular, o fato de que os ciclos econômicos expansivos anteriormente 

desencadeados no país partiram de coeficientes de ociosidade produtiva industrial 

elevados e de conjunturas econômicas internacionais favoráveis (comércio internacional 

aquecido e/ou em expansão e elevada liquidez internacional), sendo desencadeados por 

meio de uma política monetária expansiva. Ao longo dos ciclos, quando os coeficientes 

de ociosidades estavam completamente ocupados, ocorreram os novos investimentos.  

O II PND, em contrapartida, estava sendo iniciado com um coeficiente de 

ociosidade industrial muito elevado, oriundo de investimentos realizados no biênio 

1971/72. Outra adversidade decorria do fato dos novos investimentos se concentrarem 

nos setores de atividade econômica produtora de bens de capital e de bens intermediários, 

de investimento de grandes montantes de capital, de implantação demorada e de retorno 

em longo prazo, bem como o II PND não dispunha de uma conjuntura internacional 

favorável
172

.  

Realçaram, ainda, que as importações de bens de capital cresciam muito acima 

das exportações à medida que a industrialização avançava no país. Um fator central dessa 

realidade vinculava-se à atuação das multinacionais, que voltadas para o mercado interno 
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 Carneiro (2002) chamou a atenção para o fato de que um dos fatores desencadeadores do II PND foi a 

preservação de taxas elevadas de crescimento econômico para que fosse viabilizado o 

pagamento/acumulação dos investimentos realizados entre 1971/72, quando a capacidade industrial ociosa 

precedente ao início do ciclo econômico de 1967/73 se esgotou completamente. 
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realizavam investimentos na forma de importações de bens de capital dos seus países de 

origem, com pouco efeito sobre os setores de atividade econômica produtores de bens de 

capital dentro do país. Sobre o desenvolvimento dos setores de atividade econômica 

voltados para a produção de bens de capital, os autores afirmaram que:  

 

O peso do capital estrangeiro atual no setor é de tal ordem que a 

chamada “substituição de importações” ou se faz com o seu concurso – 

e em função de seus interesses globais e lucratividade esperada – ou 

provavelmente não se fará no ritmo e prazo requeridos. Isso, na 

verdade, não constitui novidade em termos de experiência histórica de 

desenvolvimento brasileiro. Ironicamente, aquilo que alguns chegaram 

a considerar uma oportunidade única para uma “mudança de modelo 

econômico”, na verdade mais provavelmente será apenas a ratificação e 

o reforço de uma das linhas básicas que configuram o desenvolvimento 

industrial no Brasil desde os anos 50: elevação dos investimentos 

públicos e manipulação de incentivos visando elevar a rentabilidade 

privada dos setores onde o capital estrangeiro é não só relativamente 

mais importante, mas imprescindível à continuidade do processo dado 

seu controle sobre a variável chave: Tecnologia. (BENELLI e MALAN, 

1976, p. 404) 

 

Assim, eles colocavam em dúvida se a internalização dos setores de atividade 

econômica produtores de bens de capital e de bens intermediários elaborados iriam 

permitir a efetiva substituição de importações destes bens, isto é, fazer com que os custos 

das importações desses bens recuassem em relação às exportações em termos de valor.  

Os autores também assumiram uma posição crítica em relação à política 

econômica presente no II PND, realçando não apenas aspectos conjunturais, mas também 

“estruturais”. Todavia, por crítica aos aspectos “estruturais” não estão presentes a crítica 

ao modelo econômico desenvolvimentista e ao padrão de acumulação e financiamento 

dependente-associado, mas a certas características e dinâmicas da estrutura produtiva, em 

especial a industrial. Segundo os autores: 

 

Atualmente, como no passado, os fenômenos ‘recorrentes’ de 

desequilíbrio no balanço de pagamentos e aceleração da inflação estão 

expressando, não tanto erros de política econômica passada ou 

incompetência em sua formulação atual como querem alguns, mas antes 

fenômenos reais associados às características do processo de formação 

de capital em uma estrutura econômica desequilibrada, como ainda é o 

caso do Brasil. É imperioso aprofundar a questão para além das querelas 

“técnico-acadêmicas” acerca de erros e acertos de política econômica de 

curto prazo, na direção de um esforço por captar certas características 

estruturais da economia brasileira (e sua associada superestrutura 

política), que hoje, como no passado, configuram os (estreitos) limites 
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do possível em termos de opções de política econômica. (BONELLI e 

MALAN, 1976, p. 406) 

 

Os autores compreendiam que se o contexto internacional era desfavorável e o 

futuro incerto, a prudência econômica recomendava aguardar uma conjuntura 

internacional favorável e, ao alcançá-la, desencadear um novo boom econômico por meio 

de política de expansão monetária. Portanto, não se deveria desencadear nem um boom 

econômico sobre a estrutura industrial instalada, o que geraria demanda de insumos (com 

destaque para petróleo e derivados) e reposição e/ou incorporação de novos bens de 

capital, concorrendo para acentuar o desequilíbrio do balanço de pagamentos, e muito 

menos um boom criador de novas estruturas – que por suas características seria de retorno 

em longo prazo dos investimentos realizados – com efeitos deletérios maiores sobre o 

referido balanço, em que pese a eventual substituição de importações alcançada. 

Subentende que a condução da política econômica deveria ser orientada por uma via 

ortodoxa clássica, tendo em vista reduzir o crescimento econômico por meio de política 

de restrição monetária e de elevação da taxa de juros. 

Embora negassem, para os autores a questão colocada na conjuntura ainda era de 

“política e coordenação econômica”, mas buscando equacionar investimento, boom 

econômico e conjuntura (endógena e exógena), de modo a evitar inflação desencadeada 

com a plena ocupação da capacidade produtiva industrial, investimento (por meio da 

aquisição de bens de capital e de novas instalações produtivas) anteriormente a ciclos 

recessivos, condução de substituição de importações que não implicasse em ampliação 

relativa de exportações e expansão da atividade econômica desencadeada a partir de 

coeficiente de ociosidade produtiva (e não para forçar a absorção de potencialidade 

produtiva excedente oriundo de investimentos recentemente realizados). Nesta 

perspectiva, era possível conduzir o processo de ampliação/diversificação de estrutura 

produtiva industrial e da economia em geral sem acarretar desequilíbrio sobre o balanço 

de pagamento e o nível de inflação. 

Enfim, as críticas focavam a política e a coordenação econômica. A crise de 

acumulação, de financiamento, de endividamento, de inflação, emergiam de erros 

presentes na condução da referida política e coordenação e dos limites da estrutura 

produtiva, não do modelo econômico desenvolvimentista ou do padrão de acumulação e 
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financiamento sobre o qual ele se articulava
173

. Daí a importância para os autores, 

subentendido no texto, de se considerar o momento oportuno da condução da política de 

substituição de importações (em termos de conteúdo, conjuntura, coordenação e duração), 

posto que, acredito, ela constituia em parte integrante e instrumento do modelo 

econômico desenvolvimentista e exercia forte pressão sobre o padrão de acumulação e 

financiamento dependente-associado. 

 

Tabela 4. Brasil: indicadores de endividamento e solvência externa - 1964-1990 (US$ 

milhões) 

Ano 
Divida externa 

bruta/a 

Reservas 

internacionais /b 

Divida externa 

líquida 

Dívida externa 

líquida/exportações bens 

Rendas 

(%exportações bens)/c 

1964 3.294 244 3.050 2,13 13,2 

1965 3.823 483 3.340 2,09 16 

1966 3.771 421 3.350 1,92 15,9 

1968 4.092 257 3.835 2,04 15,8 

1969 4.635 656 3.979 1,72 14,6 

1970 6.240 1.187 5.053 1,84 22,6 

1971 8.284 1.723 6.561 2,26 25,1 

1972 11.464 4.183 7.281 1,82 17,8 

1973 14.857 6.416 8.441 1,36 17,6 

1974 20.032 5.269 14.763 1,86 16 

1975 25.115 4.040 21.075 2,43 23,2 

1976 32.145 6.544 25.601 2,53 25,5 

1977 37.951 7.256 30.695 2,53 28,2 

1978 52.187 11.895 40.292 3,18 33,7 

1979 55.803 9.689 46.114 3,03 36,5 

1980 64.259 6.913 57.346 2,85 34,9 

1981 73.963 7.507 66.456 2,85 44,1 

1982 85.487 3.994 81.493 4,04 67,2 

1983 93.745 4.563 89.182 4,07 50,4 

1984 102.127 11.995 90.132 3,34 42,6 

1985 105.171 11.608 93.563 3,65 44 

1986 111.203 6.760 104.443 4,66 49,9 

1987 121.188 7.458 113.730 4,34 39,7 

1988 113.511 9.140 104.371 3,09 36,1 

1989 115.506 9.679 105.827 3,08 36,8 

1990 123.439 9.973 113.466 3,61 37,5 

Fonte: Banco Central (site internet). 

 

Bonelli e Malan (1983), ao tecer um olhar retrospectivo sobre os anos que 

praticamente coincidiram com a vigência do II PND, qual seja, o período 1973/78, 
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 Francisco de Oliveira, por meio da obra ‘A economia brasileira: Crítica à razão dualista’, já avançava esta 

reflexão anteriormente à elaboração do artigo de Regis Bonelli e Pedro S. Malan (OLIVEIRA, 1975). 
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compreenderam que a economia pode crescer porque o governo retardou no tempo os 

custos do ajuste à nova (e adversa) situação internacional, marcada por aspectos como 

recessão mundial, elevação dos custos do petróleo e derivados e deterioração dos termos 

de troca. Isto tinha sido possível devido a recorrência “ampliada” ao endividamento 

externo – que passou, em termos líquidos, de US$ 8.441 bilhões, em 1973, para US$ 

40.292 bilhões, em 1978, conforme Tabela 4, apresentada anteriormente –, mantendo 

artificialmente o equilíbrio do balanço de pagamentos pela via do endividamento externo. 

Bonelli e Malan (1983), embora situados na conjuntura da política econômica de 

‘ajuste externo’ da primeira metade dos anos 1980, não identificaram a crise em curso 

nos anos 1970 como parte de uma crise e/ou transição de padrão de reprodução do 

capital, de uma conjuntura que acomodasse uma estratégia de afirmação do domínio dos 

países centrais e seus capitais financeiros sobre os países periféricos, de instabilidades 

econômico-financeiras decorrente da disputa de hegemonia entre as moedas conversíveis 

no mercado mundial, de restrição das margens de concessão do exercício de hegemonia 

por parte dos Estados Unidos aos países periféricos e demais países centrais, de uma crise 

como manifestação de contradições entre capital e trabalho, ou mesmo de uma tendência 

de queda da taxa média de lucro precipitada nos países centrais. Para eles, o processo 

tinha decorrido de um ciclo de crise recessiva emergido da própria dinâmica do mercado. 

Compartilhavam da percepção que R. Comment Cooper possuía acerca da crise que os 

países periféricos viviam nos anos 1980, como sendo uma crise herdada dos anos 1970. 

Segundo Cooper: 

 

(...) em muitos países semi-industrializados e em vários menos 

desenvolvidos, existe hoje um grau de precariedade financeira que é 

muito mais amplo do que em qualquer época desde pelo menos 1950. O 

que ocorreu foi que um certo número de países tomou decisões 

consciente, e acredito que racionais, de evitar a recessão. Escolheram 

não experimentá-la em 1974/75, tomando emprestado no exterior para 

manter o crescimento e a demanda doméstica – a dívida externa 

consequentemente cresceu. Estes países entraram em um jogo que 

acredito racional e que, na verdade, foi positivo para a economia 

mundial como um todo, porque ajudou a limitar a extensão da recessão. 

‘Mas foi um jogo que estes países essencialmente perderam’. A 

recessão foi muito mais aguda e longa do que se antecipava à época, e 

agora estes países enfrentam sérias decisões sobre quanto recuar e como 

realizar este recuo (...). (COOPER apud BONELLI e MALAN, 1983, p. 

13) 
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Bonelli e Malan (1983), seguindo Cooper, realçaram que se tratava de um “jogo”, 

onde o país realizou uma “aposta” – o processo de endividamento para protelar ajustes – 

em um contexto internacional e nacional desfavorável – a extensão, profundidade e 

duração da crise mundial e o desequilíbrio do balanço de pagamentos herdado do milagre 

econômico em função de aspectos como os efeitos deletérios que a importação de bens de 

capital, de bens intermediários elaborados e de petróleo exercia sobre a balança 

comercial. É como se a economia obedecesse a um movimento evolucionário, com etapas 

de aceleração e de recessão, para os quais os países deviam estar preparados estrutural – 

por exemplo, conduzindo coordenação e equilíbrio entre os diversos setores de atividade 

econômica industrial – e conjunturalmente – por exemplo, implementando política 

econômica ‘adequada’ ao contexto. Eles não identificaram elementos determinantes da 

crise em curso em termos internacionais e/ou transformações em curso no capitalismo 

mundial, embora situados na primeira década dos anos 1980. 

Para os autores, o governo “jogou” e “apostou mal”. A “aposta” não parecia 

perdida, entre 1974 e 1978, porque o barril de petróleo estabilizou em torno de US$ 12 

(conforme demonstra a Tabela 5), a liquidez internacional foi preservada por meio dos 

petrodólares, as importações foram reduzidas através de sobretaxação de bens “não 

vitais” e a substituição de importações e condução de exportações de bens de capital e de 

bens intermediários foram ampliadas.  

 

Tabela 5. Elevação do preço do barril de petróleo (US$) – 1971-1981 

Ano 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981   

 

(US$/Barril) 

 

3 

 

3 

 

4 

 

12 

 

13 

 

13 

 

14 

 

14 

 

21 

 

33 

 

37 

Fonte: OPEP (2010). 

 

Todavia, a elevação do preço do barril de petróleo (de US$ 14, em 1978, para 

US$ 33, em 1980, conforme demonstra a Tabela 5) e a elevação da taxa internacional de 

juros real (de 1% ao ano, em 1978, para 8% ao ano, em 1981, conforme demonstra a 

Tabela 6) evidenciaram as limitações da economia brasileira. Em consequência, ocorreu a 

deterioração das transações correntes, conforme demonstrado na Tabela 3
174

. 

 

                                                 
174

 Os autores não indicaram a ocorrência de pressões internacionais para o endividamento em petrodólares, 

com juros não pré-fixados, nos anos 1970, como realçaram Goldenstein (1986) e Munhoz (2006). 
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Tabela 6. Trajetória da taxa internacional de juros reais (% ao ano) – 1971-1981 

Ano 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981   

(% ao ano) 

 

(juro real) 

 

1 

 

2 

 

2 

 

0 

 

-1 

 

0,5 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1,5 

 

8 

 

(juro nominal) 
5,5 5 8 11 8 7 6,5 8,6 13 15 18 

Fonte: Banco Central (1990). 

 

Conforme anteriormente salientado, a produção de dois números especiais de 

“Documentos de política econômica” entre o final de 1977 e início de 1978, quais sejam, 

“Bases para uma política redistributiva: instrumentos financeiros e de transferência de 

renda real”; e “Uma nova opção para a economia” também representaram um marco da 

tomada de “consciência crítica de governo”, posto que retomou elementos de crítica ao 

processo de concentração de rendas no país e salientou que essa concentração se 

constituía em um fator limitador de crescimento, bem como criticava os juros elevados, a 

recorrência aos capitais de curto prazo e a orientação econômica demasiadamente voltada 

para o mercado interno. O documento apresentou, ainda, a necessidade de uma reforma 

fiscal e de redução dos encargos sociais embutidos no custo da mão-de-obra para a 

geração de empregos (IPEA, 1989).  

A conformação da ‘consciência crítica’ acerca do projeto de desenvolvimento em 

curso no país, nos termos em que ela se deu, não redundou em uma reação dos dirigentes 

da instituição ou da SEPLAN que viesse a modificar o padrão de liberdade de atuação 

profissional vigente no IPEA, de modo que foi preservado o espaço de opinião e de 

criação nele consentidos. Vetos ou pressões de dirigentes do IPEA sobre resultados 

apresentados em estudos e pesquisas conduzidos pelos técnicos da instituição, e que 

desagradavam algumas esferas do Governo Federal, ocorreram episodicamente
175

 e sem 

grandes desdobramentos, nos anos 1970.
 
 

Entre técnicos que assumiram funções diretivas há certo consenso de que o IPEA 

foi um espaço de livre manifestação de opinião e de criação, com acentuada liberdade de 

produção intelectual. O ex-ministro do Planejamento João Sayad, em depoimento 

                                                 
175

 Os editores da revista Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE), do INPES/IPEA, vetaram um artigo 

em que Pedro Malan demonstrava o retrocesso da distribuição de renda no país, entre 1960 e 1970, com 

base nos Censos Demográficos levantados no referidos anos. O artigo terminou sendo publicado pela 

Revista de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, possível por conta do 

livre trânsito de ideias e de economistas entre instituições públicas e privadas de feições acadêmicas e de 

políticas econômicas aplicadas. Este foi um dos fatos de maior relevância quanto à interferência em 

trabalhos de economistas técnicos do IPEA (MALAN, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, 

p. 63 e 64).  
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concedido em 1989, considerando a trajetória do IPEA nos anos 1960 e 1970, expressou 

o referido consenso na seguinte passagem: 

 

O IPEA era um órgão muito importante para a formação da opinião 

pública sobre economia, entre os economistas. Lá tinha grandes 

economistas e o que se falava lá era importante porque nunca se sabia, 

como até hoje, se a voz do IPEA é uma voz acadêmica ou uma voz do 

governo, é uma voz misturada. (...) Na academia o IPEA era 

importantíssimo por ser o patrono da melhor revista de economia da 

época. (...) Uma revista do IPEA que saísse com um artigo criticando a 

distribuição de renda, por exemplo, tô lembrando os artigos do Malan, o 

superintendente do IPEA parecia um homem corajoso do ponto de vista 

acadêmico: “Pôxa, o Tolosa cobriu o Malan!”. Tô falando de outros 

tempos, tempos sem liberdade de imprensa. (SAYAD, in: GALINKIN, 

1989) 

 

João Sayad nesta passagem realçou a importância que o IPEA assumiu na 

construção de uma “opinião pública sobre economia, entre os economistas”, no primeiro 

período da sua trajetória história (1964/79). Interpretando esta passagem, segundo o 

referencial teórico adotado neste texto, pode-se concluir que o IPEA assumiu a condição 

de um intelectual orgânico institucional com grande poder de reverberação no âmbito do 

segmento dos economistas. Conforme Sayad, esta importância do IPEA decorreu da sua 

voz “misturada”, que integrava uma dimensão acadêmica, com implícita margem de 

independência relativa, e uma dimensão governamental, com direcionalidade para a 

pesquisa econômica aplicada. Mas podemos afirmar que esta importância também 

decorreu do usufruto de uma série de condições privilegiadas que a função de órgão 

público de planejamento proporcionava, como o acesso direto e em tempo real a dados 

econômicos e sociais, o trabalho de estudo e pesquisa técnico-científica como um dos 

focos de atuação da instituição (particularmente no INPES), a pós-graduação no exterior 

e presença de consultores estrangeiros na instituição situando-a no ‘estado da arte’ do 

pensamento e técnicas econômicas e o suporte financeiro para a promoção de publicações 

e encontros de economistas. 

João Sayad também realçou a importância do IPEA na construção da referida 

“opinião pública” pelo lado da postura “crítica” em relação a determinados aspectos da 

política econômica governamental ou dos seus desdobramentos sociais, a exemplo do 

processo de concentração de rendas nos anos 1960 e 1970, quando os espaços de livre 

manifestação de opinião eram restritos. Os superintendentes do IPEA, via de regra, 

asseguravam a manifestação “crítica” dos economistas técnicos da instituição. 
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Segundo diversos depoimentos de dirigentes e técnicos do IPEA constituiu-se na 

instituição um ambiente de liberdade para a escolha dos temas de estudo e pesquisa ou da 

orientação metodológica adotada por parte de um economista técnico individualmente ou 

de um grupo de trabalho. Também ocorreu a presença de uma pluralidade política na 

instituição, a exemplo de Pedro Malan e de Edmar Bacha, economistas de oposição 

vinculados ao MDB desde os anos 1970. Segundo o ex-ministro João Paulo dos Reis 

Velloso: 

 

Tudo isso, eu acho que vale a pena agente assinalar, foi feito dentro de 

uma visão politicamente pluralista, tanto quanto era possível ser 

pluralista à época. Quer dizer, nós deliberadamente, talvez seja, 

digamos, um cacoete meu, nós sempre quizemos evitar que se criasse 

uma igrejinha. (VELLOSO, in: GALINKIN, 1989) 

 

Nessa passagem, o ex-ministro João Paulo dos Reis Velloso evidenciou as 

limitações da pluralidade por ele salientada na trajetória do IPEA, qual seja, era plural o 

“quanto era possível ser”. Portanto, tratava-se, em última instância, de uma pluralidade 

consentida pelo regime militar.  

No contexto dessa pluralidade os requisitos fundamentais para a atuação dos 

técnicos do IPEA estabelecidos pelo ex-ministro João Paulo dos Reis Velloso eram os 

resultados em termos de produção e o rigor do trabalho. Segundo o ex-ministro, o IPEA 

deveria “acolher pessoas que tivessem talento, independentemente de suas preferências 

ideológicas” (VELLOSO, in: GALINKIN, 1989). Segundo Arthur Candal, o IPEA 

também foi marcado por um bom ambiente de trabalho, posto que “o Velloso conseguiu 

manter um clima extremamente propício ao diálogo” (CANDAL, in: GALINKIN, 1989). 

Nessa mesma direção Annibal Villanova Villela
176

 afirmou que: 

 

Um dos melhores tempos da minha vida foi atuando no IPEA. Um dos 

piores tempos da minha vida foi atuando na OEA, relacionando com 

ministros, embaixadores, vivendo brigando com eles. No IPEA foi um 

tempo extremamente bom porque eu lidava com pessoas profissionais 

[...], eram sérios [...]. Não havia o desonesto intelectual, o desonesto 

moral, havia um ambiente profissional muito bom. (VILLANOVA, in: 

GALINKIN, 1989) 

 

Essas passagens apontam na direção de que o IPEA constituiu-se em espaço de 

liberdade, diálogo, profissionalismo, competência e honestidade intelectual e moral. De 

                                                 
176

 Annibal Villanova Villela, graduado em Economia, técnico do INPES/IPEA. 
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que predominou na instituição uma convergência democrática entre os dirigentes e os 

seus economistas técnicos, posto que ela se construiu a partir das características desse 

campo e cultura institucional acima sumariado. 

Entretanto, a não ocorrência de práticas explicitamente repressoras não significa, 

por negação, a ocorrência de práticas democráticas. Os profissionais selecionados 

possuíam claramente origens sociais nas camadas médias superiores, visto que a 

realização de graduação e, principalmente, pós-graduação em nível de doutorado, em 

universidades norte-americanas e europeias, nos anos 1960 e 1970, eram restritas às 

camadas médias superiores e às elites políticas tradicionais e econômicas. Essa condição 

social, em termos ideológicos, concorria, objetivamente, para a resignação em face das 

relações sociais e políticas vigentes no país e, consequentemente, na instituição.  

As condições políticas e ideológicas presentes no Brasil e no mundo também 

concorriam para um alinhamento acrítico à denominada “missão” das instituições de 

Estado. Processos como a polarização ideológica em curso no país e no mundo, o fim do 

Estado de direito no Brasil, o anticomunismo presente nas camadas médias e superiores, 

o prestígio e fascínio exercidos pelos Estados Unidos e sua democracia representativa e a 

grande sedução ideológica desempenhada pela confluência entre desenvolvimento, 

centralização política, tecnocratismo e econometria, concorreram para a convergência das 

diversas vertentes liberais em torno de um sentido e sentimento de atuação representado 

pela mística “missão institucional”, direcionada para a ideia de “construção do Brasil”.  

Assim, finalidades e objetivos projetados moderavam, suplantavam ou mesmo 

sublimavam as contradições e conflitos mais próximos, em particular os de caráter 

político e ideológico emergidos no âmbito da teoria, ideologia e ciência liberais.  

A condição de profissionais possuidores de remuneração elevada e que 

desenvolviam atividades intelectuais em um espaço supostamente marcado pela liberdade 

de livre opinião e de criação, os situava como beneficiários de condições de trabalho 

excelentes à época. Todavia, eram profissionais cujos contratos de trabalho eram regidos 

pela CLT, praticamente destituídos de qualquer regimento ou estatuto que os protegesse 

de demissões sumárias e arbitrárias. Estas relações e condições de trabalho tendiam a 

torná-los, ao mesmo tempo, vulneráveis em termos de estabilidade contratuais e 

refratários a questionamentos e contestações que ultrapassassem os limites estabelecidos 

no IPEA, quais sejam, os exercícios de “consciência crítica de governo” e de liberdade de 

opinião e criação.   
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O processo de seleção dos técnicos do IPEA também concorreu para o 

estabelecimento de um padrão de relações políticas e profissionais marcado pela 

convergência de concepção, perspectiva e pragmática entre os dirigentes e estes técnicos, 

sobretudo os economistas. Indicações à priori e condução de entrevistas como os 

principais instrumentos do processo de seleção, objetivamente orientados por concepções 

ideológicas de conteúdo liberal, referenciais teóricos buscados na economia política de 

tradição norte-americana e idealização de perfil profissional de matriz positivista, pré-

figuravam a conformação do quadro técnico de um órgão que se pretendeu possuidor de 

uma ‘missão’: conceber e planejar, tecnicamente, políticas econômicas e sociais para o 

Estado e o Governo Federal na perspectiva da modernização e da industrialização do 

país. Portanto, sublimava o fato de se tratar do aprofundamento de um subsistema 

capitalista internacionalizado, dependente, sob regime político autoritário.  

Sedimentou-se um campo de relações sociais e políticas e uma cultura 

institucional no IPEA, dos anos 1960 e 1970, com grande poder de modelagem do 

processo de estruturação institucional subsequente da própria instituição, do Ministério de 

Planejamento e os órgãos desse ministério com os quais estabelecia relações mais 

estreitas e das instituições que seriam reestruturadas ou criadas com participação do 

IPEA. Embora ocorressem contradições, a exemplo do lugar que a pesquisa acadêmica e 

a assessoria técnica voltadas para a esfera governamental deveriam ocupar na instituição, 

elas não assumiam a condição de conflito, ocorrendo uma grande convergência 

ideológica, teórica, metodológica e pragmática. 

 Portanto, a compreensão dominante entre os técnicos e ex-técnicos e de ex-

dirigentes de que o IPEA foi um espaço de convergência democrática, no âmbito do qual 

reinou um contexto de livre manifestação de opinião e de criação, de escolha dos temas 

de estudo e pesquisa e de orientação metodológica foi a manifestação de um ‘consenso 

ativo’ em torno das teses liberais, o que lhe assegurou a condição de intelectual orgânico 

institucional. Tal ‘consenso’, no contexto do regime militar, nos anos 1960 e 1970, 

compreendeu a elaboração de concepções, iniciativas e práticas políticas que integrava a 

adaptação passiva e regressiva do país ao sistema econômico internacional nos quadros 

da dependência associada, o alinhamento político e ideológico aos Estados Unidos e a 

admissão do regime ditatorial como regime transitório necessário para o restabelecimento 

da ordem liberal democrático-representativa no futuro e a modernização e 

industrialização do país. Assim, era um consenso que integrava as reposições da 

subalternidade no contexto internacional, do desenvolvimento capitalista dependente-
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associado nos limites consentidos pela hegemonia norte-americana e das relações 

autoritárias e elitistas internamente ao país.  

O consenso ativo em torno das teses liberais, desde a sua gestão às abordagens 

temáticas realizadas, produzido e reproduzido no processo de criação e na trajetória que o 

IPEA vivenciou entre 1964 e 1979, não permitiu espaços para pensamentos econômicos 

alternativos ao pensamento econômico de tradição norte-americana, de cunho keynesiano 

ou monetarista. A ausência de pensamentos econômicos divergentes no IPEA, com 

destaque para os de matriz marxista, não ocorreu por acaso. 

No que tange a função de criação de instituições atribuída ao IPEA deve-se 

considera-la no contexto da construção institucional ampla que redundou na criação ou 

reestruturação de instituições, a exemplo do processo de formação do próprio IPEA. Tal 

construção foi sendo aprofundada à medida que a sociedade e a economia brasileira se 

complexificavam e que a institucionalização do regime militar avançava.  

A posição que o IPEA assumiu no sistema público de planejamento, sobretudo a 

partir da criação do Sistema Federal de Planejamento, tendia a situá-lo direta e 

indiretamente nos processos de criação de instituições públicas requeridas pelo modelo 

econômico desenvolvimentista e pelo regime militar. Em 1965, sob inspiração de Roberto 

de Oliveira Campos, o IPEA fez valer a sua condição de órgão construtor de instituições 

por meio da participação na criação do Fundo de Financiamento de Estudos de Projetos e 

Programas. Ele era um fundo contábil, sem personalidade jurídica, com o objetivo de 

criar programas de pós-graduação e de promover o financiamento de desenvolvimento 

científico e tecnológico no país. A administração desse fundo era realizada pela própria 

instituição (VELLOSO, 2007, p. 1996 e 1997). Em 1967, este fundo se transformou na 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP
177

), com a sua administração sendo 

transferida para o BNDES.  

Também sob iniciativa de Roberto de Oliveira Campos a instituição, juntamente 

com a FGV, desenvolveu um processo de reestruturação do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) em termos organizativos, metodológicos e jurídicos. 

Criado em 1936, como autarquia, o Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE) 

                                                 
177

 A FINEP é uma empresa pública vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, fundada em 1967. A 

sua atribuição é promover e financiar a inovação e a pesquisa científica e tecnológica em empresas, 

universidades, institutos tecnológicos e centros de pesquisa públicos ou privados. A FINEP foi decisiva 

para a criação de centros de pós-graduação e a estruturação da área de pesquisa em ciência e tecnologia no 

país. 
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foi transformado em fundação subordinada ao Ministério do Planejamento e Coordenação 

Geral, em fevereiro de 1967 (VELLOSO, 2007, p. 1997). 

Segundo João Paulo dos Reis Velloso a participação do IPEA em processos de 

“criação ou reestruturação de instituições para o desenvolvimento” (VELLOSO, 2007, p. 

196 e 197) passaram a fazer parte das atividades do IPEA. Entretanto, alguns 

entrevistados contestaram a dimensão atribuída a esta participação, realçando que o 

envolvimento do IPEA com processos de criação ou reestruturação de instituições foi, em 

geral, apenas marginal, restringindo-se basicamente aos técnicos presentes em altos 

cargos dos ministérios e dos seus órgãos e agências envolvidos com esses processos 

(ENTREVISTADO 2 e 3). 

De todo modo, independentemente da qualidade e da magnitude da participação 

do IPEA na criação ou reestruturação de instituições, deve-se reconhecer que essa 

instituição foi uma correia de transmissão de concepções, metodologias e pragmáticas 

oriundas da rede internacional de instituições formada no âmbito do padrão fordista-

keynesiano de reprodução do capital, repassadas no país por meio das “missões”, dos 

consultores, da bibliografia estudada e dos economistas técnicos do IPEA pós-graduados 

no exterior, sobretudo nos Estados Unidos. As concepções, metodologias e pragmáticas 

dessa rede passaram a ser reproduzidas nos processos de criação de instituições ou de 

reestruturação de instituições já existentes, bem como da formação de quadros técnicos, 

em especial ao longo dos anos 1970 (VELLOSO, 2007). 
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CAPÍTULO 2 

A CRISE DE FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO IPEA: 1980 A 1989 

 

2.1. O contexto da crise de função institucional do IPEA 

 

2.1.1. A formação do padrão flexível-neoliberal de reprodução do capital 

No início dos anos 1970, os limites do padrão fordista-keynesiano de reprodução 

do capital ficaram mais expostos nos modelos econômicos e padrões de acumulação e 

financiamento vigentes nos países centrais e periféricos. Nos países centrais, o 

movimento de resistência operária em torno do controle operário nas fábricas e empresas, 

em curso desde o final dos anos 1960, expandiu-se. Formaram-se conselhos e comissões 

de fábricas orientados tanto por objetivos que exploravam os limites do ‘modo de 

regulação econômico-social fordista’, como negociações acerca da incorporação de 

tecnologias às metas de produção e de produtividade, quanto por objetivos 

revolucionários, como o estabelecimento de formas de dualidades de poder entre capital e 

trabalho no âmbito de fábricas e empresas. Eric Hobsbawm, ao relacionar as lutas 

estudantis e operárias de 1968 com o fim da “Era de Ouro” do desenvolvimento 

capitalista no século XX, compreendeu que: 

 

(...) 1968 não foi nem um fim, nem um princípio, mas apenas um sinal. 

Ao contrário da explosão salarial, do colapso do sistema financeiro 

internacional de Bretton Woods em 1971, do boom de produtos de 

1972-3 e da crise da OPEP de 1973, não entra muito na explicação dos 

historiadores econômicos sobre o fim da Era de Ouro. Seu fim não era 

exatamente inesperado. A expansão da economia no início da década de 

1970, acelerada por uma inflação em rápida ascensão, maciços 

aumentos nos meios circulantes do mundo, e pelo vasto déficit 

americano, tornou-se febril. No jargão dos economistas, o sistema ficou 

“superaquecido”. Nos dozes meses a partir de julho de 1972, o PIB real 

nos países da OCDE subiu 7,5%, e a produção industrial real 10%. 

Historiadores que não esquecem como terminou o grande boom médio-

vitoriano bem poderiam ter se perguntado se o sistema não se 

encaminhava para uma queda. Teriam estado certos, embora eu não 

creia que alguém tenha previsto a queda de 1974. Tampouco, talvez, a 

levaram tão a sério quanto ela revelou ser, pois, embora o PND dos 

países industriais avançados na verdade caísse substancialmente – coisa 

que não acontecia desde a guerra –, as pessoas ainda pensavam em crise 

econômica nos termos de 1929, e não havia sinal de catástrofe. Como 

sempre, a reação imediata dos chocados contemporâneos foi buscar 

razões especiais para o colapso do antigo boom, “um incomum acúmulo 

de perturbações infelizes, sem probabilidade de se repetir na mesma 

escala, cujo impacto foi agravado por alguns erros inevitáveis”, para 
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citar a OCDE (Mc Cracken, 1977, p. 14). Os mais simplórios atribuíam 

tudo à ganância dos xeques do petróleo da OPEP. Qualquer historiador 

que atribui grandes mudanças na configuração da economia do mundo 

ao azar e a acidentes inevitáveis deve pensar de novo. E essa foi uma 

grande mudança. A economia mundial não recuperou seu antigo ritmo 

após o crash. Uma era chegava ao fim. As décadas a partir de 1973 

seriam de novo uma era de crise. (HOBSBAWM, 1995, p. 280 e 281) 

 

A expansão econômica internacional, ocorrida entre 1946 e 1973, apresentou 

esgotamento incontestável a partir da crise do petróleo (1973/74). Entre 1974 e 1983, a 

taxa média de expansão do PIB mundial foi de 3,0%, contrastando com a taxa média de 

expansão entre 1964 e 1973, que foi de 5,0%, conforme pode ser abstraída da Tabela 1. A 

crise econômica internacional e a consequente queda do nível de crescimento econômico 

desencadearam uma diversidade de interpretações quanto às suas causas. 

Marglin e Schor (apud CARNEIRO, 2002, p. 49) salientaram que ocorreu uma 

ruptura entre o crescimento do produto e da produtividade assegurado pela incorporação 

continuada do progresso tecnológico e o consequente aumento dos lucros das empresas e 

dos ganhos salariais dos trabalhadores, que perdurou entre 1946 e 1973/74. 

Argumentaram que esta ruptura teve como causa a elevação dos custos de produção e de 

distribuição em decorrência do choque de preços das matérias primas, em especial do 

petróleo cuja dependência e importância aumentavam em decorrência de aspectos como a 

transição final da matriz energética de uso do carvão para o petróleo e do boom do 

consumo de gasolina em função do crescimento da indústria automobilística e dos 

transportes rodoviários. Estes processos determinaram a elevação dos custos de produção 

e a redução das margens de lucro do capital e dos ganhos salariais, com consequente 

redução do investimento e da acumulação. Assim, rompeu a estratégia de crescimento 

econômico e de acumulação do capital apoiado em elevação de produtividade (e 

investimentos), projetada e transferida para o capital e o trabalho, gerando demanda 

futura de bens de capital e bens intermediários e de bens de consumo. Subliminarmente a 

esta abordagem, faz-se presente a ideia de um conflito distributivo latente tanto entre as 

frações do capital como entre capital e trabalho, desencadeado pela ruptura acima 

descrita. 

Luiz Gonzaga Belluzzo (1997) e Ricardo Carneiro (2002) realçaram que as 

rivalidades e conflitos entre os países centrais também concorreram para a desaceleração 

do crescimento do produto interno bruto mundial – expresso em processos como a 

retração do PIB dos países centrais e do comércio internacional e a diminuição das 
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formas de financiamento de maior estabilidade em favor de outras mais caras e instáveis 

e dos créditos de longo prazo em favor dos de curto prazo – e para a desagregação da 

ordem internacional de Bretton Woods, impondo severos percalços sobre os países 

periféricos. Conforme Carneiro: 

 

Vários autores, dentre os quais Marglin & Schor (1990), Belluzzo 

(1997), Parboni (1980) e Eichengreen (1996), veem a perda do 

dinamismo do sistema associada também aos conflitos e rivalidades que 

apareceram no plano internacional durante os anos 70. O 

questionamento do sistema de taxas de câmbio fixas e das restrições à 

mobilidade de capitais por meio da constituição de um sistema 

financeiro transnacional foi a expressão maior da crescente 

incompatibilidade de interesses dentre as nações centrais do sistema. 

Na base do conflito estava a posição do dólar como moeda reserva do 

sistema mundial. (CARNEIRO, 2002, p. 51) 
  

O esgotamento e a perda de dinamismo da expansão econômica estavam 

associados a conflitos e rivalidades em torno do sistema e da ordem financeira 

internacional sob hegemonia norte-americana. Países como Alemanha e Japão estavam 

contestando aspectos como a posição do dólar como moeda de conta internacional, o seu 

valor e a consequente acumulação de reservas em dólar a eles impostos (transformando-

os em co-financiadores dos déficits externos dos EUA). Essa contestação e o contra-

ataque norte-americano na forma da suspensão da conversibilidade do dólar em ouro em 

1971, bem como a progressiva flutuação das taxas de câmbio após 1973, ao desagregar o 

acordo de Bretton Woods, estava concorrendo para reduzir os investimentos de longo 

prazo e o dinamismo do comércio internacional (BELLUZZO, 1997; CARNEIRO, 2002). 

Os países periféricos, sobretudo aqueles que vivenciaram um processo de 

industrialização fortemente impulsionado pela entrada das filiais das multinacionais e 

pelo padrão de endividamento externo, demandavam a continuidade dos fluxos de 

capitais de longo prazo para dar continuidade ao processo de diversificação das suas 

estruturas produtivas industriais. Especialmente importante era a instalação do setor 

produção de bens de produção (máquinas e equipamentos) para completar a formação 

nesses países de todos os setores que, compondo a estrutura produtiva industrial, 

permitisse a reprodução, sobre bases fundamentalmente nacionais, das estruturas 

produtivas como um todo. Como estes países, via de regra, eram também grandes 

importadores de petróleo, estavam passando a depender crescentemente de recursos 

financeiros internacionais para investimentos de longo prazo e para financiar suas contas 

correntes deficitárias. 
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Segundo Carneiro (2002, p. 53-55), a trajetória dos juros internacionais também 

estava concorrendo para o esgotamento da expansão econômica internacional nos anos 

1970. A taxa internacional de juros reais, conforme demonstrado na Tabela 6, apresentou 

redução entre 1971 e 1979. A partir de 1980, no contexto do segundo choque do petróleo 

ela esboçou uma tendência de alta, alcançando 8%, em termos reais, em 1981. Todavia, a 

taxa internacional de juros nominais cresceu em média 8,2%, nos anos 1970. Como ela 

refletia a ampliação das taxas de inflação nos países centrais, acarretou danos reais para 

os países periféricos, posto que o recuo dos preços das exportações destes países 

(predominantemente formado por bens primários in natura e semimanufaturados sob 

deterioração dos termos de troca) agregava à carga de juros um componente real, 

demandando maior volume de exportações para o seu pagamento
178

. 

A elevação dos preços do barril de petróleo representou mais um fator de 

desarticulação da expansão econômica internacional ocorrida entre 1946 e 1973. De um 

valor que flutuou entre US$ 3 e 4 o barril, entre 1971 e (início de) 1973, passou para US$ 

12, em 1974. Essa elevação prosseguiu de forma moderada nos anos seguintes, 

alcançando US$ 14 o barril, no início de 1978. A partir de então elevou-se rapidamente, 

alcançando US$ 21 o barril, em 1979, e US$ 37 o barril, em 1981, conforme demonstrado 

na Tabela 5.  

Essa elevação de preço do barril de petróleo concorreu para a subida dos preços 

dos insumos industriais e das máquinas e equipamentos importados pelos países 

periféricos. Todavia, a adoção de políticas econômicas conjunturais voltadas para a 

moderação do crescimento econômico por parte dos países centrais, em decorrência do 

impacto que a elevação dos custos da importação de petróleo causou nas suas balanças 

comerciais, erodiram os preços das commodities tradicionais exportadas pelos países 

periféricos em função da sua super oferta no mercado capitalista mundial, o que também 

redundou em pressão sobre as balanças comerciais dos países periféricos (CARNEIRO, 

2002, p. 53-55; MUNHOZ, 2006
179

). 

                                                 
178

 Uma espécie de imposto inflacionário que funcionava transferindo renda dos países periféricos para os 

países centrais. 
179

 A retração do comércio internacional tendeu a ser mais severa em relação aos produtos primários, à 

exceção do petróleo e derivados, do que em relação aos insumos industriais complexos, máquinas e 

equipamentos, posto que estes últimos não deterioravam tão rapidamente, não ocupavam espaços 

gigantescos para armazenagem, não estavam sujeitos naquele período a uma programação extremamente 

breve de sua vida útil (predominava a obsolescência programada e planificada) e os países que os 

produziam (países centrais) possuíam grandes reservas externas. O quadro de retração do comércio 

internacional foi particularmente severo em relação aos produtos agropecuários mais facilmente 

substituíveis e/ou expostos à inibição de demanda como os bens agropecuários não essenciais, 

contabilizando forte deterioração do volume importado pelos países centrais e dos seus preços. 
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Em abordagens referenciadas na tradição marxista, as formas e contradições 

presentes no processo de desaceleração do crescimento do produto interno bruto mundial 

não podem ser atribuídas aos conflitos e rivalidades que levaram à ruptura do acordo de 

Bretton Woods. Esses próprios conflitos e rivalidades decorreram das contradições entre 

capital e trabalho em torno do controle dos processos produtivos e da disputa dos 

excedentes gerados, bem como do acirramento da competitividade do capital financeiro e 

corporativo internacional, tendo os países centrais à sua frente. Essas contradições, por 

sua vez, estavam determinadas em grande medida pela elevação da composição orgânica 

do capital decorrida das crescentes requisições de capital constante, o que levou à queda 

da taxa média de acumulação de capital (BIHR, 1998; MÉSZÁROS, 2002; OSORIO, 

2004; HARVEY, 2006, 2009).  

A própria elevação da composição orgânica do capital compôs o núcleo 

explicativo do esgotamento não apenas de um ciclo de crescimento, mas de um padrão de 

reprodução do capital, com desdobramentos sobre aspectos como os padrões de comércio 

exterior, de regulação do sistema financeiro internacional, de matriz tecnológica e de 

método de gestão de pessoal e de produção. A elevação da composição orgânica do 

capital também concorreu para a reestruturação de modelos econômicos e dos seus 

respectivos padrões de acumulação e financiamento em termos nacionais (BIHR, 1998; 

MÉSZÁROS, 2002; OSORIO, 2004; HARVEY, 2006, 2009
180

). Segundo Alain Bihr: 

 

A obtenção constante de ganhos de produtividade tem como condição 

uma elevação da composição técnica do capital: da relação entre a 

massa do trabalho morto (matérias-primas e meios de trabalho) e a do 

trabalho vivo que ele mobiliza. Ora, se todas as outras coisas 

permanecem iguais, qualquer elevação da composição técnica do capital 

tende a provocar uma elevação da sua composição orgânica (da relação 

entre a massa do capital consumido e o valor criado pelo trabalho vivo), 

mas também um aumento do capital fixo em relação ao capital 

circulante e, portanto, uma diminuição da rotação do capital, dois 

fatores que diminuem inevitavelmente a taxa de lucro. 

Para lutar contra essa tendência, o fordismo recorreu a dois paliativos: 

de um lado, a desvalorização de elementos do capital constante (e 

particularmente de sua parte fixa: os equipamentos produtivos), graças 

aos ganhos de produtividade realizados na produção desses elementos, 

mas também graças à sua obsolescência acelerada e planificada; de 
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 Nos países centrais a elevação moderada da composição orgânica do capital esteve na base do ‘modo de 

regulação econômico-social fordista’, com aumentos mais intensos da produção e ganhos de produtividade 

mais modestos, assegurados pelo crescente aperfeiçoamento e/ou incorporação de tecnologias de base 

eletromecânica, proporcionando aumento de lucros e de ganhos salariais, e que permitiu o acesso da classe 

operária ao consumo de massa e a formas de proteção social como meios de compensação das formas de 

brutalização alienante do ‘fordismo’, como a separação entre concepção e execução e a rotinização do 

trabalho. 
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outro, a generalização do trabalho por turnos (trabalho em equipes), que 

permite ao mesmo tempo diminuir a composição orgânica do capital e 

acelerar a rotação do capital fixo. 

Mas essas contratendências inevitavelmente perderiam sua força a partir 

do momento em que os ganhos de produtividade diminuíssem. 

Enquanto isso, ao contrário, para tentar compensar essa diminuição, as 

economias capitalistas e avançadas aceleravam a difusão das técnicas e 

dos modos de produzir fordistas, mas também a obsolescência dos 

equipamentos produtivos, acelerando ao mesmo tempo a alta da 

composição técnica média do capital. Ao que vieram se juntar os limites 

tanto físicos como sociais do trabalho por turnos. Pois as jornadas não 

tinham serão vinte e quadro horas também para as máquinas. É, como 

as outras formas de trabalho desenvolvidas pelo fordismo, o trabalho 

por turnos e sua expansão se chocaram, a partir da segunda metade da 

década de 60, com uma resistência operária cada vez mais forte. (BIHR, 

1998, p. 70 e 71) 
 

Os conflitos e rivalidades em torno da recomposição da ordem financeira e 

comercial internacional, com a desagregação do acordo de Bretton Woods, que 

culminaram na progressiva desregulamentação financeira e na intensificação da 

competitividade entre as corporações multinacionais pelo mercado mundial, refletiram a 

busca pela redução dos custos do capital e pela conquista de novos mercados, tendo em 

vista restabelecer patamares elevados de lucros e de acumulação de capital. Portanto, 

estavam determinados por processos mais profundos e complexos. 

Estes estudos também focaram a relação capital versus trabalho, destacando a 

reação operária à redução dos salários reais e à brutalização acarretada pela alienação dos 

processos de trabalho próprios do método de gestão de pessoal e de produção fordista181, 

que se materializaram na crescente organização de base dos trabalhadores e controle 

operário da produção presente nas fábricas e empresas não fabris. À reação operária na 

forma do controle operário desencadearam, em contrapartida, uma reação das burguesias 

proprietárias e gerenciais na direção da reabsolutização da propriedade do capital sobre o 

“chão das fábricas e empresas”, lançando mão da incorporação de novas tecnologias e de 

novos métodos de gestão de pessoal e de produção (HOBSBAWM, 1995; BIHR, 1998; 

HARVEY, 2002). A reabsolutização, por sua vez, somente era possível por meio da re-

subordinação do trabalho ao capital. Assim, a incorporação das referidas tecnologias e 
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 No âmbito do padrão fordista-keynesiano de reprodução do capital, a esfera da produção era marcada 

por sistemas de trabalhos rotinizados, inexpressivos e degradantes. Por outro lado, as poucas habilidades 

manuais tradicionais requeridas e a ausência de controle quase que total do trabalhador sobre o projeto, 

ritmo e organização da produção representou um grande obstáculo para o enquadramento do trabalhador 

aos sistemas de trabalho. Representou, ainda, um dos principais pontos de conflito entre capital e trabalho, 

que se estendia do conflito sindical aberto à grande rotatividade da força de trabalho nas empresas 

(HARVEY, 2002). 
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métodos estavam condicionados, ao mesmo tempo, pela reação à queda da taxa média de 

acumulação decorrente da elevação da composição do capital e pela reabsolutização da 

propriedade e re-subordinação do trabalho pelo capital. 

A competição internacional entre corporações industriais dos Estados Unidos, 

Europa e Japão, compelidos por processos como a elevação da composição orgânica do 

capital, se intensificou mediante as disputas pelo controle de mercados e a mundialização 

das corporações por meio das suas filiais. A consolidação de modelos econômicos 

desenvolvimentistas periféricos em diversos países do extremo asiático, articulados com 

base em padrões de acumulação e financiamento fortemente apoiados nos processos de 

industrialização orientadas pelo drive exportador – em grande medida viabilizados por 

investimentos diretos estrangeiros na forma da implantação de filiais das corporações 

multinacionais, compelidas pela competição internacional, e de investimentos na forma 

de empréstimos de governos e de bancos e instituições financeiras de países centrais, 

buscando potencializar a acumulação dos capitais industriais e bancário-financeiros e 

contornar a tendência de crise de sobreacumulação internamente a seus próprios países –, 

transformou esses países do extremo asiático em competidores internacionais de bens 

industriais, o que também concorreu para o acirramento da competição e do controle dos 

mercados (HARVEY, 2006, 2009). 

A ‘rigidez’ dos gastos sociais e dos investimentos de capital fixo, que decorriam 

em grande medida do próprio ‘modo de regulação econômico-social fordista’, também 

concorreu para a crise na medida em que criou obstáculos em termos da flexibilidade de 

planejamento nas esferas pública e privada. A contrapartida dos referidos gastos e 

investimentos presumiam crescimento razoavelmente estável das fontes fiscais do Estado 

e do mercado em favor das corporações industriais (OLIVEIRA, 1998; HARVEY, 2006, 

2009). 

Este contexto concorreu para a conformação de um padrão tecnológico e de um 

padrão de relações capital-trabalho, interdependentes, que permitisse, de um lado, a 

elevação dos níveis de produtividade e de competitividade internacional, e, de outro, a 

reafirmação do domínio do capital sobre as estruturas de produção e a re-subordinação do 

trabalho por parte do capital. Portanto, o desenvolvimento de um padrão tecnológico e de 

um padrão de gestão de pessoal e de produção, respectivamente, pós-eletromecânico e 

pós-fordista, expressou e materializou as contradições e conflitos entre os 

empreendimentos capitalistas e entre o capital e o trabalho que envolviam aspectos como 

a elevação da composição orgânica do capital, a re-subordinação do mundo do trabalho e 
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o acirramento da competição pelo mercado capitalista mundial (BIHR, 1998; 

MÉSZÁROS, 2002; OSORIO, 2004; HARVEY, 2006, 2009). 

A crise econômica dos Estados Unidos e Europa no início dos anos 1970, com 

desdobramentos como o crescimento dos níveis de desemprego e pobreza, e o 

fortalecimento de movimentos sociais como os movimentos operários, raciais 

contestatórios e contraculturais, foram algumas das manifestações direta ou indiretamente 

correlacionadas à crise do padrão de reprodução do capital vigente (HARVEY, 2009). 

O fim da conversibilidade em 1971, as crises do petróleo de 1973/74 e de 1979/80 

e a elevação da taxa básica de juros internacional em 1980, aprofundaram a crise do 

padrão fordista-keynesiano de reprodução do capital e, por consequência, dos modelos 

econômicos dos países centrais e periféricos e seus padrões de acumulação e 

financiamento. Nos países centrais, o padrão de relações econômicas convergentes entre 

os mesmos e o ‘modo de regulação econômico-social fordista’ no âmbito deles, cujas 

contradições e conflitos foram moderados em termos de rivalidades políticas em 

decorrência da taxa elevada de acumulação de capital dos “anos dourados do 

capitalismo” e da polarização política e ideológica da “Guerra Fria”, foram erodidos no 

novo contexto.  

Nos países periféricos orientados por modelos econômicos desenvolvimentistas 

estabeleceram-se crises dos padrões de acumulação e financiamento sobre os quais se 

apoiavam, em decorrência de processos como a elevação da taxa básica de juros 

internacional, a remessa de lucro das filiais das multinacionais, a deterioração dos termos 

de troca e o refluxo dos investimentos diretos estrangeiros, nos anos 1970 e 1980. Nesses 

países, sobretudo naqueles que se voltavam prioritariamente para o mercado interno, as 

crises dos padrões de acumulação e financiamento culminaram na própria crise do 

modelo econômico desenvolvimentista. 

No IPEA, as raízes da crise internacional dos anos 1970 e 1980, iniciada 

primeiramente nos países centrais, foram apreendidas de modo tardio e fragmentadas. 

Regis Bonelli e Pedro Malan as compreenderam como decorrentes das: 

 

(...) naturais e positivas divergências políticas de caráter secular [entre 

as esferas públicas e privadas], bem como à crise do welfare state 

moderno e à reação conservadora ora em curso ao excesso de tributação 

e/ou ao imposto inflacionário que o sustentaria. (BONELLI e MALAN, 

1983, p. 65) 

 



 230  

Portanto, a crise decorreu, em última instância, da contradição entre o capital que 

procurava se reproduzir livremente e o Estado que procurava regular as relações sociais e 

econômicas, nelas incluídas os empreendimentos privados, e do custo fiscal que os 

serviços sociais em expansão mantidos pelo Estado acarretaram ao capital, com 

consequências macroeconômicas como a queda do PIB, a progressiva crise fiscal e a 

elevação da inflação.  

Carlos Alberto Ramos (1992), segundo o qual havia um amplo consenso quanto 

ao diagnóstico sobre a crise mundial eclodida nos anos 1970, seguiu a mesma linha de 

interpretação de Regis Bonelli e Pedro Malan, qual seja, o custo fiscal do Welfare state 

que incidia sobre as empresas no contexto de queda da produtividade que ele mesmo 

gerava. Ramos apontou como sua raiz a manifestação de uma tendência de decrescentes 

ganhos de produtividade no final dos anos 1960 e início dos anos 1970. No contexto 

dessa manifestação, as convenções e contratos de trabalho não deviam ter incorporado 

ganhos de produtividade futuros “irrealistas” em favor dos trabalhadores. Todavia, o 

ímpeto de resistência operária à redução da transferência dos ganhos de produtividade 

futuros foi francamente viável em função do “pacto fordista” assegurar grande força 

política à classe operária. Tal realidade comprometeu, numa sequência, a realização de 

ganhos de capital, de financiamento produtivo e de preservação da taxa de acumulação do 

capital. Conforme Ramos: 

 

As reivindicações dos reajustes continuaram ainda a ser influenciadas 

pelos crescimentos passados não obstante a alteração da trajetória da 

produtividade. Essa inércia alimentou-se tanto pelo peso das condutas 

passadas como pela influência de uma situação de quase pleno 

emprego. A redução dos ganhos de produtividade sem uma 

correspondente queda na trajetória dos salários afetou diretamente a 

taxa de lucro. (RAMOS, 1992, p. 27).  

 

Para Carlos Alberto Ramos (1992), a intransigência operária e a força política que 

ela possuía no contexto do “pacto fordista” foram fatores determinantes, em última 

instância, da reação das empresas na direção da ruptura com o “pacto fordista” pela via 

da aceleração da introdução da nova tecnologia, em grande medida substituidora de força 

de trabalho, e da flexibilização das formas de contratação dos trabalhadores. Assim, a 

rigidez do regime de acumulação fordista, ao assegurar garantias institucionais que 

proporcionavam ganhos salariais aos trabalhadores, mesmo em conjunturas econômicas 

de queda da produção e de produtividade, foi causa e manifestação da crise. 



 231  

Carlos Alberto Ramos (1992) sustentou que a reação das empresas para retomar a 

capacidade de investimento e de crescimento por meio da redução de postos de trabalho 

nas indústrias proporcionados pela introdução da matriz tecnológica de base 

microeletrônica e do custo da força de trabalho por conta da flexibilização das formas de 

contrato de trabalho, ao acarretar redução da oferta de emprego, conduziu o 

Estado/governo, com forte representação dos partidos sociais democratas e dos sindicatos 

e centrais sindicais e com referências nos modelos econômicos keynesianos, a promover 

a retomada do ciclo econômico expansivo pelo lado da demanda. Essa política foi 

responsável pela ampliação dos serviços sociais e de proteção aos desempregados, isto é, 

pela expansão do welfare state, às custas da elevação da carga fiscal que insidia sobre as 

empresas e da preservação de direitos dos trabalhadores nos contratos de trabalhos, o que 

anulou em grande medida a reação das empresas para retomar a capacidade de 

investimento e de crescimento, levando ao aprofundamento da crise. 

Portanto, nessa perspectiva a política materializada no “pacto fordista”, 

responsável por assegurar força política dos trabalhadores sobre o Estado e por aprisionar 

o Estado/governo no universo da política econômica keynesiana, engessou a economia, 

anulando a capacidade de investimento das empresas e perpetuando a crise fiscal do 

Estado. Na perspectiva de Carlos Alberto Ramos (1992), as transformações necessárias 

para a superação da crise e a retomada do investimento ocorreu a partir do final dos anos 

1980, mediante a liberalização e abertura da economia, em especial do mercado de 

trabalho.  

Hamilton Marques (1991) incorporou às análises anteriores a crítica neoliberal às 

funções amplas que foram impropriamente incorporadas no Estado desde os anos 1930. A 

crise dos anos 1970 e 1980 nos países centrais e nos anos 1980 e 1990 nos países 

periféricos decorreram de uma crise generalizada do Estado nas sociedades modernas. A 

intervenção do Estado na economia concorreu decisivamente para a constituição de um 

aparato econômico e de uma tecnocracia. Estes, por sua vez, conformaram uma cultura 

política corporativista. 

Nesse contexto, a competição econômica que deveria ocorrer centralmente no 

mercado se deslocou para os grupos organizados ‘no’ e em torno ‘do’ Estado. Aspectos 

como a pequena eficiência de comando do Estado e os privilégios concedidos aos grupos 

de pressão premiaram empresas pouco produtivas, comprometendo o investimento 

privado em decorrência da carga fiscal que recaía sobre as empresas para que o Estado 

mantivesse serviços e seguridade social, bem como ampliando os processos de corrupção. 
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Portanto, nessa perspectiva as crises dos anos 1970 e 1980, nos países centrais, e dos anos 

1980 e 1990, nos países periféricos, foram crises cujas raízes residiram no papel 

excessivo que o Estado assumiu na economia (MARQUES, 1991). 

Na minha perspectiva, nos anos 1970 e 1980, nos países centrais, e nos anos 1980 

e 1990, nos países periféricos, teve lugar a crise do padrão fordista-keynesiano de 

reprodução do capital e a transição para o padrão flexível-neoliberal de reprodução do 

capital. Este processo foi acompanhado por transformações dos modelos econômicos dos 

países de desenvolvimento capitalista central e periférico industrializado e não 

industrializado, bem como dos padrões de acumulação e financiamento sobre os quais os 

referidos modelos se articulavam. A afirmação do padrão flexível-neoliberal de 

reprodução do capital foi marcada pela liberalização e abertura da economia mediante a 

privatização das empresas públicas e a desregulamentação da economia, bem como pela 

abertura comercial e financeira assimétrica entre os países.  

A partir de meados dos anos 1970, um restrito e problemático acordo pós-Bretton 

Woods teve curso. O dólar passou a flutuar perante outras moedas, o circuito financeiro 

denominado em dólar fora dos Estados Unidos (com aplicações a juros livres fora do 

sistema financeiro norte-americano fortemente regulado à época) se consolidou, a oferta 

de crédito internacional fundado em fontes privadas (com destaque para os petrodólares) 

e realizados por bancos privados transnacionais expandiu em relação às fontes públicas e 

realizados por governos, os empréstimos de curto prazo aumentaram em relação aos 

investimentos de longo prazo e a dinâmica de incorporação de inovações na oferta de 

serviços financeiros se intensificou e reduziu riscos dos bancos isoladamente nas grandes 

operações financeiras (como a adoção das taxas de juros flutuantes, dos empréstimos 

sindicalizados e do desenvolvimento do mercado interbancário) (CARNEIRO, 2002; 

TAVARES e BELLUZZO, 2004). 

A estrutura produtiva industrial sofreu profundas transformações. A liberalização 

e abertura da economia e a condução de políticas econômicas governamentais em favor 

da exploração das vantagens comparativas nacionais determinaram o declínio dos 

processos de diversificação/consolidação dos setores de atividade econômica industrial 

em favor de processos de especialização das economias nacionais em alguns poucos 

setores de atividade produtiva industrial, em especial nos países periféricos 

industrializados. Também teve curso o processo de ruralização de setores e ramos 

industriais intensivos no uso de recursos naturais nos países possuidores de grandes 

territórios e amplos recursos naturais. As corporações oligopolistas acarretaram 
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profundas consequências nas cadeias produtivas nacionais a elas integradas por meio da 

terceirização de processos produtivos e de serviços, dos contratos de franquia e da 

constituição de rede de fornecedores internacionalmente (CARNEIRO, 2002; HARVEY, 

2002, 2009). 

A nova matriz tecnológica de base microeletrônica, mediante a introdução de 

equipamentos automatizados, passou a exigir certa aproximação entre aqueles que 

lidavam diretamente com os sistemas automatizados, aqueles que trabalhavam na 

produção material e aqueles técnicos e engenheiros que concebiam, implantavam e 

dirigiam as instalações automatizadas. Também exigiu que uma parte considerável dos 

trabalhadores fossem mais qualificados e que apresentassem níveis mais elevados de 

escolaridade, de forma que fossem capazes de operar e determinar o ritmo da produção, 

de realizar um controle mais atento para evitar panes, de interpretar corretamente as 

informações e de otimizar o seu funcionamento, o que impunha requisitos como atenção, 

capacidade de iniciativa e senso de responsabilidade. Enfim, a nova matriz tecnológica, 

ao exigir um novo trabalhador, implicava uma nova concepção e um novo padrão de 

educação e de formação tecnológica (BIHR, 1991; HARVEY, 2002, 2009). 

O Estado conviveu com a transformação do seu poder de intervenção econômica 

em face da ampliação do poder das corporações bancário-financeiras e industriais, dos 

organismos multinacionais e da liberalização e abertura da economia. Esta transformação 

foi acompanhada da restrição da autonomia relativa do Estado em face do grande capital 

bancário-financeiro e industrial e dos arranjos de regulação e de acordos internacionais. 

Todavia, o autocratismo estatal foi robustecido para assegurar os compromissos com este 

capital e com os referidos arranjos e acordos. Na contraface desse processo, o poder de 

interferência do mundo do trabalho na esfera pública pela via da democracia liberal-

representativa foi diminuindo em função de aspectos como os interesses políticos 

presentes nos blocos no poder dos diversos países e os marcos jurídicos-políticos 

nacionais voltados para assegurar contratos e acordos de proteção da propriedade material 

e financeira do grande capital (HARVEY, 2002, 2009; OSORIO, 2004). Conforme David 

Harvey: 

 

O que vemos aí é a dramática assimetria do poder do Estado. O Estado-

Nação permanece o regulador fundamental em relação ao trabalho. A 

ideia de que, na era da globalização, o Estado-Nação está encolhendo 

ou desaparecendo como centro de autoridade é uma tolice. De fato, 

desvia-se a atenção do fato de que o Estado-Nação está agora mais 

dedicado do que nunca a criar um adequado ambiente de negócios para 
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os investimentos, o que significa, precisamente, controlar e reprimir os 

movimentos trabalhistas em todos os tipos de meios propositadamente 

novos: cortar os benefícios sociais, regular os fluxos migratórios e 

assim por diante. O Estado está muitíssimo ativo no domínio das 

relações entre capital e trabalho. No entanto, ao passarmos para a 

relação entre capitais, o quadro é bem diferente. Nesse caso, o Estado 

perdeu, de fato, poder para regular os mecanismos de alocação ou 

competição, conforme os fluxos financeiros globais escapavam do 

alcance de qualquer regulação estritamente nacional. Um dos principais 

argumentos de The condition of postmodernity é que o aspecto 

realmente novo do capitalismo que emergiu do divisor de águas da 

década de 1970 não é tanto a flexibilidade total dos mercados de 

trabalho, mas a inaudita autonomia do capital financeiro dos circuitos 

da produção material; uma hipertrofia das finanças, que é a outra base 

subjacente da experiência e da representação pós-moderna. A 

ubiquidade e a volatilidade do dinheiro como base impalpável da 

existência contemporânea é o tema chave do livro. (HARVEY, 2006, p. 

29 e 30) 

 

A economia política do padrão flexível-neoliberal de reprodução do capital 

apoiou-se na teoria política econômica neoliberal de cunho neoclássico e monetarista. 

Esta teoria foi reconhecida por amplos setores das elites políticas e econômicas liberais, 

especialmente as de perfil conservador, como uma alternativa doutrinária que poderia 

orientar um conjunto de iniciativas contrárias à crise do capital, à mobilização do 

operariado, ao arcabouço teórico político-econômico keynesiano e às instituições de 

formulação de políticas econômicas centradas no Estado. É nesse período que se 

acentuou no âmbito da doutrina político-econômica neoliberal a defesa de bandeiras 

como a da livre atuação das forças de mercado, do fim do intervencionismo econômico 

do Estado, da privatização das empresas estatais e diversos serviços públicos essenciais e 

da abertura da economia e integração mais intensa ao mercado capitalista mundial
182

.  

A teoria político-econômica neoliberal dominante se materializou em políticas de 

governo e de Estado, a partir dos anos 1970 e, principalmente, dos anos 1980 e 1990. Ao 

ser transformada em política de governo e, posteriormente, ser consolidada como política 

de Estado, reorientou o papel do Estado, que abandonou o apoio ativo da criação das 

condições de reprodução e acumulação do capital articulado pelo lado da demanda e pela 

busca do bem-estar social e passou a apoiar ativamente as condições de reprodução e 
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 Paulo Sandroni salientou uma clara sobreposição a outras bandeiras neoliberais, inspiradas em frações 

burguesas compostas por médios e grandes capitais não monopolistas, que no passado acentuaram a defesa 

da pequena e da média empresa e o combate aos grandes monopólios, ou mesmo a limitação da herança e 

das grandes fortunas, tendo em vista o estabelecimento de condições de igualdade econômica que 

proporcionariam condições mais favoráveis de concorrência (SANDRONI, 1999, p. 421).  
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acumulação do capital, primordialmente, pelo lado da oferta e pela eficiência econômica 

(HARVEY, 2002, 2009).  

No início dos anos 1980, instituições como o FMI e o Banco Mundial, 

instrumentalizados por meio de uma articulação de interesses e perspectivas anglo-

americanas, transformaram os seus parâmetros de orientação econômica na direção da 

doutrina neoliberal (HARVEY, 2002, 2009). Instituições perifericamente situadas em 

relação às instituições acima referidas, a exemplo da CEPAL, na América Latina, e do 

IPEA e do BNDES, no Brasil, também conviveram com processos de integração 

periférica ‘passiva’ aos novos parâmetros de orientação econômica (CEPAL, 1990; 

MARQUES, 1991; RAMOS, 1992).  

Em contraposição à suposta rigidez do ‘modo de regulação econômico-social 

fordista’, parte essencial do que denomino por padrão fordista-keynesiano de reprodução 

do capital, alguns governos de países centrais (Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, 

Japão), capitais financeiros internacionais e instituições multilaterais (Banco Mundial, 

FMI) impuseram processos de liberalização e abertura da economia e de flexibilização 

das relações capital-trabalho, parte integrante do que denomino por padrão flexível-

neoliberal de reprodução do capital. Proposições de liberalização e de ‘flexibilização’ 

econômicas foram legitimadas com vistas na eficiência, racionalização e modernização 

econômica e político-administrativa que proporcionariam às esferas pública e privada 

(HARVEY, 2002). No tocante à relação estabelecida entre capital e trabalho promoveu o 

declínio da legislação trabalhista e da justiça do trabalho, e a promoção dos salários 

indiretos. Nos países centrais o declínio também se materializou na redução da 

capacidade de preservar direitos nos contratos coletivos de trabalho. No que tange às 

políticas públicas sociais, os princípios e práticas de universalização dessas políticas deu 

lugar aos princípios e práticas das políticas sociais focalizadas. 

Articulada às políticas sociais focalizadas emergiu a organização da produção e 

reprodução de serviços e seguridade social pela via do ‘terceiro setor’, isto é, movimentos 

sociais e organizações não-governamentais (ONG’s) que passaram a ocupar o espaço não 

ocupado ou abandonado pela retirada total ou parcial do Estado. A sustentação 

econômica da atuação do ‘terceiro setor’ apoiou-se na mobilização de recursos públicos, 

de empresas privadas e de apelos filantrópicos aos segmentos sociais que não se 

encontravam sob processos de marginalização e exclusão social. Ocorreu, ainda, a 

condução de processos de privatização de políticas sociais, a exemplo da privatização 

total ou parcial da previdência social e da ampliação de instituições de ensino e 
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hospitalares à cargo da iniciativa privada (FILGUEIRAS e GONÇALVES, 2007, p. 143-

174). 

A reorientação deste grande capital em direção à Ásia, em especial nos anos 1970 

e 1980, aprofundou as rupturas em curso no âmbito da divisão internacional do trabalho. 

O leste e o sudeste asiático foram sendo transformados em importadores de bens de 

capital, matérias primas e alimentos. Para tanto, concorreram processos como a 

materialização de objetivos geopolíticos norte-americanos na região, a disponibilidade de 

mão-de-obra barata, abundante e razoavelmente qualificada, a atração de grandes 

montantes de investimentos diretos estrangeiros e a carência de recursos naturais
183

.  

Esta reorientação e a consequente expansão econômica do Leste Asiático, nos 

anos 1970 e 1980, com destaque para o Japão, Coreia e Taiwan, redundou em 

modificações nos termos de troca no comércio mundial, sobretudo a partir dos anos 2000. 

Esse processo concorreu para reduzir a tendência de valorização dos bens industrializados 

de menor valor agregado em favor dos produtos primários, posto que tendeu a ocorrer a 

deflação de preços de manufaturas baratas em decorrência da redução de custos com a 

mão-de-obra e da obtenção de produção em escala, e a elevação de preços de alimentos e 

matérias primas em geral, em decorrência do crescimento de demanda nessa região.  

O Leste Asiático transformou-se em uma geoeconomia que passou a integrar 

progressivamente, de forma assimétrica e desigual, a Ásia Central, a América Latina e a 

África como fornecedoras de produtos primários. Em contrapartida, exerceu ação 

desagregadora nas estruturas industriais destas regiões (e mesmo em determinados países 

europeus altamente industrializados) na medida em que se transformou em fornecedor de 

bens industrializados de baixo valor agregado (à exceção do Japão) para outros países 

periféricos e também para os países altamente industrializados (Estados Unidos e países 

da Europa Ocidental). Países do Leste Asiático também foram se convertendo em grandes 

credores do tesouro norte-americano e devedores em investimento direto estrangeiro, 

principalmente junto a bancos norte-americanos (CARNEIRO, 2002; TAVARES e 

BELLUZZO, 2004; MACEDO E SILVA, 2010).  

Esta nova divisão internacional do trabalho, que incluía países do Leste Asiático, 

cujo modelo econômico desenvolvimentista apoiava-se sob uma política de 
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 Tavares e Belluzzo realçaram que “a partir da década de 70, sobretudo depois do desastre do Vietnã e da 

política de contenção militar da China, a diplomacia americana na Ásia concentrou-se nos aspectos 

econômicos e financeiros. O processo de mundialização do capital comandado pelos EUA, através da 

liberalização comercial e financeira e do investimento direto, avançou rapidamente a partir da década de 80 

e terminou abarcando a velha Ásia ressurgente” (TAVARES e BELLUZZO, 2004, p. 126). 
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industrialização articulada por meio de drive exportador, impulsionou os oligopólios 

multinacionais em direção da estratégia global sourcing, mesmo anteriormente à 

intensificação da liberalização e abertura econômica internacional em curso a partir da 

segunda metade dos anos 1980. A nova estratégia permitiu integrar e subordinar uma 

diversidade de empresas domésticas e internacionais como fornecedoras de insumos, 

tecnologias e serviços em cadeias produtivas por elas criadas, de modo a permitir que se 

concentrassem na atividade fim da sua atividade econômica, bem como manter os custos 

controlados devido à coexistência de fornecedores concorrentes e obter concessões 

(fiscais, financeiras) por meio de chantagens direcionadas aos governos (fechamento de 

fábricas, redução da oferta de empregos, encerramento da produção de determinados 

modelos). Estas condições favoráveis variaram em termos nacionais, regionais e 

internacionais, em decorrência de aspectos como o grau de abertura das economias nas 

quais elas se faziam presentes, a disponibilidade de recursos naturais e o grau de 

dependência do capital externo (CARNEIRO, 2002; TAVARES e BELLUZZO, 2004; 

MACEDO E SILVA, 2010).   

A expansão econômica da América Latina e, principalmente, do Leste Asiático, 

assegurados em grande medida por meio do capital financeiro norte-americano, tanto 

corporativo quanto financeiro em sentido estrito, obrigou a economia norte-americana a 

ampliar o seu grau de abertura comercial, seja para a realização comercial dos produtos 

produzidos pelas filiais dos seus capitais corporativos, seja para que os países 

endividados obtivessem saldos comerciais e efetuassem o pagamento dos custos do 

endividamento externo e da remuneração dos investimentos externos (IDE, port-fólio). 

Enfim, desde a consolidação do padrão flexível-neoliberal de reprodução do capital a 

forma de expansão global assumida pelo grande capital corporativo e financeiro europeu, 

japonês e norte-americano, em especial este último, esteve na base de aspectos como a 

contínua reconfiguração da divisão internacional do trabalho e o aprofundamento das 

assimetrias de desenvolvimento entre os continentes, regiões e países, em especial da 

América Latina e do Leste e Sudeste Asiático. 

 

2.1.1.1. O fim da conversibilidade e reafirmação do dólar 

A nova divisão internacional do trabalho e a mundialização e acirramento de 

competitividade das corporações industriais norte-americanas, europeias e japonesas 

forçaram os Estados Unidos a ampliar o seu grau de abertura econômica e a gerar déficits 

comerciais crescentes para acomodar uma expansão comercial assimétrica. Este processo 
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foi particularmente importante com relação aos países asiáticos, nos anos 1980 em função 

do deslocamento de grandes corporações norte-americanas (e japonesas) para esta região.  

Os déficits comerciais acumulados pelos Estados Unidos, somado à 

mundialização de corporações industriais alemãs e japonesas, no contexto da 

conversibilidade automática do dólar em ouro, tendia a enfraquecer o dólar e a retirá-lo 

da condição de moeda de conta, em favor de uma ‘cesta’ de moedas dos demais países 

centrais e do próprio ouro. A reação norte-americana a esse processo ocorreu por meio da 

decretação do fim da conversibilidade automática do dólar em ouro, em 1971, e da 

introdução do sistema de câmbio flutuante, em 1973. Ocorria assim um grande passo em 

direção da ruptura do sistema Bretton Woods e da reafirmação unilateral do dólar 

(TAVARES e BELLUZZO, 2004, p. 125; HARVEY, 2009, p. 108 e 109).  

Todavia, a demanda pela moeda norte-americana nas transações comerciais e 

financeiras e como reserva em divisas externas praticamente entrou em colapso, dando 

origem a um sistema instável de flutuações cambiais. O dólar passou a “flutuar” para 

baixo, o que fez com que o papel da moeda americana nas transações comerciais e 

financeiras internacionais começasse a declinar, bem como a sua participação na 

formação das reservas em divisas externas nos bancos centrais dos demais países centrais. 

Conforme Tavares e Belluzzo: 

 

A continuada desvalorização do dólar, ao provocar a queda das receitas 

e do valor das “reservas de óleo” denominadas na moeda americana, 

está também na origem dos dois choques do petróleo deflagrados em 

1973 e 1979. Esta “crise do dólar” chegou a suscitar, no final dos anos 

70, as tentativas de sua substituição por Direitos Especiais de Saque, ou 

seja, ativos líquidos emitidos pelo Fundo Monetário Internacional e 

lastreados em uma “cesta de moedas”. (TAVARES e BELLUZZO, 

2004, p. 125). 

 

Assim, os dois choques do petróleo foram, em certa medida, reações dos países 

árabes, posto que mantendo os níveis de produção/exportação de petróleo e/ou 

acumulação de divisas em dólar, recebiam menos e/ou viam erodir, em termos reais, os 

valores das suas reservas cambiais aplicados em títulos norte-americanos no correr dos 

anos. 

O início do processo de transição para o padrão flexível-neoliberal de reprodução 

do capital e de reestruturação produtiva do capitalismo internacional, após a crise que se 

abriu em 1973/74, ocorreu coetaneamente ao processo de endurecimento do exercício da 

hegemonia americana, incorporando uma série de manobras dos Estados Unidos no 
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sentido de preservar a sua posição hegemônica em detrimento da Europa, do Japão e, 

mais tarde, do Leste e do Sudeste da Ásia. As manobras tiveram início em 1973/74 por 

meio de duas iniciativas do Governo Nixon, qual seja, co-promover a elevação dos preços 

do petróleo juntamente com os países árabes e conduzir o início da desregulamentação 

financeira
184

. Assim, a grande e súbita elevação dos preços do barril do petróleo angariou 

grandes quantidades de dólares nas mãos dos países árabes produtores de petróleo 

(inclusive em função de o Estado norte-americano ser o maior importador de petróleo) e 

da condição do dólar como moeda de conta internacional (ainda que confrontada pelas 

moedas japonesas e alemãs), o que permitiu aos bancos norte-americanos assumirem o 

direito quase que exclusivo de receber e reinvestir os petrodólares que eram acumulados 

nos países da região do Golfo Pérsico (CARNEIRO, 2002, p.116-121; TAVARES e 

BELLUZZO, 2004, p. 126-128). Segundo Harvey: 

 

Isso reconcentrou a atividade financeira global nos Estados Unidos e 

subsidiariamente ajudou, quando associado às reformas internas do 

sistema financeiro naquele país, a salvar Nova York de sua crise 

econômica local. O resultado foi o surgimento de um forte regime 

financeiro governado por Wall Street/Tesouro dos Estados Unidos, que 

detinham poderes de controle sobre instituições financeiras globais 

(como o FMI) e podiam fazer ou desfazer muitas economias 

estrangeiras mais fracas por meio de manipulações do crédito e práticas 

de gerenciamento da dívida (HARVEY, 2009, p. 108 e 109)  
 

Os petrodólares preservaram a elevada liquidez internacional e compuseram os 

empréstimos internacionais, sob contrato a juros flutuantes. Este contexto ‘permitia’ a 

contratação de novas dívidas externas por parte de países periféricos que necessitavam de 

recursos para o refinanciamento de suas dívidas, o equilíbrio de balanço de pagamento e a 

continuidade do processo de modernização industrial e infraestrutural. A demanda pela 

contração de novas dívidas externas tornava-se progressivamente mais dramática para os 

países periféricos apoiados nos modelos econômicos desenvolvimentistas, articulados por 

meio de política de industrialização por substituição de importações prioritariamente 

voltada para o mercado interno, no contexto de acentuada deterioração dos termos de 

troca em decorrência da queda do crescimento das economias dos países centrais, a 

exemplo do Brasil.  
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 No que tange ao petróleo, os interesses norte-americanos encontram-se articulados aos interesses dos 

países árabes, posto que além dos Estados Unidos serem o maior consumidor de petróleo, a maioria das 

corporações petrolíferas eram norte-americanas. 
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Os Estados Unidos conduziram novas manobras no sentido de preservar a sua 

posição hegemônica nos assuntos econômicos mundiais, a partir de 1979/80. Após os seis 

anos que se seguiram à primeira crise do petróleo, período no qual a taxa de juros reais e 

a liquidez mundial foram preservadas, e de perda de terreno em termos comerciais e 

tecnológicos para a Alemanha e o Japão, o Federal Reserve (FED) e os bancos norte-

americanos elevaram as taxas de juros e reduziram a liquidez internacional. Para Ricardo 

Carneiro: 

 

O instrumento essencial da retomada dessa hegemonia foi a subida da 

taxa de juros ao final de 1979, que obrigou os demais países avançados 

a dois movimentos: a obtenção de superávits comerciais para financiar 

os déficits da conta de capital e a realização de políticas monetárias e 

fiscais restritivas para reduzir a absorção doméstica. Para o conjunto 

desses países, o resultado foi um menor dinamismo do crescimento 

econômico quando comparado à chamada idade de ouro, período que 

vai do imediato pós-guerra a meados dos anos 70. 

A alternativa que se colocava cada vez com maior intensidade para os 

Estados Unidos ao longo dos anos 70, diante da moeda apreciada e de 

déficits recorrentes no balanço de transações correntes e no setor 

público, era a de uma desvalorização da moeda combinada com uma 

política fiscal contracionista. A aposta na elevação das taxas de juros e 

na crescente liberalização financeira viabilizou o financiamento para os 

déficits sem necessidade de recorrer a ajustes intensos e muito rápidos. 

Em síntese, permitiu aos Estados Unidos a manutenção da autonomia da 

sua política econômica doméstica. (CARNEIRO, 2002, p. 117 e 118) 
 

A decisão do FED e dos bancos norte-americanos de subir unilateralmente as 

taxas de juros reais no contexto do segundo choque do petróleo, além de uma iniciativa 

no sentido de reafirmar a supremacia do dólar como moeda de reserva e de moderar o 

dinamismo econômico da Alemanha e do Japão, foi também a consumação de uma 

estratégia de maior subordinação de economias periféricas endividadas, em especial 

daquelas que viviam a transformação industrial e que acumulavam grandes quantidades 

de ativos nas mãos do Estado sob a forma de empresas estatais. Como consequência 

imediata, deflagrou-se uma crise das dívidas externas nos países periféricos devedores e 

‘restringiu-se’ a disponibilidade de capitais financeiros internacionais necessários para 

que estes países pudessem refinanciar suas dívidas externas, ampliando o poder dos 

Estados Unidos e demais países centrais, dos grandes bancos norte-americanos, europeus 

e japoneses e das instituições financeiras multilaterais, sobre estes países. Como 

consequência mediata, impôs-se um processo de transferência de capitais dos países 

periféricos para os países centrais e, no âmbito destes últimos, para o país hegemônico 
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nas relações internacionais, os Estados Unidos. Enfim, tinha início a modificação do 

vetor dos fluxos de capitais, obrigando o ‘retorno’ dos dólares na forma de lucros e 

dividendos, cada vez mais amplificados pelo poder de arbitragem crescente dos países e 

bancos credores, em face do decrescente poder de pagamento e de negociação dos países 

devedores. Neste contexto emergiu um conjunto articulado de pressões sobre as 

economias periféricas endividadas e a obtenção de concessões, tendo instituições como o 

FMI e o BIRD à sua frente (CARNEIRO, 2002; TAVARES e BELLUZZO, 2004; 

MUNHOZ, 2006).  

Países periféricos do Leste e Sudeste Asiático que conviveram com forte 

industrialização a partir dos anos 1970 e 1980 e que combinavam crescimento para dentro 

e crescimento para fora, a exemplo da Coreia, ficaram menos vulneráveis às imposições 

dos Estados Unidos e demais países centrais e do sistema financeiro internacional, visto 

que obtinham, por meio dos grandes superávits das suas balanças comerciais, divisas 

externas para pagar montantes significativos de juros e serviços das dívidas externas. 

Países periféricos latino-americanos, que conviveram com forte industrialização a partir 

dos anos 1950 e 1960 e que cresciam fundamentalmente para dentro, a exemplo do 

Brasil, ficaram mais expostos às imposições das superpotências industriais e do sistema 

financeiro internacional, visto que não geravam grandes superávits comerciais e, por 

consequência, não dispunham de divisas externas suficientes para pagar montantes 

significativos de juros e serviços das suas dívidas externas, sendo compelidos ao 

refinanciamento sob condições cada vez mais desfavoráveis.  

Nesse contexto, em diversos países periféricos, a exemplo do Brasil, teve curso 

um endividamento privado externo contraído por empresas e bancos que se voltavam 

fundamentalmente para o mercado interno, tendo em vista, respectivamente, financiar a 

expansão produtiva e conduzir a intermediação financeira interna. Em face da elevação 

do montante das dívidas e da sua permanente ampliação em função das taxas de juros 

elevadas o Estado, os devedores nacionais e os credores internacionais estabeleceram um 

pacto sob a forma da estatização da dívida externa privada, com o Estado assumindo as 

dívidas em moeda estrangeira de empresas e de bancos privados. Estas empresas e 

bancos, por sua vez, ficavam endividados junto ao Estado em moeda nacional, mas 

liquidavam rapidamente suas dívidas. O contexto de recessão levou o Estado a emitir 

títulos da dívida pública, de um lado, premido pela necessidade de refinanciar suas 

despesas e, de outro, atendendo a pressões do capital doméstico no sentido da sua 

reprodução pela via da especulação financeira (e financeirização da economia), 
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promovendo um processo de sobreacumulação de capital em escala nacional 

(CARNEIRO, 2002, p. 181-193; MUNHOZ, 2006).  

O governo norte-americano também promoveu a ampliação do endividamento 

público, no início dos anos 1980. Esta outra manobra no sentido de preservar a sua 

posição hegemônica nos assuntos econômicos mundiais tinha como objetivo socorrer as 

carteiras e conter o colapso dos bancos envolvidos com a crise da dívida externa dos 

países periféricos, assumindo, ao mesmo tempo, o papel de segurador e de gendarme do 

sistema bancário e financeiro norte-americano e internacional. Conforme Tavares e 

Belluzzo: 

  

O crescimento “endógeno” do endividamento público foi acompanhado 

de uma dependência dos governos em relação aos mercados financeiros 

internacionalizados. A partir de então, de forma inédita na história da 

internacionalização capitalista, os EUA passaram da posição de maiores 

credores à de maiores devedores do mundo – tanto do ponto de vista 

interno quanto do externo. (TAVARES e BELLUZZO, 2004, p. 131) 

 

Assim, a transferência de recursos de países centrais, como o Japão e a Alemanha, 

para os Estados Unidos, permitiram a reprodução destes capitais financeiros (corporativos 

e bancários) em um contexto no qual a queda da taxa média de acumulação do capital 

internamente a estes países estreitava as condições de realização de investimentos 

internos. Complementarmente, a revalorização do dólar, somado ao grau elevado de 

abertura comercial dos Estados Unidos, permitiram a estes países obter grandes 

superávits comerciais em dólar, de um lado, e os compelia a “esterilizar” os efeitos que a 

acumulação de reservas em dólares acarretava em termos de apreciação cambial, por 

meio da aquisição de títulos públicos norte-americanos, preservando a competitividade 

dos seus produtos no mercado norte-americano, de outro.  

Nos Estados Unidos, as transferências concentravam recursos financeiros que 

poderiam financiar setores produtivos estratégicos internamente, mas que também 

poderiam retornar ao mercado capitalista mundial para o financiamento de balanços de 

pagamentos de países periféricos endividados e de expansão de novos países periféricos 

em processo de industrialização emergente, a exemplo dos países do Sudeste da Ásia, tais 

como Filipinas e Indonésia. Estes financiamentos permitiam a exploração de espaços 

político-institucionais e econômicos para a entrada e liberdade de atuação das filiais das 

corporações norte-americanas. Nos países periféricos cuja industrialização não se 

articulou ao drive exportador, a exemplo de diversos países latino-americanos como o 
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Brasil, representou pura e simplesmente expatriação de recursos internos e retração da 

capacidade de investimento interno.  

Após o choque inflacionário do início dos anos 1980, a política de corte de 

impostos combinada com a sobrevalorização do dólar permitiu a retomada de 

crescimento da economia americana sem pressões inflacionárias e com elevação do poder 

de compra dos salários, sendo este último apoiado em grande medida em importações de 

bens de consumo baratos e em expansão monetária acima da renda nominal. Conforme 

Tavares e Belluzo, em uma espécie de “ajuste às avessas”: 

 

(...) os EUA conseguem, simultaneamente, obter transferências de 

liquidez, de renda real e de capitais do resto do mundo... A retomada do 

crescimento americano se fez com uma função de oferta global com 

rendimentos crescentes e grande capacidade de resposta aos estímulos 

da demanda. À elevação do déficit comercial americano corresponde 

uma tentativa de obtenção de saldos comerciais crescentes dos demais 

países industrializados. Exportar é a solução para todos, menos para a 

economia dominante, cuja solução é importar barato. (TAVARES e 

BELLUZZO, 2004, p. 131) 

 

Dessa forma, os EUA impuseram aos detentores de excedentes em dólar um 

padrão monetário cujos ativos líquidos em última instância passavam a ser os títulos de 

dívidas do Tesouro Americano, ampliando o poder de Seignorage da moeda americana e 

o papel de fiador e de gendarme dos Estados Unidos em relação ao capital financeiro 

internacional. A partir de então, os EUA passaram a atrair capitais para os seus mercados 

e se darem ao luxo de manter taxas de juros moderadas internamente, fenômeno que se 

acentuaria nos anos 1990, com a acumulação de reservas cambiais pelos países asiáticos 

por meio da ampliação dos déficits comerciais norte-americanos crescentes com os 

mesmos, ou ainda com o Brasil, a partir dos superávits comerciais alcançados desde 2004 

(TAVARES e BELLUZZO, 2004, p. 125 e 126). 

O processo de mundialização comercial e financeira comandado pelos EUA, por 

meio da liberalização e abertura comercial e financeira, avançou rapidamente a partir dos 

anos 1980 e terminou abarcando a Ásia. Nos anos 1990, o aprofundamento dessa 

mundialização ocorreu coetaneamente com um dos ciclos de crescimento mais 

duradouros da economia norte-americana no pós-Segunda Guerra Mundial, tendo como 

contraface a redução do ritmo de crescimento dos demais parceiros da tríade (Japão e 

Alemanha) e a crise de crescimento dos países periféricos (altamente endividados) de 

modelo econômico desenvolvimentista prioritariamente voltado para o mercado interno. 
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2.1.1.2. O imperialismo financeiro global 

O conjunto de manobras adotadas pelos Estados Unidos no sentido de preservar a 

sua posição hegemônica nos assuntos econômicos mundiais, desde os anos 1970, repôs a 

atividade financeira global nos Estados Unidos e fez surgir um forte regime financeiro 

governado pelo complexo Wall Street/Tesouro Americano/FMI, que detinha poder de 

controle sobre instituições financeiras globalmente e podia impulsionar ou colapsar 

muitas economias nacionais mais frágeis industrialmente e endividadas por meio de 

manipulações do comércio internacional e do crédito e de práticas de gerenciamento da 

dívida pública (externa e, posteriormente à liberalização financeira, interna por meio da 

sua fração dolarizada). Esse complexo projetou seu vasto poder financeiro mediante uma 

rede de instituições financeiras privadas e governamentais, interligadas, que subordinou o 

resto do mundo, em geral por meio de acordos de crédito (TAVARES E BELLUZZO, 

2004; HARVEY, 2009). 

O poder que o complexo Wall Street-Tesouro Americano-FMI adquiriu no sentido 

de impor um sistema financeiro coercitivo, desde o início dos anos 1980, foi reposto por 

meio do chamado “Consenso de Washington185”, na passagem dos anos 1980 para os 

                                                 
185

 O documento “Consenso de Washington”, concebido dentro dos parâmetros da teoria político-

econômica neoliberal, foi confeccionado no final dos anos 1980 e publicado em 1990. Ele propunha um 

conjunto de orientações político-econômicas para fazer frente à crise da dívida externa e à estagnação que 

os “países em desenvolvimento” conviviam desde o final dos anos 1970 e início dos anos de 1980. Para o 

redator do documento, John Williamson (1990), ele era uma lista de indicações de princípios de 

ajustamento da economia, de prudência macroeconômica e de liberalização comercial e orientação 

econômica voltada para o mercado externo. Dentre seus objetivos gerais, pode-se destacar a estratégia para 

a retomada do crescimento econômico, o ‘ajustamento’ e ‘equilíbrio’ macroeconômico das economias 

latino-americanas, bem como retomar o crescimento com baixa inflação, equilíbrio no balanço de 

pagamentos e maior distribuição de renda. As orientações encontravam-se centradas na estabilização 

monetária e financeira, na liberalização e abertura econômica, na desregulamentação da economia, na 

privatização das empresas estatais e na redefinição do papel do Estado. Os objetivos gerais seriam 

informados por meio de um conjunto de princípios norteadores das políticas econômicas, mas que também 

se estendiam para um redesenho político-institucional do Estado. Primeiramente era sinalizado a 

necessidade da adoção de uma rigorosa disciplina fiscal. A reposição da máquina administrativa, a 

condução de obras de infraestrutura e as necessidades sociais da população não poderiam se sobrepor aos 

“limites” fiscais do Estado e ao cumprimento dos contratos, o que significava que o Estado tinha como 

centralidade “honrar” obrigações financeiras junto a credores internos e externos. Daí a geração de 

superávit primário como um dos eixos de política econômica. O Estado deveria direcionar os gastos 

públicos para a saúde, a educação e os investimentos em infraestrutura, de modo a restringir a sua presença 

e investimentos diretos no setor produtivo, bem como a reduzir subsídios direcionados aos setores 

produtivos, como incentivos creditícios e financiamentos abaixo das taxas de juros de mercado. Os 

governos deveriam conduzir uma reforma tributária que desonerasse a produção e que gerasse a menor 

distorção possível no sistema de preços. As taxas de juros deveriam ser determinadas pelo mercado, 

preferencialmente uma taxa real positiva e moderada que estimulasse a competição e restringisse as práticas 

rentistas. A taxa de câmbio nacional deveria ser competitiva em face das médias das taxas de câmbio 

internacionais, de modo a estimular a implementação de uma economia “orientada para fora”. A política 

comercial deveria ser concebida a partir da remoção das barreiras tarifárias e não tarifárias, tendo em vista a 

liberalização das importações. As economias dos “países em desenvolvimento” deveriam se abrir ao 



 245  

anos 1990. Ele foi capaz de conduzir o aprofundamento da liberalização financeira 

internacional e de impor aos Estados periféricos adequações institucionais ajustadas aos 

seus propósitos, não raramente inscritos nas suas próprias constituições nacionais. 

Conforme David Harvey: 

 

O poder do complexo Wall Street-Tesouro-FMI está, com respeito a um 

sistema financeiro coercitivamente imposto, instaurado em torno do 

chamado Consenso de Washington e mais tarde desenvolvido por meio 

da construção de uma nova arquitetura financeira internacional, numa 

relação tanto de simbiose como de parasitismo. (HARVEY, 2009, p. 57 

e 58) 

 

Esse regime monetário e financeiro foi usado por sucessivos governos norte-

americanos, em aliança como Japão e a recém criada União Europeia, como um 

instrumento de intervenção governamental na economia internacional e nas economias 

nacionais, tendo em vista promover tanto o processo de mundialização financeira e 

comercial, como as transformações domésticas neoliberais a ela associadas. O regime de 

mundialização financeira passou a florescer com as crises, de modo que: 

 

O FMI cobre os riscos e garante que os bancos dos Estados Unidos não 

percam (os países pagam por isso mediante ajustes estruturais etc.), e a 

fuga de capitais causadas por crises localizadas acaba por acentuar a 

força de Wall Street... (GOWAN apud HARVEY, 2009, p. 109) 

 

O complexo Wall Street-Tesouro Americano, ao controlar instituições como o 

FMI e o Banco Mundial, projetou o seu poder financeiro internacionalmente por meio de 

uma rede de instituições financeiras governamentais e supranacionais interligadas. 

Conforme Harvey, esta rede estabeleceu: 

  

(...) um mundo espaço-temporal entrelaçado de fluxos financeiros de 

capital excedente com conglomerados de poder político e econômico 

em pontos nodais chave (Nova York, Londres e Tóquio) que buscam 

seja desembolsar e absorver os excedentes de maneiras produtivas, o 

mais das vezes em projetos de longo prazo numa variedade de espaços 

                                                                                                                                                  
investimento direto externo (IDE), tendo em vista complementar as fontes internas de financiamento da 

economia. A condução do processo de privatização das empresas estatais asseguraria uma racionalidade 

econômica livre de qualquer amarra política e promoveria uma maior eficácia do setor privado na condução 

da atividade econômica. A condução de medidas jurídicas e políticas que assegurassem a 

desregulamentação da economia, articuladas com a privatização das empresas estatais e a abertura da 

economia, potencializaria a livre iniciativa, a competitividade e os ganhos de produtividade. Por fim, 

haveria de ser aprimorado o marco jurídico-político dos direitos de propriedade, isto é, a segurança jurídica 

da propriedade em geral, em especial da propriedade privada. 
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(de Bangladesh ao Brasil ou à China), seja usar o poder especulativo 

para livrar o sistema da sobreacumulação mediante a promoção de 

crises de desvalorização em territórios vulneráveis. São sem dúvida as 

populações desses territórios vulneráveis que têm de pagar o preço 

inevitável em termos de perda de ativos, perda de empregos e perda de 

segurança econômica, para não mencionar perda de dignidade e de 

esperança. (HARVEY, 2009, p. 112 e 113) 

 

Em resumo, a imposição do imperialismo financeiro global não decorreu apenas 

de uma sequência de iniciativas governamentais norte-americanas sob um contexto de 

crise internacional e de reação à assunção econômica do Japão e da Alemanha. Ela 

também representou a transição da hegemonia norte-americana exercida de forma um 

tanto benevolente para uma hegemonia exercida de forma implacável e a remoção de 

limitações impostas à economia pela política. Processos cujas raízes remontam ao 

progressivo declínio da União Soviética e da Guerra Fria. 

 

2.1.1.3. Imperialismo financeiro, endividamento e privatização 

Com a quadruplicação dos preços do barril de petróleo, em 1973, a maior parte 

dos países de desenvolvimento capitalista central, que são grandes consumidores de 

petróleo, adotaram políticas econômicas sincronizadas para conter o seu crescimento 

econômico, o que acentuou tendências estruturais que também concorriam para a queda 

desse crescimento. Como consequência imediata ocorreu a redução da procura pelos bens 

primários exportados pelos países de desenvolvimento capitalista periférico, bem como a 

redução dos preços destes produtos. Todavia, os bens de capital e os insumos industriais 

(sobretudo elaborados) importados pelos países periféricos tiveram uma subida de preços 

em decorrência da elevação dos preços do barril de petróleo e dos seus derivados. 

Este quadro, que tendeu a valorizar os bens de maior valor agregados (bens de 

capital, bens intermediários elaborados) e a desvalorizar os bens de menor valor agregado 

(produtos primários agropecuários, extrativo mineral), transferiu, objetivamente, os 

custos econômicos dos países centrais para os países periféricos. A situação foi agravada 

nos países periféricos que conviviam com um desenvolvimento industrial apoiado em um 

processo de industrialização por substituição de importações voltado prioritariamente 

para o mercado interno e que não eram exportadores de petróleo e/ou não possuíam 

autossuficiência energética, a exemplo do Brasil.  

Concomitantemente, os países centrais pressionaram os países periféricos que 

conviviam com um desenvolvimento industrial apoiado em um processo de substituição 
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de importações para manter o seu crescimento econômico mediante o aprofundamento do 

seu endividamento externo, bem como pressionavam os bancos internacionais 

(predominantemente norte-americanos) para que emprestassem os petrodólares gerados 

pelos países produtores de petróleo e arregimentados por suas elites políticas e 

econômicas, investidos nestes bancos, para que estes países periféricos dessem 

continuidade aos seus processos de industrialização (GOLDENSTEIN, 1986, p. 93-99). 

Portanto, os empréstimos contraídos tendo em vista a manutenção dos níveis elevados de 

crescimento econômico de países periféricos, aqueles realizados pelo Brasil, por 

exemplo, não foram apenas uma aposta arriscada por conta de um contexto turbulento, 

como sustentaram Bonelli e Malan (1983, p. 11-19), mas também decorrente de pressões 

internacionais. Especificamente no Brasil, segundo Ricardo Carneiro, ocorreu também 

uma atrofia do sistema financeiro local, incapaz de atender à demanda crescente de 

crédito de longo prazo, concorrendo para que o país recorresse aos financiamentos 

externos (CARNEIRO, 2002, p. 84-106). Por outro lado, aos países exportadores de 

petróleo, que obtinham grandes superávits comerciais em dólar junto aos países centrais, 

os maiores consumidores de petróleo à época, tinham interesse que o endividamento não 

ocorresse nesses países em decorrência da taxa de retorno baixa. Neste processo, países 

como Brasil, Argentina e México emergiram como novos grandes devedores de bancos 

internacionais que recebiam e repassavam os petrodólares (MUNHOZ, 2006
186

). 

O Brasil, embora se apoiasse no modelo econômico desenvolvimentista, 

articulado por meio da política de industrialização por substituição de importações 

prioritariamente voltado para o mercado interno, e no padrão de acumulação e 

                                                 
186

 Para Sérgio Goldenstein (1986, p. 93-99), o balanço de pagamentos – saldo das transações correntes 

mais os pagamentos do principal da dívida externa – não apresentou um enorme desequilíbrio no período 

compreendido entre 1967 e 1973, no país. Segundo o autor, a corrida do país aos grandes empréstimos 

internacionais extrapolou em aproximadamente 50% a necessidade de equilíbrio do balanço de pagamentos. 

Mas a superabundância das reservas cambiais então proporcionada pelo padrão de endividamento 

internacional foi necessária como forma suplementar à poupança interna para financiar a aceleração do 

crescimento econômico. Todos os setores econômicos foram abocanhando uma parte destes recursos. O 

autor chamou a atenção para o fato de que o superendividamento foi provocando um “inchamento” das 

reservas de câmbio resultando numa ampliação excessiva da base monetária nacional, visto que a 

quantidade de moeda gerada pela conversão de dívidas em moeda nacional era bem superior à quantidade 

de moeda “destruída” pela conversão de cruzeiros em divisas. Para conter a expansão da base monetária e 

sustentar taxas de juros internas superiores às próprias taxas internacionais, o governo aumentou a dívida 

pública, que saltou dos Cr$ 10.111 milhões, em 1970, para Cr$ 38.344 milhões, em 1973, segundo dados 

do autor. Teve acentuado, dessa forma, um fator da crise do balanço de pagamentos que até o início do 

período não ocupava grande importância para o desencadeamento da referida crise. O “choque do petróleo” 

de 1973 não foi o elemento responsável pelo esgotamento do ciclo do “Milagre Econômico Brasileiro”, 

mas se encarregou de antecipá-lo, na visão de Sérgio Goldenstein. Foram elevados os custos de 

importações de petróleo e derivados e de bens de capital e insumos elaborados, acompanhados de uma 

subida modesta em termos comparativos dos custos das matérias primas e de bens manufaturados de 

pequena agregação de valor, com consequente aumento abrupto do déficit comercial. 
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financiamento dependente-associado, que tinha como um dos seus eixos o padrão de 

endividamento externo, desde o Plano de Metas, não havia convivido com um processo 

de crescimento da sua dívida externa a ponto de ameaçar a continuidade dos referidos 

modelo e padrão, pelo menos até 1973. Entre 1964 e 1973, a dívida externa líquida 

passou de US$ 3.050 milhões para US$ 8.441 milhões, conforme demonstra a Tabela 4.  

No novo contexto, a dívida externa líquida assumiu uma dinâmica de expansão 

acelerada, alcançando US$ 14.763 milhões, em 1974, e US$ 40.292 milhões, em 1978. 

Nota-se que o crescimento da dívida externa líquida não foi determinada pela elevação da 

taxa internacional de juros reais, posto que esta oscilou entre zero e 1%, no período 

1974/78, conforme demonstra a Tabela 6. Mesmo considerando a cobrança de spread 

bancário e a taxa internacional de juros nominal relativamente elevada
187

, o crescimento 

da referida dívida decorreu da dependência e de contradições e desequilíbrios intrínsecos 

da própria expansão da estrutura produtiva industrial.  

A remessa de lucro das multinacionais e de custos do endividamento externo, 

somado ao desequilíbrio da balança comercial decorrente da elevação do preço do 

petróleo e derivados e dos bens de capital e bens intermediários elaborados e da 

desvalorização relativa dos bens primários e semimanufaturados, sob contexto de 

crescimento elevado do PIB induzindo a ampliação da importação de bens de capital e de 

bens intermediários, desencadearam o desequilíbrio das transações correntes e do balanço 

de pagamentos. O período 1974/80, retratado na Tabela 1, permite aquilatar os processos 

de deterioração da balança comercial (déficit de US$ 2.436 milhões de média anual) e da 

conta corrente (déficit de US$ 8.026 milhões de média anual), de um lado, e da pressão 

sobre os mesmos que a preservação das taxas médias elevadas de crescimento do PIB 

(7% ao ano) e de formação bruta de capital fixo (22,6%) exerceram sobre eles, de outro. 

Segundo Munhoz (2006), o país somente não ficou inadimplente com a escassez de 

dólares porque as estatais brasileiras, eficientes e com excelentes cadastros, foram 

acionadas para realizar grandes empréstimos junto a consócios de bancos internacionais. 

Todavia, a dívida externa passou a aumentar continuamente a partir de então.  

As elevações abruptas da taxa internacional de juros e do preço do barril de 

petróleo, no período 1979/81, desencadearam a explosão de crescimento da dívida 

externa líquida. A taxa internacional de juros real passou de 1% para 8% ao ano, 

enquanto que a taxa internacional de juros nominal subiu de 13% para 18%, conforme 
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 A taxa internacional de juros nominal oscilou com tendência de queda no período 1974/78, entre 11% e 

8,6%, conforme demonstra a Tabela 6.  
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demonstra a Tabela 6. O preço do barril de petróleo, por sua vez, saltou de US$ 21 para 

US$ 37. Um fato de suma importância neste processo foram os contratos de empréstimos 

não pré-fixados, isto é, cujas taxas acompanhavam as taxas de juros internacionais, o que 

efetivamente expôs o país à sua constante elevação e à imposição de cobrança de spread 

bancários cada vez mais draconianos na medida em que o país era obrigado a rolar os 

custos da dívida externa. Este tipo de empréstimo foi sendo ampliado à medida que novos 

empréstimos eram contratados. Conforme demonstra Ricardo Carneiro, apoiando-se em 

pesquisa de Paulo Nogueira Batista Junior: 

 

(...) a dívida pública contratada a taxas flutuantes (...) passa de 25,2% 

do total no período 1971-73, para 51,8% em 1974-78 e 64,4% em 1979-

82. (...) Ganham importância os créditos interbancários – créditos de 

curtíssimo prazo tomados por bancos brasileiros no exterior e 

repassados a prazos mais longos internamente –, deteriorando de forma 

radical o perfil da dívida externa. (...) A participação da dívida de curto 

prazo na dívida total salta de 9,6% em 1978 para 15% em 1980 e 20% 

em 1982. (CARNEIRO, 2002, p. 93) 

 

A maioria dos países periféricos devedores conviveram com a interrupção de 

novos financiamentos ou mesmo de renegociação de dívidas externas por parte dos 

bancos internacionais, em fins de 1982. Neste contexto, os países periféricos foram 

compelidos a recorrer ao FMI e a assinar compromissos na direção da condução de 

programas de ajuste externo – equilibrar receitas e despesas em dólares para conter o 

crescimento da dívida externa e obter saldos comerciais para iniciar o resgate dessa 

dívida. 

Esta estratégia não era viável em face da elevação das taxas de juros 

internacionais, posto que absorvia qualquer saldo comercial positivo; da elevação dos 

custos do petróleo e, por consequência, dos custos de insumos e de bens de capital em 

geral, na medida que comprometia as metas estabelecidas para a obtenção de ambiciosos 

superávits comerciais; e da crise recessiva mundial a partir do início dos anos 1980, 

restringindo as demandas do comércio internacional e determinando a queda dos preços 

dos produtos primários e semimanufaturados, posto que ocorria, ao mesmo tempo, uma 

ampliação do volume de exportações e uma retração de demanda, com uma redução dos 

pagamentos em dólar recebidos pelas mesmas em face da super oferta dos produtos acima 

referidos no mercado internacional.  

No Brasil, a política de ajuste externo imposto pelo FMI, somado aos 

desequilíbrios macroeconômicos preexistentes, provocou um aumento incontrolável dos 
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custos de produção e dos preços. Neste contexto, a dívida externa líquida não parou de 

crescer, passando de US$ 81.493 bilhões, em 1982, para US$ 104.443 bilhões, em 1986, 

conforme demonstrado na Tabela 4. 

Teve início, a partir de então, o discurso do FMI responsabilizando as empresas 

estatais brasileiras pelo endividamento externo, na medida em que estas empresas 

tomavam empréstimos no exterior e vendiam os dólares no mercado de câmbio local. 

Escamoteava-se, assim, o fato de que a dívida externa de um país crescia quando as 

importações de bens e serviços, somados aos juros que incidiam sobre o montante da 

dívida, superavam as exportações de bens e serviços, somados à entrada de investimento 

direto estrangeiro (MUNHOZ, 2006). 

A primeira fonte de pressão sobre as empresas estatais brasileiras originaram do 

BIRD, do FMI e dos países centrais, em especial dos Estados Unidos e da Inglaterra. 

Concluíram que apenas mediante a entrega do patrimônio das empresas estatais ao capital 

estrangeiro seria possível equacionar o endividamento externo brasileiro
188

. Mas também 

surgiu uma fonte de pressão interna, com representantes do capital privado nacional 

ambicionando a incorporação de empresas estatais mediante a sua privatização. 

Duas ações foram desencadeadas pelo FMI para ‘desequilibrar’ as empresas 

estatais brasileiras, criando as condições para a superação das resistências à privatização. 

Primeiramente, o FMI introduziu no acordo de ajuste externo de 1983 uma cláusula que 

considerava investimentos realizados pelas próprias empresas estatais como parte 

integrante do déficit público. Ignorava o fato de que investimentos financiados por 

terceiros não integravam as contas do Tesouro, além do que o aumento de compromissos 

das empresas estatais (aumento de passivos das empresas) tinha como contrapartida o 

aumento patrimonial das empresas estatais (aumento de ativos das empresas) e da sua 

capacidade de produção. Em segundo lugar, como o acordo de ajuste externo do FMI 

provocou a elevação dos custos e dos preços dentro do país – elevação de juros, 

depreciação cambial, elevação da carga tributária, restrição de subsídios –, as empresas 

estatais foram impedidas de transferir aumentos de custos de produção e de serviços para 

os preços, posto que elas foram instrumentalizadas pelo governo como parte do esforço 

de contenção do ciclo inflacionário
189

. As empresas estatais, impedidas de investir, seja 
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 Segundo Munhoz (2006), a Primeira Ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, chegou a insinuar que o 

Brasil poderia pagar a sua dívida externa mediante a entrega da Amazônia. 
189

 Segundo Munhoz (2006), estas afirmações podem ser aferidas por meio do acompanhamento dos 

reajustes de preços administrados presentes nas publicações do Banco Central e nos índices de preços 

disponibilizados pela Fundação Getúlio Vargas, referentes àquele período. 
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por meio de poupança própria, seja por captação de recursos externos, bem como de 

corrigir custos de produção e de serviços, foram progressivamente desestruturadas 

comprometendo os seus padrões de eficiência. Somou-se a esse processo a campanha 

política e ideológica de inspiração neoclássica, que apregoava que a ineficiência 

intrínseca de todo Estado era potencializada pela manifestação endêmica de corrupção no 

Estado brasileiro (MUNHOZ, 2006). 

É necessário salientar que as corporações econômicas dos países centrais 

conviveram com processos de reengenharia tecnológica e de gestão (de pessoal e de 

produção), desde a segunda metade dos anos 1970, e que se prolongou nos anos 1980 e 

1990. Os processos de reengenharia integraram um processo de reestruturação produtiva 

mais amplo em curso nestes países, determinado pela transição do padrão fordista-

keynesiano de reprodução do capital para o padrão flexível-neoliberal de reprodução do 

capital. De um lado, a reengenharia tecnológica em curso suplantava a tecnologia 

eletromecânica em favor da tecnologia baseada na automação, na microeletrônica e nos 

novos materiais. Portanto, um novo padrão tecnológico intensificador da produtividade 

do trabalho foi incorporado nos setores produtivos e no setor de serviços. De outro lado, a 

reengenharia de gestão (de pessoal e de produção) em curso suplantava o método fordista 

em favor dos métodos flexíveis ou que com eles hibridavam. Portanto, o conjunto de 

processos acima referidos impactava o trabalho, intensificando-o em termos quantitativos 

– trabalhadores produziam mais aceleradamente e com atribuições ampliadas – e 

remodelando-o em termos qualitativos – trabalhadores produziam sob competências e 

habilidades novas, mais complexas e diversificadas (HARVEY, 2002).  

Estes processos proporcionaram aspectos como a ampliação da mais-valia relativa 

e da mais-valia absoluta, o que objetivamente reduziu o custo do capital variável na 

composição orgânica do capital. Provocaram, ainda, salto de qualidade nos padrões de 

produtividade e de eficiência das matrizes das corporações econômicas dos países 

centrais.  

As empresas estatais brasileiras, submetidas à restrição de endividamento para se 

atualizar tecnologicamente, à contenção de preços de produtos e serviços nelas gerados e 

à retração de demanda decorrente da desaceleração do crescimento econômico, não foram 

conduzidas apenas ao desequilíbrio e à perda de eficiência ao longo dos anos 1980 e 

grande parte dos anos 1990. Foram mesmo impedidas de se inserir no processo de 

reengenharia tecnológica e de gestão em curso nos países centrais.  
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A negociação da dívida externa, o principal instrumento do complexo Wall 

Street/Tesouro Americano/FMI com vista na imposição do processo de liberalização e 

abertura da economia brasileira, que Munhoz (2006) reputou como de caráter 

colonialista, que teve início no final dos anos 1980 e que de fato foi aprofundada nos anos 

1990, foi sendo prontamente concluída na medida em que a referida liberalização e 

abertura avançava. A dívida externa foi renegociada a prazos longos e a juros baixos com 

o referido complexo mediante a contrapartida representada pela abertura comercial e 

financeira, desregulamentação do mercado e privatização das empresas estatais, com 

consequente desnacionalização da economia
190

. David Harvey captou a essência desse 

processo ao afirmar que: 

 

(...) se o capitalismo vem passando por uma dificuldade crônica de 

sobreacumulação desde 1973, então o projeto neoliberal de privatização 

de tudo faz muito sentido como forma de resolver o problema. Outro 

modo seria injetar matérias-primas baratas (como o petróleo) no 

sistema. Os custos de insumos seriam reduzidos e os lucros, por esse 

meio, aumentados. 

O mesmo objetivo pode no entanto ser alcançado pela desvalorização 

dos ativos de capital e da força de trabalho existentes. Esses ativos 

desvalorizados podem ser vendidos a preço de banana e reciclados com 

lucro no circuito de circulação do capital pelo capital sobreacumulado. 

Mas isso requer uma onda anterior de desvalorização, o que significa 

uma crise de algum tipo. As crises podem ser orquestradas, 

administradas e controladas para racionalizar o sistema. A isso com 

frequência se resumem os programas de austeridade administrados pelo 

Estado, que recorrem às alavancas vitais das taxas de juros e do sistema 

de crédito. Pode-se impor pela força externa crises limitadas a um setor, 

a um território ou a todo um complexo territorial de atividade 

capitalista. É nisso que é grande especialista o sistema financeiro 

internacional (sob liderança do FMI), com o apoio do poder estatal 

superior (como o dos Estados Unidos). O resultado é a criação periódica 

de um estoque de ativos desvalorizados, e em muitos casos 

subvalorizados, em alguma parte do mundo, estoque que pode receber 

um uso lucrativo da parte de excedente de capital a que faltam 

oportunidades em outros lugares. (HARVEY, 2009, p. 124 e 125). 

  

A reestruturação econômico-produtiva do país desencadeada pela liberalização e 

abertura da economia e por sua integração liberal periférica ao mercado capitalista 

mundial integrou o país ao padrão flexível-neoliberal de reprodução do capital e 

desencadeou o processo de incorporação-superação do modelo econômico 

desenvolvimentista apoiado na industrialização por substituição de importações, e do 
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 Desnacionalização desencadeada pela aquisição de ativos nacionais por capitais internacionais via 

privatização das empresas estatais e aquisição de ações e de empresas privadas nacionais e pela entrada de 

novas corporações internacionais. 
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padrão de acumulação e financiamento dependente-associado, em favor do modelo 

econômico exportador apoiado na especialização produtiva, e do padrão de acumulação e 

financiamento integrado-subordinado.  

Neste contexto, emergiu o discurso neoliberal no final dos anos 1980 e, 

principalmente, nos anos 1990, transfigurado em um personagem misterioso chamado 

‘mercado’, co-responsabilizando as empresas estatais – criaturas do “varguismo”, do 

“Estado intervencionista”, do “desenvolvimentismo” e do “protecionismo” – pelo 

“atraso” e ‘subdesenvolvimento’ do país, bem como advogando em favor das 

privatizações das estatais, do livre fluxo de mercadorias, capitais e serviços e da 

desregulamentação da economia. O sucateamento e a defasagem de engenharia 

tecnológica e de método de gestão das empresas estatais deixaram de ser um “problema 

econômico” à medida que o processo de privatização amadurecia.  

Com a estabilização monetária proporcionada pelo Plano Real, apoiado na 

paridade cambial sob economia liberalizada e no financiamento externo de curto prazo 

para o equilíbrio das transações correntes e do balanço de pagamentos, o discurso em prol 

da privatização foi robustecido (GIAMBIAGI e PINHEIRO, 1999, p. 15-42). A 

privatização efetivamente proporcionou a aquisição da propriedade das estatais por parte 

de capitais internacionais e nacionais, proporcionando aproximadamente US$ 94 bilhões 

ao poder público, entre 1993 e 2000, conforme demonstrado na Tabela 7, e o 

amortecimento de um rombo externo gerado pela paridade cambial sobre a balança 

comercial e a balança de pagamentos. Assim, o vendedor, o Tesouro brasileiro, 

“convertendo” o patrimônio representado pelas empresas estatais em dólares, teve divisas 

externas para moderar os desequilíbrios do balanço de pagamentos e moeda nacional para 

atenuar o crescimento da gigantesca dívida interna pública federal. 

O processo de privatização reduziu drasticamente o patrimônio público 

materializado nas empresas estatais. Conforme demonstrado na Tabela 7, as empresas 

estatais integradas ao setor do aço foram privatizadas entre 1991 e 1994, do petroquímico 

entre 1992 e1996, de fertilizantes no biênio 1992/93, de energia elétrica entre 1995 e 

1998, de telecomunicações entre 1997 e 1999, e de concessões no biênio 1997/98.   

O processo de privatização, embora tenha gerado ao Tesouro US$ 100.310 entre 

1991 e 2000, conforme demonstrado na Tabela 7, não resolveu os problemas 

representados pela dívida pública externa (dívida do Tesouro). A dívida externa líquida 

passou de US$ 114.504, em 1991, para US$ 183.910, em 2000.  
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Tabela 7. Privatização - 1991 - 2000 (Em US$ milhões) 

Setor 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Total 

Governo Federal 1.988 3.383 4.188 2.314 1.628 4.749 12.558 26.606 554 7.670 65.638 

Aço 1.843 1.639 3.788 917 0 0 0 0 0 0 8.187 

Petroquímica 0 1.477 174 528 1.226 296 0 0 0 0 3.701 

Fertilizantes 0 255 226 13 0 0 0 0 0 0 494 

Companhia Vale do 

Rio Doce 0 0 0 0 0 0 6.858 0 0 0 6.858 

Energia Elétrica 0 0 0 0 402 2.943 270 1.882 1 0 5.498 

Telecomunicações 0 0 0 0 0 0 4.734 23.948 421 0 29.103 

Empresas 0 0 0 0 0 0 0 21.069 293 0 21.362 

Concessões 0 0 0 0 0 0 4.734 2.879 128 0 7.741 

Bancos 0 0 0 0 0 0 240 0 0 3.604 3.844 

Outros 145 12 0 856 0 1.510 456 776 132 4.066 7.953 

Estados 0 0 0 0 0 1.770 15.117 10.858 3.887 3.040 34.672 

Energia Elétrica 0 0 0 0 0 1.066 13.430 7.817 2.520 1.582 26.415 

Telecomunicações 0 0 0 0 0 679 0 1.840 0 0 2.519 

Bancos 0 0 0 0 0 0 474 647 148 869 2.138 

Outros 0 0 0 0 0 25 1.213 554 1.219 589 3.600 

Total 1.988 3.383 4.188 2.314 1.628 6.519 27.675 37.464 4.441 10.710 100.310 

Resultados 1.614 2.401 2.627 1.965 1.004 5.485 22.617 30.897 3.203 10.421 82.234 

Dívidas 

transferência 374 982 1.561 349 624 1.034 5.058 6.567 1.238 289 18.076 

Fonte: Elaborado com base em Carneiro (2002) e Giambiagi et al 2005). 

 

Concluída as privatizações as tarifas das novas empresas foram liberadas e, 

consequentemente, elevadas, o que também determinou a retomada de forma intensa da 

rentabilidade das antigas empresas estatais, tanto do setor de serviços quanto do setor de 

bens de produção. O BNDES passou a financiar os novos donos das antigas empresas 

estatais com recursos do Fundo do Amparo ao Trabalhador, não raramente com mais 

recursos financeiros proporcionados pelo BNDES do que os próprios recursos investidos 

pelo controlador nacional e/ou estrangeiro da empresa. Todavia, permanecia o 

impedimento do BNDES financiar as empresas estatais remanescentes, em especial a 

Petrobrás (MUNHOZ, 2006). 

Por fim, o processo de privatização das empresas estatais mobilizou um conjunto 

de interesses externos – bancos internacionais, corporações multinacionais – e internos – 

bancos e capitais monopolistas domésticos, empresas intermediadoras do processo de 

privatização, elite político-administrativa, burocracia dos fundos de pensão. A 

perspectiva era assegurar interesses no contexto da recomposição patrimonial em curso 

no país. 
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2.1.1.4. O fim do “modo de regulação econômico-social fordista” 

O padrão fordista-keynesiano de reprodução do capital, conforme anteriormente 

assinalado, ruiu em face de processos como a crescente resistência da classe operária à 

extração da mais-valia pelo sistema do capital e a sua luta pela ampliação das bases do 

pacto fordista, o acirramento da competição entre as corporações industriais dos países 

centrais pelo mercado capitalista mundial e a tendência continuada de queda da taxa 

média de acumulação do capital em face da elevação da sua composição orgânica. Esse 

padrão também ruiu em decorrência do afastamento conjuntural da suposta ameaça ao 

sistema capitalista mundial representado pelo declínio político e econômico da União 

Soviética e do refluxo de ideologias alternativas ao liberalismo na subjetividade da classe 

operária e demais trabalhadores em favor de outras manifestações ideológicas em 

expansão como o individualismo, o consumismo e o empreendedorismo. Configurava-se, 

portanto, um contexto favorável ao aprofundamento do domínio do capital sobre o mundo 

do trabalho e à contenção da tendência de queda da taxa média de lucro do capital. 

As eleições de Margareth Thatcher (1979), na Inglaterra, e de Ronald Reagan 

(1980), nos Estados Unidos, respectivamente, representantes exemplares do 

ultraconservadorismo e do ultraliberalismo inglês e norte-americano, evidenciava a crise 

do padrão fordista-keynesiano de reprodução do capital. No tocante à relação capital-

trabalho em termos mais imediatos, esses novos chefes de governo promoveram 

iniciativas políticas como a restrição dos direitos trabalhistas, a condução de políticas 

voltadas para erodir o salário real dos trabalhadores, a promoção de um ataque ao poder 

político das entidades sindicais trabalhistas, a restrição da rede de proteção social e a 

redução de impostos sobre o setor produtivo e as grandes fortunas.  

O combate ao padrão de reprodução do capital então vigente tinha como um dos 

focos centrais o ‘modo de regulação econômico-social fordista’. Esse ‘modo de 

regulação’ imprimia ao regime de acumulação próprio do padrão fordista-keynesiano de 

reprodução do capital certa “rigidez”. Conforme afirmou Sônia Lobo (2007, p. 42):  

 

[Os] investimentos de capital fixo de larga escala e de longo prazo 

impediam a flexibilidade de planejamento e presumiam crescimento 

estável em mercados de consumo invariáveis; a alocação e os contratos 

de trabalho também se baseavam numa pretensa estabilidade da 

produção e do consumo. 
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Daí as raízes profundas da própria economia de escala, com a verticalização da 

produção em série, a linha de produção segmentada e a especialização profissional do 

trabalhador. 

Esse combate tinha como perspectiva estabelecer um regime de acumulação 

flexível, uma das características centrais do padrão flexível-neoliberal de reprodução do 

capital. Dentre as características mais importantes desse regime de acumulação podem 

ser destacadas, em termos das características das mercadorias, a aceleração da 

obsolescência programada dos bens de consumo e de produção e a variedade de tipos e 

modelos (economia de escopo); em termos da organização das empresas no espaço, a 

intensificação da dispersão e mobilidade espacial das empresas, a terceirização produtiva 

e o estabelecimento de fornecedores de insumos e serviços, componentes, peças e partes 

em rede (global sourcing); do método de gestão da produção, o sistema just-in-

time/kanban e o controle de qualidade; do método de gestão de pessoal, a constituição de 

células de trabalho, a desespecialização profissional e a autoavaliação dos trabalhadores, 

e do ordenamento das relações político-contratuais, o sindicato por empresa, a 

flexibilização das formas de contrato de trabalho e o declínio dos acordos nacionais de 

trabalho (HARVEY, 2002).  

Na segunda metade dos anos 1980 e no início dos anos 1990, o combate ao ‘modo 

de regulação econômico-social fordista’ generalizou-se na Europa e na Ásia. No Brasil, 

todavia, esse processo apresentou-se tardio em relação à maioria dos países europeus e 

asiáticos, posto que ele foi protelado em face de um conjunto de processos políticos e 

sociais em curso no país. Destaca-se a ruptura do pacto de compromissos no âmbito do 

bloco no poder desde o final dos anos 1970, a mobilização de movimentos sociais em 

torno da proposição de reformas estruturais no país (1979/89), a fase final da transição 

conservadora da ditadura militar para o regime liberal conservador (sob tutela militar) 

representado pela “Nova República” (1984/85) e o embate político, social e ideológico 

em torno da Assembleia Constituinte de 1987/88.  

As condições políticas favoráveis para a condução da ofensiva das classes 

dominantes ao arremedo de ‘modo de regulação econômico-social fordista’ existente no 

país foram criadas por meio da promulgação da Constituição Federal em 1988 e das 

eleições presidenciais de Fernando Collor (1989) e de Fernando Henrique (1994), posto 

que esses processos proporcionaram aspectos como a transição das bases jurídico-

políticas da ditadura militar para as bases jurídico-políticas liberais representativas, a 

derrota da resistência operária e popular em curso e a recondução do pleno domínio do 
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sistema do capital sobre o mundo do trabalho a partir do “chão da fábrica”. O 

desemprego estrutural acarretado pela liberalização e abertura da economia (1990/98), 

incorporação da matriz tecnológica de base microeletrônica e dos novos métodos de 

gestão de pessoal e da produção e recessão econômica, também concorreu decisivamente 

para a criação das condições políticas favoráveis para a ofensiva ao ‘modo de regulação 

econômico-social fordista’
191

. 

As forças políticas e sociais representadas no Governo de Fernando Henrique 

Cardoso e a sua base de sustentação política junto à elite político-administrativa do 

Estado e à sociedade aprofundaram a ofensiva contra direitos sociais e trabalhistas. Esse 

processo culminou na reforma trabalhista com a incorporação de elementos como o 

contrato de trabalho por tempo determinado, o contrato de trabalho a tempo parcial, a 

suspensão temporária do contrato de trabalho e o banco de horas, que materializaram os 

primeiros passos na direção da flexibilização do mercado de trabalho no Brasil, e nas 

reformas previdenciárias
192

. 

 

2.1.1.5. Uma nova teoria do desenvolvimento 

Nos anos 1970 e, principalmente, 1980, os ideólogos neoliberais que assumiram 

grande proeminência no debate sobre o desenvolvimento foram Friedrich Hayek e Milton 

Friedman. Suas proposições recusavam o protecionismo, a intervenção econômica direta, 

a regulamentação da economia e o planejamento, conduzidos pelo poder público, em 

favor da liberalização e abertura da economia, da integração dos mercados nacionais e da 

restrição do papel econômico do Estado. Eles representavam em termos teóricos e 

ideológicos a afirmação da retirada das limitações que a política impunha à economia, do 

neoliberalismo, da hegemonia imperial norte-americana e do fim do desenvolvimentismo 

consentido (FIORI, 1997). 

As novas teorias do desenvolvimento hegemônicas, de caráter conservador e sob 

graus diversos de influência da teoria político-econômica neoliberal, realçaram o 

“fracasso da macroeconomia” dos anos 1970 como fator que teria concorrido para o 

                                                 
191

 A tentativa de retomada da luta de resistência numa qualidade superior por meio da greve dos 

petroleiros, em 1995, redundou em derrota política.  
192

 A reforma previdenciária do Governo Fernando Henrique (1995-2002), de 1999, atuou basicamente no 

INSS, com o estabelecimento do “pedágio” de 20% no tempo remanescente de contribuição e a criação do 

chamado “fator previdenciário”. A reforma previdenciária do Governo Lula (2003-2010), de 2003, atuou 

fundamentalmente no setor público por meio da taxação de 11% sobre o valor da aposentadoria que 

excedesse o mínimo de isenção, que passou a ser igual ao teto do INSS (GIAMBIAGI, 2007).  
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surgimento das mesmas
193

. Todavia, não salientaram o condicionamento que processos 

como a reestruturação econômico-produtiva e os métodos de gestão de pessoal e de 

produção flexíveis, em curso nos anos 1970 e 1980 nos países centrais, acarretaram sobre 

aspectos como o papel do Estado e a ‘produção’ do novo trabalhador. Obviamente, 

porque não reconheceram as próprias teorias do desenvolvimento “antigas” e “novas” 

como ideologia em grande medida determinada pelos padrões e processos de produção e 

reprodução do capital (HARVEY, 2009). 

Para Antonio Delfim Netto (2005, p. 226-228), Robert Solow e Trevor Swan 

atribuíram ao “capital” a condição de fator determinante do crescimento econômico, isto 

é, o produto gerado pelo trabalho homogêneo, a partir de uma “entidade” chamada 

“tecnologia”, mobilizada pelo capital. Lucas incorporou um novo fator de produção, o 

“capital humano” empregado na produção, isto é, os recursos humanos expressos em 

termos de domínios tecnológicos e de saberes técnico-profissionais em nível médio e 

elevado, acumulados pelos trabalhadores, permitiam que a sua virtuose fosse direta e 

indiretamente transferida para os bens de capital. Tal realidade induziu à relação 

estabelecida entre a educação e o desenvolvimento econômico. 

Essas teorias salientaram, como proposições gerais para o desenvolvimento, o 

reconhecimento do papel decisivo da propriedade privada e a sua consequente proteção 

jurídica, a elevação do capital humano da sociedade na forma do melhoramento da 

educação, do “saber fazer” e da saúde média da população, a elevação da capacidade 

inventiva empresarial e dos recursos humanos em prol do progresso do conhecimento 

organizativo e tecnológico, o aumento da capacidade produtiva a longo prazo fruto da 

correlação entre crescimento econômico e percentagem de investimento com relação ao 

PIB e entre essa percentagem e grau de abertura da economia, a progressiva integração da 

economia nacional à economia mundial, a sustentabilidade ecológica do 

desenvolvimento, a condução de estabilidade macroeconômica e a garantia de governos 

estáveis norteados pela racionalidade econômica (NETTO, 2005).  

Estas teorias, em convergência e em competição, resultaram na teoria do 

desenvolvimento endógeno. Esta teoria acentuou a importância do capital humano e do 

estímulo à capacidade de criação e de invenção. Conforme Delfim Netto: 

 

                                                 
193

 Por “fracasso da macroeconomia” dos anos 1970 compreende-se a tentativa de reativar o crescimento 

econômico, o investimento e a acumulação de capital pela via dos modelos keynesianos que previam a 

superação de ciclos recessivos por meio do estímulo da demanda por meio de políticas públicas (salário 

desemprego, ampliação dos gastos sociais do Estado, etc.). 
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Na teoria do desenvolvimento endógeno, ao contrário dos modelos 

clássico e neoclássico, o limite do crescimento econômico está menos 

nos fatores físicos do que no fator humano. Investindo no capital 

humano e estimulando a sua capacidade de criação e invenção, a 

sociedade endogeiniza a qualidade da mão-de-obra e o progresso 

técnico, resultando na melhoria do capital físico pela incorporação de 

novas tecnologias e gerando o aumento da produtividade da mão-de-

obra que é, por definição, o desenvolvimento econômico. As 

constatações empíricas mostram que o nível de educação e a qualidade 

do ensino constituem, no longo prazo, dois dos fatores mais importantes 

que condicionam a taxa de crescimento dos países, por sua múltipla 

influência em todos os outros fatores. Quando o país é submetido a um 

processo de globalização rápida, a importância da educação aumenta 

ainda mais. Os setores modernos que crescem mais depressa exigem, 

em geral, menos mão-de-obra (porém mais qualificada) por unidade de 

produto. Se o país não construir uma rede de proteção através da 

educação acelerada e um estímulo ao rápido crescimento do resto da 

economia, a pobreza e a desigualdade crescerão juntamente com o 

desenvolvimento, ampliando as tensões sociais. (NETTO, 2005, p. 227 

e 228) 

  

A teoria do desenvolvimento endógeno estava em contradição com a ideia típica 

do pensamento liberal conservador dos anos 1950 e 1960, ou seja, de que a formação da 

poupança precederia a acumulação dos capitais físicos e humanos e a incorporação das 

novas tecnologias (SIMONSEN, 2001, p. 269-291). Nessa nova perspectiva, segundo 

Antonio Delfim Netto (2005, p. 228), “a poupança provavelmente sucede ao crescimento 

em lugar de antecedê-lo, induzida pela modificação dos preços relativos”.  

Assim, a “poupança de capital”, antecedendo aos ciclos econômicos, era menos 

importante do que educação/formação profissional com qualidade, posto que sob o 

suposto contexto da progressiva racionalização, modernização e organização econômica a 

criação das condições de aumento de produtividade do trabalho precedia à incorporação 

de novas tecnologias, portanto, da “poupança de capital” disponível interna e 

externamente em relação ao país. Saliente-se que esta ideia de desenvolvimento incluiu 

políticas econômicas que promoviam setores de atividade econômica de menor 

concentração de capital, posto que empregavam mais em comparação com os setores de 

maior concentração de capital, que empregavam menos, bem como políticas 

compensatórias e focalizadas articuladas com a elevação de escolarização e de formação 

profissional, atenuando formas de pobreza e de extrema pobreza e assegurando condições 

de inserção produtiva de trabalhadores marginalizados do suposto contexto anteriormente 

indicado, de modo a proporcionar nas sociedades redução das desigualdade sociais e 

promoção da estabilidade social e política. 
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As orientações gerais presentes nas novas teorias de desenvolvimento 

hegemônicas anteriormente assinaladas incluíam, ainda, uma série de orientações 

secundárias como a isonomia entre cidadãos e empresas nacionais e estrangeiras na lei e 

proteção à propriedade e aos contratos, a ampliação do investimento e da presença do 

setor privado no capital físico e humano, na pesquisa científica e tecnológica e na 

absorção das mesmas, a redução das despesas e dos gastos do setor público e a 

concentração da sua poupança na formação do capital humano (educação e saúde). Em se 

tratando da pesquisa básica e da infraestrutura, as novas teorias incluíam a configuração 

de um sistema tributário leve e neutro, a edificação de um sistema financeiro e de um 

sistema de capitais eficientes e competitivos regulados pela autoridade monetária, a 

criação de um processo de livre formação de preços no mercado e de uma legislação que 

promova competitividade e controle das práticas monopolistas, a condução de política de 

esclarecimento junto ao público que induza à paternidade responsável, a promoção de 

abertura comercial e financeira com tarifa nominal única modesta sobre importações e 

com estímulo às exportações por meio do melhoramento da infraestrutura e das condições 

institucionais e a implementação de políticas industriais e comerciais voltadas para a 

competitividade externa (NETTO, 2005, p. 230 e 231
194

). 

As novas teorias de desenvolvimento hegemônicas, de caráter conservador e sob 

graus diversos de influência da teoria político-econômica neoliberal, reduziram o papel 

que o Estado desempenhava como instituição voltada para a condução da coordenação 

econômica, das políticas econômicas anticíclicas de curto prazo e do planejamento 

estratégico de Estado. As atribuições do Estado passaram a se restringir às boas 

recomendações de política econômica e à segurança jurídica da propriedade privada e dos 

contratos em geral. Conforme Antonio Delfim Netto: 

 

(...) Estado forte com qualidade não é sinônimo de Estado grande, e 

capacidade regulatória não é sinônimo de burocracia. O Estado forte é o 

que, dentro da lei, utiliza os seus recursos para suprir os bens públicos 

essenciais à população como a estabilidade monetária, educação e saúde 

básica, e sua autoridade para garantir a segurança, a justiça, a 

propriedade privada e o cumprimento dos contratos, fundamentais para 

o desenvolvimento econômico. (NETTO, 2005, p. 234) 

 

                                                 
194

 Nota-se que as proposições gerais das “novas” teorias de desenvolvimento são, de fato, uma 

continuidade das “antigas”. A confrontação das proposições gerais das “novas” teorias de desenvolvimento 

apontadas por Antonio Delfim Netto (2005) com as “antigas” apontadas por Mario Henrique Simonsen 

(1969) permite esta conclusão.  



 261  

As proposições acerca do Estado presentes nas novas teorias do desenvolvimento 

de caráter liberal, acima apontadas, caminharam na direção da conclusão de David 

Harvey (2009, p. 29 e 30) de que no novo momento histórico, embora o Estado tenha se 

retirado quase que completamente da produção direta, permaneceu intensamente 

dedicado à criação de um contexto favorável à reprodução do capital. Pode-se realçar que 

nesse contexto assumiu especial importância a criação de condições amplamente 

favoráveis de financiamento para o grande capital, a proteção à propriedade e contratos e 

a condução de controle e repressão dos movimentos trabalhistas e sociais em geral. 

Enfim, as novas teorias de desenvolvimento hegemônicas, em particular a teoria 

do desenvolvimento endógeno, ocultaram a lógica da estratégia neoliberal inaugurada por 

meio do padrão flexível-neoliberal de reprodução do capital, bem como as contradições e 

os limites dessa estratégia e padrão nos processos econômicos reais em termos globais, 

sobretudo nas regiões e países periféricos. Os mainstreams acadêmicos e midiáticos 

liberais conservadores e neoliberais, que se apresentaram sob uma roupagem científica e 

técnica, se encarregaram desse ocultamento. 

 

2.1.2. Estado, planejamento e economistas entre 1980 e 1989 

No final dos anos 1970 e início dos anos 1980, teve curso a crise do padrão de 

acumulação e financiamento dependente-associado, sobre o qual havia se articulado o 

modelo econômico desenvolvimentista deste o Plano de Metas do Governo J.K. Na 

segunda metade dos anos 1980 essa crise evoluiu para uma crise do próprio modelo 

econômico desenvolvimentista.  

Coetaneamente à crise desse modelo econômico também teve curso no final dos 

anos 1980 os primeiros passos na direção da liberalização e abertura da economia 

brasileira, o que redundaria no modelo econômico exportador apoiado na especialização 

produtiva, articulado por meio do padrão de acumulação e financiamento integrado-

subordinado. Essas crises e transformações exerceram forte impacto no papel que o 

Estado desempenhava como criador das condições de produção e reprodução do capital 

na economia brasileira, sobretudo nos terrenos do planejamento e coordenação 

econômica orientadas para a consolidação da estrutura produtiva industrial e da expansão 

e modernização da infraestrutura (sobretudo econômica) do país (OLIVEIRA, 1984; 

GOLDENSTEIN, 1986; GOLDENSTEIN, 1994; CARNEIRO, 2002; GIAMBIAGI, 

2005). 
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O Estado brasileiro configurou-se como instituição que ‘sintetizava em si’ uma 

arquitetura econômica, política e jurídica voltada para assegurar o desenvolvimento do 

sistema capitalista brasileiro, sobre bases crescentemente industriais, por meio do modelo 

econômico desenvolvimentista, em especial no período de vigência do padrão de 

acumulação e financiamento dependente-associado. As crises do modelo econômico e do 

padrão de acumulação e financiamento vigentes redundaram na crise do Estado, posto 

que elas interagiam com outros processos co-determinados e co-determinantes delas 

mesmas, com desdobramentos políticos e institucionais sobre o próprio Estado, como o 

acirramento das contradições internas ao bloco no poder, a crise de sustentação social e 

política do regime militar e a aceleração do processo de transição desse regime para o 

regime da Nova República.  

Nesse contexto, o planejamento liberal e autocrático, abertamente autoritário, 

incorporou uma inflexão no seu estilo de produção e reprodução do Estado e de 

planejamento e coordenação econômica. Entre 1979/80 e 1985, o planejamento de forte 

conteúdo ‘dirigista’ cedeu lugar ao planejamento de conteúdo ‘indutor’, conduzido 

fundamentalmente sob uma ‘dimensão defensiva’. O planejamento declinou de descer aos 

projetos e aos planos de execução orçamentária, como paradigmaticamente realizavam o 

IPEA por meio do IPLAN e do INOR na fase anterior, em especial entre 1974 e 1979, 

sob a batuta da SEPLAN.  

O planejamento passou a priorizar a definição de diretrizes que norteariam a 

atuação das três esferas públicas e seus órgãos e instituições, da iniciativa privada 

nacional e estrangeira e dos conglomerados empresariais estatais. A descontinuidade 

moderada que se expressou na ‘nova’ lógica de planejamento de tipo liberal e autocrático, 

ainda abertamente autoritário, reduziu a dimensão ‘centralização’ nele presente. Por outro 

lado, deu início à incorporação de uma nova forma de ‘tecnocratismo’, que acentuava a 

margem de liberdade na atuação da iniciativa privada, tendo em vista estimular o ‘animal 

empreendedor’
195

 presente em cada empresário. Não se tratava, ainda, de 

descentralização político-administrativa do Estado e de desregulamentação da economia, 

de forma explícita, mas sim de promover maior espaço de empreendimento dentro dos 

limites expressos em regulamentações formuladas pelo Estado a partir da escuta dos 

grandes capitais.  

                                                 
195

 Expressão frequentemente utilizada pelo ex-ministro Antônio Delfim Netto para destacar que a ação 

excessivamente reguladora do Estado sobre o mercado inibia o espírito empreendedor agressivo do 

empresário em busca do lucro, responsável pela mobilização produtiva do “capital humano”, da tecnologia 

e das instalações, matérias primas e insumos, por meio do capital, criando novos excedentes e riquezas. 
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Foi preservada a noção de desenvolvimento como o crescimento e modernização 

econômica e o aperfeiçoamento institucional e melhorias dos índices sociais (níveis de 

escolaridade, de saúde) que potencializassem esse crescimento e modernização.  

O planejamento liberal e autocrático do regime militar, com forte conteúdo 

‘dirigista’ ou ‘indutivo’, em uma ‘dimensão defensiva’ ou ‘ofensiva’, foi o resultado da 

conjugação de aspectos como o caráter histórico assumido pelo Estado no Brasil e o 

processo de institucionalização da ditadura militar. Também foi o resultado de aspectos 

como o esforço político e tecnocrático do Estado e dos governos militares no sentido de 

explorar as possibilidades do processo de modernização industrial e urbana e de 

contornar certos limites que a dependência externa e as transformações globais do 

sistema capitalista mundial impunham ao referido processo de modernização, isto é, 

explorar os espaços que a hegemonia norte-americana consentia ao processo de 

modernização e de industrialização
196

. 

Portanto, a produção e reprodução do modelo econômico desenvolvimentista 

brasileiro e do seu padrão de acumulação e financiamento, do Plano de Metas ao final dos 

anos 1980, encerraram o processo de modernização e de industrialização como 

materialização passiva do padrão fordista-keynesiano de reprodução do capital. 

Nesse contexto, a ocupação de postos estratégicos do aparelho de Estado pelos 

economistas possuidores de grande influência política e pelos economistas técnicos foi 

ampliada, em especial na segunda metade dos anos 1980. Os Ministérios da Fazenda e do 

Planejamento (SEPLAN) e os seus órgãos e agências foram praticamente monopolizados 

pelos economistas (MOTTA, 1994).  

As crises do modelo econômico desenvolvimentista e do padrão de acumulação e 

financiamento dependente-associado, que se expressaram em processos como o baixo 

crescimento econômico, o grande crescimento da dívida externa, a especulação financeira 

e o aprofundamento da crise social, contraditoriamente, concorreram para o 

fortalecimento dos economistas por conta das técnicas e políticas que eles criaram e/ou 

reorientaram na atuação de órgãos e agências econômicas, mais familiares a eles do que a 

qualquer outro segmento da elite político-administrativa. As crises também repercutiram 

no imperativo das respostas econômicas de curto prazo, típica dos anos 1980 e primeira 

metade dos anos 1990, bastante afeitas aos economistas. 

 

                                                 
196

 Desde o segundo Governo Vargas, o Governo Geisel foi aquele que explorou mais intensamente esses 

espaços consentidos. 
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2.1.2.1. Crise do Ministério e Sistema Federal de Planejamento  

A partir de 1979 e início dos anos 1980, a conjugação entre crise do petróleo e 

elevação das taxas de juros internacionais, somados aos desequilíbrios estruturais do 

modelo econômico desenvolvimentista e ao crescimento acelerado da dívida externa em 

curso desde a crise do petróleo de 1973/74 e acentuado no período de implementação do 

II PND, redundaram no esgotamento da capacidade de o Estado manter o crescimento 

econômico registrado entre 1974 e 1978, no agravamento dos desequilíbrios interno e 

externo da economia brasileira e na orientação da política econômica com base em 

objetivos de curto prazo. As contradições entre as diversas frações burguesas no âmbito 

do bloco no poder e a retomada das lutas operárias e populares no país, por sua vez, 

enfraqueceram o Poder Executivo, com implicações em termos de redução das condições 

políticas para a condução do Planejamento estratégico de Estado
197

. 

Nesse período, também emergiram contradições entre os Ministérios da Fazenda e 

do Planejamento (SEPLAN) a respeito de como orientar a política econômica no contexto 

de crise. Nesse contexto, o Sistema Federal de Planejamento teve reduzida a sua 

capacidade de articular as ações governamentais. Como consequência, o III PND (1980-

1985) tão somente cumpriu a formalidade exigida pelo dispositivo legal que determinava 

a elaboração do plano nacional de desenvolvimento
198

, sendo abandonado em seguida à 

sua aprovação. 

O fim do regime militar e o advento da Nova República, em 1985, preservou 

formalmente o Sistema Federal de Planejamento, bem como a política econômica focada 

no curto prazo e as contradições entre os Ministérios da Fazenda e do Planejamento 

(SEPLAN). O elemento novo foi a inauguração de um discurso que acentuava as 

preocupações sociais do planejamento. Todavia, conforme Fernando Rezende (2011, p. 

186), “a segunda metade dos 1980 deu continuidade ao processo de esvaziamento do 
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 Fernando Resende (2011) salientou que um fator presente em todas as experiências exitosas de 

planejamento no Brasil foi a ocorrência de um Poder Executivo forte e de um Poder Legislativo frágil, a 

exemplo dos dois Governos Vargas e dos Governos Militares dos anos 1960 e 1970. Em contrapartida, as 

iniciativas fracassadas de planejamento ocorreram em contextos de Poder Executivo frágil e de poder 

Legislativo forte, a exemplo do Governo Dutra, do Governo Goulart e do Governo Sarney. 
198

 O Ato Complementar nº 43/1969 determinava a elaboração de Planos Nacionais de Desenvolvimento, 

com duração igual ao mandato do Presidente da República. Os Planos deveriam ser submetidos à aprovação 

do Congresso Nacional no primeiro ano de cada administração. Nos três anos seguintes do mandado do 

Presidente da República os Planos deveriam ser complementados por Orçamentos Plurianuais de 

Investimento (OPIs). 
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planejamento como lugar central das decisões de política econômica e de coordenação 

das ações empreendidas pelo governo”
199

. 

A preservação do Sistema Federal de Planejamento foi acompanhada, ao mesmo 

tempo, de um processo de esvaziamento institucional do Ministério de Planejamento 

(SEPLAN). Embora o Ministério continuasse a participar efetivamente da formulação de 

políticas econômicas de curto prazo, os órgãos que formulavam, executavam e 

fiscalizavam a política de preços e abastecimento, em 1985, foram transferidos para o 

Ministério da Fazenda: a SEAP (Secretaria de Abastecimento e Preços), o CIP (Conselho 

Interministerial de Preços), a SUNAB (Superintendência Nacional de Abastecimento) e a 

SCIN (Secretaria Central de Controle Interno). Em 1986, a SEMOR (Secretaria de 

Modernização e Reforma Administrativa), órgão que juntamente com as áreas de 

planejamento e orçamento compunham o tripé do Sistema de Federal de Planejamento, 

foi transferida do Ministério de Planejamento (SEPLAN) para a SEDAP (Secretaria de 

Administração Pública da Presidência da República
200

). Em 1987, embora lhe tenha sido 

atribuído, formalmente, a coordenação das ações do Governo Federal, o Ministério de 

Planejamento (SEPLAN) perdeu a SEST (Secretaria de Controle das Empresas Estatais) 

para a Secretaria do Tesouro Nacional, órgão da administração pública direta, integrante 

do Ministério da Fazenda, e teve extinguido suas delegacias no Rio de Janeiro, São Paulo 

e Recife (BRASIL, 2010). 

O fracasso do Plano de Metas (1986-1989) do Governo Sarney (1985-1990), 

elaborado no contexto do sucesso inicial de um plano econômico de estabilização 

monetária, o Plano Cruzado, também representou um fator de esvaziamento do 

planejamento e do Ministério do Planejamento (SEPLAN). Concebido na perspectiva de 

assegurar a retomada do crescimento em torno de 7% ao ano mediante a adoção de uma 

política agressiva de investimentos na infraestrutura (com ênfase na redução da 

dependência de importações de petróleo), a expansão e modernização da indústria e da 

agricultura e a ampliação dos investimentos sociais (com ênfase na universalização do 

ensino fundamental e na redução de carências e desnutrição alimentar), o Plano de Metas 
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 Fernando Rezende assinalou que o advento da Constituição Federal de 1988 também concorreu para 

abalar o Sistema Federal de Planejamento e esvaziar o planejamento, na medida que fragilizou o Poder 

Executivo em função da indefinição quanto à forma de governo, protelada em favor de um plebiscito, e das 

regras eleitorais definidas, que tendeu a fragmentar o sistema político-partidário e a conduzir governos de 

coalizão partidária. Rezende caracterizou este processo como “a perda de hegemonia do Executivo nas 

decisões de política econômica” (REZENDE, 2011, p. 186). 
200

 Também foram incluídos no âmbito da SEDAP o PND (Programa Nacional de Desburocratização) e a 

SUCAD (Superintendência de Construção e Administração Imobiliária). 
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do Governo Sarney foi o último plano de desenvolvimento coerente com o modelo 

econômico desenvolvimentista brasileiro. 

Em resumo, nos anos 1980 ocorreu um processo de reordenamento institucional 

do Estado e das ações desenvolvidas pelo Governo Federal na esfera econômica, 

relegando ao segundo plano o arcabouço organizativo e institucional e as atividades de 

planejamento, em favor da condução de medidas econômicas de curto prazo. Como 

consequência, desencadearam-se várias mudanças organizacionais que reduziram o 

Ministério de Planejamento (SEPLAN) à condição de órgão coordenador das ações 

econômicas imediatas do Governo Federal. O declínio do Ministério de Planejamento 

(SEPLAN) redundou no declínio do IPEA, o órgão de estudo e pesquisa de política 

econômica e social e de planejamento por excelência, a ele subordinado (DURAND, 

1997; D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005; REZENDE, 2011).    

Essas transformações acarretaram a perda do controle da execução de ações na 

área econômica e funções próprias de planejamento. Em contrapartida, foi atribuída ao 

Ministério de Planejamento (SEPLAN) a responsabilidade, e disponibilizados recursos, 

para a promoção de pequenas obras ou atividades no campo social, com traços 

característicos de clientelismo político. Para viabilizar essa atribuição foram transferidos 

para o Ministério de Planejamento (SEPLAN) a SEAC (Secretaria de Ação Comunitária) 

e a CORDE (Coordenadoria para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência) 

(BRASIL, 2010). 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, o Ministério de Planejamento 

(SEPLAN) reassumiu parcialmente o desenvolvimento de ações básicas de planejamento, 

compartilhando decisões de política econômica com o Ministério da Fazenda. A breve 

revalorização do planejamento e do Ministério de Planejamento (SEPLAN), entretanto, 

não redundou no fortalecimento do IPEA, posto que o Ministério de Planejamento 

(SEPLAN) estruturou a sua Secretaria de Planejamento (Secretaria de Planejamento da 

SEPLAN, ou “Seplanzinha”
201

), tendo em vista desempenhar funções anteriormente 

ocupadas em grande medida pelo IPEA, sobretudo por meio do IPLAN. 
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 A Secretaria de Planejamento (ou “Seplanzinha”) existia formalmente na estrutura do Ministério do 

Planejamento e foi preservada quando ele assumiu a condição e nomenclatura de SEPLAN (Secretaria de 

Planejamento). Todavia, ela somente veio a ser estruturada e funcionar como tal, em 1988. As atribuições 

da “Seplanzinha” (analisar informações para a tomada de decisões e elaborar programas e projetos na área 

de planejamento), até 1988, eram efetivamente desempenhadas pelo IPLAN, que tinha basicamente as 

mesmas atribuições. 
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2.2. A Crise de função institucional do IPEA 

Conforme anteriormente demonstrado, no final dos anos 1970 e início dos anos 

1980 teve curso a ruptura do vínculo estabelecido entre as forças materiais, compostas 

por capitais oligopolistas e bancários-financeiros internacionais e por capitais 

monopolistas privados e públicos nacionais, e a superestrutura política, marcadamente 

autoritária e tecnocrática. O bloco histórico conformado foi se colapsando ao longo dos 

anos 1980, com o Estado sendo mergulhado numa crise orgânica que se estendeu para a 

sua ossatura institucional envolvendo instituições, agências, órgãos, bancos e empresas 

voltadas para a criação das condições de acumulação privada do capital. Embora o IPEA 

deva ser investigado a partir da crise do bloco histórico e da crise orgânica de Estado, as 

reações à crise econômica e aos processos políticos e institucionais em curso nos 

Governos, no Ministério do Planejamento e no próprio IPEA, nos anos 1980, agregaram 

formas e características à manifestação das referidas rupturas, colapsos e crises na 

instituição. 

Na primeira metade dos anos 1980, o centro das decisões de política e ações 

econômicas governamentais do país se deslocou do Ministério do Planejamento 

(SEPLAN) para o Ministério da Fazenda. Processos econômicos presentes na passagem 

dos anos 1970 para os anos 1980, como o crescimento da dívida externa líquida (que 

entre 1979 e 1981 passou de US$ 46.114 bilhões para US$ 66.456 bilhões, conforme 

demonstrado na Tabela 4), a elevação da taxa internacional básica de juros reais (que 

entre 1979 e 1981 saltou de 1% para 8%, conforme demonstrado na Tabela 6) e a subida 

do valor do barril do petróleo (que entre 1979 e 1981 saltou de US$ 21 para US$ 37 o 

barril, conforme demonstrado na Tabela 5), com efeitos nefastos no balanço de 

pagamentos, exerceram forte condicionamento neste sentido.  

Este processo significou a materialização institucional do deslocamento das 

atividades de planejamento em favor das políticas e ações econômicas governamentais de 

curto prazo. Enfim, o planejamento foi perdendo força no início dos anos 1980, e o 

Ministério do Planejamento (SEPLAN) e o IPEA perderam força junto com ele. 

A crise financeira do Estado brasileiro também repercutiu sobre o IBRE, 

concorrendo para um processo de declínio acentuado do mesmo a partir dos anos 1980. 

Essa crise levou à redução de encomenda de estudos, pesquisas e cursos, com o 

consequente comprometimento das condições materiais voltadas para a manutenção da 

instituição. Nesse contexto, ocorreram demissões de quadros técnicos e redução de 

instalações e de condução de projetos. A transferência da organização das contas 
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nacionais para o IBGE, em 1985, também concorreu para o declínio do IBRE, posto que 

reduziu a própria visibilidade e prestígio que a instituição dispunha
202

 (DURAND, 1997). 

A FIPE, por sua vez, se manteve razoavelmente estável nos anos 1980 em 

decorrência do seu sucesso no tocante à atuação no mercado, em especial graças às 

pesquisas de índices de preços desenvolvidos mediante contratos estabelecidos com 

governos e associações classistas do capital. Durand (1997) salientou que mesmo a FIPE 

ficou vulnerável, em certa medida, à maior ou menor encomenda de assessoria, estudos, 

pesquisas e cursos por parte de órgãos governamentais – em função de se beneficiar de 

personalidades que por ela tivessem passado ou se vinculado, que se encontravam à 

frente de instituições possíveis contratantes, ou em contrapartida se deparar com 

personalidades que privilegiassem outras instituições. Portanto, mesmo a FIPE ficou, em 

alguma medida, exposta ao neopatrimonialismo e sua contraface (tráfico de influência, 

clientelismo, personificação do poder).  

Segundo depoimentos de ex-dirigentes e economistas técnicos do IPEA, ao longo 

da primeira metade da década, na gestão Antonio Delfim Netto no Ministério do 

Planejamento, mediante dirigentes por ele indicados
203

 para a direção do IPEA, 

ocorreram processos como cortes salariais e promoção de demissão de técnicos e 

contratação de outros mais alinhados às posições do governo. Segundo esses 

depoimentos, em fevereiro de 1980, em um universo de 28 economistas técnicos que 

integravam o INPES, foram demitidos os pesquisadores Alberto de Mello e Souza, Clóvis 

de Faro, Leila Câmara Maia, Marcos Zoninsein, Martin Oscar Smolka e Wanderley José 

Manso de Almeida. Foram contratados Ricardo Paes de Barros
204

, Lauro Ramos, 

Armando Castellar, Otávio Tourinho, Sérgio Margulis e Ricardo Santiago (BONELLI, in: 

D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005). 

Ainda segundo esses depoimentos as demissões e contratações foram conduzidas 

por Luiz Paulo Rosenberg. Neste contexto, também saíram, por iniciativa própria, Rui 

Miller Paiva, estudioso da economia agrícola brasileira, e Wilson Suzigan, referência nos 

estudos de política industrial. Também foram conduzidas por Luiz Paulo Rosenberg a 
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 Deve-se salientar que a realização do balanço de pagamentos, que também era realizado pelo IBRE, 

havia sido transferida para o Banco Central desde a sua criação (1964) (DURAND, 1997). 
203

 Pode-se destacar Luiz Paulo Rosenberg, Ibrahim Eris e Michal Gartenkraut (BONELLI, in: 

D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005). 
204

 Ricardo Paes de Barros, economista, engenheiro, estatístico, doutorado em Economia na Universidade 

de Chicago, técnico do IPEA desde 1979. Dados extraídos de D’ARAUJO, Maria Celina, DE FARIAS, 

Ignez Cordeiro e HIPPOLITO, Lucia (Orgs.). Ricardo Paes de Barros. In: IPEA – 40 Anos: uma trajetória 

voltada para o desenvolvimento. Depoimentos ao CPDOC. Rio de Janeiro: CPDOC/FGV, 2005. Entrevista 

concedida no Rio de janeiro, em 19 de julho de 2004. 
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indicação de superintendentes mais vinculados às políticas de curto prazo do Governo 

Federal e indutores de temas para estudo e pesquisa e de concepção de projetos que 

interessavam diretamente ao Ministério da Fazenda, o que foi tido por técnicos do IPEA 

vinculados ao INPES, como particularmente danoso para este instituto, violentando em 

certa medida a autonomia que havia marcado o IPEA historicamente, e de modo 

particular o INPES. Segundo Bonelli: 

 

Não é segredo que o ministro Delfim Netto não tinha grandes simpatias 

pelo trabalho do Inpes. Provavelmente, não dava muito valor aos 

trabalhos do instituto. Talvez por isso, em diversos aspectos, inclusive 

salarial, o Ipea ficou um pouco defasado a partir do final dos anos 70. 

Na década de 70, nossa situação salarial era muito boa, muito 

competitiva, e por isso o órgão atraía técnicos qualificados. 

Além disso, a partir de 79 foi ficando claro, entre outras coisas, que o 

ministro do Planejamento ia tentar usar o Ipea mais diretamente para o 

seu trabalho de gestão, permitindo menos espaço para atividades mais 

acadêmicas. 

Os superintendentes do Inpes que se sucederam entre agosto de 1979 e 

1985, no começo da Nova República, foram Luiz Paulo Rosenberg, 

tendo Ibrahim Eris como adjunto, e Michal Gartenkraut
205

. Todos eles 

levaram essa orientação muito a sério e todos os três tiveram mais 

contato com a formulação e gestão macroeconômicas em Brasília do 

que os superintendentes anteriores. O resultado foi a criação, dentro do 

Inpes, de um núcleo mais voltado para os trabalhos que interessavam ao 

Ministério do Planejamento. O antigo Grupo de Energia é um dos 

principais exemplos. (BONELLI, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e 

HIPPOLITO, 2005, p. 75 e 76) 

 

O ministro Antonio Delfim Netto também incorporou a FIPE (Fundação Instituto 

de Pesquisas Econômicas
206

) na assessoria do Ministério do Planejamento, segundo 

alguns depoimentos de economistas técnicos do INPES, negligenciando o papel que o 
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 Michal Gartenkraut, graduado em Engenharia com doutoramento em Economia na Universidade de 

Stanford, técnico do IPEA entre 1982 e 1993, foi adjunto da Assessoria Técnica da Presidência da 

República entre 1985 e 1987, secretário da SEPLAN no biênio 1987/88, assessor especial do Ministério da 

Fazenda entre 1988 e 1990, secretário de Assuntos Econômicos do Ministério da Fazenda no biênio 

1989/90 e coordenador-geral de Planejamento do Ministério da Infraestrutura no biênio 1990/91. Dados 

extraídos de D’ARAUJO, Maria Celina, DE FARIAS, Ignez Cordeiro e HIPPOLITO, Lucia (Orgs.). 

Michal Gartenkraut. In: IPEA – 40 Anos: uma trajetória voltada para o desenvolvimento. Depoimentos ao 

CPDOC. Rio de Janeiro: CPDOC/FGV, 2005. Entrevista concedida em São José dos Campos, em 4 de 

agosto de 2004. 
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 A FIPE foi criada em 1973, a partir do Instituto de Pesquisas Econômicas da USP. Antônio Delfim 

Neto, que havia reestruturado a Faculdade de Economia da USP e composto um quadro de professores 

formados em Economia, se colocou à frente do processo da sua criação. Os objetivos da FIPE coincidiam 

em vários aspectos aos objetivos do IPEA, posto que ela visava colaborar com várias instituições e 

programas de desenvolvimento econômico e social; promover eventos que visassem à melhoria do ensino 

de Economia e ao aprimoramento de técnicos da área; apoiar a divulgação de conhecimentos econômicos 

por meio de publicações; e realizar pesquisas que atendessem às necessidades dos setores públicos e 

privado. 
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IPEA desenvolvia em termos de assessoria no Governo Federal. Essas conclusões foram 

contestadas ou rebatidas em entrevistas por diversos técnicos do IPEA que eram 

vinculados ao IPLAN à época. Segundo um entrevistado: 

 

Não é verdade que o IPEA tenha sido preterido em favor da FIPE por 

Delfim. O IPEA continuou sendo demandado. Mas, é claro, Delfim 

trouxe gente da FIPE (...). O que o pessoal do INPES não gostou foi do 

Luiz Paulo Rosenberg, do Ibrahim Eres e do Gartenkraut, indicados 

pelo Delfim. Eles viram como imposição, intervenção. Esse era o 

problema do INPES, eles se consideravam à parte de tudo, um instituto 

de pesquisa autônomo financiado pelo governo para satisfazer aos seus 

pesquisadores. (ENTREVISTADO 3) 

  

Esta medida representou, objetivamente, uma redução de poder e espaço 

institucional conjuntural por parte do IPEA, em particular para o INPES. A “autonomia” 

do IPEA, sob a condição de fundação, era concedida, o que permitiu ao ministro do 

Planejamento, por meio do secretário da “Seplanzinha” e de superintendentes indicados 

por este secretário, conduzir a recomposição de quadros, restabelecimento de prioridades 

e linha de atuação. 

O IPEA experimentou práticas e atividades de planejamento divergentes por parte 

dos ministros do Planejamento João dos Reis Velloso e Antônio Delfim Netto, na 

passagem dos anos 1970 para os anos 1980. Conforme Durand, João dos Reis Velloso 

concebeu a atuação da instituição:  

 

(...) num quadro de extremado centralismo decisório, fundamentada em 

crença fervorosa, nas possibilidades de um órgão governamental 

produzir ideias estratégicas para a Nação; que, ainda, imaginava ser 

necessária e desejável a institucionalização do planejamento, como um 

sistema nacional de coordenação das políticas públicas e prática regular 

difundida por todos os poros do governo. Assim, a crença de Velloso o 

levou não só a prestigiar o IPEA, mas sobretudo a considerar os estudos 

aí efetuados como inputs fundamentais para a elaboração das políticas 

econômicas e sociais sob sua direção. (DURAND, 1997, p. 110) 

 

Antônio Delfim Netto, por sua vez, possuía uma visão bastante cética quanto à 

pertinência de um órgão governamental elaborando estudos e pesquisas voltadas para um 

planejamento estratégico de desenvolvimento e da institucionalização do planejamento no 

país. A sua perspectiva de desenvolvimento vinculava-se mais às políticas econômicas de 

curto prazo e de médio prazo indutoras da iniciativa privada, que ele supunha ser de fato 

a força desencadeadora do desenvolvimento.  



 271  

Para Bonelli (in: D’ARAÚJO, 2005, p. 75-79), o ministro não conhecia o IPEA e 

as “querelas” em torno da concentração de renda no “milagre econômico” e da “teoria” 

do “crescimento do bolo” para posterior “divisão” no início dos anos 1970, envolvendo a 

sua equipe técnica (vinculada à FIPE) e os economistas técnicos do IPEA, o levou a não 

valorizar (ou mesmo o não gostar) da instituição
207

. O ministro refutou com ironia este 

tipo de conclusão presente em diversos economistas técnicos do IPEA na seguinte 

passagem: 

 

O IPEA era um organismo que tinha a sua importância. Nós inclusive 

deixamos aquilo funcionar porque eu acredito que a longo prazo você 

tem que construir realmente um grupo de profissionais competentes. 

Uma das coisas que eu gostaria de ter feito era ter tornado o IPEA 

realmente independente. Acho que o IPEA já tem quatro pernas pra 

andar, tá certo, ele podia ir trabalhar hoje e ganhar a sua vida 

tranquilamente. (NETTO, in: GALINKIN, 1989) 

 

O desinteresse do ministro pelo planejamento e pelo IPEA foi atribuído, ainda, às 

respostas econômicas de curto prazo em função do “choque externo” representado pela 

segunda crise do petróleo e pela elevação das taxas internacionais básicas de juros. O 

choque externo foi enfrentado por meio de uma política cambial ativa, que redundou nas 

maxidesvalorizações de 1979 e 1983 e nas minidesvalorizações sem desconto da inflação 

externa (indexação plena do câmbio). Conforme Ricardo Carneiro, essas iniciativas 

permitiram: 

 

(...) elevação dos preços, em moeda doméstica, dos bens 

comercializáveis, reduzindo sua absorção interna, e conversão de não-

comercializáveis em comercializáveis, via barateamento de seus preços 

em moeda estrangeira e, finalmente, pelo encarecimento dos bens 

importados. (CARNEIRO, 2002, p.143) 

 

Assim, promovendo a recessão interna e assegurando a ampliação do coeficiente 

exportado e reduzindo o coeficiente importado, foi possível produzir um superávit 

comercial expressivo no período 1981/84, conforme demonstra a Tabela 1. A perspectiva 

era reorientar a economia brasileira de modo a fazê-la crescer com base no drive 
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 A correlação direta entre o processo de concentração de rendas (que também aparece sob o discurso de 

‘ampliação da poupança interna para investimento’) e o ministro Delfim Netto serviu e ainda serve para 

escamotear diversos alinhamentos à política do Milagre Econômico e mesmo a trajetórias institucionais 

desenvolvidas durante o período da ditadura militar no Brasil (1964/85). Uma leitura crítica da obra ‘Brasil 

2001’, de Mário Henrique Simonsen, é sem dúvida bastante elucidativa da política econômica e 

institucional daquele período e do papel desempenhado pela elite político-administrativa, por instituições e 

por intelectuais e quadros técnicos vinculados direta ou indiretamente ao referido regime.  
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exportador, e que a expansão do saldo da balança comercial fosse superior aos custos de 

transferência de recursos acarretados pelo endividamento externo.  

A conjuntura econômica clamando equilíbrio do balanço de pagamentos 

convergiu no sentido das orientações de política econômica de curto prazo do ministro, 

mas que ele reconhecia como sendo de longo prazo, posto que estava centrada numa 

progressiva reorientação da economia na direção do drive exportador. Estas orientações 

conflituavam objetivamente com uma instituição de planejamento de longo prazo como o 

IPEA. Tais conflitos foram agravados em face das críticas dirigidas à manutenção de 

taxas de crescimento elevadas no contexto internacional recessivo e à recorrência ao 

endividamento externo sob taxas não pré-fixadas (BONELLI e MALAN, 1976). 

O IPEA começava a revelar fragilidades, principalmente em termos de atribuições 

e de ativismo na formulação de políticas públicas. Este processo não pode ser debitado 

apenas ao deslocamento das atividades de planejamento em favor das políticas e ações de 

curto prazo e às iniciativas políticas que o Ministério do Planejamento (SEPLAN) 

conduzia em relação ao IPEA.  

A própria saída de João Paulo dos Reis Velloso, ministro do Planejamento 

(SEPLAN), em 1979, apareceu em depoimentos e artigos sobre o IPEA como um fator de 

desarticulação entre as demandas dos ministérios e os grupos de trabalhos do IPLAN, 

concorrendo para a crise de função institucional do IPEA (DURAND, 1997; D’ARAÚJO, 

2005). Todavia, diversos depoimentos refutaram esta relação, posto que quando da saída 

do ministro Reis Velloso do Planejamento o IPEA estava definitivamente consolidado e a 

relação entre a instituição e os ministérios era sistêmica e sistematicamente estabelecida 

(ENTREVISTADO 2 e 3).   

A segunda metade dos anos 1980 foi marcada pelo final do processo de transição 

do regime militar para o regime liberal representativo sob tutela militar, com destaque 

para o Governo da Nova República (1985-89) e a nova Constituição Federal (1988). Aos 

processos que redundaram nas fragilidades do IPEA acima assinalados, se somaram 

outros. Nesse período teve início o processo de descentralização administrativa. Dorothea 

Werneck
208

 salientou que na esfera federal tinha se conformado um processo de 
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 Dorothea Werneck, economista com doutoramento no Boston College e técnica do IPEA entre 1975 e 

2003, com passagens no INPES, IPLAN e CNRH, foi secretária de Emprego e Salários do MTE entre 1985 

e 1988, secretária de Planejamento Econômico e Social da SEPLAN entre 1988 e 1989, ministra do 

Trabalho entre 1989 e 1990, secretária Nacional de Economia do Ministério da Economia, Fazenda e 

Planejamento em 1992, ministra da Indústria, Comércio e Turismo no biênio 1995/96, técnica da CEPAL 

no biênio 1996/97e presidente da APEX (Agência Promotora de Exportações) entre 1999 e 2002. Dados 

extraídos de D’ARAUJO, Maria Celina, DE FARIAS, Ignez Cordeiro e HIPPOLITO, Lucia (Orgs.). 
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constituição de ministérios fortes, com suas próprias equipes de especialistas e de quadros 

técnicos qualificados, formados em quantidade pelos programas de pós-graduação das 

universidades, em especial os de economia. Estados e municípios, por sua vez, assumiam 

papéis que lhes eram próprios e que tinham sido obliterados no período precedente, 

reduzindo a influência do Governo Federal e da SEPLAN sobre os mesmos, o que 

também repercutiu na redução da influência do IPEA (WERNECK, in: D’ARAUJO, DE 

FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 126-137).  

Conformaram-se novos centros de produção acadêmica paralelamente ao IPEA. 

Além da produção acadêmica gerados pelos programas de pós-graduação das 

universidades, emergiram centros de estudos de temas políticos, econômicos e sociais, a 

exemplo do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP). Os programas de 

pós-graduação das universidades, em especial das faculdades de Economia, 

proporcionavam um grande número de especialistas e técnicos qualificados, com 

destaque para os economistas técnicos. Tais processos também concorreram, de um lado, 

para a perda de eixo de atuação por parte de uma instituição que se formou ‘no’ e ‘para o’ 

desenvolvimento de planejamento econômico e social centralizado e em longo prazo, e, 

de outro, para a perda do que se poderia compreender como o monopólio da competência 

em teoria, método e técnica voltados para esse tipo de planejamento. 

A constituição de grupos de trabalho compostos por especialistas e técnicos 

qualificados nos ministérios e órgãos da administração pública indireta (BNDES, IBGE, 

Banco Central), em especial dos economistas técnicos, não ocorreu apenas a partir da 

incorporação de especialistas e técnicos pós-graduados pelas universidades. Em primeiro 

lugar, os ministérios, órgãos e agências já possuíam grupos de trabalho anteriormente ao 

próprio surgimento do IPEA. No âmbito da tecnoestrutura da área econômica do aparato 

estatal havia um processo de seleção e/ou formação de economistas técnicos desde os 

anos 1950. A descentralização administrativa, ao transferir competências e atribuições 

para os ministérios e órgãos da administração pública indireta, induzia à qualificação 

técnica dos grupos de trabalho, seja pela formação em nível mais elevado dos seus 

técnicos, seja por meio de recrutamento de novos técnicos por meio de concursos 

públicos.  

                                                                                                                                                  
Dorothea Werneck. In: IPEA – 40 Anos: uma trajetória voltada para o desenvolvimento. Depoimentos ao 

CPDOC. Rio de Janeiro: CPDOC/FGV, 2005. Entrevista concedida em São Paulo, em 18 de outubro de 

2004. 



 274  

Em segundo lugar, ocorreram processos de incorporação em definitivo de um 

grande número de técnicos do IPEA pelos ministérios, órgãos e agências da 

administração pública indireta, e, no universo destes técnicos, de uma boa parte daqueles 

mais qualificados. Por fim, não se pode negligenciar a importância dos cursos voltados 

para a qualificação dos técnicos que integravam os grupos de trabalho dos ministérios e 

das secretarias de planejamento e da fazenda dos governos estaduais, com grande 

participação de economistas, promovidos pelo CENDEC, totalizando 193 cursos, nos 

anos 1980 (D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005). 

Persio Marco Antonio Davison
209

 salientou que em um ano chegou a ter 8 

ministros, 20 secretários estaduais das pastas de planejamento ou da fazenda e uma 

infinidade de secretários executivos e adjuntos dos ministérios, que eram técnicos do 

IPEA incorporados em definitivo nos ministérios ou secretarias estaduais ou licenciados 

do IPEA (DAVISON, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 173). Um 

número considerável de técnicos do IPEA também assumiu funções em organismos 

internacionais como a ONU, Banco Mundial e BID. Estes processos também 

concorreram para a perda de poder e espaço institucional por parte do IPEA, posto que, 

além da instituição perder parte dos seus quadros, a estes processos se somava às 

universidades para a ‘socialização’ de uma competência técnica que no passado o IPEA 

monopolizava. 

Conforme anteriormente demonstrado, o planejamento marcadamente ‘dirigista’ 

foi sendo desarticulado a partir do próprio Ministério da Fazenda, na primeira metade dos 

anos 1980, em favor do planejamento ‘indutor’, concorrendo para o longo processo de 

declínio do Ministério do Planejamento (SEPLAN) e do IPEA. No início da segunda 

metade dos anos 1980, por meio das vertentes liberais que advogavam a superação 

gradual do modelo econômico desenvolvimentista, o planejamento de Estado foi 

progressivamente descentralizado e tendeu a ficar estrito a determinadas áreas e projetos. 

Com a afirmação das vertentes liberais conservadoras e ultraliberais à frente do Estado, 

na passagem dos anos 1980 para os anos 1990, ocorreu a ruptura com o modelo 
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D’ARAUJO, Maria Celina, DE FARIAS, Ignez Cordeiro e HIPPOLITO, Lucia (Orgs.). Pérsio Marco 

Antonio Davison. In: IPEA – 40 Anos: uma trajetória voltada para o desenvolvimento. Depoimentos ao 

CPDOC. Rio de Janeiro: CPDOC/FGV, 2005. Entrevista concedida em Brasília, em 25 de junho de 2004.  
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econômico desenvolvimentista e com a própria noção de planejamento estratégico de 

Estado, em favor da lógica e dinâmica de coordenação econômica que, segundo essas 

vertentes, emergia naturalmente do próprio mercado quando desestatizado e 

desregulamentado (FRANCO, 1998).   

A atuação do movimento sindical e do Partido dos Trabalhadores nos anos 1980 

representou o reposicionamento de forma ativa do mundo do trabalho na cena política 

brasileira, ainda que dentro dos limites das lutas de resistência. Na segunda metade dos 

anos 1980, essas forças sociais e políticas emergiram de forma articulada, tendo como 

perspectiva reorientar o modelo econômico desenvolvimentista por meio do projeto 

democrático e popular, afirmando aspectos como a defesa do papel do Estado como 

planejador, coordenador e regulador do mercado, a continuidade do processo de 

internalização e consolidação da estrutura produtiva industrial, o controle social sobre as 

empresas estatais e a preservação de políticas tarifárias de proteção do emprego e das 

‘empresas nacionais’. Portanto, eram proposições que se situavam na contramão da 

trajetória que o bloco no poder implementava no país (FIORI, 2003). 

Assim, no decorrer dos anos 1980 a instabilidade institucional do IPEA foi 

assumindo novas configurações, bem como teve curso a afirmação progressiva da crise 

de função institucional da instituição. 

No início do Governo Sarney o IPEA foi requisitado por diferentes áreas da 

administração federal. João Sayad, ministro do Planejamento (SEPLAN), entre 1985 e 

1987, estabeleceu uma relação intensa com o IPEA, solicitando estudos e pesquisas. 

Henri Philippe Reichstul
210

, ao suceder Andrea Sandro Calabi
211

 como secretário-geral da 

Secretaria de Planejamento (“Seplanzinha”) do Ministério do Planejamento (SEPLAN) e, 

por consequência, assumir a presidência do IPEA, tomou duas medidas com o objetivo de 

aprofundar a co-responsabilidade da instituição para com o Ministério do Planejamento 
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(SEPLAN), ainda sob gestão de João Sayad: criar o cargo de vice-presidente do IPEA
 212

 

e fazê-lo “presidente de fato”; e criar um decreto que determinava ao IPEA acompanhar, 

juntamente com a Secretaria Especial de Controle das Estatais (SEST), os projetos de 

investimentos financeiro de elevado valor voltados para a modernização das empresas 

estatais, e que os mesmos deveriam ter a aprovação do IPEA como pré-condição para 

posteriormente obter aprovação da Presidência da República, tendo em vista atenuar 

corrupção, tráfico de influência e práticas de clientelismo político (REICHSTUL, in: 

D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 235-238).  

Após a saída do ministro João Sayad, o Ministério do Planejamento (SEPLAN) 

voltou a perder força e espaço institucional dentro do Governo Federal. Em contrapartida, 

cresceram novamente a força e o espaço institucional do Ministério da Fazenda. 

Entretanto, diferentemente do processo de perda de força e espaço institucional que o 

Ministério do Planejamento (SEPLAN) havia vivenciado em favor do Ministério da 

Fazenda, na primeira metade dos anos 1980, com Antônio Delfim Netto à sua frente, não 

foi um processo conjuntural, decorrente de uma arquitetura administrativa do Governo 

Federal para fazer frente ao “choque” externo
213

. Tratava-se de uma arquitetura 

administrativa cujas raízes remontavam às determinantes conjunturais e estruturais. 

Dentre as determinantes conjunturais destacavam-se a agilidade na aplicação de 

medidas de combate à inflação e de equilíbrio do balanço de pagamentos. Dentre as 

determinantes estruturais destacavam-se o processo de descentralização das atividades de 

administração e planejamento com o advento da Nova República, em 1985, e a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, o fortalecimento da tendência de 

liberalização e abertura da economia desde o fracasso do Plano Cruzado (1986) e a 

orientação dos gastos públicos sob o imperativo da geração do superávit fiscal primário 

para o pagamento dos custos da dívida pública. Embora essa última determinante 

praticamente coincidisse com a elaboração do “Consenso de Washington”, que é de 1989, 

vindo a ser publicado em 1990, a tendência de liberalização e abertura da economia 

guardava coerência com as expectativas de amplos setores do empresariado brasileiro e 
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com as orientações que o FMI e o Banco Mundial encaminhavam para o país e a América 

Latina em geral, desde o biênio 1983/84. 

No contexto das transformações institucionais em curso no final do Governo 

Sarney, o Ministério do Planejamento (SEPLAN) teve suas atribuições reduzidas 

praticamente à programação financeira. As decisões acerca do gasto público, por sua vez, 

passaram a ser realizadas pelo Ministério da Fazenda e pelo Tesouro, a partir do 

“reconhecimento” dos contratos estabelecidos com os agentes financeiros. 

“Reconhecimento” este transformado em uma espécie de lei pétrea. Nesse contexto, o 

IPEA voltou a conviver com a perda de força e espaço institucional. 

 

2.2.1. A perda de referência dos institutos do IPEA 

 Entre 1980 e 1989, teve curso o período de crise da função institucional do IPEA 

e, sobretudo, do INPES. Este período também correspondeu ao terceiro período da 

trajetória do INPES, marcado por sua decadência institucional.  

Essa crise decorreu inicialmente da crise econômica em que o país se viu 

mergulhado: a crise econômica em uma dimensão estrutural, como manifestação, de um 

lado, dos limites intrínsecos do desenvolvimento capitalista brasileiro com base no 

modelo econômico desenvolvimentista e no padrão de acumulação e financiamento 

dependente-associado, e, de outro lado, da restrição de possibilidade e de concessão de 

desenvolvimento econômico periférico (sob modelo econômico desenvolvimentista) na 

vigência do padrão fordista-keynesiano de reprodução do capital e da hegemonia norte-

americana, respectivamente; e a crise econômica em uma dimensão conjuntural, como 

manifestação da crise do balanço de pagamentos e da crise inflacionária precipitada por 

processos como a elevação do preço do barril de petróleo e derivados e da taxa 

internacional de juros real. 

 As demandas conjunturais do Governo Federal foram se impondo no IPEA, com o 

INPES reorientando suas prioridades de pesquisa para temas como negociação da dívida 

externa, equilíbrio da balança de pagamentos e controle da inflação. Neste contexto, 

mesmo problemas relacionados a temas vinculados a infraestrutura, que envolvem 

planejamento e programação financeira de médio e de longo prazo, como energia e 

transportes, foram submetidos aos imperativos do curto prazo. 

 Hamilton Tolosa (1989, p. 10) não identificou como determinante dos problemas 

vividos pelo INPES os adventos da Nova República e da Constituição Federal de 1988. 

Todavia, a nova configuração institucional acarretou processos de descentralização de 
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funções até então concentradas no Governo Federal em favor de estados e municípios e 

ampliou o universo das políticas sociais a cargo do poder público no país. Tais processos 

concorreram para a redução de demanda por parte do poder público central e a ampliação 

das demandas por estudos e pesquisas focando demandas e políticas sociais. 

A ideologia e orientações neoliberais passaram a se fazer mais influentes na 

sociedade brasileira, sobretudo nas elites políticas tradicionais e no meio dos altos 

escalões do Governo Federal. Em consequência, teve curso a redução das funções do 

Estado em favor do mercado, o que também concorreu para a redução da importância do 

planejamento estratégico do Estado e dos órgãos e agências a ele vinculados. 

O IPLAN também se viu mergulhado nessa crise, mas com algumas 

particularidades quando comparado ao INPES. Diversos entrevistados salientaram que o 

impacto da crise do petróleo de 1979 e da elevação da taxa internacional de juros em 

1980, não impactou de forma contundente o IPLAN, com a instituição preservando em 

termos fundamentais a sua função institucional e a intensidade do seu envolvimento com 

os ministérios setoriais, entre 1979 e 1981. A crise do IPLAN foi intensificada a partir da 

crise da dívida externa em 1982 (ENTREVISTADOS 2, 3 e 4).  

Outro aspecto importante salientado pelos entrevistados foi o fato de que enquanto 

a crise do INPES esteve mais fortemente determinada pela crise econômica internacional 

e seus efeitos sobre o país, no IPLAN à esta crise se somaram outros processos como a 

reorganização do Estado sob influências como o regime da Nova República, a morte do 

presidente eleito no Colégio Eleitoral e a Constituição Federal de 1988 

(ENTREVISTADOS 2, 3 e 4). Conforme um entrevistado: 

 

O IPEA buscou formar quadros e políticas para a própria estruturação 

dos ministérios para que eles adquirissem competência técnica. O 

fortalecimento dos ministérios levaria aos planejamentos setoriais, mas 

isso não comprometia a necessidade do planejamento global e a 

coordenação geral do plano, do qual o IPEA estava diretamente 

envolvido. O que ocorreu? Tancredo morre, sobe Sarney. Um governo 

fraco no contexto de uma crise econômica e de uma transição 

institucional. Nesse contexto, o planejamento não ocorreu e, em 

consequência, não havia coordenação geral. Foi um desgoverno. 

(ENTREVISTADO 3) 

 

A Secretaria de Planejamento (“Seplanzinha”) do Ministério do Planejamento 

(SEPLAN), embora existisse formalmente na estrutura do Ministério desde 1974, não foi 

efetivamente estruturada até 1988. As suas atribuições compreendiam analisar 

informações para a tomada de decisões e elaborar programas e projetos na área de 
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planejamento, que eram as mesmas atribuições historicamente desempenhadas pelo 

IPLAN. Em grande medida a “Seplanzinha” era de fato o IPLAN. Em 1988, Dorothea 

Werneck, indicada como secretária da “Seplanzinha”, a reestruturou. Conforme a ex-

secretária e ex-ministra: 

 

Cheguei lá e só existia o cargo, mais nada. Mas sou uma institutional 

builder. Adoro construir, montar, estruturar. Tenho muita alegria de 

dizer que, entre os departamentos criados na Seplanzinha, um deles foi 

o de meio ambiente. Existia no Ipea um grupo mexendo com esse 

assunto, e peguei todos aqueles “verdes” e levei comigo; ai, sim, o povo 

do Ipea foi para o ministério – um dos desdobramentos da Seplanzinha 

veio a ser a criação do Ibama. Lembro até que houve uma boa discussão 

e alguma resistência do Ipea; eu ia tirar gente de lá, esvaziar o Ipea, 

roubar suas funções. (WERNECK, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e 

HIPPOLITO, 2005, p. 131) 

 

A “Seplanzinha” do Ministério do Planejamento (SEPLAN) começou a funcionar 

efetivamente sobre novas bases, em 1988. Segundo Dorothea Werneck, o IPEA era lento 

para subsidiar dados e estudos para o Governo Federal, em especial o IPLAN, levando a 

SEPLAN a contratar professores da USP, dentre eles alguns que integravam a FIPE. 

Sustentou que esse “problema” do IPEA decorria da indefinição da sua identidade 

institucional, ora se assumindo como instituição acadêmica, ora como instituição de 

assessoramento de governo (WERNECK, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 

2005, p. 126-137).  

Andrea Sandro Calabi atribuiu às respostas rápidas de políticas econômicas 

conjunturais, portanto de curto prazo, determinadas pela crise dos anos 1980, no Brasil, 

as raízes do fosso criado entre o IPLAN e o Ministério do Planejamento (SEPLAN). A 

isto se somou, ainda, a perda de motivação dos quadros técnicos do IPEA em decorrência 

de processos como as respostas de curto prazo, a descentralização administrativa 

acarretada pela redemocratização e a queda dos seus salários (CALABI, in: D’ARAUJO, 

DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 222-226).  

Dorothea Werneck tomou a iniciativa de integrar aproximadamente 40 

economistas técnicos do IPEA na “Seplanzinha”. Segundo a ex-ministra este processo 

concorreu para um distanciamento do IPEA em relação ao Ministério do Planejamento 

(SEPLAN) e ao Governo Federal como um todo, em particular do IPLAN, posto que a 

“Seplanzinha” passou a gerar e disponibilizar dados, informações e projetos para 

subsidiar processos de planejamento em curso em diversas áreas governamentais. A 

“Seplanzinha” também permitiu maior agilidade na representação do Ministério do 
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Planejamento em temas fundamentais ao governo, bem como maior visibilidade e 

influência ao seu secretário. Dorothea Werneck consubstancia essas conclusões no texto 

que se segue: 

 

O pessoal que levei era gente para fazer minuta de decreto, portaria, ou 

seja, trabalhar mais para resultados. Pesquisa continuou a ser feita no 

Ipea: na Seplanzinha tínhamos que tomar decisão. Absorvemos a 

Sarem, a Secretaria de Articulação com Estados e Municípios, e 

começamos a fazer planejamento municipal. Em três meses a 

Seplanzinha estava estruturada. 

Concomitantemente, surgiu nessa época a negociação do pacto social, e 

eu passei a representar a Seplan na negociação. Foi importante, porque 

foi a partir daí – soube depois – que fui convidada para ser ministra do 

Trabalho, depois da saída de Almir Pazzianotto. (WERNECK, in: 

D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 131 e 132) 

 

O IPLAN, em relação ao INPES, permaneceu agrupando um número maior de 

técnicos no final dos anos 1980
214

. Segundo Ricardo Luís Santiago
215

, ele tinha uma base 

acadêmica inferior e foi mais heterogêneo em termos de formação e áreas de estudo, o 

que potencializava a perda de autoestima e realimentava o distanciamento do Ministério 

do Planejamento (SEPLAN) (SANTIAGO, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 

2005, p. 251-260). Alguns dos entrevistados do IPEA de Brasília, que no passado 

integraram o IPLAN, refutaram a afirmação de que os técnicos do IPLAN possuíssem 

formação acadêmica inferior aos técnicos do INPES. Atribuíram esta afirmação à 

natureza e ritmo de trabalho distinto conduzidos por estes institutos – o INPES, com 

predomínio de técnicos de pesquisa, produzia livros, ‘Textos para discussão’, etc., e o 

IPLAN, com predomínio do técnico assessor governamental, produzia relatórios de 

avaliação, pareceres técnicos, formulação de políticas, desenho de programas, etc. Quanto 

à formação acadêmica estrita no IPLAN, sobretudo em nível de doutorado, realizado 
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dentro e fora do país, foi de magnitude menor em comparação ao INPES 

(ENTREVISTADOS 3 e 5).  

Nesse período, à medida que o planejamento foi perdendo força, e o IPEA foi 

perdendo força junto com ele, de um lado, e os ministérios foram estruturando suas 

equipes técnicas, de outro, se estabeleceu uma tendência de deslocamento da centralidade 

de atuação do IPEA, com o assessoramento aos ministérios e órgãos do Governo Federal 

cedendo espaço para o desenvolvimento de estudos e pesquisas acadêmicas, sobre temas 

de grande amplitude. Esse deslocamento acirrou contradições entre o grupo do IPEA do 

Rio de Janeiro, articulado no INPES, e o grupo do IPEA de Brasília, articulado no 

IPLAN, mas com crescente predomínio do INPES. 

O INOR também sofreu perda de poder e espaço institucional ao longo da década, 

culminando com a sua extinção em 1988. A SOF, que era praticamente virtual, posto que 

o INOR desempenhava as suas atribuições, a partir da instalação do primeiro Governo da 

Nova República foi sendo estruturada e fortalecida mediante a incorporação de quadros 

técnicos do próprio INOR. Dessa forma o INOR foi progressivamente perdendo função 

institucional. 

O CENDEC teve a sua importância e espaço institucional decaídos no final dos 

anos 1980. Em primeiro lugar, em função da elevação da formação acadêmica e 

profissional proporcionadas pelos programas de pós-graduação das universidades e da 

institucionalização dos concursos públicos para a ocupação de cargos públicos desde a 

aprovação da Constituição Federal de 1988, o que permitiu uma rápida modificação do 

perfil dos quadros técnicos da administração pública federal e estadual. Em segundo 

lugar, ele refletiu o contexto de intensificação da perda de poder e espaço institucional 

que o IPEA vivenciou como um todo, o que impediu, inclusive, a sua “reinvenção” como 

escola de governo, como chegou a ser concebido, no final dos anos 1980. Por fim, a 

criação da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) e do Centro de 

Desenvolvimento da Administração Pública (CEDAM), em 1986
216

, vinculadas ao 

Ministério do Planejamento, com a função institucional de “desenvolver competências de 

servidores públicos para aumentar a capacidade de governo na gestão de políticas 

públicas, sendo público prioritário os dirigentes e potenciais dirigentes do governo 

federal” (BRASIL, 1986), suplantou em grande medida o papel que o CENDEC 

desempenhava. 

                                                 
216

 A ENAP e o CEDAM foram criados por meio do Decreto 93.277, de 19 de setembro de 1986. 
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Em uma última grande iniciativa de reação ao esvaziamento do planejamento 

governamental e à crise de função institucional do IPEA, nos anos 1980 foi realizado na 

ocasião da comemoração dos 25 anos do IPEA um seminário voltado para a concepção 

de uma agenda para a reconstrução do planejamento, nos anos 1990. Nesse seminário, o 

ex-diretor do IPLAN, Roberto Cavalcanti de Albuquerque, apresentou a proposição de 

uma agenda com vistas à referida recuperação. Fernando Rezende resumiu a agenda na 

forma dos seguintes objetivos: 

 

1. Formular um projeto nacional de desenvolvimento, apoiado em uma 

discussão com a sociedade. 

2. Definir o papel do Estado na implementação desse projeto, buscando 

equilibrar as ações a cargo do poder público e do setor privado. 

3. Rever e modernizar a organização da Administração Pública, dando 

menos ênfase à simetria e adotando técnicas modernas de gestão para 

melhorar a eficiência e a eficácia do governo. 

4. Conceber novos relacionamentos federativos. 

5. Ampliar o controle da sociedade sobre o Estado, mediante 

representação dos interesses sociais no planejamento. 

6. Estabelecer uma convivência harmônica entre os Poderes Executivo e 

Legislativo, que ficou prejudicada com a instituição de um regime 

político híbrido, parlamentarista-presidencialista, em 1988, no qual o 

Executivo governa, mas não decide, e o Legislativo decide, mas não 

governa. (REZENDE, 2011, p. 186-188) 
  

Os pontos resumidos na forma de objetivos para a reconstrução do planejamento, 

nos anos 1990, também se fizeram presentes na obra ‘IPEA e o Planejamento Nacional: 

um balanço de 25 anos’ (IPEA, 1989, p. 11-19). Roberto Cavalcanti de Albuquerque 

apresentou quatro dimensões que deveriam ser observadas para a reconstrução do 

planejamento:  

 

(...) a técnica, que se orienta pelos critérios de factibilidade; a 

econômica, que impõe o melhor uso dos recursos escassos; a política, 

que identifica o que deseja a sociedade da atuação do Estado; e a 

dialógica, que permeia as três razões anteriores, produzindo o consenso 

em torno dos propósitos e objetivos da atuação governamental. 

(ALBUQUERQUE, in: IPEA, 1989, p. 17) 

 

Depreende-se dessa passagem que a agenda para a reconstrução do planejamento, 

nos anos 1990, deveria dar conta de compatibilizar as limitações oriundas da crise fiscal 

do Estado, as demandas formuladas pela sociedade no contexto do recém construído 

regime democrático-representativo e a racionalidade econômica na direção do 

desenvolvimento, em um processo dialógico subsidiado por uma instituição técnico-
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científica: o IPEA. Chama a atenção o fato de que a agenda e método para a reconstrução 

do planejamento, nos anos 1990, não apresentaram proposições de liberalização, 

desregulamentação e privatização da economia, de redefinição do papel do Estado, ou de 

transição para um novo modelo de desenvolvimento econômico. Trata-se, basicamente, 

de proposição de reconstrução do planejamento e de reposição da função institucional 

que o IPEA desempenhou entre 1964 e 1979.  

Na mesma obra Hamilton Tolosa defendeu a recolocação do IPEA numa posição 

de destaque, sobretudo pela via da reafirmação do INPES e da sua reinserção no centro 

das decisões políticas do país. Segundo Tolosa: 

  
Do ponto de vista do INPES, é desejável que a instituição se mantenha 

ao mesmo tempo pequena, em número de pesquisadores, e seletiva no 

que diz respeito à sua qualidade. É igualmente desejável que a 

instituição seja, dentro do possível, protegida da ingerência de 

interesses políticos e pessoais. O prestígio nacional e internacional do 

INPES como entidade governamental e séria de pesquisa foi construído 

de forma gradativa com base no esforço e dedicação da sua equipe e 

deve ser mantido assim no futuro, caso se tenha pretensão de contribuir 

para a melhoria da sociedade brasileira na década de 90. (TOLOSA, in: 

IPEA, 1989, p. 10) 

   

Nesta passagem, a preservação do INPES foi apresentada como parte das 

condições necessárias para a melhoria da sociedade brasileira na década de 1990, 

revelando a cultura tecnocrática presente nesse ex-economista técnico e ex-dirigente do 

INPES, mas também um esforço no sentido de reafirmar o lugar estratégico da pesquisa 

econômica nos processos decisórios do país.  

O IPEA declinou definitivamente como instituição voltada para o planejamento e 

assessoria de governo, como estrutura de organismos pragmáticos instrumentalizados 

para a construção do Estado e como aparelho ideológico de Estado a serviço de um 

desenvolvimento e modernização passiva da sociedade brasileira nos limites do modelo 

econômico desenvolvimentista e do padrão de acumulação e financiamento dependente-

associado, vigentes no país e em crise nos anos 1980. O IPEA teve desarticulada a sua 

estrutura técnica – embora preservada e desmotivada –, responsável por proporcionar a 

base técnico-científica para o funcionamento do Sistema Federal de Planejamento, cujo 

foco central era a intervenção estatal voltada para promover a industrialização brasileira e 

a modernização da infraestrutura econômica.  

A função institucional que o IPEA desempenhara no passado não tinha mais lugar, 

mas emergia uma nova função institucional: a condução de acompanhamento e avaliação 
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de políticas públicas. Não se tratava exatamente de criar uma nova função institucional, 

posto que o IPEA já realizava em alguma medida o acompanhamento e avalição de 

políticas públicas, mas, sim, desta função institucional assumir a condição de foco central 

da atuação da instituição. Ricardo Santiago explicitou esta questão no seguinte 

depoimento:  

 

Eu acho que a grande missão de uma instituição como o IPEA é voltar 

para as políticas públicas, que é o processo que através do plano se faz o 

acompanhamento e a avaliação das diversas políticas públicas. Isso é 

muito mais fundamental no momento de escassez de recursos, porque 

nós temos que cuidar da eficiência e eficácia do gasto público. Quer 

dizer, no passado era mais fácil fazer planejamento porque as condições 

de financiamento envolviam uma expansão da atividade do Estado. 

Então, você estava sempre cuidando daquele processo de expansão da 

atividade do Estado, que é muito mais fácil do que quando você tem o 

limite da expansão do Estado e você tem que trabalhar internamente. 

Então, esse é o grande desafio no meu modo de ver da década de 90, é a 

política pública, quer dizer, o IPEA tem que se engajar no debate, na 

análise e na avaliação das várias políticas públicas. (SANTIAGO, in 

IPEA, 1989, S/N) 

 

Este depoimento de Ricardo Santiago compôs um conjunto de depoimentos 

apresentados na comemoração dos 25 anos do IPEA, em 1989. Os depoimentos focaram 

a avaliação da trajetória histórica da instituição e as perspectivas de atuação da mesma 

nos anos 1990. Esse depoimento assumiu destaque porque foi o único que apontou na 

direção da redefinição da função institucional do IPEA. Nessa perspectiva, o IPEA não 

mais deveria desempenhar uma função institucional que envolvesse a construção de 

instituições (institutional builder), ou mesmo o fomento, planejamento e coordenação da 

atuação do Estado com vistas na consolidação da estrutura produtiva industrial e na 

infraestrutura econômica.  

Para Ricardo Santiago o IPEA deveria desempenhar uma outra função 

institucional, qual seja, promover o acompanhamento e avaliação das políticas públicas 

por meio do estudo e pesquisa, do debate e da análise das mesmas. Segundo Ricardo 

Santiago essa deveria ser a “grande missão” da instituição, sendo que a crise de 

financiamento (“escassez de recursos”) vivenciada pelo Estado apenas tornaria “muito 

mais fundamental” essa “missão”, isto é, a nova função institucional do IPEA não 

decorreria da conjuntura adversa, mas da suposta “grande missão” a ele reservada. 

Este depoimento de Ricardo Santiago também realçou, subliminarmente, outros 

aspectos. Primeiramente, a ideia de que o IPEA e outras instituições deveriam dar mais 
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atenção para o desenvolvimento interno do próprio Estado, isto é, de aprimorá-lo 

institucionalmente. Em segundo lugar, a compreensão de que o IPEA deveria assumir um 

comprometimento com o desenvolvimento qualitativo das políticas públicas, tendo em 

vista assegurar eficiência e eficácia do gasto público. Em terceiro lugar, que deveria 

ocorrer uma compatibilidade entre as demandas sociais – deve-se lembrar das demandas 

sociais elaboradas pelos movimentos sociais nos anos 1980 e parcialmente contempladas 

em termos formais na Constituição Federal de 1988 – e o equilíbrio fiscal pelo lado da 

despesa. 

Ricardo Santiago expressou a sua condição de interlocutor do processo de 

transformismo institucional do IPEA, bem como a sua condição de intelectual orgânico 

de funções amplas. Nesse sentido, revelou-se desvinculado das representações 

institucionais e papéis sociais que se conformaram no IPEA entre 1964 e 1989, re-

concebendo a instituição no novo contexto histórico.  

 

2.2.2. Estudos e pesquisas do IPEA sob ‘juste externo’ 

Os anos 1980 foram marcados pela sobreposição e interdependência de processos 

políticos, econômicos e sociais, de grande importância em termos dos seus desfechos. 

Dentre os processos assumiram destaque a crise do modelo econômico 

desenvolvimentista articulado por meio da política de industrialização por substituição de 

importações e, em consequência, do padrão de acumulação e financiamento dependente-

associado edificado no seu interior desde o Plano de Metas, a crise e transição do regime 

militar para um regime democrático representarivo sob tutela militar, orientada por meio 

da política de distensão do governo Gaisel, e a ascensão do movimento operário e 

popular, propugnando um projeto democrático e popular para o país. 

Bonelli e Malan (1983) realçaram que um aspecto central para o enfrentamento da 

crise aberta no país, no biênio 1979/80, era o reconhecimento de que “economias semi-

industrializadas como a brasileira” apresentavam crescimento setorial desequilibrado em 

decorrência de desproporcionalidades, pontos de estrangulamento e indivisibilidades 

tipicamente associados ao processo de investimento, nos setores produtivos. Os 

investimentos públicos, orientados por estudos e planejamento, eram fundamentais, do 

que se pode concluir que a atuação do Estado era necessária tendo em vista ajustar 

setorialmente a economia em face do seu ‘desequilíbrio’ (ou ‘equilíbrio imperfeito’). 

Esta realidade concorria para problemas de caráter político, posto que em torno 

desses investimentos se faziam presentes diferentes interesses e lobbies, cada qual na 
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perspectiva de obter “atenção prioritária, crédito subsidiados e variadas formas de apoio 

governamental, visando a preservação de sua renda real ativa” (BONELLI e MALAN, 

1983, p. 58). Portanto, desequilíbrios macrossetoriais e crises políticas e institucionais se 

realimentavam em “economias semi-industrializadas como a brasileira”. (BONELLI e 

MALAN, 1983, p. 58). 

Outro aspecto central realçado por Bonelli e Malan (1983) era o combate à 

inflação, que embora fosse sinalizado como decorrente, em grande medida, do déficit do 

setor público, que, por sua vez, concorria para uma restrição monetária ‘excessiva’ (que 

em minha percepção redundava em emissão de títulos, dívida pública em expansão e 

financeirização da economia), se reproduzia por meio da indexação da economia, que 

projetava a inflação passada no futuro. A combinação necessária entre reforma fiscal – 

pelo corte dos gastos públicos e pela expansão da carga fiscal – e desindexação da 

economia, tendo em vista o controle da inflação, também acarretavam contradições e 

conflitos. Concluem que:  

 

a) a inflação brasileira não pode ser substancialmente reduzida através 

de uma política agregativa de concentração monetária e austeridade no 

gasto público sem custo social extremamente elevado em termos de 

queda no produto, na renda e no emprego;  

b) é impossível prever a inflação futura, a não ser através de explícitas 

suposições sobre alterações nos mecanismos de indexação dos quatro 

preços básicos da economia (câmbio, salários, juros e preços públicos 

administrados), que ‘tendem’ a reproduzir a inflação passada;  

c) as observações (a) e (b), se aceitas, levam à conclusão de que apenas 

uma política de rendimentos negociada politicamente é capaz de reduzir 

de maneira gradual e sustentada a inflação brasileira; e  

d) como existe um enorme grau de incerteza sobre as condições 

políticas que permitiriam tal negociação de uma política de 

rendimentos, é impossível projetar de alguma forma confiável a inflação 

brasileira para o futuro. (BONELLI e MALAN, 1983, p. 62) 

 

Portanto, a perspectiva era combinar controle da inflação e criação de condições 

para a retomada do crescimento econômico. Bonelli e Malan (1983), todavia, sinalizavam 

objetivos contraditórios, como realizar uma política monetária restritiva e ampliar a oferta 

de emprego, efetuar investimento em educação, saúde e habilitação e conduzir corte dos 

gastos públicos e elevar a renda e consumo interno e ampliar a “qualquer custo” as 

exportações. 
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Os autores explicitaram em uma única passagem do texto o reconhecimento da 

condução de “políticas liberais conservadoras” em curso nas “economias avançadas”, 

bem como situaram a economia brasileira neste contexto. Segundo eles: 

 

A antiga, e paradoxalmente sempre atual, questão do ‘mix’ público-

privado voltou à tona com especial força neste final de século, devido a 

naturais e positivas divergências políticas de caráter secular, bem como 

à crise do welfare state moderno e à reação conservadora ora em curso 

ao excesso de tributação e/ou ao imposto inflacionário que o sustentaria. 

País de carências sociais gritantes, não nos cabe importar 

prematuramente debates típicos de economias avançadas. Existe no 

Brasil uma já longa tradição de pragmatismo na consideração das 

relações entre o investimento público e privado que cabe por todos os 

títulos preservar. Esta tradição vê a ambos como complementares antes 

que substitutos, não enxergando qualquer antagonismo de monta entre o 

apoio ao investimento público em infraestrutura produtiva, 

infraestrutura social e indústria básica e o apoio ao investimento privado 

em geral e em particular, via subsídios, aos setores e atividades 

definidos como prioritários pela estratégia de superação da crise atual, 

que estará conosco até pelo menos a segunda metade da década de 80. 

(BONELLI e MALAN, 1983, p. 65) 
 

Observa-se que os autores apreenderam as mudanças em curso nos países de 

“economias avançadas” como decorrentes do conflito perpétuo entre as esferas pública e 

privada e/ou do lugar e papel que lhes cabiam. Para além de reconhecer como “naturais e 

positivos” estes conflitos, ou mesmo atribuir à crise do welfare state a tributação 

excessiva que recaía sobre o capital produtivo, ignoraram a ocorrência de mudanças 

fundamentais no sistema capitalista mundial em curso, como a liberalização e 

reorientação dos fluxos de capitais, a reconfiguração da estratégia de atuação dos 

oligopólios multinacionais e a pressão pela liberalização das economias nacionais. 

Ignoraram, ainda, os impactos dessas mudanças em termos da crise e transição do modelo 

econômico desenvolvimentista argentino e chileno em favor do modelo econômico 

exportador apoiado na especialização produtiva, mediante a condução de reformas 

neoliberais iniciadas nos anos 1970. 

Observa-se, ainda, o apreço ao papel central que o Estado ocupava na sociedade 

brasileira, em especial no processo de modernização e de industrialização, bem como à 

tradição tecnocrática e pragmática de direcionamento das políticas públicas, com 

destaque para as econômicas. O modelo econômico vigente foi apresentado como 

solidamente estabelecido, com o Estado promovendo investimento em infraestrutura 

produtiva, infraestrutura social e indústria básica, e conduzindo financiamento em favor 

do setor privado, tido como prioritário, via subsídios. Portanto, ainda no final do ano de 
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1983
217

, os autores não apresentavam uma leitura de alcance das transformações em curso 

no capitalismo internacional e não reconheciam o “esgotamento” do modelo econômico 

desenvolvimentista articulado por meio da industrialização por substituição de 

importações e do padrão de acumulação e financiamento dependente-associado como 

estratégia de desenvolvimento
218

.  

A crise do padrão de acumulação e financiamento dependente-associado, embora 

não formulado nesses termos, fez-se presente no texto dos autores. Ela se manifestou na 

recessão (desemprego, queda do produto, perda de capacidade de financiamento do 

Estado), na dinâmica inflacionária e na expansão da especulação financeira, de um lado, e 

na crise do balanço de pagamentos e na explosão do endividamento externo, do outro. 

Para os autores, todavia, esta crise não foi decorrente de aspectos como a dependência 

externa expressos nos padrões de endividamento externo e na remessa de lucros das 

multinacionais, mas dos choques externos (elevação dos custos do petróleo e da taxa de 

juros internacional real), pelo lado dos fatores exógenos, e dos desequilíbrios setoriais e 

dos erros de políticas econômicas do passado (exemplarmente configurado no II PND), 

pelo lado dos fatores endógenos. Por fim, a crise foi apreendida como de possível 

superação a curto e/ou a médio prazo – a perspectiva, em novembro de 1983, conforme 

anteriormente retratado, era de que a crise estaria presente “até pelo menos a segunda 

metade da década de 80” (BONELLI e MALAN, 1983, p. 65). 

Na perspectiva de Bonelli e Malan, duas condições eram básicas para reequilibrar 

setorialmente a economia, retomar o crescimento, controlar a inflação, ampliar os 

investimentos sociais do Estado e aumentar a oferta de emprego e renda. Primeiramente, 

ajustar ou equacionar o problema do balanço de pagamentos
219

. Para tanto, era necessário 

reduzir seletivamente as importações e promover “da forma que for possível” as 

exportações, realizar o pagamento dos custos e serviços da dívida externa e negociar com 

as instituições financeiras multilaterais, os bancos e o governo norte-americano novos 
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 Deve-se salientar que os autores estavam a cinco anos do início da liberalização e abertura da economia 

brasileira, a sete anos da sua abertura comercial plena, de Pedro Malan assumir a condição de negociador 

responsável pela reestruturação da dívida externa brasileira nos termos do Plano Brady (redução da dívida 

mediante reforma do Estado, privatização das empresas estatais e abertura econômica do país) e do 

Programa Nacional de Desestatização (PND), a nove anos de Pedro Malan assumir o Banco Central e a 

doze anos de Pedro Malan assumir o Ministério da Fazenda. 
218

 A ideia de “esgotamento” do modelo econômico desenvolvimentista ocupou o núcleo central da crítica 

que seria consagrada pelos liberais conservadores e neoliberais no processo de transição do modelo 

econômico desenvolvimentista para o modelo econômico exportador. 
219

 Embora não explicitado o equilíbrio ou equacionamento do balanço de pagamentos era concebido como 

condição sine que non para a reintegração o país na rota dos fluxos internacionais de capitais, 

proporcionando a ‘complementação’ dos financiamentos econômicos internos necessários pela via do 

acesso da ‘poupança externa’. 
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empréstimos, e promover a entrada de investimentos diretos estrangeiros mediante 

alienação de ativos
220

. Em segundo lugar, ajustar ou equacionar o problema do déficit 

público do Estado brasileiro. Para tanto, era necessário realizar um corte seletivo dos 

subsídios e do gasto público em geral, realizar uma reforma fiscal que ampliasse recursos 

nas mãos do governo, conter a política de expansão monetária e conduzir a desindexação 

da economia. 

As iniciativas que os autores identificaram como necessárias para a superação da 

crise e a retomada do crescimento econômico entravam em contradição, em grande 

medida, com a reafirmação do modelo econômico desenvolvimentista, e se alinhava às 

políticas ortodoxas e monetaristas predominantes nos Estados Unidos e na maior parte 

dos países da Europa Ocidental e presentes nos acordos de intenções celebrados entre o 

Brasil e o FMI, na primeira metade dos anos 1980. Entravam em contradição, ainda, com 

o atendimento às grandes demandas por emprego e a ampliação dos investimentos 

públicos em educação, saúde e habitação, preconizados pelos autores, posto que a política 

proposta previa ampliar as exportações mediante recessão interna, o que reduziria a oferta 

de trabalho e erodiria a renda-trabalho e o consumo, bem como previa ainda ampliar o 

superávit fiscal primário pelo lado da despesa, para o qual o corte seletivo de subsídios se 

somaria o corte de despesas governamentais nas áreas sociais.  

Estudos do IPEA voltados para a atividade agropecuária brasileira focaram os 

efeitos da política de ajuste externo sobre esta atividade, nos anos 1980. Gervásio 

Rezende (1987) destacou fatores que, na sua perspectiva, reduziram a participação da 

atividade agropecuária capitalista na produção de alimentos para o mercado interno, 

como a preservação de subsídios agrícolas e a desvalorização cambial orientada para o 

crescimento das exportações, com intuito de estimular a exportação de commodities, e a 

produção de cana-de-açúcar centrada na geração de biomassa (PROÁLCOOL), tendo em 

vista a redução da importação de petróleo. Essa redução também foi acentuada pelo 

controle de preços do governo, pela redução de demanda interna acarretada pela recessão 

econômica (com efeitos como desemprego e queda da renda per capita e da renda salário 

real) e pela atratividade exercida pela especulação financeira. Foi acentuada, ainda, pela 

condução de políticas fiscal expansionista e monetária restritiva que redundaram, 

respectivamente, na elevação dos custos de produção e na redução do crédito rural, o que 
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 Embora a referida “alienação” não se limite à privatização propriamente dita, posto que ela pode assumir 

a aquisição de port-fólio das empresas públicas e privadas, é inegável que esta referência se relacione com 

as orientações de liberalização e abertura da economia que o FMI e o BIRD dirigiam à economia brasileira, 

desde o biênio 1983/84. 
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orientou a atividade agropecuária acima referida para as atividades mais lucrativas (cana-

de-açúcar, soja) e para a busca da exploração mais intensiva (no sentido de maior 

racionalidade) dos fatores de produção. 

Rezende demonstrou, em termos da atividade agrícola, que a cana-de-açúcar 

expandiu na região Sudeste e a soja reduziu a sua presença na região Sul – substituída em 

certa medida pelo trigo – e acelerou a sua expansão na região Centro-Oeste – substituindo 

o arroz em terras tradicionalmente reservadas para a agricultura, concorrendo para a 

estagnação deste cultivo nesta região. O algodão reduziu a sua presença na região 

Nordeste e ampliou a sua presença no Sudeste. Em termos da atividade pecuária bovina, 

o maior ou menor crescimento do abate e a qualidade deste abate (por exemplo, maior ou 

menor abate de matrizes) passaram a se relacionar diretamente com o preço da 

commodity representada por essa carne e com os ganhos proporcionados pela especulação 

financeira em curso no país
221

. 

Segundo Gervásio Rezende (1987), a atividade agropecuária familiar teve 

ampliada a sua participação na produção de alimentos para o mercado interno. Nos anos 

1970, ocorreu uma retração dessa atividade em função de processos como o êxodo rural e 

a perda de competitividade em relação à atividade agropecuária capitalista. Nos anos 

1980, essa expansão decorreu da ampliação de “formas tradicionais” de produção como a 

parceria, o arrendamento e o comodato. Essa expansão decorreu, ainda, da recessão 

econômica – que reduziu coetaneamente a capacidade do espaço urbano de gerar 

empregos e de exercer atratividade sobre a população rural –, da redução da expansão da 

pecuária em função da especulação financeira e do recuo da soja na região Sul, abrindo 

perspectivas para a produção de alimentos para o mercado interno por meio da atividade 

agropecuária familiar.  

O autor salientou que o deslocamento de população rural para o espaço urbano, 

com consequente impacto sobre a atividade agropecuária familiar, nos anos 1970, estava 

relacionado, em grande medida, a fatores que operavam dentro da agricultura, ou fatores 

de “expulsão” da população rural (mecanização, concentração de terras). Nos anos 1980, 

os fatores que exerceram maior influência eram os fatores de “atração” presentes no 

espaço urbano, em especial aqueles relacionados à oferta de emprego no mercado de 

trabalho. O autor, todavia, ignorou outros aspectos importantes em curso como a 
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 De um modo geral, a desindexação do sistema financeiro e o controle de preços, a exemplo de 1986, 

concorreram para a retenção de gado no pasto. A indexação do sistema financeiro com elevada taxas de 

juros e controle de preços, por sua vez, tendeu a aumentar o abate de matrizes, com forte presença do 

capital dos pecuaristas na esfera financeira, como ocorreu entre 1980 e 1985 (REZENDE, 1987). 
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transformação dos proletários do campo e de pequenos produtores sem terra ou com 

pouca terra em segmentos sociais mobilizados pelo capital nos contextos em que a 

preservação e/ou ampliação do lucro capitalista no campo fosse compelida a recorrer 

mais intensamente à extração da renda da terra e menos à extração da mais-valia, sob 

formas não capitalistas de produção (parceria, arrendamento, comodato), como no 

período 1981/86. Portanto, processos como a depreciação dos preços de alimentos 

internamente, a alternativa de acumulação do capital agropecuário pela via da 

especulação financeira e as incertezas quanto à rentabilidade da agricultura capitalista sob 

inflação em crescimento, afetavam o processo de reprodução do capital no campo e o 

conduzia a explorar mais intensamente formas não capitalistas clássicas de extração de 

excedentes. Ignorou, ainda, o papel que a atividade agropecuária familiar assumiu na 

redução dos custos de reprodução da força de trabalho urbana e de produção de bens 

exportáveis de uso intensivo de recursos naturais e de mão-de-obra, sob formas como a 

produção de alimentos por parte da pequena produção familiar e a redução dos custos da 

reprodução da força de trabalho de proletários e não proletários do campo envolvidos 

com a produção de bens tradables. 

Para o autor, a atividade agropecuária brasileira estava exposta, 

fundamentalmente, à queda dos preços das commodities e ao choque externo, de um lado, 

e à recessão econômica e à inflação, de outro, nos anos 1980. Realçou que esta atividade 

tinha proporcionado os resultados almejados junto a ela, tendo em vista o “ajuste 

externo”. Portanto, as mudanças em curso na agricultura atenderam, basicamente, ao 

referido “ajuste”. O autor concluiu que: 

 

Tudo indica que ocorreu, no período mais recente [1981/85], uma 

mudança efetiva da política agrícola, e que essa mudança se explica, 

integralmente, pela mudança nas condições de financiamento externo da 

economia brasileira. Nos anos setenta, essas condições eram muito mais 

favoráveis – o que significava que qualquer desajuste de oferta agrícola 

poderia ser “administrado” via comércio exterior; o exemplo das 

importações de trigo é uma evidência nesse sentido. Já nos anos oitenta, 

essa possibilidade virtualmente desapareceu, como, aliás, ficou 

confirmado em 1983. Oferta estável de produtos agrícolas – inclusive e 

especialmente de alimentos domésticos – tornou-se, assim um objetivo 

crucial de política econômica; e, naturalmente, assim deverá continuar, 

a menos que se acredite na miragem do abastecimento interno às custas 

do equilíbrio externo, como aconteceu em 1986. (REZENDE, 1987, p. 

40 e 41) 
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Com o advento da Nova República, em 1985, surgiram as primeiras elaborações 

no âmbito do Governo Federal em prol da liberalização e abertura da economia. A 

COPAG (Comissão do Plano de Ação do Governo
222

), tendo José Serra à sua frente, 

elaborou um projeto de política industrial pelas mãos de Antônio Kandir
223

 e de Wilson 

Suzigan
224

. Segundo Antônio Kandir: 

 

Em 85, quando Tancredo Neves foi eleito presidente, José Serra foi 

nomeado chefe da Copag, a Comissão do Plano de Ação do Governo. 

Naquela época, Wilson Suzigan e eu desenvolvemos todo o projeto de 

política industrial da Copag. Trata-se do primeiro documento de política 

pública na área industrial que afirma: “Acabou a fase de substituição de 

importações. A estrutura industrial já está cristalizada, e agora é questão 

de aumentar a qualidade dessa estrutura”. Sem falsa modéstia, posso 

afirmar que o começo da nova política de abertura do comércio exterior 

partiu deste documento pioneiro que escrevi com Wilson Suzigan. 

(KANDIR, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 314) 

 

A compreensão de que “a fase de substituição de importações” tinha “acabado” e 

que a questão central passou a ser o aumento da qualidade da estrutura industrial, 

implicava na progressiva superação do modelo econômico desenvolvimentista, articulado 

por meio da política de substituição de importações, isto é, nesta perspectiva este modelo 

econômico tinha cumprido o seu papel.  

A política de proteção tarifária do mercado interno, que era a pedra de toque do 

modelo econômico desenvolvimentista e da sua política de substituição de importações, 

deveria dar lugar à política de abertura comercial, de modo a expor a indústria nacional à 

competitividade e induzi-la à modernizações tecnológicas e de gestão de pessoal e de 

produção. Esta elaboração, claramente voltada para a liberalização e abertura da 

economia, obviamente, refletia em nível institucional a perspectiva de amplos setores do 

empresariado que passaram a apregoar iniciativas como deslocamento do Estado da 
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 O projeto de política industrial da COPAG foi incorporado no âmbito do item “Estudos e pesquisas do 
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condução da economia em favor do “mercado” e a superação da suposta irracionalidade 

intrínseca ao planejamento público em favor da igualmente suposta racionalidade 

intrínseca à livre iniciativa.  

Esta elaboração guardava coerência com determinadas teses estruturalistas, 

segundo as quais após o processo de conformação dos diversos setores de atividade 

econômica que compõem a estrutura produtiva industrial e a elevação da renda per capita 

acima de US$ 12.000, dever-se-ia prosseguir o processo de liberação da economia, em 

especial a condução da abertura comercial, induzindo-a a incorporar níveis de 

especialização produtiva nos setores que apresentassem vantagens comparativas, em 

relação aos demais países, no mercado capitalista mundial. Portanto, processos 

econômicos, marco jurídico-político e instituições, informados pela regulamentação e 

pela intervenção econômica promovida pelo Estado, deveriam ser progressivamente 

superados (CARVALHO, 2010). 

Analisando a Tabela 2, pode-se observar, confrontando os dados de 1981 e de 

1988, que nos anos 1980 o processo de diversificação da estrutura produtiva industrial no 

Brasil estagnou. Não se identifica uma tendência de recomposição da estrutura produtiva 

industrial, seja em termos de especialização, seja em termos de diversificação, posto que 

a economia não foi efetivamente aberta para os fluxos de mercadoria, capital e serviços, o 

que desencadearia processos de especialização produtiva, nem mantinha a capacidade de 

financiamento, o que comprometia processos de diversificação produtiva. Nos anos 

analisados foram observadas mudanças tecnológicas pouco expressivas por meio do GH 

(29,08% para 29,38%), Gini (0,366% para 0,383%) e PIT (0,371% para 0,393%). 

Pode-se destacar a queda expressiva do grande setor de mecânica (11,28% para 

9,53%), responsável pela produção de máquinas e equipamentos, o que refletiu a queda 

de desempenho da indústria de transformação de um modo geral. Todavia, ocorreu o 

crescimento dos grandes setores de material de transporte (7,64% para 9,61%), de 

material elétrico e de comunicações (7,19% para 9,27%) e de metalurgia (11,50% para 

12,55%). 

A relativa estagnação do processo de diversificação da estrutura produtiva 

industrial, com consequente ausência de tendência de recomposição da estrutura 

produtiva industrial pela via da diversificação produtiva, estava na base da afirmação de 

que a política de industrialização por substituição de importações tinha chegado ao fim, 

conforme posicionamento de Antônio Kandir acima retratado. Não foi aventada a 

condução de um catch up na direção da diversificação da estrutura produtiva industrial, 
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provavelmente porque compreendessem que as condições de financiamento do Estado e 

do setor privado estavam exauridas e que a defasagem tecnológica havia sido ampliada 

pela incorporação da tecnologia de base microeletrônica na estrutura produtiva industrial 

dos países centrais. A ausência da proposição de um catch up provavelmente também 

refletisse uma concepção de mundo das classes dominantes no Brasil, qual seja, de aceitar 

a hegemonia norte-americana e de submeter o desenvolvimento das forças produtivas do 

país aos limites consentidos por essa hegemonia. De todo modo, na perspectiva de 

Antônio Kandir e de Wilson Suzigan tinha que ser iniciado o processo de abertura da 

economia, obrigando o setor industrial a alcançar níveis elevados de eficiência e de 

competitividade por essa via. 

No âmbito dos estudos e abordagens desenvolvidos no IPEA, no final dos anos 

1980, dois temas assumiram destaque no que tange ao mundo do trabalho, quais sejam, as 

necessidades educacionais de mão-de-obra e a organização do trabalho em face das 

mudanças tecnológicas. 

No que tange às necessidades educacionais, deve-se realçar de início que, ainda 

no final dos anos 1980, predominavam as estruturas, concepções e políticas educacionais 

de Estado que haviam se configurado entre os anos 1940 e 1980. Eram fundamentalmente 

elitistas e restritas, em termos de acesso, às fases iniciais da formação básica. A formação 

profissional se dirigia, predominantemente, a parcelas não muito amplas dos 

trabalhadores urbanos, e era apoiada em modelos pedagógicos rígidos oferecidos 

basicamente por empresas e instituições do Sistema S, atendendo às demandas das 

empresas urbanas apoiadas na tecnologia de base eletromecânica e no método fordista de 

gestão de pessoal e de produção. Esta educação, voltada prioritariamente para o 

atendimento ao mercado de trabalho, foi operacionalizada de forma centralizada e 

verticalizada, com pouca participação de representações políticas dos trabalhadores. Esta 

forma de operacionalização guardou coerência com a definição dos conteúdos da 

formação profissional centrada na oferta de cursos tradicionalmente consagrados, 

realizados por entidades solidamente constituídas, com cursos pré-estabelecidos 

nacionalmente e sem correlação com as características sócio-culturais e econômicas das 

regiões e localidades (CASTRO et al., 2011). 

Costa (1987, p. 1-4), ao abordar as necessidades educacionais do país, não 

realizou qualquer inferência à crise do modelo de desenvolvimento vigente no Brasil, em 

crise, ou ainda ao padrão de acumulação e financiamento a partir do qual ele se 

articulava. Também não realizou abordagens e proposições identificadas com a 
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reestruturação da economia brasileira a partir de aspectos como a liberalização comercial 

e financeira, a privatização das empresas estatais e a desregulamentação da economia. 

Limitou-se a identificar a tendência de incorporação progressiva de tecnologias mais 

avançadas na economia brasileira e as necessidades educacionais da mão-de-obra para 

que tal processo não fosse comprometido. 

Na perspectiva do autor, as necessidades educacionais da mão-de-obra refletiam 

as etapas de desenvolvimento vividas pelo país. Segundo ele, nos “países desenvolvidos” 

os capitais tinham “evoluído” por meio de três etapas sucessivas até alcançar o domínio 

completo do capital. Sob influência direta das teorias do desenvolvimento dos anos 1960 

e 1970, que, por sua vez, eram influenciadas pela teoria das etapas de Walt Rostow, supôs 

que estas etapas eram as da cooperação, da manufatura e da industrialização. Cada etapa 

reproduzia um “padrão” tecnológico próprio, a ela coerentemente integrado. Estes 

“padrões”, por outro lado, refletiam a demanda de mão-de-obra em termos de domínios e 

saberes específicos a eles integrados. A escolarização dessa mão de obra era, ao mesmo 

tempo, parte dos referidos domínios e saberes e/ou pré-condição para a obtenção de 

outros.   

Em países subdesenvolvidos, como o Brasil, sob estrutura social e econômica 

heterogênica, faziam-se presentes, ao mesmo tempo e de forma sobreposta, todas as três 

“etapas”. Como cada “etapa” demandava um “padrão” tecnológico próprio, e esta, por 

sua vez, demandava mão-de-obra com determinados domínios e saberes a ela 

coerentemente integrados, ocorria nestes países diversos padrões tecnológicos e diversas 

demandas de mão-de-obra (COSTA, 1987, p. 1-4).  

Essa concepção de desenvolvimento redundou no diagnóstico do dualismo 

estrutural, compreendendo a ocorrência de uma estrutura moderna capitalista em 

formação e de estruturas tradicionais resistentes, portanto, não refletindo o pleno domínio 

do capital. Estas “estruturas” coexistiam paralelamente enquanto o capital não efetivasse 

o seu domínio sobre a estrutura social e econômica nacional (por meio de processos como 

conversão evolucionária e destruição das estruturas tradicionais remanescentes). Esta 

concepção dualista estrutural estava na base da percepção do mundo do trabalho como 

um mundo segmentado, com estruturas distintas como entre formação social capitalista e 

não capitalista, trabalho formal e não formal, trabalhador escolarizado (e/ou qualificado 

ou qualificável) e não-escolarizado (e/ou não qualificado ou não qualificável). 

Este dualismo estrutural refletia demograficamente com consequências em termos 

da reprodução de obstáculos para o progressivo domínio do capital. No âmbito da 



 296  

formação social capitalista conformava um pequeno segmento social com baixas taxas de 

natalidade e mortalidade, composta pela camada social superior, um amplo segmento 

social com taxas de natalidade elevada e mortalidade baixa, composto pelas camadas 

sociais médias e baixas, e um amplo segmento social com elevadas taxas de natalidade e 

de mortalidade, composta pelas camadas sociais extremamente pobres e com muito pouca 

ou mesmo sem escolarização.  

A superação de formações tradicionais e a criação de condições adequadas para o 

aprofundamento da modernização e industrialização capitalista, que eram processos 

coetâneos e necessários para o progressivo domínio do capital, demandavam projetar as 

necessidades futuras de educação, de modo a permitir a formulação de políticas públicas 

que visassem superar o analfabetismo e elevar o nível de escolaridade da população. 

A partir desses referenciais, explicitados ou não, Costa (1987) passou a identificar 

as necessidades educacionais da mão-de-obra projetadas para o ano 2000. A perspectiva 

era suprir as demandas educacionais necessárias para a continuidade da modernização 

econômica e tecnológica em curso no país.  

Embora os dados censitários de 1970 e de 1980 apontassem que a população 

economicamente ativa (PEA) nacional apresentava certa elevação do perfil educacional, 

esse perfil permanecia muito baixo, segundo Costa (1987). Em 1980, segundo dados 

apresentados pelo autor, de uma PEA de 42,3 milhões de pessoas, apenas 22,4 milhões 

(ou 53% IPEA) tinham completado algum curso educacional, ou seja, 47% da PEA eram 

formados por analfabetos ou não tinham concluído nenhum curso, nem mesmo o 

elementar. Dos 53% da PEA que haviam concluído algum curso, cerca de 12,3 milhões 

(ou 30,6% da PEA), tinham completado apenas o elementar, podendo ser classificados 

como analfabetos funcionais, segundo Costa (1987, p. 6 e 7). 

Na construção de um cenário futuro
225

 sobre a demanda educacional da mão-de-

obra no Brasil, para o ano 2000, Costa (1987) identificou que a demanda por formação 

educacional futura da classe trabalhadora, tendo em vista manter o desenvolvimento em 

curso nas mesmas bases em que ele se dava, era extremamente ampla, e que, mesmo em 

se mantendo inalterada a estrutura educacional existente em 1980, que se caracterizava 

pelo baixo nível educacional, a perspectiva era de que o número de pessoas escolarizadas 

em cada categoria (ou nível) educacional devia ser aumentada em pelo menos 88%. Os 
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industrializados e modernos em termos nacionais, tenderiam a se generalizar pelo país. 



 297  

contingentes de mão-de-obra que possuíam o segundo grau – que corresponde atualmente 

aos últimos 3 anos da educação básica – e o nível universitário, em particular, tinham que 

ser aumentados entre 200% e 250%, entre 1980 e 2000, sob o risco de a situação de 

demanda social da mão-de-obra com nível educacional mais elevada se deteriorar ao 

longo do período e de se criar pontos de estrangulamento extremamente sérios, limitando 

a continuidade do desenvolvimento econômico e a incorporação dos avanços 

tecnológicos que uma economia moderna e dinâmica requeria. Para Costa (1987, p. 14), a 

queda da taxa de fecundidade, a partir de 1980, pouco interferiria nesta demanda, visto 

que ela se configurou sobre uma população já nascida em 1980.  

Segundo Costa (1987), o país estava diante de um grande desafio educacional, 

tanto pelas dimensões demográficas como por conta das necessidades econômicas e 

tecnológicas que assegurariam o seu desenvolvimento. Todavia, o autor não estabeleceu 

qualquer problematização qualitativa às necessidades educacionais. Não estabeleceu 

relações entre as características das “tecnologias modernas” que ingressavam no país e os 

domínios e saberes adequados a estas tecnologias, ou se as concepções e projetos 

educacionais (ou político-pedagógicos) estavam integrados às características requeridas 

pelo mercado em termos de formação da mão-de-obra a ser escolarizada e/ou educada
226

.  

Costa (1987) refletiu acerca das perspectivas e necessidades educacionais da mão-

de-obra a partir do modelo econômico desenvolvimentista. Este modelo apoiou-se nos 

métodos de gestão de pessoal e de produção e na matriz tecnológica da segunda 

revolução industrial – respectivamente, dos métodos gestão taylorista e fordista e da 

tecnologia de base eletromecânica. Métodos e tecnologias que não requeriam processos 

de educação e formação profissional mais amplos e continuados, tanto em termos de 

instrução quanto de introjeção de valores e atitudes mais complexos (HARVEY, 2002).  

Costa (1987) reconheceu que não havia possibilidade de atender 

convenientemente as demandas educacionais do setor produtivo com soluções 

“ortodoxas”, isto é, de universalização do acesso à educação. E concluiu, por exemplo, 

que parecia “à primeira vista uma tarefa inatingível propiciar curso superior completo 

para 5,6 milhões de brasileiros durante o período” (COSTA, 1987, p. 15). 

Por soluções ortodoxas Costa (1987, p. 15) compreendeu, embora não tenha 

explicitado, a defesa de investimentos em educação de modo a atender às necessidades 

em todos os níveis de educação. Esta solução era “ortodoxa” em face da crise da dívida 

                                                 
226

 Para o autor, educação e escolarização/instrução apresentam uma identidade, embora esta compreensão 

não esteja explicitada no texto. 



 298  

externa e das limitações fiscais impostas ao Estado, com repercussões sobre a sua 

estrutura de custeio e de investimento. Se, de um lado, a solução das necessidades 

educacionais devia refletir as condições materiais do Estado, de outro, devia ser ajustada 

às necessidades concretas da formação social e econômica capitalista e da continuidade 

das demandas que a “avançada tecnologia” requeria – ou dito de outra forma, se 

processos como a erradicação do analfabetismo e a elevação da educação básica era uma 

demanda de caráter universal, deveria estabelecer metas que permitissem alcançá-la 

progressivamente e que as compatibilizasse com as possibilidades fiscais do Estado e 

com as demandas necessárias para a continuidade da superação da formação social 

tradicional em favor da formação social capitalista moderna, assegurada pela 

continuidade do avanço progressivo do capital sobre as estruturas sociais e econômicas 

tradicionais.  

Rosa Maria Soares (1990), ocupando-se de temas como mudança tecnológica, 

organização do trabalho e formas de gestão, refletiu no período 1988/90 sobre elementos 

que viriam a ser constitutivos do novo modelo econômico e do novo padrão de 

acumulação e financiamento, no que tange ao mundo do trabalho
227

. Todavia, não 

estabeleceu uma reflexão acerca dos processos de liberalização e abertura da economia.  

A questão central era a necessidade das empresas estatais pautarem suas formas 

de gestão pela via democrática, por meio do debate, da informação e da participação dos 

segmentos que as compõem, conforme previa a Constituição Federal de 1988, bem como 

compatibilizar a forma democrática de gestão com a mudança nos critérios de gestão da 

força de trabalho, tendo em vista garantir o bom desempenho e eficiência no processo 

produtivo a partir do uso de novas tecnologias de base microeletrônicas, quando os 

processos fordistas não mais seriam apropriados – com destaque para os sistemas 

produtivos participativos, como CCQ, kanban, just-in-time, participação dos empregados 

nos conselhos das empresas, comissões de fábrica e grupos de expressão direta, numa 

imbricação entre gestão de produção e de pessoal. Embora a autora não restringisse estes 

processos às empresas estatais, de forma explícita, e apresentasse depoimentos de 
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empresários que tinham implementado processos de participação dos trabalhadores em 

suas empresas, havia uma compreensão implícita no texto de que, em face das 

determinações legais previstas na Constituição Federal de 1988 e das peculiaridades 

destas empresas, que não seriam geridas por critérios estritamente econômicos, o 

processos de democratização e de participação eram mais palpáveis nelas. Portanto, as 

empresas estatais deviam se pautar por aspectos como a participação democrática interna, 

a adequação das suas estruturas produtivas ao padrão tecnológico de base 

microeletrônica, bem como a incorporação dos processos flexíveis de gestão. 

Para Soares (1990), a partir da introdução da automação de base microeletrônica 

nos sistemas produtivos das fábricas (concepção e gestão com uso da automação) e nos 

serviços de escritório (informatização), os processos de trabalho estavam se tornando 

menos fragmentados e mais contínuos, e o exercício das funções progressivamente mais 

abstratas e intelectualizadas. Estava ocorrendo, em consequência, um abandono 

progressivo do modelo fordista e a introdução de novas formas de utilização da força de 

trabalho, com mudanças acentuadas nas relações de produção de modo geral. 

Alinhando-se às conclusões do “Seminário Internacional”, de 1988, foram 

destacados três aspectos teóricos acerca desta questão. Primeiramente, reconheceu-se o 

caráter social do uso e difusão das novas tecnologias. Não existiria uma relação causal 

obrigatória entre o uso de determinada tecnologia e a obtenção de determinados 

resultados. O sucesso ou fracasso na sua incorporação guardava relação direta com o 

sistema de organização adotado na empresa para acompanhar o processo de mudança, 

bem como com outros aspectos como exigências de mercado, política industrial em 

curso, fatores culturais e adaptação a padrões de qualidade dos concorrentes. Esta 

compreensão decorria da contraposição ao determinismo tecnológico que havia vigorado 

no período do auge do crescimento econômico e do progresso científico e tecnológico, 

sob “pacto fordista”, qual seja, entre o término da Segunda Guerra Mundial e meados dos 

anos 1970. 

Da organização do trabalho e das mudanças na concepção gerencial da produção 

dependia a maior ou menor rentabilidade econômica de determinada inovação 

tecnológica, a exemplo da redução do tempo de reprogramação (change-over time) dos 

equipamentos flexíveis, em razão da possibilidade de redução e de ampliação das séries e 

lotes, visando atender às variações da demanda. Disso decorria a compreensão de que a 

redefinição dos padrões organizacionais das empresas antecedia a incorporação das 

tecnologias de base microeletrônicas. 
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Para Soares (1990), a introdução de equipamentos de base microeletrônica passou 

a exigir aproximação crescente entre aqueles que lidavam diretamente com os sistemas 

automatizados, aqueles que trabalhavam na produção material e aqueles técnicos e 

engenheiros que concebiam, implantavam e dirigiam as instalações automatizadas. 

Passou a exigir, ainda, um trabalhador capaz de operar e determinar o ritmo da produção, 

de realizar um controle mais atento para evitar panes, interpretar corretamente as 

informações e otimizar o seu funcionamento, o que impunha requisitos como atenção, 

capacidade de iniciativa e senso de responsabilidade. A produtividade do trabalho e o 

custo da produção, que no método taylorista dependia da intensividade do trabalho, 

estava dando lugar a manipulações simbólicas e funções mais abstratas
228

. Nesse 

contexto, o fundamental para as empresas era aumentar a sua capacidade de 

aprendizagem mediante novos métodos de gestão flexível, transformação da qualificação 

dos trabalhadores e incorporação das tecnologias de base microeletrônicas, de modo a 

poder atuar em um ambiente de alta turbulência
229

. 

Na lógica da progressiva automação, sustentou-se que o fator decisivo para o 

aumento da produtividade e da competitividade da empresa era a qualidade dos produtos, 

que passava a depender não mais da intensividade do trabalho, mas da qualidade deste 

trabalho (maior responsabilidade, atenção, iniciativa), seguindo o realce que 

determinadas vertentes da nova teoria do desenvolvimento atribuiu ao chamado capital 

humano. Concluiu-se que salários compatíveis, mediante elevação da média salarial real, 

constituía em um fator de grande importância para o engajamento dos trabalhadores. Para 

Soares (1990), o aumento da produtividade por esse caminho estava na base de uma 

competitividade autêntica nos mercados internacionais
230

. 

Soares (1990), ao abordar o processo das relações de trabalho, salientou que 

estava em curso nas sociedades contemporâneas um processo de progressiva 

humanização do trabalho, quer por fatores sócio-políticos – pressões e reivindicações dos 

                                                 
228

 Para a autora (1990), a intensividade cada vez menor de trabalho vivo cederia lugar cada vez maior às 

manipulações simbólicas e a funções abstratas, cujas performances seriam responsáveis pela gestão do 

capital fixo e do capital circulante; isto é, a organização do trabalho é que determinaria o bom desempenho 

dos operadores dos equipamentos automatizados e não os equipamentos em si (transferir a importância do 

trabalho vivo para a máquina (trabalho morto) significaria tornar a máquina autônoma além do ponto em 

que ela já é autônoma, ou autoregulável). 
229

 Embora a autora não tenha explicitado o que seria “ambiente de alta turbulência”, depreende-se que 

envolvesse aspectos como elevada competitividade, mudanças tecnológicas contínuas e redefinição rápida 

de modelos. 
230

 Embora não explicite, pode-se depreender uma contraposição a uma competitividade não-autêntica 

oriunda de políticas governamentais em prol de exportações (subsídios fiscais e creditícios), de mão-de-

obra abundante e barata e de recursos naturais abundantes e baratos. 
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trabalhadores e influência da democratização das relações interpessoais na sociedade –, 

quer por imperativos de aumento de produtividade em face da nova tecnologia de base 

microeletrônica, o que impunha métodos de gestão pós-fordista. Assim, a participação do 

trabalhador nas decisões que envolviam o processo produtivo passava a ser a garantia do 

melhor desempenho da produção. 

As modalidades de participação dos trabalhadores na empresa, tanto por 

iniciativas patronais – CCQ, kanban, just-in-time – quanto da classe trabalhadora – 

comissões de fábricas, conselho de empresa, grupos de expressão direta –, deviam ser 

incorporado no planejamento que as empresas estatais e privadas realizavam, no Brasil, 

em torno das relações de trabalho. Tal planejamento era uma necessidade demandada 

pelo moderno estágio de desenvolvimento das referidas empresas, mas também deviam 

ser compatíveis a este estágio. 

Sobre as comissões de controle de qualidade (CCQs), após salientar que elas 

nasceram nos EUA, nos anos 1960, seguiram e se consolidaram no Japão, nos anos 1970, 

e chegaram no Brasil, no final dos anos 1970, foram caracterizadas como grupos 

formados no local de trabalho, entre 5 e 10 trabalhadores, para discutir as dificuldades do 

dia a dia, levantar sugestões, identificar problemas técnicos e apresentar soluções, na 

perspectiva de maior produtividade, redução de custos, racionalização do trabalho e 

introdução de novas tecnologias (e supressão de postos de trabalho). Após reconhecer que 

alguns autores as conceberam como instrumentos do capital (vigilância sobre 

trabalhadores, aceleração dos ritmos de produção) e que outros as acentuaram como 

expressão do avanço na democratização da empresa e uma resposta adequada à 

reivindicação de participação do “empregado”, afirmou-se que elas expressavam a busca 

de identidade de pensamento e de ação trabalhador-empresa, uma tentativa de promover a 

palavra e o pensamento operário como forma de participação na gestão da empresa. O seu 

sucesso estava condicionado à despolitização classista dos trabalhadores e ao avanço do 

sindicalismo de empresa – no Japão, segundo Soares (1990), não havia contestação, posto 

que a administração paternalista, integração vertical e hierarquizada, promoção por 

antiguidade e integração das famílias à empresa mediante sistemas de prêmios e 

promoções, concorria para uma convergência entre interesses do capital e do trabalho, 

expressando um paradigma de referência para o próprio Brasil
231

. 

                                                 
231

 Segundo Soares (1990), no Brasil, a comissão de fábrica (ou comissão de empresa) foi a forma de 

organização preferida pelos sindicatos e trabalhadores organizados. Conforme relato do proprietário da 

SEMCO (Indústria Metalúrgica e de Equipamentos Navais), o empresário Ricardo Semler, esta empresa 
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Soares (1990), traduzindo a perspectiva da burguesia de Estado e do próprio 

IPEA, se furtou em se posicionar abertamente acerca da perspectiva do trabalho ou do 

capital, que ela apenas reconheceu como distinta e conflitiva. Todavia, alimentou a 

perspectiva de que, na atualidade, eram (ou podiam ser) convergentes, posto que a 

organização dos “empregados” na empresa seria uma oportunidade de novas alternativas 

de gestão para as empresas e um desafio tanto para o capital quanto para o trabalho
232

. 

Soares (1990) salientou que as novas formas de organização da gestão no âmbito 

da empresa foram demandadas na Alemanha, na França, no Japão, entre outros países. 

Todavia, na Inglaterra elas tinham sido rechaçadas e reprimidas, mediante a afirmação 

incontestável do empresariado/gestores sobre os trabalhadores. Portanto, havia uma 

clivagem entre as reformas neoliberais e reposição da propriedade do capital no “chão da 

empresa”, e a reorganização da gestão de pessoal e da produção, com base na 

incorporação dos trabalhadores nas decisões e no produto gerado, adequando-os à 

perspectiva de otimização da produtividade sob a vigência da nova tecnologia de base 

microeletrônica (com preservação de elementos do “pacto fordista”). 

Soares (1990) tangenciou as reformas neoliberais, não apresentando considerações 

de combate, de alinhamento ou de reflexão distanciada acerca delas. Ela pretendeu 

realizar uma introdução à literatura focada na relação transformação 

tecnológica/transformação organizacional, que ela concebeu como sendo 

interdeterminada e interdependente. Pretendeu, ainda, fornecer elementos para o 

planejamento organizacional e de pessoal ao Estado (por meio da burguesia de Estado) e 

ao patronato, isto é, às empresas estatais e privadas. 

O foco da autora não foi o (ou um) novo modelo econômico e o (ou um) novo 

padrão de acumulação e financiamento, ou ao modelo e padrão em crise – embora 

admitisse uma crise de acumulação no capitalismo contemporâneo do final dos anos 1980 

–, mas como as empresas podiam repensar as suas formas de organização da gestão de 

                                                                                                                                                  
tinha tido uma experiência positiva por meio da sua comissão de fábrica. O vice-presidente da Massey 

Perkins do Brasil relatou as experiências positivas por meio da organização de células de trabalhadores nas 

diversas fases da produção. Segundo o vice-presidente essa organização facilitou a incorporação de outras 

técnicas, como Kanban e just-in-time. 
232

 A autora citou uma passagem em que Benjamin Coriat explicitou a sua posição crítica em relação aos 

métodos de gestão da produção e de pessoal: afirmou que “analogicamente” (ao taylorismo), “pode-se 

demonstrar que no tocante ao período contemporâneo, as formas inovadoras – organizacionais e 

tecnológicas – nascem nas exigências de renovar as técnicas de controle de trabalho vivo, numa época em 

que o paradigma do trabalho parcelado e repetitivo mergulha em crise de eficácia. Tanto no caso das 

soluções organizacionais (grupos autônomos, círculos de qualidade, kanban), quanto nas tecnologias, trata-

se de aprofundar as técnicas de organização visando renovar os métodos tradicionais de controle sobre o 

trabalho” (CORIAT apud SOARES, 1990). 
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pessoal e de produção. O seu ponto de partida foi o entendimento de que as perspectivas 

do trabalho e do capital podiam ser convergentes, a partir das novas bases tecnológicas e 

dos novos requisitos de organização da gestão de pessoas e de produção. 

Estas perspectivas não apenas emergiram no “Seminário Internacional” e foram 

compartilhadas pela autora. Duas pesquisas do IPEA conduzidas no final dos anos 1980, 

relatados pela autora, comprovam que estas perspectivas eram preocupações 

institucionais. A pesquisa “Participação Institucional de Empregados em Empresas 

Estatais: A Experiência Paulista”, concebida pelo IPEA, demonstrou que a constituição 

dos conselhos de representação dos empregados dependia, fundamentalmente, da direção 

da empresa. Quando esta direção não se impunha em favor deles, o processo de criação, 

funcionamento e co-orientação dos conselhos de representação terminava travado no 

nível da hierarquia intermediária da empresa. Concluiu, ainda, que era a participação 

sindical que legitimava de fato a atuação do Conselho de Representantes. 

A pesquisa “O trabalhador e a Democratização das Relações de trabalho nas 

Empresas Estatais”, outra pesquisa concebida pelo IPEA, procurou identificar visões e 

perspectivas dos representantes dos sistemas participativos, dos dirigentes sindicais e das 

associações dos funcionários das estatais. Diagnosticou que os trabalhadores das 

empresas estatais encontravam-se divididos entre ser um simples trabalhador regido por 

critérios de empresa privada e um “co-proprietário” da empresa, o que colocava a questão 

da lógica que devia presidir a empresa: a de empresa privada, na busca de retorno 

financeiro, ou de empresa pública, na perspectiva dos interesses sociais. De todo modo, 

ao se fazer presente a dimensão (ou sentimento) de “meio dono da empresa”, concluiu 

que havia um componente particular às empresas estatais ao se conceber o planejamento 

da participação dos trabalhadores destas empresas, a exemplo dos conselhos de 

representantes
233

. 

Esta pesquisa revelou, ainda, uma resistência dos trabalhadores a uma possível 

“política indiscriminada de privatização das empresas estatais”. Embora se referisse a 

“política indiscriminada”, o que induzia a um suposto comportamento distinto dos 

trabalhadores quanto a uma “política de privatização dirigida a empresas específicas”, o 

                                                 
233

 Esta pesquisa revelou, ainda, uma resistência dos trabalhadores a uma “política indiscriminada de 

privatização das empresas estatais”. Embora a autora (Idem, 1990) fale em “política indiscriminada”, o que 

induz a um suposto comportamento distinto dos trabalhadores quanto a uma “política de privatização 

dirigida a empresas específicas”, o que de fato ocorreria era uma resistência à privatização de uma forma 

geral. A autora parece querer ponderar esta resistência, em face do clamor dos empresários e da orientação 

governamental posteriormente a 1988. 
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que de fato ocorria era uma resistência à privatização de uma forma geral. A autora 

mitigou esta resistência, em face do clamor de amplos segmentos do empresariado e da 

orientação governamental em favor da liberalização e abertura da economia, a partir de 

1988. 

O “Seminário Internacional” e o texto para discussão aqui analisado procuraram 

subsidiar o pensamento acerca da forma de organização da produção e da participação 

nas empresas públicas e privadas. A própria produtividade foi considerada a partir do 

‘trabalho vivo’, e não do ‘trabalho morto’, embora sem este ela não possa ser realizada 

intensamente. Ela foi considerada, ainda, a partir da organização do trabalho vivo e não 

do trabalho morto, que para a autora, não seria por ele alcançado, o que coloca em cheque 

uma tese neoliberal, embora herdada do período 1945-1975, que sustenta que a 

produtividade guardava basicamente relação com a capacidade de investimento e com o 

poder de comando do patronato/Estado (burguesia de Estado ou tecnocracia). 

A questão subjacente ao “Seminário Internacional” era, a meu juízo, a questão de 

um pacto estabelecido entre capital e trabalho. Portanto, em face dos imperativos da nova 

tecnologia e do imperativo dos novos métodos de gestão pós-fordista, e da grande 

mobilização dos operários e demais trabalhadores no Brasil dos anos 1980, como pensar 

a representação e a participação dos trabalhadores nas empresas estatais e privadas, que 

era, de um lado, uma imposição de necessidade, e, de outro, uma exigência que emergia 

da luta e organização dos trabalhadores. A própria defesa de um pacto social por parte do 

Governo Sarney, frequentemente apresentado na segunda metade dos anos 1980, compôs 

o pacto entre capital e trabalho. 

A privatização foi tratada perifericamente e a produtividade (e a competitividade 

externa, posto que não se considerou em nenhum momento a abertura comercial e a 

‘competitividade interna’) foi considerada a partir da relação mudanças 

organizacionais/tecnológicas e sistemas participativos/sindicalismo constituídos no “chão 

da fábrica”) e foi contraposta à absolutização da propriedade privada mediante formas 

mediadoras de “co-propriedade” por meio da participação, representação e decisão dos 

trabalhadores. 

Por fim, manifestou-se no texto uma dimensão de pacto sócio-político que 

emergia das novas tecnologias/formas organizacionais das empresas. Manifestou, 

também, uma concepção neodesenvolvimentista por meio da convergência entre Estado, 

capital e trabalho. 
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2.2.3. Modelos econométricos, análise de conjuntura e “agenda social”  

Apesar das dificuldades vividas pelo IPEA nos anos 1980, foram incorporados 

novos métodos e técnicas de estudo e pesquisa econômica. Nesse âmbito, assumiram 

destaque as modelagens econômicas. 

Surgida na passagem do Século XIX para o Século XX, no contexto do 

distanciamento das escolas econômicas das ciências humanas e da aproximação das 

mesmas da Matemática, as abstrações modelísticas de cunho científico ganharam grande 

influência na economia. Nascia a economics e os engenheiros econômicos, 

respectivamente, apoiada e realizando exercícios de modelagem matemática aplicada na 

economia. Concomitantemente teve curso a formação em larga escala de engenheiros 

econômicos por meio de cursos de pós-graduação voltados para a economia aplicada. 

Assim, esquemas, modelos e equações matemáticas sofisticadas foram integrados na 

Economia (ARAÚJO, 1998). 

Essa formação e esses recursos matemáticos incorporados na Economia passaram 

a assumir grande importância para os economistas que se encontravam na tecnoestrutura 

da área econômica do aparato estatal, posto que lhes permitiram, entre outros objetivos, 

medir impactos que políticas e planos econômicos acarretavam na economia e no 

mercado de trabalho. A crescente centralidade que esses recursos matemáticos ocuparam 

na Economia permitiu a conformação de uma espécie de tecnicismo econômico, 

conservador, embora de matriz diferente do economista conservador e pragmático cético 

quanto à utilidade destes recursos quando aplicados em terrenos econômicos mais 

amplos. 

No Brasil, a crescente aplicação de métodos econométricos em trabalhos 

empíricos teve curso a partir da segunda metade dos anos 1970, mas consolidando-se no 

início dos anos 1980 por meio dos economistas que se pós-graduaram no exterior, 

sobretudo nas universidades norte-americanas. Esse processo culminou na criação da 

Sociedade Brasileira de Econometria, no 7º Encontro de Economia promovido pela 

ANPEC, em 1979, mas que efetivamente se consolidaria ao longo da primeira metade dos 

anos 1980 (VERSIANI, 2007). 

A criação do IPEA, conforme assinalado anteriormente, esteve em certa medida 

condicionado pela necessidade de criação de uma instituição de pesquisa econômica 

aplicada que instrumentalizasse o modelo macroeconômico com vista na coordenação da 

economia e na redução de seus desequilíbrios estruturais. A pós-graduação de 

economistas técnicos do INPES nas universidades norte-americanas, sobretudo nos anos 
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1970, consolidou a incorporação de modelos econométricos nos estudos e pesquisas de 

caráter acadêmico e aplicado conduzidos na instituição, tendo em vista, entre outros 

objetivos, proporcionar ferramentas para a operacionalização de modelos 

macroeconômicos.  

O IPEA passou a utilizar efetivamente esses modelos aplicados à economia desde 

os anos 1970. Todavia, eram usados basicamente nas projeções de curto prazo. A adoção 

de modelagens macroeconômicas para projeções de médio e de longo prazos teve início a 

partir de 1985 (ENTREVISTADO 2).   

Conforme Paulo Mansur Levy
234

, os economistas técnicos do IPEA Eustáquio 

Reis e Sandra Polônio Rios passaram a utilizar modelos econômicos nos anos 1980, 

tendo em vista estabelecer projeções de comportamento de médio e de longo prazos do 

balanço de pagamentos, do saldo da balança comercial e da dinâmica de expansão da 

dívida externa. Posteriormente, esses modelos foram utilizados para o estabelecimento de 

previsões (D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 289-298). 

A pesquisa e análise de conjuntura econômica foi outra grande realização do 

IPEA nos anos 1980. O Grupo de Acompanhamento Conjuntural (GAC) foi criado em 

1979, mas a sua consolidação ocorreu de fato nos anos 1980, inclusive por conta dos 

efeitos de curto prazo que o segundo choque do petróleo e a elevação da taxa básica de 

juros internacional acarretavam sobre a economia brasileira e a internacional. Por meio de 

reuniões que ocorriam a cada três meses, com a participação, entre outros, de 

economistas técnicos do IPEA, de secretários adjuntos dos ministérios, de professores 

universitários e de gestores de empresas estatais, elaborava-se um relatório final.  

O relatório final voltava-se prioritariamente para o próprio IPEA e para o 

Ministério do Planejamento. A partir de 1987, ele passou a subsidiar a publicação 

Boletim de Conjuntura, dirigindo-se para o governo como um todo e para a sociedade em 

geral. O GAC incorporou os modelos matemáticos de previsão do PIB, de balança 

comercial, entre outros indicadores econômicos. 

Nos anos 1980 também ocorreu o aprofundamento da conformação da “agenda 

social” do IPEA, isto é, do processo no qual os temas sociais configuraram o 

                                                 
234

 Paulo Mansur Levy, graduado em Economia, com doutoramento em Economia na Universidade da 

Califórnia (Berkeley), técnico do IPEA desde 1985, foi secretário-adjunto da Secretaria Especial de 

Abastecimento e Preços do Ministério da Fazenda no biênio 1987/88, coordenador do Grupo de 

Acompanhamento Conjuntural do IPEA entre 1995 e 2003 e diretor de Estudos Macroeconômicos do IPEA 

desde 2003. Dados extraídos de D’ARAUJO, Maria Celina, DE FARIAS, Ignez Cordeiro e HIPPOLITO, 

Lucia (Orgs.). Paulo Mansur Levy. In: IPEA – 40 Anos: uma trajetória voltada para o desenvolvimento. 

Depoimentos ao CPDOC. Rio de Janeiro: CPDOC/FGV, 2005. Entrevista concedida no Rio de janeiro, em 

1 de julho de 2004.  
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acompanhamento e avaliação de políticas públicas propriamente sociais na instituição. 

Pode-se considerar esses anos como a segunda fase do processo de conformação da 

referida “agenda”. 

A segunda fase do processo de conformação da “agenda social” do IPEA decorreu 

de processos como a retomada da democracia representativa e as lutas sociais em curso 

no país. A ampliação dos processos e espaços de participação democrática e a 

mobilização e luta social culminavam na elaboração de demandas sociais que 

tencionavam o Estado e o governo no sentido da elaboração de políticas que 

respondessem a essas demandas. Nesse contexto, realçaram no âmbito do Estado a 

chamada “questão social” e as políticas sociais voltadas para atenuá-la. A segunda fase 

acima referida também decorreu da crise da função institucional que o IPEA 

desempenhava como instituição fundamentalmente orientada para o planejamento 

estratégico (ou de longo prazo) de Estado e a condução da sua coordenação social e, 

sobretudo, econômica. Essa crise estabeleceu processos e dinâmicas que compeliam a 

instituição no sentido de preservar a sua existência por meio da reposição/reformulação 

da sua função institucional, com ampliação das atividades de acompanhamento e 

avaliação das políticas públicas, sobretudo sociais.  

O CNRH e a sua produção foram fortemente influenciados por esse contexto, mas 

também pelo esforço do chamado “ajuste externo” da economia brasileira. Os temas 

sociais, a exemplo da educação, da saúde e da seguridade social, passaram a ser 

intensamente estudados e pesquisados, identificando demandas sociais, de um lado, e 

recomendando orientações de políticas públicas sociais voltadas para a racionalização dos 

gastos públicos sob a lógica do equilíbrio fiscal pelo lado da despesa, de outro. Essa 

produção, em particular, repercutiu na atuação do IPEA nos debates da Assembleia 

Nacional Constituinte por meio dos técnicos da instituição, como Fernando Rezende, 

Dvonzir Arthur Gusso, Ronaldo Garcia e Guilherme Delgado. 
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CAPÍTULO 3 

IPEA, PLANEJAMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS: 1990 A 2004 

 

3.1. O contexto de redefinição da função institucional do IPEA 

  

3.1.1. O Brasil e o padrão flexível-neoliberal de reprodução do capital 

No Brasil, no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, ocorreu a convergência 

de dois processos correlatos que se encaminhavam na direção da crise do bloco histórico 

vigente. A retomada da organização e das lutas operárias e populares em torno de 

bandeiras como a redemocratização (liberal representativa) do país, a elevação do salário 

real e a realização da reforma agrária, impulsionadas pelos impactos sociais 

desencadeados pela política econômica de ajuste externo às crises do petróleo e à 

“explosão” da dívida externa, concorreram para a crise do regime militar e a transição 

para o regime liberal democrático-representativo sob tutela militar. A crise econômica, 

por sua vez, materializada em aspectos como a recessão econômica, o ciclo inflacionário, 

a especulação financeira e o crescimento das dívidas interna e externa, desarticulava o 

projeto de modernização e de industrialização desenvolvimentista, rompendo pactos de 

compromissos entre as forças políticas e econômicas.  

A superestrutura política, conformada de modo abertamente autoritário, não mais 

interessava ao bloco no poder, posto que nem ele (bloco no poder) admitia a permanência 

dos governos militares como ‘classe dirigente’ mediadora das contradições e conflitos 

entre as frações do capital no seu âmbito, nem estes governos preservavam as condições 

políticas para a condução do controle das classes operária e camponesa. As forças 

econômicas, por sua vez, se defrontaram com uma crise estrutural materializada na crise 

do modelo econômico desenvolvimentista e do seu padrão de acumulação e 

financiamento dependente-associado, oriundas de contradições e limites intrínsecos a 

eles, como as crises de balanço de pagamentos causadas pelas relações de dependência-

financiamento-exportação fruto do retorno dos lucros dos oligopólios multinacionais e 

dos capitais bancários-financeiros internacionais à circulação mundial do capital-

dinheiro, de contradições e limites que emergiam da transição do padrão fordista-

keynesiano de reprodução do capital para o flexível-neoliberal, como a transição da 

tecnologia de matriz eletromecânica para a tecnologia de matriz microeletrônica e dos 



 309  

métodos de gestão de produção e de pessoal fordista para os métodos de produção e de 

pessoal flexíveis que estabeleceram profundas defasagens produtivas e competitividade 

às economias periféricas em relação às economias centrais, e de contradições e limites 

gerados pela crise econômica internacional, como a recessão internacional e o 

consequente aprofundamento da deterioração dos termos de troca.  

Rompia-se o vínculo estabelecido entre as forças materiais, compostas por capitais 

oligopolistas e bancários-financeiros internacionais e por capitais monopolistas privados 

e públicos nacionais, e a superestrutura política, marcadamente autoritária e tecnocrática.  

O Estado, sob regime militar, como espaço e estrutura de materialização da 

superestrutura política, que incluía a conformação das instituições, agências, órgãos, 

bancos e empresas voltadas para a criação das condições de acumulação privada do 

capital, perdia a capacidade, respectivamente, de controlar operários e camponeses e de 

assegurar a permanência do Tesouro Público como capital financeiro geral do processo 

de acumulação. O bloco histórico conformado entre o “Plano de Metas” e a 

institucionalização do regime militar foi se colapsando ao longo dos anos 1980 e o Estado 

foi mergulhado numa crise orgânica. 

A iniciativa política das forças políticas e sociais que compunham o bloco no 

poder e o núcleo dirigente do regime militar visava assegurar a consecução da agenda 

política da transição da ditadura militar para o regime liberal representativo, cujos passos 

iniciais foram dados pela política de distensão do Governo Geisel (1974-79). A condução 

da agenda política tinha dentre os seus objetivos realizar a eleição presidencial do 

governo civil no Colégio Eleitoral, assegurar a formação de um governo de centro-direita 

à frente do executivo e realizar uma assembleia constituinte restrita ao Congresso 

Nacional. Esse processo de transição também visava preservar o conteúdo conservador 

do novo regime liberal representativo, assegurar a tutela militar ao novo regime, garantir 

a preservação da propriedade privada e dos contratos e “passivizar” os movimentos 

sociais e os partidos de esquerda.  

O estabelecimento da “Nova República” (1985) e da nova Constituição Federal 

(1988) não assegurou a legitimidade e a estabilidade à superestrutura política, agora 

liberal-representativa. A resistência operária e popular ao “pacto pelo alto” e a crise 

econômica e social, concorreram para a continuidade da crise institucional mesmo sob a 

vigência da nova superestrutura política.  

As forças econômicas, por sua vez, não haviam estabelecido um pacto de 

compromissos em torno do modelo econômico e do padrão de acumulação e 
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financiamento. Ocorriam embates contrapondo proposições de reformulação e de 

superação do modelo econômico desenvolvimentista e do padrão de acumulação e 

financiamento dependente-associado, pelo menos até a conjuntura que imediatamente se 

segue ao colapso do Plano Cruzado e às eleições para os governos dos estados, em 1986. 

Segundo Fiori:  

 

A manutenção ou correção do modelo anterior até foram tentadas, 

sobretudo na gestão Funaro, e isto foi claramente proposto na reunião 

do presidente Sarney com sua equipe econômica, em 1987, em Carajás. 

Aí, os economistas do governo se dividiram. O grupo que poderíamos 

chamar de desenvolvimentista defendeu uma reaglutinação do sistema 

produtivo estatal, criando uma grande holding e uma redefinição da 

estratégia a partir de um redesenho completo do sistema financeiro 

público. Era uma estratégia que tentava corrigir o desenvolvimentismo 

anterior num sentido político e social mais democrático, provavelmente 

com taxas de crescimento menores, porque a economia já estava 

objetivamente constrangida por um endividamento externo 

estrangulador. Tratava-se de uma estratégia defensiva que no fundo 

tentava preservar e encontrar um novo caminho para o grande projeto 

desenvolvimentista. Isto foi enterrado. (FIORI, 1997, S/D) 
 

Entre 1988 e 1989 ocorreu um embate político e social que contrapôs as forças 

liberais (desenvolvimentistas conservadores, liberais moderados, ultraliberais) e as forças 

democráticas e populares (partidos de esquerda, movimentos sociais) em torno do 

direcionamento da superação do modelo econômico desenvolvimentista vigente: se pela 

via da liberalização e abertura da economia, como queria o primeiro bloco; ou se pela via 

da reformulação democrática e popular do modelo econômico desenvolvimentista por 

dentro dele mesmo, constituindo-o sobre um padrão de acumulação e financiamento 

soberano, nacional e popular, como queria o segundo bloco (FIORI, 2003).  

A derrota do campo democrático e popular, cujo ápice foi a vitória de Fernando 

Collor na eleição presidencial de 1989, permitiu as condições políticas e institucionais 

necessárias para a aceleração do processo de liberalização e abertura da economia, 

iniciado ao final do Governo Sarney. O novo governo desencadeou, de fato, uma ruptura 

com o modelo econômico e o padrão de acumulação e financiamento vigentes, 

incorporando o país ao padrão flexível-neoliberal de reprodução do capital pela via da 

transição para um novo modelo econômico e um novo padrão de acumulação e 

financiamento: o modelo econômico exportador apoiado na especialização produtiva e o 

padrão de acumulação e financiamento integrado-subordinado. Desde então teve curso 
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um processo que tornaria a relação entre o capital “doméstico” e o internacional mais 

‘orgânica’. 

O novo modelo econômico e o novo padrão de acumulação e financiamento 

refletiram o projeto e o processo de integração periférica do Brasil no mercado capitalista 

mundial. Foram a materialização do padrão flexível-neoliberal de reprodução do capital 

mediante a industrialização aberta ao capital internacional e especializada em apenas 

alguns ramos produtivos, a estrutura e formas de financiamentos organicamente 

internacionalizados e o desenvolvimento científico e tecnológico doméstico de estágio 

secundário. Além disso, a propriedade e a rentabilidade financeira passaram a compor de 

forma significativa os ganhos de bancos, empresas e famílias. Nesse contexto, o Estado 

se rendeu à dívida pública interna e externa e o bloco no poder conviveu com o 

aprofundamento da hegemonia das frações burguesas bancários-financeiras e 

financeirizadas. 

As forças econômicas conviveram com um processo de reconfiguração da 

correlação de forças no âmbito do bloco no poder, em curso desde os anos 1980.  O 

capital industrial stricto sensu perdeu a hegemonia política e a liderança do processo 

econômico e da dinâmica macroeconômica em favor do capital financeiro (nacional e 

internacional) e das demais frações do capital (industrial, agrário, comercial) que se 

financeirizaram organicamente. Neste contexto político, o país conviveu com a inserção 

econômica internacional passiva mediante a abertura comercial e financeira e a 

especialização comercial externa prioritariamente concentrada em commodities 

agropecuárias e minerais e em produtos semimanufaturados e manufaturados intensivos 

no uso de recursos naturais, com grande expansão dos setores de atividade industrial que 

se apóia no uso intensivo de recursos naturais, a exemplo do setor de alimentos e bebidas, 

conforme demonstrado por meio da Tabela 2. Apenas alguns setores específicos de 

atividade industrial intensivos no uso de capital e de tecnologia passaram a assumir 

destaque na estrutura produtiva industrial, com realce para o setor de veículos e material 

de transportes. A estrutura produtiva do país tornou-se mais intensamente submetida à 

dinâmica macroeconômica dos ciclos do comércio internacional e aos movimentos de 

curto prazo do capital financeiro nacional/internacional. O sistema bancário e financeiro 

foi reestruturado por meio da sua concentração, da constituição de bancos múltiplos, da 

redução do número de bancos públicos, da sua desnacionalização, da atuação prioritária 

dos bancos privados nos serviços bancários e no financiamento da dívida pública e da 
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preservação do financiamento de longo prazo predominantemente realizado por bancos 

públicos (CARNEIRO, 2002; OLIVEIRA, 2003; FILGUEIRAS e GONÇALVES, 2007).  

Ocorreu a redefinição da estrutura e do funcionamento do Estado mediante 

iniciativas como privatização das estatais, desregulamentação econômica/proposição de 

novo marco regulatório via agências reguladoras e redução da capacidade do Estado de 

realizar coordenação econômica, de conceber/realizar política econômica soberana e de 

realizar investimentos. Também ocorreu a condução das primeiras etapas das reformas 

neoliberais no plano dos serviços sociais públicos, a exemplo da reforma previdenciária. 

Conforme Fiori: 

 

Agora, o desenvolvimento segue associado no sentido lato, lógico e há 

uma internacionalização e dependência ainda maior do nosso Estado e 

da nossa economia, mas a estratégia é completamente diferente: a 

economia é aberta, o Estado se retira do setor produtivo e as empresas 

nacionais ou quebram ou são internacionalizadas. Do tripé [associação 

entre o capital privado nacional, o internacional e o Estado] passamos 

para um modelo de um só pé, onde passamos a ser ainda mais 

dependentes do que antes dos humores da economia internacional, e 

apostam todas nossas fichas nas virtudes dos mercados desregulados 

capazes, segundo eles, de fazerem uma correta, eficiente e equilibrada 

alocação dos recursos provenientes dos investidores privados, sobretudo 

os internacionais. (FIORI, 1997, S/D) 

 

José Celso Cardoso Jr. (2011) realçou que sob a redefinição neoliberal da 

estrutura e do funcionamento do Estado ocorreu uma reorientação das estruturas e 

atividades de planejamento governamental e de gestão pública no Brasil, que são duas 

dimensões cruciais e inseparáveis da atuação dos Estados contemporâneos. A prioridade 

que as estruturas e atividades de planejamento governamental haviam adquirido no 

passado, em detrimento das estruturas e atividades de gestão pública, estava relacionada 

ao esforço de superação das restrições financeiras e tecnológicas do país em relação aos 

países centrais, tendo em vista o desenvolvimento industrial e a modernização 

infraestrutural. Conforme José Celso Jr., nos anos 1990 a prioridade se inverte: 

 

(...) durante a década de 1990 (...) a primazia se inverte, em contexto, de 

um lado, de esgotamento e desmonte da função e das instituições de 

planejamento governamental, tais quais haviam sido constituídas ao 

longo das décadas de 1930 a 1980 e, de outro, de dominância liberal, 

tanto ideológica como econômica e política. Nesse período, alinhada ao 

pacote mais geral de recomendações emanadas pelo Consenso de 

Washington, surge e ganha força uma agenda de reforma do Estado que 
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tem na primazia da gestão pública sobre o planejamento um de seus 

traços mais evidentes. 

O planejamento no sentido forte do termo passa a ser algo não só 

desnecessário à ideia de Estado mínimo, como também prejudicial à 

nova compreensão de desenvolvimento que se instaura, vale dizer, uma 

concepção centrada na ideia de que desenvolvimento é algo que 

acontece a um país quando movido por suas forças sociais e de 

mercado, ambas reguladas privadamente. 

(...) A função planejamento passa a ser uma entre tantas outras funções 

da administração e da gestão estatal, algo como cuidar da folha de 

pagamento dos funcionários ou informatizar as repartições públicas.  

Agendas de gestão pública, voltadas basicamente à racionalização de 

procedimentos relativos ao gerenciamento da burocracia e das funções 

de orçamentação, implementação, monitoramento, avaliação e controle 

das ações de governo, porquanto relevantes, passam a dominar o debate, 

a teoria e a prática da reforma do Estado, como se apenas da eficiência 

– fazer mais com menos – fosse possível chegar à eficácia e à 

efetividade das políticas públicas. Por meio deste expediente, planejar 

passa a ser compreendido, frequentemente, apenas como processo por 

meio do qual são compatibilizadas as ações a serem realizadas com os 

limites orçamentários previstos. (CARDOSO JR., 2011, p. ) 

 

O novo modelo econômico e o novo padrão de acumulação e financiamento 

acarretaram transformações nas relações capital-trabalho mediante a desestruturação do 

mercado de trabalho e o processo generalizado de precarização do trabalho. Tais 

processos acarretaram desdobramentos como o crescimento do desemprego estrutural e o 

aumento do trabalho informal (MENDONÇA, 2002; FILGUEIRAS e GONÇALVES, 

2007; GARCIA, 2011).  

A lógica financeira e a natureza concentradora e excludente do modelo econômico 

exportador apoiado na especialização produtiva e no padrão de acumulação e 

financiamento integrado-subordinado implicaram na incapacidade estrutural desse projeto 

de desenvolvimento liberal periférico tornar-se hegemônico ativo, ou mesmo de permitir 

a incorporação de demandas estruturantes dos segmentos socialmente mais organizados 

da classe trabalhadora, a exemplo do processo de democratização do acesso à saúde e 

educação de qualidade e à terra. Restou a este projeto de desenvolvimento articular de 

forma precária e marginal a massa pauperizada e desorganizada por meio da elevação 

moderada do salário mínimo e de políticas sociais focalizadas, seletivas e hierarquizadas 

de caráter assistencialista. Complementarmente, ocorreu a passivização dos movimentos 

sociais e sindicais e de partidos políticos do campo democrático e popular por meio da 

cooptação material e ideológica das suas direções (OLIVEIRA, 2003; FILGUEIRAS e 

GONÇALVES, 2007). 
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Deve-se reconhecer também que instituições multilaterais, a exemplo do Banco 

Mundial e do FMI, passaram a realizar à distância um controle rigoroso da economia 

brasileira por meio do acompanhamento dos indicadores macroeconômicos (PIB, 

inflação, superávit fiscal primário) e da política econômica ‘coerente’ com a economia 

liberalizada e aberta (metas de inflação (fundamentalmente conduzida por meio da 

política de juros), ajuste fiscal permanente e flutuação cambial). A condução de políticas 

estruturantes e de longo prazo, a exemplo do caso clássico representado pela política 

industrial, passou a ser frequentemente desarticulado por processos como a apreciação 

cambial decorrente da acumulação de grandes reservas cambiais oriundas do êxito 

econômico das exportações de commodities (decorrente do volume e/ou preço), ou de 

fluxos de capitais especulativos internacionais atraídos pela elevação da taxa interna de 

juros determinados pelo Banco Central, tendo em vista, supostamente, conter a elevação 

dos índices de inflação pela via da restrição do investimento em função da atratividade da 

remuneração dos títulos públicos e do aumento do custo do crédito e, consequentemente, 

da restrição do consumo.  

O projeto e o processo de integração periférica do Brasil no mercado capitalista 

mundial que foi, de fato, a transição da economia brasileira em direção ao padrão 

flexível-neoliberal de reprodução do capital é, em si, contraditório com a realização do 

planejamento estratégico (ou de longo prazo) de Estado, portanto de médio e longo prazo. 

Isto em função de aspectos como o controle que o capital financeiro e as instituições 

financeiras multilaterais exerceram sobre a economia brasileira, a exposição dessa 

economia à conjuntura da economia internacional e a política econômica (sustentada no 

câmbio flutuante, nas metas de inflação e na política de ajuste fiscal permanente) 

ortodoxa (ou neoliberal) vigente no país (CARNEIRO, 2002; OLIVEIRA, 2003; 

FILGUEIRAS e GONÇALVES, 2007). 

 

3.1.2. Estado, planejamento e economistas entre 1990 e 2004 

O planejamento estratégico (ou de longo prazo) de Estado, concebido 

globalmente, envolvendo grupos de trabalho dos diversos ministérios e órgãos, sob a 

coordenação política e técnica de um órgão central, não teve mais lugar no âmbito do 

novo modelo econômico e do novo padrão de acumulação e financiamento. O declínio 

conjuntural que esse tipo de planejamento apresentou nos anos 1980, em função da crise 

econômica e das ações e respostas econômicas de curto prazo determinadas por essa 

crise, se transformou em um declínio estrutural nos anos 1990. 
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José Celso Cardoso Jr. (2011) salientou que desde as diretrizes constitucionais de 

1988 voltadas para o planejamento se buscou reduzir o grau de discricionariedade 

intrínseca à atividade de planejamento governamental, mas em contrapartida tendeu a 

conter o horizonte da ação de planejamento no curto/médio prazo e a submetê-lo ao 

orçamento prévio disponível. Dessa forma essas diretrizes terminaram concorrendo para 

que a atividade de planejamento se convertesse em mais uma atividade operacional do 

Estado a exemplo das atividades próprias da gestão ou administração pública correntes. 

Nas palavras de José Celso Cardoso Jr.: 

 

No Brasil, ao longo das duas últimas décadas, em um ambiente 

ideologicamente hostil à presença e à atuação mais amplas do Estado, a 

função planejamento foi adquirindo feições muito diferentes das quais 

poderia ser portador. Ao longo de todo este período, a função foi sendo 

esvaziada de conteúdo político estratégico, robustecida de ingredientes 

técnico-operacionais e de controle e comando físico-financeiros, em 

torno de ações difusas, diluídas pelos diversos níveis e instâncias de 

governo, cujo sentido de conjunto e movimento, se estes o têm, mesmo 

setorialmente considerado, não é nem fácil nem rápido de identificar. 

(CARDOSO JR, 2011, p. 20 e 21) 

  

A atuação governamental no que tange ao planejamento se prendeu 

fundamentalmente na configuração dos planos plurianuais (PPA), concebidos para um 

período de quatro anos. Esses planos observaram dois princípios. A ideia de processo 

contínuo e pouco disruptivo assegurado pelo fato de que o primeiro ano do governo eleito 

conduz o último ano do planejamento do governo anterior, e a ideia de junção entre 

orçamento/orçamentação do plano (recursos financeiros) e sua execução/gestão (metas 

físicas)
235

. José Celso Cardoso Jr. demonstrou os limites desse planejamento na seguinte 

passagem: 

 

(...) por meio desse movimento – de subsunção das funções de 

planejamento e orçamentação a categorias cotidianas da gestão pública 

–, processou-se o esvaziamento do planejamento, como função mais 

estratégica e política de Estado. Ao mesmo tempo, orçamentação e 

orçamento, até então variáveis técnicas do próprio planejamento, 

                                                 
235

 José Celso Cardoso Jr. descreveu da seguinte forma a condução desse princípio: “(...) isso seria feito por 

meio de um detalhamento/desdobramento do plano geral em programas e ações setorialmente organizados e 

coordenados. Assim, entre o PPA de quatro anos e o Orçamento Geral da União (OGU), criaram-se dois 

instrumentos importantes para operacionalizar e materializar a junção plano – orçamento, a saber: a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) – responsável por definir as metas e as prioridades para o exercício 

financeiro subsequente – e a Lei Orçamentária Anual (LOA) – responsável por consolidar a proposta 

orçamentária para o ano seguinte, em conjunto com os ministérios e as unidades orçamentárias dos Poderes 

Legislativo e Judiciário (CARDOSO JR., 2011, p. 21 e 22). 
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transmutaram-se em parâmetros prévios das possibilidades e 

capacidades de ação do Estado. 

Desde o momento em que isso se institucionalizou, como “única forma 

de estruturar e conduzir as coisas no governo”, o orçamento – vale 

brincar, poupança prévia – é que antecede e comanda o planejamento e 

o investimento público – vale dizer, as possibilidades de ação do Estado 

–, quando na verdade se poderia/deveria pensar em uma causalidade 

oposta! É claro que este movimento ocorreu praticamente em todo o 

mundo, mas exacerbou-se no Brasil em um contexto não trivial nem 

casual de crise do Estado nacional. 
 

Embora o planejamento estratégico de Estado não mais tivesse espaço no novo 

modelo econômico e padrão de acumulação e financiamento, inclusive com preceitos 

constitucionais limitando-o, e o planejamento de curto/médio prazo estivesse submetido 

aos ajustes fiscais e às metas de superávits fiscais primários, determinados em última 

instância pela financeirização da economia, os órgãos e agências e suas elites político-

administrativas permaneceram postulando a neutralidade do conhecimento e a 

possibilidade de uma administração científica da coisa pública. Todavia, instituições e 

elites político-administrativas ficaram desgastadas pelas crises econômicas, pelo 

pauperismo social de amplos setores sociais, pelo desaparelhamento do Estado no que 

tange às funções sociais, bem como tiveram espaços políticos e institucionais restringidos 

pela emergência de novos partidos e grupos políticos. 

A liberalização e abertura da economia, mediante processos como a privatização, 

a abertura comercial e financeira e a desregulamentação da economia, promoveu em 

grande medida o deslocamento das deliberações econômicas do Estado para o mercado. 

Em consequência, foi reduzida a capacidade do Estado de realizar planejamento 

econômico estratégico de Estado e coordenação econômica integrados a esse 

planejamento (CARNEIRO, 2002; OLIVEIRA, 2003; FILGUEIRAS e GONÇALVES, 

2007). 

A consolidação de um quadro técnico altamente qualificado nos órgãos e 

agências, secretarias e grupos de trabalho setoriais dos ministérios tendeu a restringir a 

assessoria técnica que o Ministério do Planejamento (SEPLAN) e o IPEA 

proporcionavam aos demais ministérios, mesmo em termos de projetos e de planejamento 

de curto prazo (LOUREIRO, 1997; DURAND, 1997; D’ARAUJO, DE FARIAS e 

HIPPOLITO, 2004). A articulação entre as instâncias ministeriais e as diversas frações 

burguesas passou a ocorrer diretamente, sem a intermediação de um ministério ou órgão 

central coordenador de projetos e de planejamento. A este processo se somou a influência 
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que as frações burguesas passaram a exercer nas comissões e grupos de trabalho do 

Congresso Nacional, que também se articulavam com os ministérios e suas instâncias.  

Esse processo concorreu para o aprofundamento do que Luiz Filgueiras e 

Reinaldo Gonçalves caracterizaram como a ‘balcanização do Estado’ no Brasil, nos anos 

1990 e 2000. Um processo “que expressa a redução da autonomia relativa do Estado 

frente aos interesses imediatos dos setores dominantes. Distintas frações do capital se 

apoderam abertamente de segmentos do aparelho estatal” (FILGUEIRAS e 

GONÇALVES, 2007, p. 190). Deram-nos exemplos desse processo a forte influência que 

o capital bancário-financeiro manteve sobre o Ministério da Fazenda e o Banco Central, e 

os capitais vinculados ao complexo agroindustrial, às atividade de extração e 

beneficiamento de minérios e ao comércio de importação e exportação nas políticas do 

Ministério da Agricultura e do Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do 

Comércio Exterior. Completando o quadro, dirigentes de partidos políticos e de centrais 

sindicais passaram a ser indicados para diretorias dos fundos de pensão das empresas 

estatais (PREVI, PETRUS E FUNCEF) e para os conselhos dos bancos e instâncias 

oficiais (Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), do BNDES
236

). Enfim, confluíram no 

Brasil o processo de balcanização do Estado e a prática política marcada pelo 

empreguismo institucional, corrompendo as fronteiras entre as esferas pública e privada 

(OLIVEIRA, 2003; FILGUEIRAS e GONÇALVES, 2007).  

Segundo Aspásia Brasileiro Alcântara Camargo
237

, o “planejamento não interessa 

mais, porque a política virou um instrumento de aprovação de projetos que já vêm 

prontos [!] de cima para baixo” (CAMARGO, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e 

HIPPOLITO, 2005, p. 361).  Em minha perspectiva, não se trata de perda de interesse no 

planejamento estratégico (ou de longo prazo) de Estado, como manifestação de 

pragmatismo imediatista, de não compreensão da sua importância e lugar ou de opção 
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 Para Oliveira (2003) e Filgueiras e Gonçalves (2007), esses processos começaram a ser aprofundados no 

Governo Fernando Collor, mas assumiram maior intensidade nos Governos FHC e Lula. 
237

 Aspásia Brasileiro Alcântara Camargo, graduada em Sociologia, foi secretária executiva do Ministério 

do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal (1995-97), assessora especial do 

Ministério das Relações Exteriores (1997-98), assessora especial da Secretaria Geral da Presidência da 

República (1999-2002). Coordenou o Fórum Permanente da FGV sobre “desenvolvimento brasileiro, com 

vistas a fixar rumos para a economia e a transição brasileira”, no início dos anos 1990. (D’ARAUJO, DE 

FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 349). Dentre os objetivos do Fórum figurava a mobilização dos 

intelectuais em torno de temas como pacto federativo, educação, orçamento, desenvolvimento regional. 

Embora não fosse técnica do IPEA nem economista presidiu a instituição, entre 1993 e 1995. Dados 

extraídos de D’ARAUJO, Maria Celina, DE FARIAS, Ignez Cordeiro e HIPPOLITO, Lucia (Orgs.). 

Aspásia Brasileiro Alcântara de Camargo. In: IPEA – 40 Anos: uma trajetória voltada para o 

desenvolvimento. Depoimentos ao CPDOC. Rio de Janeiro: CPDOC/FGV, 2005. Entrevista concedida no 

Rio de janeiro, em 2 de julho de 2004. 
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política. O modelo econômico e o padrão de acumulação e financiamento conformados 

ao longo do processo de integração periférica do país ao padrão flexível-neoliberal de 

reprodução do capital, não requer, não permite e não deixa lugar para a realização desse 

planejamento, posto que a volatilidade em todos os setores de atividade econômica, que é 

intrínseca ao padrão flexível-neoliberal de reprodução do capital, apresenta-se em uma 

magnitude ainda maior nos modelos econômicos e nos padrões de acumulação e 

financiamento de caráter liberal periférico, circunscrevendo a atuação do Estado aos 

limites impostos pelo capital financeiro internacional. Deve-se também levar em conta o 

fato de que as classes dominantes brasileiras declinaram historicamente de conduzir um 

catch up, concebido a partir de um projeto que constrangesse o padrão de hegemonia 

estabelecido internacionalmente. 

A aprovação de projetos e a condução de planejamento ou planos de curto prazo, 

por sua vez, passaram a ser determinados por meio de uma infinidade de instâncias e 

processos que envolviam os partidos políticos, as comissões de trabalho no Congresso 

Nacional, os ministérios e suas estruturas institucionais, entre outros. Não se tratava mais 

exatamente dos chamados “anéis burocráticos” em torno do Estado, isto é, dos arranjos e 

modus operandi institucionais envolvendo tecnocratas, frações burguesas e partidos 

políticos que materializavam interesses privados que se antepunham e se sobrepunham 

aos interesses públicos, a partir da preservação de certas margens de independência e 

autonomia do Estado em face das frações do capital dominantes no país e do país no 

contexto econômico mundial. Trata-se, de fato, de uma verdadeira ‘balcanização do 

Estado’ que emergiu como o fazer institucional e técnico da construção da arquitetura 

econômica, política e institucional do modelo econômico e do padrão de acumulação e 

financiamento vigentes, determinados pela forma de inserção internacional do país, que 

impõe margens de independência e autonomia extremamente restritas ao Estado e ao país. 

Complementarmente, as estruturas e dinâmicas de reprodução política e institucional 

tornam-se modeladas de fora para dentro. Isto é, o projeto e o processo de integração 

periférica, que em uma frase significa ‘alienação política e econômica’, impuseram um 

sistema sociometabólico de produção e reprodução do Estado, das instituições aos 

políticos profissionais, tecnocratas e técnicos, tornando-os aparelhos e personas integrais 

do capital (MÉSZÁROS, 2002).  

Assim, a forma de integração econômica internacional liberal periférica, de 

caráter passivo, fez com que o todo complexo que envolve um eixo econômico 

estruturante como a exportação de commodities minerais e agropecuárias e de produtos 
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semimanufaturados e manufaturados de base mineral, vegetal e animal, que estrutura de 

forma interdependente o agronegócio, a extração mineral, a ciência aplicada (engenharia 

genética, engenharia de minas), a agroindústria, a indústria mineral, a infraestrutura de 

transporte, o financiamento público, o comércio exterior, assume centralidade no modelo 

econômico exportador apoiado na especialização produtiva e no padrão de acumulação e 

financiamento integrado-subordinado, se reproduzisse como uma espécie de ‘caminho 

natural’, materializando um determinado tipo de modernização e desenvolvimento 

econômico, científico e tecnológico do país. Este todo complexo, por sua vez, 

reestruturou a correlação de força entre as classes e segmentos sociais, instituições e 

consciências. 

 

3.1.2.1. Ministério e Sistema Federal de Planejamento sob desconstrução 

 Em termos econômicos, os anos 1980 foram marcados por um processo de 

explosão inflacionária e um crescimento médio de 2,2% ao ano, conforme pode ser 

verificado por meio da Tabela 1. Em termos políticos, ocorreu um processo de frustração 

de grande parte das expectativas com o fim do regime militar e uma intensificação e 

radicalização dos movimentos sociais. Após os fracassos do Plano Cruzado e do Plano de 

Metas do Governo Sarney, teve curso um recrudescimento da ofensiva neoliberal por 

meio da mídia impressa e televisiva, tendo como alvo central de ataque o Estado, o papel 

que essa instituição desempenhava como produtor e regulamentador da economia e do 

serviço e servidor públicos. 

 A eleição direta e conformação do Governo Fernando Collor (1990-1992) e o 

desgaste do poder legislativo frente a opinião pública e formação da ampla coalizão 

política de sustentação do novo governo no próprio Poder Legislativo, permitiu a esse 

governo contornar os problemas de desempenho governamental decorrentes do regime 

híbrido parlamentarista-presidencialista que se estabeleceu entre a aprovação da 

Constituição Federal de 1988 e o plebiscito sobre a forma de governo de 1993. Dente as 

primeiras ações do novo governo teve destaque um conjunto de medidas de caráter 

neoliberal voltadas para a redefinição do papel do Estado e reformulação da 

administração pública federal, como a redução do número de ministérios, a extinção de 

autarquias e empresas públicas, a condução das primeiras privatizações de empresas 

estatais federais e a redução dos salários dos servidores públicos federais.  

A essas medidas foram agregadas outras, de cunho propriamente liberalizante em 

termos econômicos, como a aceleração da redução progressiva dos níveis de proteção 
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tarifária (conforme demonstra a Tabela 8) e de eliminação de incentivos e subsídios 

internos ao desenvolvimento da capacidade produtiva de determinados setores de 

atividade econômica.  

 

 

Tabela 8. Tarifas de importação brasileira - 1990 – 1995 (Em %) 

Data Média Moda Mediana Intervalo Desvio - padrão 

1990 32,2 40 30 0 - 105 19,6 

Fev./1991 25,3 20 25 0 - 85 17,4 

Jan./1992 21,2 20 20 0 - 65 14,2 

Out./1992 16,5 20 20 0 - 55 10,7 

Jul./1993 14,9 20 20 0 - 40 8,2 

Jan./1995 12,1 14 10 0 - 20 6,1 

Fonte: Pinheiro, Giambiagi e Moreira (2001). 

 

Essas medidas exerceram forte impacto sobre estados e municípios, posto que a 

Constituição Federal de 1988 repôs o pacto federativo transferindo responsabilidades 

sociais (de grande magnitude) e recursos que estavam sob a responsabilidade da União 

(de pequena magnitude) e descentralizando em grande medida o poder tributário (de 

recolhimento decrescente). Nesse contexto, marcado pela liberalização e abertura da 

economia e pelo novo pacto federativo, teve curso, de um lado, a guerra fiscal entre os 

estados e, de outro, a redução da capacidade do Governo Federal de planejar e formular 

políticas e programas e de articular ações que estavam sob a responsabilidade de estados 

e municípios. 

A adoção do Programa Nacional de Desestatização, aprovado por meio da Lei nº 

8.031, de 12 de abril de 1990, também concorreu para a redução da capacidade do Estado 

de prover e conduzir o desenvolvimento econômico. O Programa, que tinha como 

objetivo conduzir a transferência dos monopólios estatais para a iniciativa privada, 

durante o Governo Fernando Collor efetivamente conduziu privatizações em alguns 

setores de atividade econômica voltados para a produção de matérias primas e de insumos 

básicos, como siderurgia, petroquímica e fertilizantes, conforme demonstra a Tabela 7. 

No âmbito da reforma administrativa do Governo Fernando Collor sobressaiu a 

reunião de ministérios, na perspectiva da redução do seu número. Foram reunidos os 

Ministérios da Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio no Ministério da 

Economia, Fazenda e Planejamento (MEFP) e os Ministérios dos Transportes, Energia e 

Comunicações no Ministério da Infraestrutura. 
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No Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento (MEFP), cuja estrutura 

regimental foi estabelecida por meio do Decreto 80, 05 de abril de 1991, o planejamento 

foi reduzido à condição de secretaria, a Secretaria Nacional de Planejamento – apoiada 

nos Departamentos Nacionais de Planejamento e Avaliação, de Orçamento da União e de 

Assuntos Internacionais – ocupada com atividades rotineiras de elaboração e 

acompanhamento dos orçamentos. Sob a aparente unificação ministerial o que de fato 

ocorreu foi a incorporação do Ministério de Planejamento pelo Ministério da Fazenda. 

As atividades de controle da execução orçamentária já estavam concentradas na 

Secretaria da Fazenda Nacional, que abrigava os Departamentos da Receita Federal, do 

Tesouro Nacional e do Patrimônio da União. A Secretaria Especial de Política Econômica 

teve como competência prestar assistência imediata ao ministro e assessorá-lo na 

formulação e coordenação da política econômica, inclusive política setorial. A política 

industrial foi abandonada e os órgãos que integravam o antigo Ministério da Indústria e 

do Comércio foram incorporados à Secretaria Nacional de Economia na forma dos 

Departamentos de Comércio Exterior e da Indústria e do Comércio. 

A Secretaria Especial de Política Econômica, com suas competências e atribuições 

voltadas para a política econômica, integrou órgãos importantes para a atividade de 

planejamento, como o IPEA e o IBGE. O IPEA também foi atingido pela reforma 

administrativa mediante a unificação do INPES e do IPLAN. Todavia, foram mantidos o 

“IPEA de Brasília”, mais voltado para o planejamento, e o “IPEA do Rio de Janeiro”, 

mais voltado para pesquisa macroeconômica, com a instituição passando a ter 

diretores
238

.  

                                                 
238

 Desde então, a estrutura administrativa do IPEA sofreu diversas modificações. Essas modificações 

ocorreram ao longo das mudanças de governo. Entre 1990 e 1992, o IPEA contou com a seguinte estrutura 

administrativa: Coordenação Técnica; Coordenação Regional do IPEA-RJ; Diretoria Técnica do IPEA; 

Diretoria Executiva do IPEA; e Diretor do CENDEC. Entre 1992 e 1995, a estrutura administrativa foi a 

seguinte: Diretoria de Pesquisa do IPEA; Diretoria Executiva do IPEA; e Diretor do CENDEC. Entre 1995 

e 1997: Diretoria Executiva; Diretoria de Pesquisa; Diretoria de Políticas Regional e Urbana; Diretoria de 

Planejamento e Políticas Públicas; Diretoria de Administração; Diretoria de Projetos Sociais; Diretoria de 

Cooperação e Desenvolvimento; e Diretor do CENDEC. No biênio 1998/99 apresentou a seguinte estrutura 

administrativa: Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas; Diretoria de Estudos e Políticas 

Regional e Urbana; Diretoria de Administração e Finanças; Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais; 

Diretoria de Cooperação e Desenvolvimento; Diretoria de Estudos e Políticas Sociais; e Diretor do 

CENDEC. Entre 2000 e 2002, a estrutura administrativa foi a seguinte: Diretoria de Estudos 

Macroeconômicos (DIMAC); Diretoria de Estudos Regionais e Urbanos (DIRUR); Diretoria de 

Administração e Finanças (DIRAF); Diretoria de Estudos Setoriais (DISET); Diretoria de Cooperação e 

Desenvolvimento (DICOD); Diretoria de Estudos Sociais (DISOC); e Diretor do CENDEC. Entre 2003 e 

2004: Duas Diretorias de Estudos Macroeconômicos (DIMAC); Diretoria de Estudos Regionais e Urbanos 

(DIRUR); Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF); Diretoria de Estudos Setoriais (DISET); 

Diretoria de Cooperação e Desenvolvimento (DICOD); Diretoria de Estudos Sociais (DISOC); e assessor-

chefe de comunicação. Salienta-se que em 2000 não existiu o cargo de diretor do CENDEC, bem como 

desde 2003.  
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Por força das atribuições da Secretaria Especial de Política Econômica, o IPEA, 

sobretudo por meio do “IPEA do Rio de Janeiro”, teve reposta a sua identidade original 

de instituição voltada para a pesquisa econômica aplicada, sobretudo com atenção nas 

políticas econômicas de curto prazo e na liberalização e abertura da economia.  

A absorção por parte das secretarias de administração dos ministérios setoriais das 

respectivas atividades de planejamento e orçamento concorreu para que estas atividades 

terminassem subsumidas nas atividades burocráticas ordinárias dessa secretarias, isto é, 

por meio dessa iniciativa as atividades de planejamento perdiam importância na 

hierarquia de prioridades da administração pública federal. Rezende (2011) reconheceu 

nessa absorção o início do processo de esvaziamento dos órgãos setoriais de 

planejamento, que haviam desempenhado vital importância desde a criação do Sistema 

Federal de Planejamento, sobretudo entre 1974 e 1978. Tratava-se não mais de 

desarticulação da capacidade do Governo Federal de planejar e formular políticas e 

programas e de articular ações que estavam sob a responsabilidade de estados e 

municípios, mas do início do processo de desconstrução do Sistema Federal de 

Planejamento. 

Também concorreu para o esvaziamento do planejamento a perda de importância 

do orçamento como instrumento de decisões estratégicas vinculadas ao uso dos recursos 

públicos, cuja responsabilidade ficou a cargo do inexpressivo Departamento de 

Orçamento da União, e a extinção da Secretaria Especial de Controle das Empresas 

Estatais (SEST), que privou o governo de um importante instrumento de controle sobre 

os investimentos públicos conduzidos pelas empresas estatais federais. 

Deve-se também salientar a substituição da figura do secretário-geral dos 

ministérios, indicado entre os servidores públicos ocupantes de altos cargos de carreira 

dos ministérios, ou entre técnicos de reconhecida competência técnica nas áreas 

comandadas pelo ministério, pela figura do secretário-executivo, indicado com base em 

critérios políticos nos contextos de formação de coalizão político-partidária de 

sustentação governamental. Formação essa acompanhada dos processos de balcanização 

do Estado e de empreguismo institucional anteriormente citado.  

O avanço do processo de terceirização e de contratação de consultores no serviço 

público, mesmo em órgãos ministeriais responsáveis pela elaboração e supervisão de 

projetos, também concorreu para o esvaziamento do planejamento. A contratação 

temporária de empresas e consultores comprometeu a elaboração e continuidade de 
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políticas, ao mesmo tempo em que desautorizava os servidores públicos lotados nesses 

órgãos. 

Por fim, a irrelevância atribuída ao planejamento por parte do Governo Fernando 

Collor também ficou evidente no descaso dado ao processo de elaboração do Plano 

Plurianual 1991-1995
239

. Esse Plano restringiu-se ao cumprimento de uma formalidade 

constitucional (ENTREVISTADO 3). 

Com o impeachment de Fernando Collor de Mello e a ascensão do vice-presidente 

Itamar Franco à Presidência da República teve curso a desconstrução da reforma 

administrativa do governo anterior por meio da Lei nº 8.490, de 19 de novembro de 1992, 

com destaque para a restauração dos antigos ministérios e da recriação da Secretaria do 

Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da República
240

. Entretanto, não 

foi rompido em termos fundamentais o esvaziamento do Sistema Federal de 

Planejamento. A restauração da SEPLAN, por exemplo, ocorreu de modo a manter o seu 

enfraquecimento político no âmbito da administração federal, bem como o seu 

desaparelhamento institucional e carência de suporte técnico
241

.  

O Plano Nacional de Desestatização foi mantido, concluindo a privatização das 

empresas estatais federais produtoras de matérias primas e de insumos básicos, 

representados pelos setores de siderurgia, de petroquímica e de fertilizantes, iniciado pelo 

governo anterior. Essa manutenção fica demonstrada por meio da continuidade das 

privatizações de empresas estatais desses setores no biênio 1993/94, conforme demonstra 

a Tabela 7. Também foram preservadas as orientações e medidas econômicas de caráter 

ortodoxo, o que comprometeu a retomada do crescimento econômico. 

Fernando Rezende (2011, p. 192-194) realçou a ocorrência de duas iniciativas que 

marcaram a administração pública federal e as ações de planejamento. Primeiramente, a 
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 A elaboração de Planos Plurianuais foi prevista no artigo 165 da Constituição Federal de 1988, vindo 

substituir a elaboração dos Planos Nacionais de Desenvolvimento, mas preservando a característica 

quinquenal, de modo que o Plano abarca o primeiro ano do governo subsequente. Essa substituição não foi 

apenas de nomenclatura, posto que os Planos Nacionais de Desenvolvimento focavam alguns poucos 

macro-objetivos (ou estratégias) em torno dos quais eram estabelecidos os programas que viabilizariam a 

consecução dos mesmos. Esses Planos estavam focados fundamentalmente na consolidação da estrutura 

produtiva industrial. Nos Planos Pluianuais, embora não ocorra uma profusão de macro-objetivos, são 

marcados por uma enorme indicação de objetivos, desafios, programas, projetos e ações, o que lhes 

comprometem o estabelecimento de focos estratégicos. Esses Planos basicamente reúnem o conjunto de 

programas, projetos e ações governamentais. 
240

 Apesar de a Secretaria assumir formalmente nova nomenclatura, permaneceu sendo identificada dentro e 

fora do Governo Federal como “SEPLAN” (BRASIL, 2010). 
241

 A Secretaria do Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da República (SEPLAN) 

apoiava-se nos seguintes órgãos: Comissão de Financiamento Externos, Comitê de Avaliação de Crédito ao 

Exterior, Secretaria de Orçamento Federal, Secretaria de Planejamento e Avaliação, Secretaria de Assuntos 

Internacionais, Junta de Conciliação Orçamentária e Financeira.  
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mobilização nacional de combate à fome, consolidando a presença de políticas sociais 

voltadas para esta questão no âmbito das ações governamentais, já presentes de forma 

embrionária no Governo Sarney. Em segundo lugar, a criação da Secretaria Federal de 

Controle, também por meio da Lei nº 8.490, que tinha em vista combater a corrupção e 

moralizar a administração pública federal, mas cuja centralização das atividades de 

controle sobre os processos de execução orçamentária nesta Secretaria passou a inibir a 

iniciativa de gestores e a criar embaraços que comprometiam a eficiência da gestão 

pública. 

A ascensão do Governo Fernando Henrique (1995-2002) não modificou 

substantivamente o contexto da administração pública federal e do Sistema Federal de 

Planejamento, em especial sob a vigência de uma política econômica mais severa em 

termos de elevação de juros e de aperto fiscal. Na administração pública federal 

permaneceu o processo de arrocho salarial e de carência de servidores para os cargos 

abertos
242

. A terceirização da gestão pública foi ampliada nos ministérios setoriais, com 

consequente descontinuidade em face da rotatividade desse pessoal contratado e de 

carência de compromisso com a gestão pública, e teve início a criação das carreiras de 

Estado nos órgãos centrais do chamado ciclo de gestão pública, na perspectiva de um 

núcleo de gestão de alta qualificação profissional. 

No Sistema Federal de Planejamento ocorreu a restauração da Secretaria do 

Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da República à condição de 

ministério, o Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO). Em 1996, ocorreu a 

desvinculação da presidência do IPEA do ministro do MPO e do secretário da Secretaria 

de Planejamento (“Seplanzinha”). O presidente do IPEA passou a ser indicado pelo 

ministro do MPO para poder ser homologado pelo Presidente da República (BRASIL, 

2010). 

O Ministério do Planejamento e Orçamento passou a se incumbir da coordenação 

do processo de elaboração do Plano Plurianual 1996-1999, formalmente com ênfase na 

conformação de um Estado moderno e eficiente, na redução dos desequilíbrios espaciais e 

sociais e na inserção competitiva e modernização produtiva da economia brasileira. 

Todavia, na realidade centrada na programação e execução orçamentária e na gestão e 

formação de pessoal administrativo (ENTREVISTADO 3). 

                                                 
242

 Cargos abertos por meio de aposentadorias, planos de demissão voluntária, pedidos de demissão, entre 

tantos outros processos.  
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O Plano Plurianual 1996-1999 foi secundarizado em favor das “reformas 

estruturais”, um eufemismo dado ao processo de liberalização, desregulamentação e 

privatização da economia. Em consequência, a atuação do MPO – que passou a se 

chamar Ministério do Orçamento e Gestão (MOG) por meio da Medida Provisória nº 

1.795, de 1º de janeiro de 1999, sendo novamente renomeado para Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) por meio da Medida Provisória nº 1.911-8, 

de 30 de julho de 1999 (BRASIL, 2010) – restringiu-se a assegurar no âmbito do Plano os 

recursos necessários para a condução dos projetos de interesse governamentais. Isto 

representou, objetivamente, um retrocesso na perspectiva do planejamento estratégico de 

Estado, posto que retomava o modelo de planejamento dos primórdios do sistema público 

de planejamento, quando da conformação de regime orçamentário especial para assegurar 

a execução de investimentos em favor dos projetos que o Governo Federal atribuía 

prioridade.  

O aspecto pouco visível era que paralelamente ao Plano Plurianual, em certo 

sentido um holograma oficial, havia um conjunto de prioridades que compunha um plano 

real, oficioso. As magnitudes de um e de outro, por sua vez, estavam condicionados pelas 

exigências do superávit fiscal primário.  

O condicionamento que o superávit fiscal primário exercia sobre o Sistema 

Federal de Planejamento também ficava evidenciado por meio do contingenciamento dos 

recursos orçamentários. Após a aprovação do orçamento, o Poder Executivo, por meio de 

decreto e em obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal, impunha contingenciamento 

das despesas, de modo que transferia na prática a gestão orçamentária para o Ministério 

da Fazenda, marginalizando o Ministério do Planejamento do centro do poder de decisão 

em matéria econômica
243

. A Lei também submetia as demais decisões no âmbito da 

administração pública federal aos imperativos das decisões econômicas, sobretudo a 

consecução do superávit fiscal primário.  

Com vistas na configuração de base de apoio parlamentar ao Governo Fernando 

Henrique foram aprofundados os processos de fisiologismo e de balcanização do Estado 

por meio de iniciativas como a condução de negociações em torno de cargos públicos, à 
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 Cabia ao Ministério do Planejamento e Orçamento manter as exigências constitucionais de elaboração 

do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da proposta orçamentária, mas destituídas de 

consequências práticas efetivas. A dívida pública interna, administrada e financiada por meio dos recursos 

obtidos pelo superávit fiscal primário, cujos montantes eram assegurados por meio de instrumentos como a 

Lei de Responsabilidade Fiscal e de restrição de recursos e exclusão projetos e programas presentes no 

Plano Plurianual, repunha o Ministério da Fazenda como centro do poder governamental federal e 

precondição da financeirização da economia.  
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exemplo do já mencionado cargo de secretário-executivo dos ministérios, e a inclusão das 

emendas parlamentares no Plano Plurianual e efetiva liberalização de recursos para a 

viabilização das mesmas. 

 O Governo Lula (2003-2010), embora amparado em um discurso político 

valorizador do planejamento, não revitalizou sobremaneira o Sistema Federal de 

Planejamento e não reconstruiu o planejamento. Para tanto, concorreram aspectos como a 

preservação da política econômica severa em termos de elevação de juros e de aperto 

fiscal, a restrição da intervenção do Estado no mercado como regulamentador, planejador 

e produtor direto, as dificuldades que o modelo dos Planos Plurianuais estabelece no 

sentido de constituir prioridades e a não condução de uma reforma política e 

administrativa profunda. 

No Plano Plurianual (2004-2007), bem como no subsequente, teve curso o esforço 

de compatibilizar desenvolvimento econômico, sobretudo crescimento do PIB, e 

demandas sociais, com atenção em programas sociais e na elevação do poder de compra 

do salário mínimo. O Plano Plurianual 2008-20011 agregou iniciativas inovadoras no 

tocante ao planejamento, com destaque para o diagnóstico das disparidades inter e 

intrarregionais e o estabelecimento de ações de articulação dos estados com vistas a 

dirimi-las, a criação de instituições e instrumentos capazes de concorrer para a 

cooperação entre os estados com vistas no desenvolvimento nacional, a elaboração de 

políticas estratégicas de consolidação e modernização da estrutura produtiva (a exemplo 

da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior – PITCE) e a retomada do 

planejamento setorial (a exemplo do planejamento do setor de energia, em grande medida 

sob a responsabilidade da Empresa de Pesquisa Energética – EPE
244

).   

O Governo Lula também foi marcado pela retomada do processo de configuração 

das carreiras de Estado nos órgãos centrais do núcleo econômico do governo, pela 

preservação da prática da terceirização e contenção salarial nos ministérios setoriais, pela 

continuidade do loteamento político dos principais cargos de direção nos ministérios 

setoriais. 

Pode-se concluir que a estabilização do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão nos Governos Fernando Henrique e Lula não significou a retomada de poder e 

espaço institucional para a condução de planejamento estratégico de Estado. De fato, a 

subordinação do planejamento à política econômica governamental refletiu na 
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 Empresa criada pela Lei 10.847, de 15 de março de 2004. 
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subordinação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão ao Ministério da 

Fazenda. O IPEA, por sua vez, sofreu com o declínio do planejamento e do Ministério 

que dele se ocupa, de um lado, e com a perda de vínculos orgânicos em relação ao 

Ministério do Planejamento e ao Governo Federal como um todo, de outro (D’ARAUJO, 

DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005). 

 

3.1.2.2. Economistas, poder e liberalização e abertura da economia 

Desde 1988, a orientação econômica à frente dos governos e do Estado brasileiro 

foi a da integração liberal periférica do país no mercado capitalista mundial, regido pela 

globalização neoliberal. Constituíram-se, no núcleo central dos governos brasileiros, 

grupos integrantes das elites políticas tradicionais e da elite político-administrativa, 

representando o capital financeiro e financeirizado do país e do capital financeiro e 

corporativo internacional. 

Um grupo de instituições e de economistas assumiu a produção e reprodução 

dessa orientação econômica marcadamente neoliberal. Podem-se destacar neste universo 

a EPGE da FGV e a Faculdade de Economia da PUC-RJ e os seus economistas. Cabe 

registrar que a trajetória dessas instituições e economistas foi acompanhada por 

profundos vínculos com universidades norte-americanas, seja por meio de intercâmbios 

interinstitucionais, permitindo diversos professores visitantes às mesmas, seja por meio 

da pós-graduação nessas universidades. A Faculdade de Economia da PUC-RJ, em 

particular, tornou-se um destacado aparelho ideológico de defesa da abordagem ortodoxa 

da economia no Brasil, também com influência no restante da América Latina, desde os 

anos 1970. Desta faculdade, em colaboração permanente com o INPES/IPEA – 

posteriormente, IPEA do Rio de Janeiro –, emergiram alguns nomes que integrariam a 

‘terceira geração’ de economistas da “Escola do Rio”, como Pedro Malan, Gustavo 

Franco, André Lara Rezende, Armínio Fraga, Francisco Lopes, Winston Fritsch, Edmar 

Bacha e Elena Landau (ARAÚJO, 1998; D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 

2004). 

Nos anos 1980, em especial na sua segunda metade, a ocupação de postos 

estratégicos do aparelho de Estado pelos economistas acadêmicos possuidores de grande 

influência política e pelos economistas técnicos foi ampliada. Os Ministérios da Fazenda 

e do Planejamento (SEPLAN) e os seus órgãos e agências foram praticamente 

monopolizados pelos economistas. As crises do modelo econômico desenvolvimentista e 

do padrão de acumulação e financiamento dependente-associado, que se expressaram em 
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processos como o baixo crescimento econômico, o grande crescimento da dívida externa, 

a especulação financeira e o aprofundamento da crise social, contraditoriamente, 

concorreram para o fortalecimento dos economistas por conta das técnicas e políticas que 

eles criaram e/ou reorientaram na atuação de órgãos e agências econômicas, mais 

familiares a eles do que a qualquer outro segmento da elite político-administrativa. As 

crises também repercutiram no imperativo das respostas econômicas de curto prazo, 

típica dos anos 1980 e da primeira metade dos anos 1990, bastante afeitas aos 

economistas. 

Nos anos 1990, teve início a perda de prestígio dos economistas no âmbito da elite 

político-administrativa, bem como desta elite em relação às elites políticas tradicionais 

(MOTTA, 1994). Todavia, a complexidade que a economia brasileira assumiu, somada à 

financeirização das relações econômicas e à subordinação das demandas sociais, 

ambientais e regionais aos imperativos da financeirização, que foi modelada em grande 

medida por meio da atuação dos economistas como intelectuais, burocratas e economistas 

técnicos, preservou o grande espaço e poder institucional que eles conquistaram. O 

domínio das concepções ortodoxas, cuja centralidade residia na política monetária e 

fiscal, na liberalização e abertura da economia e na segurança jurídica dos contratos e da 

propriedade, transformou a fração dos economistas identificadas com esta concepção nos 

gendarmes da globalização financeira dentro do país, o que também concorreu para a 

preservação da sua posição privilegiada nos aparelhos ideológicos das classes dominantes 

(MOTTA, 1994; ARAÚJO, 1998).  

Nos anos 1990, a “Escola do Rio”, por meio da FGV e da PUC-RJ, assumiu o 

direcionamento da política econômica do país, conduzindo a integração liberal periférica 

do país ao mercado capitalista mundial liderado pelos Estados Unidos. Os membros dessa 

“escola” se sucederam no Ministério da Fazenda, no Banco Central e no BNDES, 

conduzindo a liberalização e abertura da economia, isto é, realizando o anunciado em sua 

doutrina desde os anos 1930, no Brasil (ARAÚJO, 1998). 

O processo de liberalização e abertura da economia brasileira não desencadeou 

confrontações políticas e sociais de grande magnitude após a eleição do Governo 

Fernando Collor. Nenhuma faculdade ou instituto de pesquisa econômica foi capaz de 

produzir uma contraposição de grande envergadura teórico-econômica, o empresariado 

industrial financeirizado ficou imobilizado, a estrutura de representação patronal herdada 

do varguismo (Federações, Sistema S, SNI) ficou inerte e/ou colaborou com ela e a 

imprensa televisiva e impressa (cooptadas pelo poder público por meio de concessões 
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(satélites, telefonia, listas telefônicas) e de verbas publicitárias) legitimou o processo
245

. 

Apenas determinados intelectuais, certas categorias profissionais e partidos de esquerda 

conduziram uma resistência, mas que foi demasiadamente frágil. A própria mobilização 

sindical, com o progressivo predomínio dos servidores públicos em relação às categorias 

operárias, mobilizados contra a redução dos salários reais, expressou paradigmaticamente 

a composição social e o conteúdo das lutas de resistência predominantes no movimento 

sindical. 

Uma iniciativa de resistência no âmbito dos economistas às orientações de política 

econômica e de definição do papel do Estado emanadas do mainstream foi a crição da 

Sociedade Brasileira de Economia Política (SEP), em 1996. Dentre os seus princípios de 

criação conta que a entidade buscava abrir espaços para “(...) todas as correntes teóricas 

(...) que entendam a Economia como uma ciência inescapavelmente social e que, por isso, 

tenham na crítica ao mainstream seu elemento comum” (SEP apud VERSIANI, 2007. p. 

253). 

 

3.2. A trajetória do IPEA entre 1990 e 2004 

Entre 1988 e 2002 as forças políticas e sociais dominantes conduziram a 

incorporação do país ao padrão flexível-neoliberal de reprodução do capital mediante 

processos como a liberalização e abertura da economia e o estabelecimento do modelo 

econômico exportador apoiado na especialização produtiva e do padrão de financiamento 

e acumulação subordinado-integrado. A estabilização do novo modelo e no novo padrão 

de acumulação e financiamento somente teve início com a desvalorização cambial de 

1999, mas se efetivando com o êxito das exportações no primeiro (2003-2006). 

A superestrutura política, embora marcada pela superação da crise orgânica de 

Estado desde a aprovação da Constituição Federal de 1988 e da eleição do Governo 

Fernando Collor (1990-92), conviveu com a crise institucional ao final do Governo 

Fernando Collor e com o reordenamento institucional do Estado, que perduraria ao longo 

dos anos 1990. Portanto, foi neste contexto mais amplo que se deu a trajetória do IPEA 

entre 1990 e 2004.  
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 A imprensa supostamente ‘crítica’ ateve-se a aspectos técnicos do processo de liberalização e abertura 

da economia. Araújo (1998, p. 55), expressando uma posição crítica em relação à imprensa nos anos 1990, 

afirmou que “com exceção da Folha de S. Paulo, que abre um espaço mais crítico, com maior profundidade 

analítica (principalmente de seus colunistas econômicos e políticos), os demais grandes órgãos de imprensa 

abraçaram-se demais em concessões vinculadas ao poder público (satélites, telefonia, listas telefônicas) 

para serem consciência crítica da nacionalidade”. 
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O início dos anos 1990 não foram promissores para o IPEA. A instituição havia 

perdido prestígio e a condição de principal centro de estudo e pesquisa voltado para o 

planejamento e orientações econômicas. A ruptura quanto ao papel e as atribuições que 

lhe asseguravam função e sentido de “missão” o transformaram em um organismo 

desorientado do ponto de vista da sua função institucional. Mesmo os estudos setoriais, 

que no passado haviam permitido uma articulação estreita da instituição com os 

ministérios e o empresariado, tinham perdido projeção. 

O IBRE, por sua vez, foi reduzido praticamente à produção de estatísticas 

econômicas (índices de preços, índices de custos setoriais, etc.) vendidas no mercado, que 

se tornaram basicamente a fonte da sua sustentação material. A produção acadêmica 

declinou em favor da produção de índices, os matemáticos e estatísticos passaram a 

dividir posição interna na instituição com os economistas e o regime de trabalho passou a 

se apoiar em sistemas internos de gratificação por produtividade. Essas mudanças 

evidenciaram a configuração de uma instituição competitiva voltada para o mercado. Por 

fim, o IBRE perdeu relação com a sua trajetória histórica e passou a conviver com uma 

crise de identidade institucional.  

A FIPE manteve-se estável nos anos 1990, assegurando o seu prestígio no 

‘mercado’. As pesquisas de índices de preços desenvolvidas mediante contratos 

estabelecidos junto a governos e associações classistas do capital permaneceram como o 

seu principal ‘produto’. 

Os embates ideológicos e políticos entre as forças político-sociais liberais 

(desenvolvimentistas conservadoras e ultraliberais) e democrático-populares, nos 

universos institucional-parlamentar e social, do final dos anos 1980, tiveram como ápice 

a eleição presidencial de 1989. De fato, o enfrentamento entre estas forças políticas e 

sociais precederam o sentido social que foi dado à recomposição do Estado liberal e 

autocrático, em crise, e ao modelo econômico desenvolvimentista apoiado no, já 

esgotado, padrão de acumulação e financiamento dependente-associado.  

A eleição presidencial de Fernando Collor de Melo significou a vitória das forças 

político-sociais liberais, sob a direção das suas vertentes ultraliberais e, também, das mais 

conservadoras, o que provocaria, desde então, um processo de profundas transformações 

político-institucionais e econômico-sociais.  

Em termos institucionais teve início a desconstrução de grande parte do arcabouço 

jurídico e organizativo do Estado que nortearam o modelo econômico 

desenvolvimentista. Assim, no âmbito do IPEA, os economistas técnicos adeptos da 
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teoria político-econômica desenvolvimentista de filiação conservadora, tecnocrática e 

pragmática e do modelo econômico desenvolvimentista em curso no país até o final dos 

anos 1980, que ainda restavam na instituição foram perdendo terreno (ENTREVISTADO 

3).  

Para tanto, internamente ao país concorreram processos como a força política e 

ideológica que o pacto de elites materializou no país em torno das “reformas neoliberais”, 

o esgotamento do modelo econômico desenvolvimentista sob as restrições e limites 

estabelecidos pela dependência e do seu caráter antipopular e a adesão às concepções 

neoliberais de muitos desenvolvimentistas. Também concorreu para tanto o fato de que a 

maior parte dos economistas técnicos do IPEA, adeptos do desenvolvimentismo acima 

caracterizado, havia ingressado no IPEA nos anos 1960 e 1970, se aposentando nos anos 

1990. 

A afirmação da ideologia neoliberal também desempenhou um importante papel 

nessa direção. O mundo acadêmico norte-americano criou grupos e credenciais em torno 

da defesa da liberdade para os fluxos de capitais e as operações manufatureiras e 

comerciais das grandes empresas transnacionais e da liquidação e/ou restrição dos 

programas de segurança públicos para gerar excedentes orçamentários necessários ao 

pagamento de juros da dívida pública (que em grande parte se dirigiu aos investidores 

externos). Estes grupos passaram a ocupar espaços na mídia (publicações especializadas, 

revistas, editoriais de jornais) e dessa forma conquistaram audiência e poder político, 

dentro e fora dos Estados Unidos. Posteriormente, foram indicados para organismos 

multilaterais (FMI, Banco Mundial, OMC). Finalmente passaram a influir e a comandar 

políticas econômicas em países periféricos (ARAÚJO, 1998, p. 28-31). 

Os economistas técnicos do IPEA adeptos da teoria político-econômica neoliberal, 

por sua vez, foram ganhando terreno justamente a partir dos processos que fragilizavam 

os adeptos do desenvolvimentismo conservador. Saliente-se que os cursos de graduação e 

de pós-graduação, a predominância das publicações de economia oriundas dos Estados 

Unidos e da Inglaterra e as bibliografias indicadas nos concursos do IPEA, marcadamente 

influenciadas pela teoria político-econômica neoliberal, também contribuíram para a 

consolidação da hegemonia deste pensamento na instituição.   

O Governo Fernando Collor (1990-1992), em termos institucionais, assumiu com 

uma visão antiestado e antifuncionalismo público. Conduziu uma reforma administrativa 
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que acarretou na extinção de órgãos
246

 e na fusão de ministérios e uma política para os 

servidores públicos que achatou salários e promoveu demissões onde foi possível realizá-

las. Segundo Ricardo Luís Santiago, o Governo Fernando Collor concorreu para a perda 

de engajamento, autoestima e esperança do servidor público. E conclui, expressando uma 

consciência de pertencimento ao staff tecnocrático, que “se o Governo Collor pretendia 

enxugar o Estado, era preciso manter um bom corpo técnico nas áreas de orçamento, 

planejamento, avaliação e acompanhamento” (SANTIAGO, in: D’ARAUJO, DE 

FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 258). 

A fusão entre os Ministérios do Planejamento (SEPLAN) e da Fazenda, criando o 

Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, representou, de fato, a absorção do 

primeiro pelo segundo sob um determinado nome “fantasia”, bem como a diluição das 

concepções e ações de planejamento nas concepções e ações de política econômica de 

curto prazo e a redução da capacidade do Estado de conduzir política de coordenação 

econômica em favor do livre jogo do mercado (ENTREVISTADOS 1 e 3). 

Especificamente em relação ao IPEA, a sua identificação com o planejamento, a 

intervenção estatal e a coordenação econômica motivou a pretensão inicial do Governo 

Fernando Collor de extingui-lo, o que acabou não ocorrendo, em certa medida, por conta 

da intervenção de Antônio Kandir (KANDIR, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e 

HIPPOLITO, 2005, p. 312-323). 

O Regime Jurídico Único (RJU), aprovado no âmbito da Constituição Federal de 

1988
247

, agregou novos elementos ao quadro de declínio vivido pelo IPEA. Para Michal 

Gartenkraut, o RJU, efetivamente regulamentado por lei complementar de 1991, na 

vigência do Governo Fernando Collor, acarretou consequências danosas para o Estado. O 

RJU retirou dessa instituição importantes graus de liberdade na gestão de recursos 

humanos ao transformar trabalhadores celetistas, que atuavam em carreiras e/ou 

atividades que não se caracterizavam como carreiras e/ou atividades de Estado, em 

trabalhadores estatutários. Encontra-se subentendido que ocorreram processos como a 

perda de flexibilidade de contratação e demissão de trabalhadores, o impedimento de 

criação de políticas de carreiras e salários diferenciados entre os órgãos da administração 
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 A reforma administrativa do Governo Fernando Collor chegou a extinguir o INEP e a CAPES, que 

posteriormente foram retomados e reorganizados. 
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 A Constituição Federal de 1988 revogou o Decreto-Lei nº 200 que permitia descentralização com 

personalidade jurídica (fundações, empresa pública, etc.) e política de carreira particular às “ilhas de 

excelência” do Estado. Como consequência, ocorreram processos como a redução salarial dos técnicos do 

IPEA, a perda de quadros, a criação de obstáculos para a contratação de consultores nacionais e 

internacionais e assim por diante. Em contrapartida, estabeleceu o concurso público para a seleção de 

quadros técnicos. 
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pública federal e a cultura da acomodação decorrente da estabilidade no emprego. 

Portanto, nesta perspectiva, os efeitos negativos que a regulamentação do RJU acarretou 

em toda a administração pública federal também rebateram sobre o IPEA 

(GARTENKRAUT, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 241-250).  

Para Ricardo Luís Santiago, a solução para o IPEA e outros órgãos estratégicos, 

no contexto da regulamentação do RJU e da reforma administrativa, teria sido a criação 

das carreiras típicas de Estado, com regime salarial e vantagens próprias, o que não 

ocorreu. Segundo Santiago: 

 

(...) As carreiras típicas de Estado constituem ainda hoje a grande 

discussão. Antes do Regime Jurídico Único, o Ipea era uma fundação 

pública regida pela CLT. Pagava bons salários, as aposentadorias eram 

excelentes, em comparação com o modelo da administração direta, o 

modelo do Dasp. Mas o RJU elimina todas estas vantagens. Portanto, o 

que precisava ser constituído eram as carreiras públicas. 

Durante a Constituinte, muitos funcionários públicos celetistas lutaram, 

a meu ver equivocadamente, por sua transformação em estatutários, 

com a estabilidade do funcionalismo público, a aposentadoria do 

funcionalismo público, mas o salário de um CLT de setor privado. 

Claro que essas coisas não combinam. (SANTIAGO, in: D’ARAUJO, 

DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 256).  

 

Para Marcelo Piancastelli de Siqueira
248

, o RJU não apresentou apenas aspectos 

negativos do ponto de vista da trajetória do IPEA, posto que definiu a seleção do quadro 

técnico por meio de concurso público, organizou uma carreira e concorreu para um maior 

equilíbrio entre o ‘IPEA do Rio’, mais voltado para estudo e pesquisa, e o ‘IPEA de 

Brasília’, prioritariamente voltado para planejamento e assessoria governamental 

(SIQUEIRA, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 300-307). 

Sobre o suposto “equilíbrio” proporcionado pelo concurso público, o que de fato 

ocorreu foi uma maior homogeneização do IPEA como um todo em função dos 

concursados apresentarem perfis fortemente acadêmicos, o que era uma contradição com 

a trajetória histórica do IPLAN, transformado informalmente agora no “IPEA de 
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 Marcelo Piancastelli de Siqueira, graduado em Economia, com doutorado pela Universidade de Kent, 

técnico do IPEA desde 1987, foi coordenador-geral do Programa de Ajustamento da Secretaria de Política 

Econômica do Ministério da Fazenda em 1985, coordenador-chefe da Assessoria Econômica do Ministério 
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Ministério da Fazenda no biênio 2001/2002. Dados extraídos de D’ARAUJO, Maria Celina, DE FARIAS, 

Ignez Cordeiro e HIPPOLITO, Lucia (Orgs.). Marcelo Piancastelli de Siqueira. In: IPEA – 40 Anos: uma 

trajetória voltada para o desenvolvimento. Depoimentos ao CPDOC. Rio de Janeiro: CPDOC/FGV, 2005. 

Entrevista concedida em Brasília, em 23 de junho de 2004.  
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Brasília”. De outro lado, a perda de poder e espaço institucional do IPEA, no que se 

refere a atuação em planejamento e assessoria técnica, desencadearam um recolhimento 

defensivo da instituição em atividades de acompanhamento e avaliação de políticas 

públicas e nos estudos e pesquisas de diagnóstico e de projeção econômicas e sociais, em 

especial no “IPEA de Brasília”. 

Este contexto não impediu a participação do IPEA, sobretudo do “IPEA do Rio de 

Janeiro”, na elaboração do ‘Projeto de Reconstrução Nacional’, em 1991, juntamente 

com professores oriundos de equipes de diversas universidades, integrados como 

assessores na Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, Fazenda e 

Planejamento. O IPEA foi, em certa medida, convertido em um instrumento técnico-

científico de apoio à Secretaria de Política Econômica, tendo em vista a elaboração de 

política econômica de curto prazo voltada para a estabilização monetária e a estratégia de 

aprofundamento do processo de liberalização e abertura da economia brasileira 

(ENTREVISTADO 3). Antônio Kandir confirma esse papel assumido pelo IPEA na 

seguinte passagem: 

 

Se olharmos com atenção as agendas do restante do Governo Collor e 

dos governos seguintes, até mesmo do governo Lula, veremos que a 

grande agenda de reformas foi iniciada no início de 91 com o Projeto de 

Reconstrução Nacional – que passou a ser conhecido como Projetão. 

Trata-se da primeira agenda organizada de todas as reformas de que 

ouvimos falar nos últimos 13 anos. E quem fez isso? Justamente uma 

equipe de várias universidades que estava na Secretaria de Política 

Econômica, com um forte apoio do Ipea. Foi um trabalho que coordenei 

diretamente. Depois que saímos do governo, o Projetão se transformou 

no Emendão, na gestão de Roberto Macedo
249

 na Secretaria de Política 

Econômica. (KANDIR, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 

2005, p. 318)  

 

Contraditoriamente, havia no IPEA um amplo consenso quanto ao “esgotamento” 

do modelo econômico desenvolvimentista articulado por meio da política de substituição 

de importações e a necessidade de condução de um processo gradual de liberalização e 

abertura da economia. Todavia, não havia um consenso quanto à orientação neoliberal a 

esse processo, bem como não se tinha a compreensão das implicações que esse tipo de 

orientação desencadearia, caso se encontrasse sob a direção das vertentes ultraliberais e 

as mais conservadoras em termos da redefinição do papel e dos objetivos e atribuições do 
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Estado, cujos desdobramentos se prolongavam para as suas estruturas institucionais 

(ENTREVISTADO 3). Eis o desconforto do IPEA: integrou-se ao processo de 

‘planejamento da liberalização e abertura da economia’ que, nos termos em que estava 

sendo conduzido, ameaçava o próprio planejamento e a própria existência do IPEA.  

De fato, o ‘Projeto de Reconstrução Nacional’ foi efetivamente a primeira agenda 

organizada e articulada das “reformas” voltadas para a liberalização e abertura da 

economia brasileira. Ela se materializou nas ações dos governos que se seguiram ao 

Governo Fernando Collor, dando sequência ao referido processo de liberalização e 

abertura. A participação do IPEA na elaboração desse documento não significou a sua 

incorporação na formulação das políticas globais que orientariam o processo de 

liberalização e abertura da economia, isto é, que lhe facultasse espaço para o 

planejamento dessa própria liberalização e abertura, assegurando, por exemplo, uma 

processualidade na sua condução, defesa que já se fazia presente em economistas 

alinhados às políticas neoliberais.  

A participação do IPEA circunscreveu-se, fundamentalmente, no estudo e 

formulação de políticas de qualidade e produtividade, de desenvolvimento industrial e de 

comércio exterior juntamente com o Departamento de Indústria do então Ministério da 

Economia, Fazenda e planejamento. Todavia, a abertura abrupta da economia, o câmbio 

apreciado e a restrição monetária, praticamente anulavam os efeitos positivos almejados 

por estas políticas sobre a estrutura produtiva industrial.  

E, principalmente, teve início a atuação do IPEA no sentido da condução de 

estudos e proposição de políticas e de leis de reinstitucionalização do país a partir do 

modelo econômico pós-desenvolvimentista. Assim, surgiram os estudos do IPEA que, 

por exemplo, redundaram no Código de Defesa do Consumidor e na Lei de Incentivos 

Fiscais. Estudos acerca dos conteúdos e das formas que a flexibilização produtiva poderia 

assumir, da re-espacialização das empresas ao mercado de trabalho, foram conduzidos. O 

IPEA também passou a monitorar os efeitos do processo de liberalização e abertura da 

economia por meio do acompanhamento dos indicadores econômicos e sociais.   

O IPEA também participou da elaboração do Plano Plurianual 1991-1995, apesar 

dessa participação ter sido pouco expressiva. A coordenação da elaboração coube à 

Secretaria Nacional de Planejamento do Ministério da Economia, Fazenda e 

Planejamento, que havia herdado a estrutura da SEPLAN e da “Seplanzinha”. 

(D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005).   
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No Governo Itamar Franco (1992-1994), em especial a partir de 1993, o IPEA 

passou a receber solicitação de estudos e pesquisas por parte dos ministérios. O destaque 

coube ao engajamento dele no debate sobre a fome, em decorrência de uma ampla 

mobilização de organizações da sociedade civil em torno desta questão (ENTREVISTADO 

3).  

O IPEA e o recém criado CONSEA (Conselho Nacional de Segurança Alimentar) 

desenvolveram um amplo estudo que redundou no Mapa da Fome. Com base em 

metodologia desenvolvida pelo IPEA e pela CEPAL foi identificada a existência de 32 

milhões de pessoas pobres ou muito pobres no país
250

, bem como a sua distribuição em 

termos municipais (REZENDE, 2011). 

Aspásia Camargo salientou que a partir da sua gestão foram promovidos debates 

envolvendo adeptos do desenvolvimentismo e adeptos do neoliberalismo. A perspectiva 

era a superação das cristalizações políticas e ideológicas e caminhar no sentido de uma 

grande síntese, na forma de uma “terceira via” de desenvolvimento para o país 

(CAMARGO, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 359). Essa 

perspectiva, desde o início dos anos 1990, já se fazia presente nas análises econômicas e 

nas proposições desenvolvidas pela CEPAL, com Fernando Fajnzylber à frente, tendo em 

vista convergir desenvolvimentismo, liberalização e abertura da economia, austeridade 

fiscal e equidade social, no desenvolvimento da América Latina (CEPAL, 1990). 

Na gestão de Aspásia Camargo também teve curso o projeto Rede-IPEA, 

financiado pelo BID, na perspectiva de contribuir com a informatização do IPEA, bem 

como de permitir a contratação temporária de técnicos para suprir necessidades de força 

de trabalho intelectual, em especial possuidores de novas expertises. Conforme Aspásia 

Camargo, era “preciso ter na casa pessoas muito capazes para coordenar diferentes 

grupos: saúde e educação, segurança alimentar, política urbana e outros temas que forem 

julgados relevantes” (CAMARGO, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, 

p. 356).  

Dentre os objetivos do projeto estava presente o processo de acompanhamento e 

avaliação das políticas públicas, com atenção para os gastos públicos, o que integrava o 

IPEA ao esforço de desenvolvimento da política fiscal pelo lado das despesas (gastos 

públicos) e ao cumprimento das metas estabelecidas para o superávit fiscal primário. A 
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perspectiva do BID era que o IPEA, a partir da experiência acumulada, assumisse a 

reprodução dos projetos em outros países da América Latina.  

O financiamento que o BID realizou em favor do IPEA se encontrava no âmbito 

de uma política de financiamento voltada para projetos situados no âmbito da reforma do 

setor público. Sob a influência do “Consenso de Washington” foi buscada a condução de 

processos de racionalização da política fiscal. 

Um dos primeiros projetos aprovados pelo BID nessa direção foi o PNAF 

(Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal). Ele envolveu empréstimos do 

BID para que a Receita Federal promovesse o reaparelhamento dos instrumentos fiscais 

dos estados, proporcionando condições mais favoráveis para o bom êxito das políticas 

fiscais estaduais pelo lado da receita. Obviamente, criavam-se condições para o equilíbrio 

orçamentário dos estados posteriormente à queda da inflação
251

 e para a administração 

das suas dívidas públicas em relação à União e às instituições bancário-financeiras 

privadas (D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005).  

A partir do primeiro Governo Fernando Henrique (1995-1998), o IPEA conviveu 

com o início de um processo de reestruturação, em termos do seu quadro técnico, 

mediante a realização de concursos públicos para a condução de novas contratações 

(IPEA, 2009
252

). 

Um aspecto importante da reestruturação da instituição foi a retomada do papel 

histórico do IPEA de condução de assessoria técnica do Ministério do Planejamento, em 

especial durante as gestões de José Serra e de Antônio Kandir no Ministério de 

Planejamento. A instituição passou a atender demandas por estudos e a promover 

discussões de temas macroeconômicos, setoriais e sociais em reuniões periódicas no 

Ministério do Planejamento e nos seus órgãos. Todavia, a reestruturação não se estendeu 

na direção de repor ou redefinir, em conjunto, o papel e as atribuições da instituição. A 

indefinição quanto ao lugar do IPEA não impediu que ocorresse uma definição 

fundamental: o IPEA não foi reincorporado para uma atuação dentro da máquina do 

governo, exercendo planejamento, como anteriormente realizava.  
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A revitalização relativa do IPEA e a sua rearticulação com o Ministério do 

Planejamento redundou em estudos que apontavam para o aprofundamento da 

liberalização e abertura da economia, como o estudo do impacto que a desoneração do 

ICMS sobre produtos exportados acarretaria na situação fiscal do Governo Federal, que 

contribuiu para a formulação da nova política de exportação, isto é, sob a liberalização e 

abertura da economia brasileira. Restabeleceu o processo nos quais as agências 

governamentais solicitavam informações e análises produzidas pelo IPEA e as 

utilizavam, ou não, conforme suas conveniências políticas, bem como não impediam a 

exposição, inclusive a publicação, de visões eventualmente contrárias às orientações 

adotadas pelos governos federal e estadual (ENTREVISTADOS 2 e 3). 

A aposentadoria de economistas técnicos mais antigos e a entrada de outros mais 

jovens com trajetórias centradas nas universidades, bem como a perda de importância dos 

grupos de trabalhos setoriais sediados em Brasília, concorreram para a reestruturação do 

IPEA no que tange às linhas de atuação e às prioridades internamente estabelecidas. No 

contexto de contradições acirradas no âmbito do IPEA, ocorreu a ampliação da influência 

do “IPEA do Rio” no direcionamento da instituição, acentuando o caráter acadêmico 

presente nos estudos e pesquisas desenvolvidos pela instituição (ENTREVISTADO 3).  

O IPEA participou da elaboração do Plano Plurianual 1996-1999. Compartilhou a 

coordenação da elaboração do plano com a Secretaria do Planejamento e Coordenação da 

Presidência da República, em processo de transformação no Ministério de Planejamento e 

Orçamento (MPO), o que se consumaria na reforma administrativa que se seguiu à 

estabilização econômica. 

Por iniciativa desencadeada internamente no próprio IPEA, em meados do 

primeiro Governo Fernando Henrique, buscou-se a retomada de uma visão de longo 

prazo, uma espécie de grande agenda nacional de desenvolvimento de longo prazo. 

Fernando Rezende e Regis Bonelli, estimulados à distância por José Serra, ministro do 

Planejamento, coordenaram os estudos e a publicação de ‘O Brasil na virada do milênio: 

trajetória de crescimento e desafios do desenvolvimento’
253

, em 1997. Mas, segundo 

Fernando Rezende, a Crise Asiática, de 1997, desarticulou o processo de reflexão, em que 

pese a boa repercussão da obra. Outro esforço nessa mesma direção foi o 

desenvolvimento de um relatório de avaliação das políticas do Governo Fernando 
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Henrique, denominado ‘1995-1998: quatro anos de transformações’
254

, em que era 

mensurado o grau de eficiência alcançado pelo Estado no período de vigência daquele 

governo (1995-1998), mas também com consequências limitadas (SILVA, in: 

D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 364-376). 

No segundo Governo Fernando Henrique (1999-2002), o IPEA voltou a conviver 

com a perda de poder e espaço institucional. Para Marcelo Piancastelli de Siqueira, o 

Presidente da República não se empenhou em promover a reaproximação entre o 

Ministério do Planejamento e o IPEA. A instituição foi acionada apenas para confirmar 

tecnicamente o que era conveniente ao governo mostrar, como, por exemplo, a 

apresentação de trabalhos econométricos que demonstravam a queda da inflação e/ou a 

elevação do poder de compra do trabalhador em função da queda da inflação 

(SIQUEIRA, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 300-307). 

Paulo Mansur Levy elencou outro elemento para a compreensão da perda de 

poder e espaço institucional do IPEA nos anos 1990. Ele ressaltou que, de um modo 

geral, a perda de poder e espaço institucional do IPEA nos anos 1990 estava relacionada à 

conformação de organismos institucionais qualificados nos ministérios de Planejamento e 

da Fazenda e no Banco Central, o que marginalizou o IPEA. Segundo Levy: 

 

É importante registrar que durante muito tampo o Ipea concentrou 

quadros técnicos capacitados, instrumento que o resto do governo não 

possuía. Mas ao longo dos anos 90 o governo foi se equipando, em 

particular os ministérios da Fazenda e do Planejamento e o Banco 

Central, que hoje tem um excelente departamento econômico e de 

pesquisa, que faz pesquisa de altíssimo nível. Por isso, o Ipea Rio foi 

menos acionado diretamente pelo governo nesses anos. (LEVY, in: 

D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 295) 

 

Deve-se considerar que a estruturação dos departamentos econômicos e de 

pesquisa no Ministério da Fazenda e do Banco Central, nos anos 1990, não ocorreu por 

acaso. Efetivamente o país caminhou em direção da supremacia do Ministério da Fazenda 

em relação aos demais ministérios e da autonomia de fato do Banco Central. Portanto, 

não foi um mero processo de aprimoramento dos referidos ministério e banco, mas parte 

integrante da reinstitucionalização e recomposição institucional do Estado, que 

expressava a financeirização da economia e a submissão do Estado e da sociedade à 

dívida pública e aos superávits fiscais primários. 
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O IPEA não participou diretamente do Plano Real
255

, pois a própria concepção e o 

encaminhamento inicial do plano, marcados pelo sigilo, o excluíram do processo. 

Todavia, o IPEA esteve envolvido em debates que direta e indiretamente concorreram 

para a concepção do Plano Real e a elaboração das políticas econômicas que lhe deram 

sentido (ENTREVISTADOS 2 e 3). As teses sobre a inflação inercial e sobre a necessidade 

de criação de uma unidade de referência para conduzir o alinhamento de preços e de 

posterior desindexação da economia, surgiram nos debates de análise de conjuntura 

promovidos pelo GAC (Grupo de Acompanhamento de Conjuntura), no Rio de Janeiro, 

com a participação de técnicos do IPEA, professores da PUC-RJ e da EPGE-FGV do Rio 

de Janeiro e secretários de ministérios. 

Paulo Mansur Levy realçou que o IPEA, por meio da Carta de Conjuntura nº 39 

(de março de 1993), passou a enfatizar que a nova tendência de elevação da inflação 

demandava enfrentar a questão fiscal. Sustentou que políticas e planos heterodoxos 

deveriam dar lugar a um tratamento ortodoxo pelo lado do equilíbrio fiscal, ampliando a 

arrecadação e reduzindo despesas (LEVY, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 

2005, p. 289-298). 

Predominou no IPEA, sobretudo no “IPEA do Rio de Janeiro”, a compreensão de 

que a determinante em última instância da inflação era o desequilíbrio fiscal do Estado, 

isto é, o Estado arrecadava muito e gastava mal o que arrecadava, conduzindo-o a emitir 

títulos da dívida pública para se financiar. Portanto, a inflação era um indicador de um 

problema econômico estrutural de caráter fiscal, conforme apregoado pela escola 

monetarista e indicado como orientação econômica aos países ditos “emergentes” pelo 

Consenso de Washington. 

Todavia, se a inflação era um indicador de desequilíbrios estruturais do sistema 

econômico, estes desequilíbrios não estavam centralizados apenas no ‘desequilíbrio 

fiscal’. Mas os planos de estabilização da moeda não atacavam outros desequilíbrios 

estruturais. Orientavam-se basicamente para reafirmar uma nova moeda e um conjunto de 

preços reajustados. Nesse sentido, eles podiam ou não abrir espaços para o enfrentamento 

de outros desequilíbrios estruturais do sistema econômico. 

Desde o fim do padrão ouro e da conversibilidade a dimensão ficcional das 

moedas, isto é, de representação de valor foi aprofundada. Por consequência, os planos de 

estabilização monetária passaram a depender do acesso à única reserva de valor 
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mundialmente aceita, o dólar, ancorado não nas riquezas intrínsecas do país emissor 

(Estados Unidos), mas sim no sistema internacional de pagamentos (HARVEY, 2006, 

2009). Conforme Araújo (1998, p. 36), “planos de estabilização (...) ancoram-se nas 

reservas de moedas conversíveis à disposição dos novos planos e, em segundo lugar, no 

visto bom do mercado financeiro internacional, quanto às políticas econômicas desses 

obedientes países vassalos”.  

Portanto, os planos de estabilização monetária passaram a depender do suporte do 

mercado financeiro internacional “provendo” moedas conversíveis por meio de 

empréstimos – mediante o pagamento de taxas de juros elevadas e a realização de 

concessões econômicas – e investimentos – que, do ponto de vista do país recebedor, é 

entrada de IDE, empréstimos de curto prazo, investimento em port-fólio, o que pressupõe 

a abertura da economia ao fluxo de capitais e de mercadorias e a desregulamentação 

econômica previamente –, e da “credibilidade” atribuída à política econômica do país 

candidato ao (ou em) processo de estabilização monetária junto à “comunidade financeira 

internacional”. A obtenção da “credibilidade” equivalia a “cumprir o dever de casa”, qual 

seja, conduzir uma política macroeconômica que assegurasse o superávit fiscal primário 

para o pagamento dos custos da dívida pública (com o consequente corte dos gastos 

públicos), a privatização das empresas estatais e a abertura da economia para o livre fluxo 

de mercadorias, capitais e serviços (o que objetivamente significava a liberalização e 

abertura da economia em favor do capital financeiro e corporativo internacional) 

(ARAÚJO, 1998; HARVEY, 2006, 2009). 

Os planos econômicos de estabilização monetária, conduzidos sob a égide do 

padrão flexível-neoliberal de reprodução do capital, expressão da hegemonia do capital 

financeiro internacional foram, do ponto de vista dos países que os implementaram, 

quanto efetivamente alcançaram o objetivo do controle da inflação, a “senha” que 

assegurava a sua entrada na globalização financeira. Portanto, os planos de estabilização, 

desde os anos 1980, integravam tentativas de inserção e/ou reinserção de um país no 

“mercado financeiro internacional” como seu vassalo. 

Esses planos de estabilização monetária foram, do ponto de vista da “comunidade 

financeira internacional”, quando efetivamente controlam a inflação, a pré-condição que 

viabilizava os mecanismos de investimento, financiamento e prestação de serviços 

financeiros nos países cujas moedas estabilizaram-se, posto que os referidos mecanismo 

somente podiam funcionar com moeda estável. Quando a estabilidade era alcançada, as 

instituições, organismos e instrumentos que integravam o mercado financeiro 
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internacional (organismos multilaterais, bancos, corretoras do mercado de capitais, 

seguradoras, consultorias, auditorias) davam início à colonização financeira do país de 

moeda recém estabilizada. Esta colonização financeira ocorreu, entre outras formas, por 

meio de aquisição de títulos públicos e de empresas, bancos e ações, da condução de 

fusões de empresas e da realização de privatização de empresas públicas (ARAÚJO, 

1998; HARVEY, 2006, 2009).  

O IPEA, em termos estritamente econômicos, restringiu-se a acompanhar os 

efeitos dos processos de liberalização e abertura da economia e das orientações 

macroeconômicas na direção da estabilização monetária e a conduzir estudos e 

proposições de reinstitucionalização do Estado e da sociedade pós-modelo econômico 

desenvolvimentista. Daí a importância que os modelos matemáticos aplicados na 

economia assumiram na instituição, posto que permitiam identificar, monitorar e avaliar 

os efeitos setoriais e pontuais dos processos acima referidos. 

Em termos do envolvimento do IPEA com as políticas públicas sociais teve curso 

o processo de consolidação da “agenda social” da instituição no período compreendido 

entre 1990 e 2004.  Todavia, pode-se identificar dois momentos distintos desse processo 

ao longo do referido período, o que nos permite caracterizar, em termos cronológicos 

mais amplos, uma terceira e uma quarta fase de conformação da “agenda social” do IPEA 

(ENTREVISTADOS 2 e 5).  

A terceira fase de conformação da “agenda social” do IPEA teve curso nos anos 

1990. Pode-se destacar como iniciativas marcantes dessa fase o projeto de levantamento 

do mapa da fome, com destaque para a participação de Ana Peliano, o debate sobre a 

focalização dos programas sociais para o combate da pobreza, com destaque para Ricardo 

Paes de Barros, e o Boletim de Mercado de Trabalho, com grande envolvimento de 

técnicos como Lauro Ramos
256

. 

A quarta fase de conformação da “agenda social” do IPEA teve curso nos anos 

2000. Pode-se destacar como iniciativas marcantes dessa fase a montagem e difusão do 

Boletim de Políticas Sociais, abarcando praticamente todas as áreas de políticas sociais, 

com grande participação de técnicos como José Celso Cardoso Júnior e Luseni Aquino. 

O envolvimento do IPEA com as políticas públicas sociais foi fortemente 

condicionado por processos como o ajuste fiscal pelo lado da despesa e a condução de 

políticas compensatórias de caráter focalista, entre 1990 e 2004. Processos que 
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correspondiam ao caráter e padrão de políticas públicas sociais do padrão flexível-

neoliberal de reprodução do capital. 

 

3.2.1. Crise e recomposição do Estado 

Na perspectiva de Edson de Oliveira Nunes o serviço público no Brasil foi 

destruído pelos diversos governos que estiveram à frente do país, nos anos 1990, por 

meio de processos como o controle salarial e a perda de competência técnica. No final 

dos anos 1990 e no começo dos anos 2000, o Governo Federal estava completamente 

“inerme”, em termos de iniciativa e de capacidade técnica. Ele tinha perdido, inclusive, a 

capacidade de acompanhar políticas públicas e de conceber e conduzir programas globais 

(NUNES, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 273). 

O que escapou à percepção de Edson de Oliveira Nunes foi o fato de que outros 

processos, com maior poder de determinação no que tange ao serviço público, quando 

comparado às opções de governo, também concorreram para os processos que ele 

classificou como sendo “destrutivos”. À crise fiscal do Estado, uma importante 

materialização da crise do modelo econômico desenvolvimentista e do padrão de 

acumulação e financiamento dependente-associado, se somou a crise de definição do 

papel e função que o Estado deveria assumir no contexto da transição para o modelo 

econômico exportador apoiado na especialização produtiva e para o padrão de 

acumulação e financiamento integrado-subordinado.  

Aspásia Camargo identificou um processo de “crise do Estado”, em curso no país, 

que se materializava em uma crise de identidade de grande magnitude que se abatia sobre 

toda a estrutura do Estado e do Governo Federal, comprometendo a capacidade das 

pessoas e dos órgãos identificarem a sua “missão”. Segundo Camargo,  

 

(...) não se tratava apenas do Ipea; o governo federal inteiro estava 

submerso em grave crise de identidade, pois as funções do Estado 

estavam mudando, e o governo não parecia disposto a fazer as 

profundas e necessárias mudanças na máquina administrativa. As 

pessoas não sabiam mais qual era a sua missão, como se relacionar com 

a sociedade, a partir de uma nova distribuição de papéis. A crise do 

Estado vinha se agravando a cada dia, e as possibilidades de reforma 

efetiva eram quase nulas (CAMARGO, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e 

HIPPOLITO, 2005, p. 352). 

 

Aspásia de Camargo não identificou as determinantes da “crise do Estado”, mas 

pode-se supor que se tratava da “transição” de uma economia fortemente regulamentada, 
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estatizada e protegida, que requeria um papel do Estado fortemente marcado pela 

intervenção e regulação do mercado, para uma economia liberalizada, que requeria outro 

papel do Estado. Deve-se ter em conta seus vínculos com a FGV, a principal organização 

da sociedade civil historicamente vinculada às teses liberais. Nesta entidade ela conduziu 

a coordenação do ‘Fórum Permanente da FGV Sobre Desenvolvimento Brasileiro’, no 

início dos anos 1990, que tinha como objetivo fixar rumos para a economia e a transição 

econômica e institucional brasileira. O Fórum visava a mobilização dos intelectuais em 

torno de temas como pacto federativo, educação, orçamento, desenvolvimento regional 

(CAMARGO, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 349).  

Portanto, a “crise do Estado”, na perspectiva de Aspásia de Camargo, emergia, de 

um lado, da incompatibilidade entre o antigo papel e função reservado ao Estado e a 

liberalização e abertura da economia em curso, que requeria novo papel e função ao 

Estado. De outro lado, ela emergia da imobilidade do Governo Federal no sentido de 

conduzir as reformas necessárias na máquina administrativa do Estado, adequando-a ao 

desempenho do novo papel e função requeridos. Nesta perspectiva, a reposição da “crise 

do Estado” decorria da esfera política: a imobilidade do governo no sentido de realizar a 

reforma da máquina administrativa. 

Outros processos, como as respostas econômicas de curto prazo à crise 

econômica, o reordenamento institucional do Estado (recompondo o lugar das 

instituições, o seu perfil, as suas atribuições e os seus objetivos), o deslocamento da 

centralidade de coordenação econômica do Estado para o mercado, também 

acompanharam a crise e a transição de modelo econômico e de padrão de acumulação e 

financiamento, no Brasil. Portanto, sob a aparente “destruição” ou “crise do Estado” e 

perda de poder de iniciativa e de capacidade técnica do Governo Federal, o que estava de 

fato em curso era a definição de novos papéis e funções reservados ao Estado e ao 

governo, que podem ser resumidos em gestão rigorosa do orçamento público como parte 

integrante do equilíbrio fiscal pelo lado da despesa, política econômica centrada no 

controle da inflação, na flutuação cambial e na política monetária, regulamentação 

compartilhada, restrita e à distância do mercado, construção de políticas de apoio à 

competitividade das empresas brasileiras no mercado externo (e interno), 

desenvolvimento regional como parte integrante da potencialização das vantagens 

econômicas comparativas do país e desenvolvimento de políticas sociais focalizadas, 

seletivas e hierarquizadas. 
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No âmbito dos liberais, mesmo entre aqueles que mantinham vínculos profundos 

com a FGV, o lugar do Estado, do seu planejamento estratégico e das instituições que 

compunham a tecncoestrutura da área econômica do aparato estatal, não expressava 

consenso. Essa realidade pode ser apreendida na seguinte passagem da entrevista 

concedida por Aspásia de Camargo, então presidente do IPEA, em que se contrapõe a 

Pérsio Arida, então presidente do BNDES: 

 

(...) Quando fizemos a comemoração dos 30 anos do Ipea, no auditório 

do BNDES, no Rio, a reunião foi presidida por Pérsio Arida, presidente 

do banco à época. Economista brilhantíssimo, ninguém pode negar isso, 

Pérsio Arida declarou que o planejamento era coisa do passado e 

exaltou a economia de mercado. De fato, ele estava criticando o velho 

planejamento centralizado e dirigista. Respondi em meu discurso que 

entendia as ponderações do presidente do BNDES mas discordava 

porque o planejamento hoje era outro. Se todas as grandes empresas 

multinacionais fazem planejamento estratégico, não há razão para 

deixar o Estado sem rumo, sem metas definidas e à margem de qualquer 

previsibilidade. O fato de o Brasil não estar fazendo seu planejamento 

estratégico, como o fez a China, era uma situação de excepcional 

gravidade e que revelava nossa acefalia. (CAMARGO, in: D’ARAUJO, 

DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 352 e 353) 

 

Para além do fato do presidente do BNDES, que se identificava com as teses 

ultraliberais, estar à frente de um banco de financiamento público, instrumento vital do 

desenvolvimento de planejamento estratégico de Estado, que ele apregoava a sua 

privatização ou simplesmente extinção
257

, dos dois presidentes dirigirem dois órgãos 

estratégicos no mesmo governo (Itamar Franco) e de compartilharem das mesmas teses 

liberais, essa contradição em torno da pertinência e/ou do lugar do planejamento 

estratégico do Estado guarda coerência com a forma abrupta e não coordenada que o 

processo de liberalização e abertura da economia assumiu no Brasil. Portanto, não se 

tratou apenas de uma liberalização e abertura radical aos fluxos de mercadorias, capitais e 

serviços, mas também da ausência da definição do papel, função e lugar que o Estado (e 

suas instituições) e o planejamento deveriam assumir no novo contexto econômico, isto é, 

as elites políticas tradicionais e político-administrativa expressaram consenso quanto aos 

objetivos estratégicos – a liberalização e abertura da economia – e divergências quanto à 

condução do processo.  
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A forma e o ritmo do processo de liberalização e abertura da economia foram 

determinados pelo Poder Executivo. Não somente em decorrência da hipertrofia desse 

poder no âmbito do Estado, mas também em função das convicções da Presidência da 

República (que chefia governo e Estado) e da base de sustentação política e social do 

Governo Federal no Estado (Poderes Legislativo e Judiciário) e na sociedade (estruturas 

de mídia, organizações da sociedade civil). 

Chama a atenção o fato do IPEA, uma instituição voltada para o planejamento 

estratégico de Estado, não ter construído uma investigação acerca da “crise do Estado” 

dos anos 1980 e 1990. Crise essa que o desarticulava em termos da sua relação com o 

Poder Executivo, da sua estruturação institucional, dos temas que se ocupava.  

 

3.2.2. Estudos e pesquisas do IPEA sob liberalização e abertura da economia 

Embora em termos do discurso político formal o Governo Sarney tenha assumido 

uma postura de alinhamento ao processo de liberalização e abertura da economia, com 

privatização de empresas estatais e o início da liberalização da conta de capital, a ruptura 

com o modelo econômico desenvolvimentista e com o padrão de acumulação e 

financiamento dependente-associado teve início, em termos fundamentais, por meio de 

iniciativas como o novo marco jurídico-político (Constituição Federal de 1988) e a 

política econômica “Arroz com Feijão” (1988), isto é, ao final do Governo Sarney. A 

recomposição das forças políticas e econômicas do bloco no poder em favor das 

“reformas neoliberais” e, consequentemente, do novo modelo de desenvolvimento e do 

novo padrão de acumulação e financiamento, por sua vez, foi aprofundada durante a 

última fase do próprio Governo Saney e, de modo particular, após as eleições para a 

Presidência da República, governos estaduais, deputados federais e senadores, em 1989. 

A partir da posse do presidente eleito, em março de 1990, teve início o processo 

de aprofundamento da liberalização e abertura da economia, com realce para a abertura 

comercial e financeira, e a consequente transição de modelo econômico e de padrão de 

acumulação e financiamento. Os estudos e abordagens do IPEA refletiram o contexto de 

transição. 

Hamilton Nonato Marques (1991) empreendeu uma reflexão de caráter 

abertamente neoliberal na direção da defesa da liberalização e abertura da economia, com 

destaque para a desregulamentação econômica e a restrição do papel do Estado. A 

perspectiva era a criação de um novo sistema de regulação concebido a partir do que 
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denominou por “subgoverno”, isto é, das empresas e dos sindicatos trabalhistas e 

empresariais e da estrutura burocrático-administrativa meritocrática racional legal. 

Compreendeu, inicialmente, que estava em curso uma crise generalizada do 

Estado na quase totalidade das sociedades modernas, nos anos 1980 e 1990. No caso 

brasileiro, esta crise vinculava-se diretamente à perda de capacidade do Estado de manter 

o financiamento do desenvolvimento econômico e de se conservar na condição de 

condutor/indutor do processo de modernização e de industrialização (MARQUES, 1991, 

p. 2). 

Para Marques (1991), a desestatização e a liberalização e abertura da economia, 

embora necessárias, podia estabelecer novos obstáculos para o livre empreendimento 

econômico. Tais processos podiam levar a uma afirmação do estatismo por outro 

caminho, qual seja, a hipertrofia do necessário papel do Estado-regulador demandado 

num “futuro próximo” à medida que a desestatização avançasse. Portanto, existia o 

“perigo” de que o governo viesse substituir a presença ou intervenção direta do Estado 

em favor de um controle indireto ou normativo pela via da regulação. Segundo o autor: 

 

(...) não é o governo que organiza a economia. Aliás (...) o Estado atua 

como elemento perturbador da ordem econômica, introduzindo nela um 

fator de instabilidade e insegurança. A rigor, o papel do Estado, do 

ponto de vista regulatório, deveria ser o de institucionalizar a 

organização existente (...), isto é, aduzindo a dimensão valorativa e 

normativa à base factual e operacional estabelecida pelos próprios 

agentes (MARQUES, 1991, p. 3).  

 

Compreendeu-se que o Estado, para que pudesse cumprir uma função 

eminentemente normativa, devia, preliminarmente, ser “desideologizado”, posto que não 

podia elaborar representações coletivas válidas para toda a sociedade à medida em que se 

vinculasse a determinada corrente de pensamento (ideologia). Afirmou que no Brasil a 

ideologia não estava presente nas origens do intervencionismo estatal, mas ao se articular 

com ela em certa altura, constituiu uma das suas piores sequelas. Ela concorreu 

decisivamente para a configuração de uma tecnocracia que, por sua vez, conformou uma 

cultura política corporativista, isto é, uma ideologia que, como toda e qualquer ideologia, 

aspirou se converter em norma válida para toda a sociedade
258

. 
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A economia tinha passado a ser regida pela política, nela incluída o direito, e não 

mais pelo mercado. Desse modo, a competição econômica deslocou-se do mercado para a 

política, com grupos organizados para acercar-se do poder, instituindo uma “democracia 

de pressão” ao invés de uma “democracia de direito”. Os próprios direitos de propriedade 

ficaram à “mercê do poder político”. Assim, o direito tornou-se redistributivista, isto é, o 

fato de poder estar sujeito a pressões e disputas fazia com que leis fossem transformadas 

para atender a determinados grupos sociais e de vigência cada vez mais reduzida.  

O Estado-empresário sacrificou o Estado-social nesse esforço de 

condução/indução da modernização econômica e industrial. Com a liberalização política 

e econômica, o Estado-empresário desapareceria ou seria reduzido e o Estado-social seria 

fortalecido. Por outro lado, o Estado-regulador estava sendo expandido, isto é, o Estado 

produtor de bens e serviços evoluía para a condição de Estado produtor de normas – o 

Estado administrativo dava lugar ao Estado normativo (MARQUES, 1991, p. 2 e 3). 

Segundo o autor, o Estado:  

 

(...) ao tomar a dianteira do desenvolvimento econômico, agiu por força 

das circunstâncias históricas antes que por iniciativa própria. (...) O que 

há de irônico, repita-se, é que, para sair de cena – ou, pelo menos, do 

primeiro plano ou proscênio da atividade econômica –, o Estado terá 

que seguir uma estratégia de retirada, ao passo que, ao investir–se no 

comando do processo, fê-lo à revelia de qualquer estratégia. (...) De 

resto, o Estado estará se retirando de setores nos quais nunca deveria ter 

entrado ou dos quais já deveria ter saído há mais tempo. (MARQUES, 

1991, p. 7 e 8) 

 

Para Marques (1991), o Estado tinha que ter uma verdadeira estratégia de retirada 

da atuação direta e da regulamentação do mercado. Devia assumir uma espécie de 

protagonismo 'desintervencionista', 'desestatista' e 'desregulamentador'. Nessa 

perspectiva, o Estado não saía de “cena”, mas assumia um novo papel na “cena”. 

Para Marques (1991), o Estado, monopólio legítimo da violência e aparato de 

coação legal, não devia estender o seu poder indiscriminadamente na economia. Este 

nível da vida social devia ter uma espécie de “subgoverno” à sua frente, cujos atores 

fundamentais seriam as empresas privadas e os sindicatos trabalhistas e empresariais 

(MARQUES, 1991, p. 9 e 10). 

O subgoverno da economia estava comprometido com a institucionalização e o 

ordenamento das atividades produtivas tal como o Estado, porque prezava a proteção da 

propriedade e as boas condições para a maximização de ganhos. Por isso, desenvolvia 
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funções governamentais, tendo em vista a maior racionalidade da organização 

econômica. 

Para Marques (1991), complementarmente, um novo Estado devia ser 

conformado. Do período colonial à Revolução de 1930, o Estado tinha sido capturado 

pelas elites agrárias, que impuseram uma ordem privada avessa ao Estado e que a ele 

havia se oposto como uma espécie de contragoverno. Tinha instituído uma ordem 

tradicional, patrimonialista e agrária. Após 1930:  

 

(...) para instaurar a organização política nacional, o Estado precisou de 

aliados e foi buscá-los na burguesia nacional emergente, que liderou o 

processo de industrialização do país e desbancou as elites agrárias 

vinculadas ao antigo regime patriarcalista. No final das contas, criou-se 

uma nova ordem privada, que viria a se tornar sócia do Estado e, 

portanto, governista, dando origem ao presente cartorialismo  

empresarial. (MARQUES, 1991, p. 13) 

 

Uma nova organização política nacional devia suplantar o “cartorialismo 

empresarial”. A burocracia racional-legal era a base da poliarquia e representava a forma 

de governo mais condizente com a democracia econômica e participativa. Nessa forma de 

governo se verificava o pluralismo dos centros de decisão e a estabilidade entre eles – 

Estado e grandes empresas. Estabelecia uma espécie de paridade no qual o Estado se 

salientava como o primeiro entre seus pares, com função normativa estrita, antes que 

como o tutor de perfil dirigista (MARQUES, 1991, p. 15). 

O novo modelo econômico deveria se dirigir mais pela norma e menos pela 

lei/regulamento, visto que estes últimos eram frutos de constantes redefinições. Portanto, 

não devia ocorrer a predominância do Poder Executivo (e do Estado administrativo, 

aquele no qual o direito administrativo sobrepujava os demais ramos jurídicos). 

A desregulamentação pressupunha a constituição das agências reguladoras, 

orientadas por normas genéricas bem constituídas. Estas agências iriam assegurar uma 

espécie de autorregulamentação do mercado
259

. 

Para Marques (1991), o sucesso da desregulamentação dependia da sorte de outros 

programas correlatos e afins, tendo em vista extirpar os resquícios patrimonialistas ou 

tradicionalistas e as variantes dirigistas e populistas. Para tanto, destacou a articulação do 
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Programa Federal de Desregulamentação ao Programa Nacional de Treinamento de 

Servidores (Gerenciado pela Escola Nacional de Administração Pública – ENAP
260

), o 

surgimento de novas carreiras de Estado e recrutamento quadros técnicos de elevada 

qualificação, a formação de instâncias ou órgãos de formação e recrutamento regido por 

critérios de excelência e qualidade, a capacidade de reprodução capilarizada destas 

orientações em todas as instâncias do Poder Executivo e a conformação de uma cultura 

organizacional que se estendesse do Estado para a sociedade e das empresas para o 

Estado. 

A questão da governabilidade, nesse contexto de transição, dependia do quanto de 

coerção e do quanto de adesão (ou aceitação) eram necessários para por em prática esta 

nova política pública e fazer cumprir a legislação econômica. Essa “dosagem” estava 

condicionada pelo grau de tradicionalismo (ou de modernidade) presente na cultura 

organizacional da sociedade brasileira (MARQUES, 1991). 

As empresas obedeciam à regulação devido ao compromisso moral ou intelectual 

com os objetivos da regulação, a crença na justeza dos procedimentos, a pressão exercida 

sobre ela (por parte de concorrentes, clientes, trabalhadores, governos), a preservação de 

autoimagem de cumpridora da lei e o receio de detenção e punição. A coação era 

necessária não somente para controlar o transgressor da lei, mas também para legitimar a 

intervenção governamental, que tinha como base a submissão voluntária. 

Para Marques (1991), no Brasil era comum a existência de duas instâncias e 

funções, o que representava um obstáculo para este Estado normativo. Um conselho, de 

elaboração de política ou parâmetros de regulação (que devia ser mais formal e geral), e 

um executivo e específico a ele articulado. Mas o primeiro tendia a se tornar decorativo. 

Neste contexto, marcado por instâncias e funções que acentuavam a incerteza e 

agravavam a instabilidade, ocorria uma inclinação no sentido de chamar os técnicos, 

convocar os especialistas e mobilizar os recursos de competência profissional disponíveis 

na sociedade. 

Para Marques (1991), a reforma administrativa e a modernização do serviço 

público devia ser orientada pela burocracia técnico-profissional, composta de peritos 

(experts) e especialistas, que tendia possuir maior racionalidade e menor sensibilidade ao 

legal, e pela burocracia auxiliar ou administrativa, encarregada do apoio logístico ou 

administrativo, da atividade-meio de natureza escritural que constituem o serviço público, 
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que tendia possuir menor racionalidade e maior sensibilidade ao legal. Como a burocracia 

técnico-profissional tendia predominar, visto que o Estado aprofundava uma dimensão 

tecnocrática institucional, era necessário ampliar o número de profissionais do Direito na 

burocracia técnico-profissional, de modo a proporcionar a redução da taxa de erros e 

impropriedades jurídicas dos atos do governo, a elevação do nível de proteção aos 

direitos de propriedade e aos contratos e a diminuição dos custos de transação e de 

informação da sociedade. Portanto, a defesa que Marques realizou no sentido de instituir 

mecanismos de controle da burocracia técnico-profissional e de estimular uma “economia 

do direito”, posto que a tentação tecnocrática configuraria irresistível, apontou na direção 

da recomposição da elite político-administrativa, com ampliação de espaços para o 

segmento representado pelo bacharel de Direito. 

A cartorialização era a captura do regulador pelos ‘agentes regulados’. Com 

efeito, o capitalismo cartorial, ao marginalizar-se da concorrência, se esclerosava 

organizacionalmente e se atrasava tecnologicamente. 

Neste contexto, a “população” deixava de considerar o ordenamento jurídico 

como um sistema válido para toda a sociedade, isto é, passava a ser visto como um 

complexo de regras aplicáveis para atender a determinados grupo de interesses. Assim, a: 

 

(...) falta de consciência jurídica por parte do povo constitui séria 

ameaça à governabilidade na medida em que, a ausência de normas 

capazes de sensibilizar a população (anomia), pode levar os extratos 

menos favorecidos economicamente, os chamados “descamisados”, a 

situações extremas de eventual ruptura da ordem pública e até mesmo o 

estado de convulsão social. (MARQUES, 1991, p. 34) 

 

Para Marques (1991), a profunda desigualdade de renda presente na sociedade 

brasileira não podia influenciar a política e o direito. Para tanto: 

 

(...) deve-se evitar a todo custo que o sistema legal seja utilizado para 

fins redistributivista, de modo que não resulte daí uma divisão da ordem 

jurídica segundo níveis de renda, dando lugar à contraposição entre 

direito dos ricos e direito dos pobres. (...) É necessário que o direito seja 

percebido e sentido como um capital de toda a sociedade e que o 

mesmo tenha como princípio a defesa dos direitos de propriedade. 

(MARQUES, 1991, p. 34 e 35) 

 

Marques (1991) concluiu que: 
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A forma mais eficaz de se conservar a vitalidade das agências e órgãos 

reguladores consiste em manter permanentemente aberto e desimpedido 

os canais de acesso à cidadania, especialmente a vida judicial. Com 

efeito, o cidadão comum, sujeito de direitos individuais e sobretudo, na 

esfera econômica, titular de direitos do consumidor, é que representa, 

em última instância, o agente revitalizador do processo regulatório, 

capaz de resgatar aqueles órgãos e agências governamentais do 

cativeiro econômico, rompendo, com isso, o ciclo de decadência 

institucional. (MARQUES , 1991, p. 41). 

 

Sobre a atuação dos sindicatos, salientou que na Europa e no “mundo 

industrializado” em geral ocorria um declínio dos sindicatos. As negociações coletivas 

perderam terreno para as negociações individuais, o pluralismo sindical rompeu com a 

unicidade sindical, o fim da estabilidade no emprego enfraqueceu a mobilização das 

categorias e a flexibilização dos contratos de trabalho e a terceirização rompeu com a 

unidade geral das categorias. Esse declínio foi possível graças a ação política 

modernizadora liberal envolvendo dinheiro e capital político no sentido de debilitar o 

poder dos sindicatos e flexibilizar o mercado de trabalho. Neste contexto, ocorreu a 

evolução do direito na direção de um individualismo de feição moderna (MARQUES, 

1991, p. 45). 

No Brasil, o atraso em matéria de relações de trabalho tinha gerado uma estrutura 

sindical corporativa contrária à modernização do país. Em situação extrema, como o da 

organização e mobilização dos trabalhadores portuários, devia ser adotada uma ação 

repressiva e conduzir a modernização
261

. O método mais eficaz para desencadear a 

modernização dos portos podia ser o peruano, pela via da ocupação militar dos mesmos, 

ou o endurecimento a “la Thatcher”, mas conduzido com base na recusa do método da 

negociação, que era próprio da burocracia, avesso ao conflito e favorável ao 

entendimento e pactuação, o que representava a acomodação e a não mudança. Qualquer 

oportunidade de retomar a negociação era a anulação de um resultado único e definitivo, 

que seria a eliminação da estrutura corporativista
262

 (MARQUES, 1991, p. 50). 
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 A problemática portuária brasileira, na perspectiva do autor, articulou monopólio sindical 

(corporativismo sindical), monopólio empresarial (cartorialismo empresarial) e monopólio estatal 

(regulação burocrática). O programa de reestruturação e modernização dos portos tinha como objetivos 

equalizar os custos e qualidade dos serviços portuários aos parâmetros internacionais, reduzir o tempo de 

permanência do navio no porto, diminuir o número de trabalhadores necessários, entre outros. 
262

 Observe que esta estratégia política fez-se presente na chamada “greve dos petroleiros de 1995”, 

articulada entre os petroleiros e outras categorias como telefônicos, eletricitários, funcionários das 

universidades federais e servidores públicos federais, cujas datas bases ocorreriam em maio daquele ano. O 

Governo Fernando Henrique, empossado em janeiro de 1995, não reconheceu o acordo firmado entre 

representantes das categorias/CUT e altas autoridades do Governo Itamar Franco (1992-1994) para 

recompor as perdas salariais que essas categorias haviam sofrido com o Plano Real, estabelecido no 
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Em resumo, o autor propunha que o país realizasse a transição para um quadro de 

vitalização do subgoverno (empresas e sindicatos de trabalhadores) e de 

institucionalização das agências de regulação econômicas com funções normativas e 

diretivas. Portanto, um processo de institucionalização de empresas e sindicatos e de 

agências econômicas, associados à tarefa de governar, dando fim ao Estado 

intervencionista econômico-administrativo. Todavia, esta nova institucionalização devia 

ser encaminhada nos planos econômico-setoriais, pelo alto, à revelia de pactos sociais e 

entendimentos nacionais, de escopo mais ambicioso e, por isso mesmo, mais vago e 

retórico (MARQUES , 1991 , p. 55). 

Ao Estado colocava-se o desafio de governar e regulamentar menos e normalizar 

mais – legislar no sentido de criar leis que fossem verdadeiras normas, isto é, abstratas, 

genéricos e universais. Para Marques (1991, p. 57):  

 

(...) a função primordial do Estado não é a de executar, mas, sim, a de 

servir como órgão do pensamento social – portanto, sua função é 

pensar. O ideal, pois, seria que as leis durassem indefinidamente, os 

programas tivessem duração determinada e os órgãos permanentes 

fossem em pequeno número. 

 

Nessa perspectiva era preciso formar uma burocracia de tipo racional e legal, na 

qual o servidor público servisse ao cargo, não se sentindo dono do cargo. A criação de 

um sistema de consultoria por meio da concessão de bolsas, a exemplo do MEC, que 

integrasse docentes do ensino superior aposentados no ministério, estava coerente com a 

orientação voltada para atrair para o serviço público pessoas competentes e possuidoras 

de expertise. Segundo Marques (1991, p. 59), “a modernização é o processo do qual a 

                                                                                                                                                  
Governo Itamar Franco, sob o direcionamento do Ministério da Fazenda, na gestão do então ministro 

Fernando Henrique. O não reconhecimento do acordo representava uma provocação premeditada para levar 

os petroleiros e demais categorias à greve, envolvendo diretamente a Central Única dos Trabalhadores. A 

retenção do gás de cozinha pela direção das refinarias, desencadeando um processo especulativo em torno 

desse gás por meio do mercado negro e da cobrança de ágio, e a campanha de mídia contra o movimento, 

com discursos como “a greve é contra o país” e “a greve é uma ação de revanche ao resultado eleitoral”, 

levou o movimento, a CUT e o movimento sindical em geral para a defensiva em relação à opinião pública, 

concorrendo para a diminuição da capacidade de resistência à agenda política neoliberal, com destaque para 

as privatizações que viriam a ocorrer. Essa greve colocou pela primeira vez, de fato, a política neoliberal no 

Brasil em xeque, bem como explicitou mais uma vez os limites da democracia liberal representativa e a 

tutela militar do regime por meio, respectivamente, do desaforo ao acordo estabelecido com o governo 

anterior (com franco respaldo do Poder Judiciário) e do cerco das refinarias por tropas e brindados 

militares. Maiores informações sobre esta greve pode ser encontrada na entrevista concedida por Antônio 

Carlos Spin, presidente da Federação Única dos Petroleiros à Revista Teoria e Debate, nº 29 – 

junho/julho/agosto – 1995. São Paulo, Fundação Perseu Abramo. 
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modernidade seria meta, o objetivo final. Significa dizer que não só o governo, mas, 

também, o empresariado e os trabalhadores devem caminhar na mesma direção”. 

Nessa perspectiva, a modernização das relações de trabalho, de modo a obter 

maior flexibilidade no mercado de trabalho, era imprescindível. Em especial:  

 

(...) numa economia que, dado a sua dimensão demográfica, já não 

admite que se continue raciocinando unicamente em termos de pleno 

emprego, devendo, por força, pensar-se, como sugere a própria 

expansão do setor informal, em modernidade não ortodoxas de 

ocupação da abundante mão-de-obra, tão abundante quanto redundante 

e desqualificada. (MARQUES, 1991, p. 59) 

 

Carlos Alberto Ramos (1992) pautou o debate teórico acerca da flexibilização no 

âmbito do IPEA e dos Governos Collor e Itamar Franco ao estudá-la tendo como 

referência alguns dos modelos teóricos mais difundidos e, com base em conclusões a 

priori nos mesmos, analisar experiências de países da OCDE durante os anos 1980. Se o 

objetivo imediato era a identificação de como a flexibilidade se apresentava nos modelos 

e nos supostos resultados por ela acarretados em alguns países da OCDE, o objetivo 

mediato era proporcionar parâmetros para a definição da forma que a flexibilização 

deveria assumir na realidade do país, em especial a do mercado de trabalho, no processo 

de reestruturação econômica em curso mediante a liberalização e abertura da economia.   

Ramos (1992, p. 6 e 7) estabeleceu como parâmetro inicial a conceituação de 

‘flexibilidade’. Conceituou flexibilidade a partir da contraposição à abordagem que a 

Escola Neoclássica tradicional realizava acerca da flexibilidade, para a qual era a negação 

da rigidez no mercado oriundo de obstáculos à livre relação entre oferta e demanda. Por 

outro lado, alinhou-se ao conceito proposto por Boyer, segundo o qual a “flexibilidade é 

geralmente definida como a aptidão de um sistema ou subsistema a reagir às diversas 

pertubações (...)” (apud RAMOS, 1992, p. 6). Nessa perspectiva, não havia um modelo 

universal de flexibilização apoiado apenas nas relações entre oferta e demanda
263

. 

A flexibilidade se subdividia em uma dimensão microeconômica e uma 

macroeconômica (RAMOS, 1992, p. 11-16). Na perspectiva microeconômica, a 

flexibilidade traduzia a possibilidade de um agente econômico poder a todo momento 

reconsiderar suas escolhas de forma a manter a optimalidade de sua decisão. Ela adquiria 

importância em uma economia onde as decisões fossem tomadas ao longo do tempo e 

                                                 
263

 Procurou, ainda, qualificar e especificar o conceito subdividindo-o em  flexibilidade pessoal, no campo 

da microeconomia, e flexibilidade do sistema, no campo da macroeconomia. Todavia, não ignorando a 

interdependência entre as duas dimensões de flexibilidade. 
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esse tempo carregasse risco e/ou incerteza, isto é, a interdependência temporal das 

decisões fizesse com que a conduta do presente determinasse as alternativas futuras 

possíveis, ou que as decisões de hoje minimizassem as restrições futuras. 

Do ponto de vista de uma empresa que comparasse o objetivo a ser otimizado e o 

estado alcançado, e identificasse um distanciamento entre “objetivo” e “estado”, teria 

duas alternativas de ajuste: internalizar o ajuste, operando mudanças dentro da própria 

empresa para alcançar o ajuste, e que estas fossem compatíveis com a nova situação; ou 

externalizar o ajuste, remetendo sobre terceiros os custos do ajuste
264

. 

A flexibilidade interna na microeconomia estava relacionada à procura de uma 

organização interna flexível (ou maleável), capaz de se adequar às variações da 

conjuntura. A flexibilidade interna poderia ser funcional, quando consistisse na 

capacidade de cada empregado realizar diversas tarefas dentro da empresa, isto é, de 

possuir uma competência polivalente que permitisse a ele se adaptar de forma 

relativamente rápida às mudanças tecnológicas em curso nas conjunturas
265

; salarial, 

quando se apoiasse na individualização total dos salários, abrindo espaços para múltiplas 

possibilidades intermediárias, como fundos de salários (arbitragem 

salários/investimentos), participação nos lucros e combinações macro (mínimo social 

garantido) com flexibilidades micro (empresa e indivíduo); quantitativa
266

, quando 

orientada pela busca da empresa por um gerenciamento eficaz das flutuações no nível de 

atividade econômica, a partir das horas trabalhadas pelo pessoal ocupado
267

, e 

subterrânea, quando baseada em uma atividade econômica não declarada às autoridades 
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 Do ponto de vista de um trabalhador, cuja relação com o patrão é estabelecida por meio de contrato, 

formal ou tático, também comporia “objetivo” a ser alcançado e o “estado” de materialização desses 

objetivos. Todavia, diferentemente do patrão, que avaliaria em função de custo e de ganhos em relação ao 

seu capital, o trabalhador, avaliaria a relação “objetivo/estado” em face de outras alternativas contratuais, 

orientada por novo “objetivo” e que, no decurso do tempo, estabeleceria novo “estado”, ou simplesmente 

preservando a situação “objetivo/estado” presente. 
265

 Esta competência poderia ser proporcionada por instituições públicas, a exemplo da Alemanha, ou 

privadas, a exemplo do Japão, sendo esta última realizada pelas próprias empresas, que passariam a se 

interessar por preservar o capital investido na formação, somente possível por meio de incentivos e 

contratos de trabalho em longo prazo. Esses processos de formação tenderiam a reduzir a resistência dos 

segmentos dos trabalhadores beneficiados por esses processos formativos à reengenharia tecnológica que 

periodicamente ocorresse, de um lado, e a despertar nas empresas e nos trabalhadores a necessidade de 

manutenção de contratos de trabalho longos, de outro (RAMOS, 1992). 
266

 Esta flexibilidade materializa uma clara reação à relação capital/trabalho desenvolvido no âmbito do 

pacto fordista, quando a formação das rendas dos trabalhadores tendeu a se tornar mais coletiva – salários 

indiretos (salário-família, seguridade social), salário mínimo, indexação sobre o custo de vida, negociação 

coletiva, promoção automática por antiguidade, que formaram, a partir de uma perspectiva micro, os 

salários rígidos, sem relação com parâmetros exógenos (seja indivíduo, empresa ou conjuntura) – e menos 

relacionada com o desempenho do individuo, da empresa ou mesmo da conjuntura. 
267

 Dado um nível de emprego, ela indicaria em que medida a empresa poderia mudar a quantidade de 

trabalho utilizado. “O grau de flexibilidade assinalaria os limites em torno dos quais a empresa poderia 

variar as horas trabalhadas pelo ocupado e seus custos marginais” (RAMOS, 1992, p. 11). 
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administrativas com o objetivo de evadir-se de taxações ou contribuições (evasão de 

impostos, seguridade social
268

).  

A flexibilidade externa na microeconomia estava relacionada com a substituição 

de um ‘contrato de trabalho’ por um ‘contrato comercial’. O direito comercial tendia a 

estabelecer uma igualdade entre as partes, enquanto o direito do trabalho, historicamente, 

se constituía num meio de defesa dos trabalhadores assalariados, isto é, em marco legal 

ou institucional que regulamentava as relações capital/trabalho de modo a proteger os 

trabalhadores em face de oscilações de mercado e/ou do redesenho dos objetivos das 

empresas. Assim, reduzia a capacidade das empresas em alterar, de forma rápida e com 

custos reduzidos, o número de trabalhadores em função da condição (ou ‘estado’) de 

mercado. Essas restrições ou inflexibilidades impostas à capacidade das empresas eram 

quantitativas, na medida em que as quantidades não poderiam se ajustar de forma 

imediata e/ou envolveriam custos significativos. A reversão desta realidade, qual seja, 

reduzir a garantia da seguridade ou estabilidade no emprego, era denominada 

‘flexibilidade quantitativa externa’ (RAMOS, 1992). 

As restrições ou inflexibilidades que incidissem sobre a capacidade das empresas 

em ajustar-se de forma quantitativa em termos de mercado e/ou objetivo decorreriam, 

fundamentalmente, das intervenções governamentais ou intervencionismo estatal sobre o 

mercado de trabalho por meio da legislação trabalhista e da legislação sindical. Enquanto 

a primeira assegurava em lei aspectos como segurança no emprego e piso salarial, a 

segunda atuava sobre estes aspectos (ampliando-os) e sobre outros, por meio de 

iniciativas como convenções coletivas e contrato nacional de trabalho. Os resultados 

desses últimos instrumentos jurídico-políticos podiam incluir, inclusive, algum tipo de 

estabilidade no emprego. 

                                                 
268

 É considerado, ao mesmo tempo, uma forma extrema de flexibilidade, pois não existiria relação 

contratual entre empregadores e empregados e um indicador das demandas de flexibilidade, pois seria uma 

condição necessária e não-legal para assegurar a continuidade do empreendimento pela retirada das 

taxações e contribuições do custo de capital. Essa flexibilidade poderia gerar competitividade e 

acumulação, mas fundamentalmente no curto prazo e sem ganhos de produtividade. A segmentação dos 

trabalhadores entre aqueles que possuem certa estabilidade (proteção legal, incentivos), formado por 

trabalhadores qualificados empregados nos setores e empresas tecnologizados e de elevada produtividade, e 

aqueles totalmente desprotegidos (desincentivados), formado por trabalhadores com pequena qualificação 

empregados nos setores e empresas tecnologicamente arcaicos e de extremamente baixa produtividade, 

também concorria para a falta de correspondência entre microeconomia e macroeconomia, posto que toda 

segmentação implicaria uma rigidez e a consequente ausência de flexibilidade comprometeria a eficácia da 

economia. Se a economia subterrânea incentivaria a segmentação a nível macroeconômico, 

paradoxalmente, a flexibilidade que introduz para cada firma individual alimentaria uma rigidez na 

economia como um todo (RAMOS, 1992). 
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A flexibilidade externa podia assumir outras formas, não necessariamente 

quantitativa. A exteriorização podia ser jurídica, envolvendo subcontratos ou trabalho 

temporários cujo principal objetivo era evitar as restrições jurídicas a serem respeitadas 

em todo o contrato trabalhista; e organizacional, evitando que trabalhadores a domicílio 

ou trabalhadores independentes ou autônomos usufruíssem de direitos trabalhistas, na 

medida em que o contrato de trabalho, sendo regido pelo direito comercial, permitia 

tangenciar os referidos direitos. Assim, a exteriorização jurídica e organizacional, ao 

substituir um contrato laboral por outro comercial, flexibilizava o mercado de trabalho ao 

permitir que a sensibilidade entre os preços (salários ou remunerações) e a quantidade 

fosse rápida e fluida, transferindo os possíveis choques e/ou pressões econômicas sobre 

terceiros. Ramos (1992) não relacionou estes aspectos ‘positivamente’, isto é, a 

acumulação do capital de forma mais alargada; mas tão somente ‘negativamente’, isto é, 

o capital criando e/ou usufruindo de um espaço de manobra em face de conjunturas 

futuras desfavoráveis.  

A flexibilização permitia aos empresários saírem de uma posição defensiva à 

priori, em face de conjunturas econômicas futuras de retração econômica, ainda que 

indeterminadas. Portanto, contratavam mais no presente quando não mais temessem o 

futuro, visto que prontamente podiam realizar os ajustamentos econômicos com pequenos 

custos, como demissão e bancos de horas. Estabelecia um paradoxo: a contratação de 

trabalhadores nas empresas aumentava mediante a maior facilidade de demitir 

trabalhadores no futuro. 

A flexibilidade guardava relação direta e complexa com incentivo, disciplina e 

produtividade do trabalho, bem como estes elementos se inter-relacionavam entre si. 

Todas estas relações e inter-relações estavam condicionadas aos espaços 

microeconômicos (dados pelos aspectos legais e institucionais) e macroeconômicos (dado 

pela taxa de desemprego). A relação entre a maior ou menor estabilidade no emprego e o 

desempenho microeconômico tinha origem nos desdobramentos em termos da 

produtividade, no contexto da rigidez (ou inflexibilidade) quantitativa externa
269

. 
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 O primeiro tipo de relação entre flexibilidade e produtividade relaciona seguridade no emprego e 

incitação (ou incentivo) ao trabalho. Poder-se-ia apresentar quatro cenários possíveis. Onde os dois tipos de 

seguridade são reduzidos (isto é, flexibilidade legal/institucional e elevada taxa de desemprego), haveria 

uma tendência para uma grande incitação ao trabalho; onde a empresa oferece uma seguridade mínima (isto 

é, ocorre flexibilidade legal/institucional, mas a empresa estabelece no contrato de trabalho sob direito 

comercial algumas pequenas concessões) e o desemprego é baixo (portanto, grande probabilidade de 

encontrar emprego), haveria uma tendência à pequena capacidade de incitação ao trabalho; onde os dois 

tipos de seguridade sejam elevados (isto é, inflexibilidade legal/institucional e pequeno desemprego), 

haveria uma tendência à pequena capacidade de impor incitação ao trabalho; e onde a seguridade dada pela 
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Do ponto de vista macroeconômico, a flexibilidade do mercado de trabalho foi 

definida a partir da rapidez e magnitude das respostas do mercado ante os choques 

exógenos. Esses ajustes podiam originar-se tanto nas quantidades (emprego) como nos 

preços (salários). 

Embora na flexibilidade macroeconômica do mercado de trabalho o trade-off 

salário real-emprego constitua a principal variável, havia outras, com destaque para os 

custos fixos da mão-de-obra, os salários relativos, o sistema de informação, a mobilidade 

geográfica e a rotatividade da mão-de-obra. 

Ramos (1992) destacou duas correntes de interpretação do trade-off salário real-

emprego. A análise neoclássica tradicional, na qual, sob a hipótese de preços (salários) 

flexíveis, o equilíbrio atingido seria automaticamente o de pleno emprego. Essa análise 

admitia a ocorrência de um desemprego transitório devido a problemas como de 

readaptação do trabalhador e de informação, mas a sua permanência seria oriunda de 

desequilíbrios provocados pela intervenção de forças extramercado (a exemplo de 

sindicatos exigindo salários acima de seu nível de equilíbrio e governo estabelecendo 

pisos salariais). Em síntese, os desequilíbrios no mercado de trabalho se originavam no 

próprio mercado de trabalho e, mais especificamente, na falta de flexibilidade dos 

salários reais. E ainda a análise keynesiana, que sustentava que os problemas do 

desemprego se originavam fora do mercado de trabalho. Ela decorria, fundamentalmente, 

da ausência de uma demanda efetiva que, via produção, sustentasse a demanda de 

trabalho. Estas duas análises clássicas acomodam diversas análises delas derivadas. 

O custo da mão-de-obra devia incluir o custo fixo e o custo que varia segundo a 

utilização. Os custos fixos envolviam custos com procura e contratação, formação, 

desligamentos (certas cotizações sociais pagas em função dos ocupados em um 

determinado montante por trabalhador). As principais consequências dos custos fixos 

eram a elevação no custo de cada trabalhador com respeito à hora trabalhada, fato que 

induzia os empregadores a elevar a quantidade de horas trabalhadas por ocupado; a 

                                                                                                                                                  
empresa é elevada (isto é, flexibilidade ou inflexibilidade legal/institucional, mas com contrato de trabalho 

sob direito comercial, completando ou garantindo a seguridade) e a taxa de desemprego é significativa, 

haveria uma tendência à grande capacidade de incitação ao trabalho. O segundo tipo de relação entre 

flexibilidade e produtividade emergiria da capacidade das empresas em adequar o nível de pessoal ao 

produto (por exemplo, em uma perspectiva microeconômica, se os salários nominais são rígidos, essa 

queda da produtividade durante uma recessão poderia incentivar recomposições de margens via elevação de 

preços e o trade-off inflação-desempenho se reduz, enquanto que em uma perspectiva macro, uma redução 

da produtividade durante a recessão poderia diminuir as possibilidades de recuperação via mercado externo 

(RAMOS, 1992, p. 10). 
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elevação do custo da mão-de-obra com respeito ao capital, que podia incentivar a 

substituição de trabalho por bens de capital, ou, em sentido contrário, a substituição de 

trabalhadores qualificados por não-qualificados (mais produtivos por menos produtivos), 

e a redução do nível de emprego quando os custos de formação forem assumidos pela 

empresa e ocorrer coetaneamente elevação dos salários acima do nível de emprego 

(RAMOS, 1992, p. 13 e 14). 

Os custos da informação (seguro-desemprego), a partir de estratégias individuais, 

se transformava em uma variável que reduzia o custo da procura de informação e elevava 

o salário de reservação. Deste ponto de vista, o seguro-desemprego poderia tornar o 

mercado de trabalho mais rígido. Além de apregoar uma redução do valor e duração de 

toda assistência ao desempregado, as políticas que se deduzissem da teoria exposta 

deveriam procurar outorgar maior transparência do mercado para elevar o grau de 

flexibilidade. 

A rotatividade foi definida como a mudança de contrato do trabalhador entre 

diferentes empregadores mantendo-se a categoria ocupacional fixa. Em termos 

microeconômicos, foi definida como a capacidade das empresas contratar e demitir mão-

de-obra com mínimas restrições legais, institucionais e econômicas. Em termos 

macroeconômicos foi definida como a capacidade de flexibilidade quantitativa da 

empresa. 

A taxa de rotatividade reduzida não implicava em rigidez no mercado do trabalho, 

mas se ela estiver alta ocorria flexibilidade no mercado. Sob certos contextos, 

estabilidade nos postos de trabalho podia se articular à produtividade elevada; por outro 

lado, a segmentação no mercado de trabalho tendia a reduzir a rapidez e a magnitude dos 

possíveis ajustes e, portanto, da flexibilidade, a não ser que a força de trabalho 

apresentasse escolaridade e formação profissional que a permitisse se adaptar a 

ocupações diversas. 

A mobilidade podia ser ocupacional, assumindo grande importância nos contextos 

de mudança de tecnologia rápidos e estruturais – reestruturação econômica
270

, ou 

geográfica, em períodos de significativas mudanças estruturais, incluindo deslocamentos 

espaciais de polos econômicos dinâmicos, com consequente descompasso entre oferta e 
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 O sistema institucional de formação profissional mediante educação pode permitir que o perfil de oferta 

de trabalho seja compatível com a (nova) estrutura de demanda. 
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demanda de mão-de-obra na economia em termos ocupacionais e espaciais, tanto em 

termos quantitativos quanto qualitativos
271

. 

Os salários relativos são diferenciais salariais que decorrem de produtividades e 

desempenhos diferentes entre setores de atividade econômicos, e que, por sua vez, 

incentivam deslocamentos de mão-de-obra entre setores e/ou mudanças na formação 

profissional. Pode ocorrer uma relação entre salários relativos e inflação quando ocorrem 

ganhos de produtividade em determinados setores e estes forem em parte transferidos 

para os salários, sendo os mesmos repassados para outros trabalhadores de setores que 

não apresentaram ganhos de produtividade por conta da ação de sindicatos e centrais 

sindicais (por exemplo, estabelecendo contrato coletivo de trabalho que beneficie todos 

os trabalhadores). Gera-se a denominada “inflação de produtividade”. 

Ramos (1992) salientou que tanto os países que adotaram a flexibilidade defensiva 

(ou concorrencial) e os que adotaram a flexibilidade ofensiva (ou cooperativa) 

conduziram, respectivamente, o modo de regulação pelo mercado e o modo de regulação 

pela negociação centralizada, conseguiram superar o “dilema do prisioneiro”. Ambas 

conseguiram reduzir a taxa de desemprego e a taxa de inflação, bem como flexibilizar 

custos salariais nos ciclos de decrescimento do produto. 

Para Ramos (1992), os países que adotaram a estratégia cooperativa tinham 

alcançado maior produtividade e competitividade em relação aos países que adotaram a 

estratégia concorrencial, com centralidade na oferta e demanda no mercado e na 

separação entre concepção e execução. 

A obtenção de resultados qualitativos superiores da estratégia cooperativa 

decorriam da qualidade superior do trabalho que ela cria. Em tese, eles apresentam 

engajamento superior do trabalhador em relação à empresa, desenvolvimento maior da 

sua criatividade em função da menor distinção entre concepção/execução, vínculos mais 

efetivos com a empresa (mesmo considerando os trabalhadores da segmentação 

periférica), “direitos” estendidos aos trabalhadores da segmentação periférica assegurados 

nos contratos de trabalho, introdução de novas tecnologias negociadas com os 

trabalhadores e marco jurídico que assegurasse a negociação. 
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 A mobilidade geográfica internacional da mão-de-obra pode não afetar a flexibilidade do mercado de 

trabalho quando a demanda for grande. Quando ocorre uma imigração sul-norte e as economias centrais 

não podem absorver os imigrantes, pois vivem desaceleração do crescimento, tenderia a ocorrer uma 

segmentação do mercado do trabalho e redução da flexibilidade, ainda que a mesma pudesse ocorrer sob 

um contexto legal e institucional flexível. 
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Na perspectiva de Ramos (1992), as duas estratégias de flexibilização 

conseguiram, ao evitar o “dilema do prisioneiro”, um bom gerenciamento dos choques de 

curto prazo, tendo em vista a superação da crise dos anos 1970. Mas a superação desta 

crise ultrapassou em muito o referido gerenciamento, pois o contexto internacional 

mudou. 

Para Ramos (1992, p. 48), “a hierarquia na crescente internacionalização, a 

competitividade em nível mundial, a capacidade de planejar o investimento de longo 

prazo e o grau de segmentação econômica e social também estarão determinados pelas 

características da flexibilidade escolhida”. 

O autor, embora não tenha explicitado, demonstrou que a estratégia cooperativa 

era mais adequada à incorporação crescente de tecnologia de fronteira. A incorporação 

desta tecnologia, para que de fato proporcionasse maior produtividade e competitividade, 

tinha que se apoiar sobre as relações de trabalho que derivam do cooperativismo. A 

escolha de uma ou outra estratégia tinha que ser informada por uma estratégia mais 

global de inserção do país na divisão internacional do trabalho. A estratégia compunha 

um modo de regulação econômico-social e que, portanto, tinha que ser concebida como 

um todo coerente e integrado. 

Embora o autor tenha indicado a ocorrência de um crescimento econômico 

inferior dos EUA e de outros países que adotaram a estratégia concorrencial, o grande 

crescimento econômico norte-americano, entre 1992 e 2000, desautorizou posteriormente 

esta relação. Assim, a estratégia não pode ser considerada decisiva para explicar o 

crescimento do Produto Interno Bruto, mas fundamentalmente da produtividade e da 

competitividade. 

Ramos (1992) reconheceu que as estratégias de flexibilização podiam acomodar 

diversas configurações nos países, segundo a sua trajetória histórica e a sua ‘estratégia de 

desenvolvimento’. Todavia, se posicionou mais favorável à estratégia cooperativa, 

particularmente no Brasil, que em sua perspectiva já possuía uma elevada flexibilização 

do mercado de trabalho na forma da segmentação estabelecida entre trabalho formal e 

não formal, da presença de elevado número de desempregados, da intensa mobilidade 

regional, da profunda hierarquização salarial, entre outras. Pode-se depreender com base 

nessa argumentação de que, no Brasil, a flexibilização devia se restringir, basicamente, à 

flexibilização da forma de contratação da força de trabalho. 

Barros, Fogel e Mendonça (1997), com base nos dados da PNAD (1995), 

buscaram projetar perspectivas para o mercado de trabalho brasileiro, em 2005, com 
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destaque para o nível salarial e a taxa de desemprego para trabalhadores qualificados e 

não-qualificados
272

. Consideraram as variáveis representadas pelo nível de produção e o 

status tecnológico. 

Com cenário de crescimento de apenas 3% ao ano, a taxa de desemprego previsto 

aumentaria de 7,9% para 11,2%, e o salário real aumentaria 18%. Com cenário de 

crescimento de 6% ao ano, a taxa de desemprego declinaria para 3,3%, e o salário 

aumentaria 53%. Com estimativa de progresso tecnológico global para a economia como 

um todo de 2,2% ao ano, que foi a média de 1992/95, indicou vieses tecnológicos 

contrários à geração de emprego no setor primário, em particular quando comparação ao 

terciário, e também um forte viés contra a absorção de trabalhadores não-qualificados. 

Por exemplo, num extremo teria que o viés tecnológico levaria a uma queda de 2,7% na 

demanda por trabalhadores não-qualificados no setor primário ao ano, e um crescimento 

de 5,2% na demanda por trabalhadores qualificados no setor terciário. 

Mantido o cenário macroeconômico e o nível salarial constante, a oferta de postos 

de trabalho, em 2005, seria de 95 milhões (60 milhões para não qualificados e 35 milhões 

para qualificados e, portanto, bem superior à oferta de 72 milhões (53 milhões para não-

qualificados e 18 milhões para qualificados), de 1995, necessária para manter a taxa de 

desemprego constante. Por conseguinte, o mercado de trabalho deveria se ajustar, 

elevando o nível salarial e reduzindo a taxa de desemprego. 

Por meio da Tabela 9, observa-se que o nível de produção do setor primário 

cresceu de forma relativamente estável e segura entre 1980 e 1995. Este crescimento 

esteve fortemente marcado pela necessidade de ampliar exportações, tendo em vista o 

ajuste externo (equilíbrio das transações correntes primordialmente por meio de 

superávits comerciais), mas também de acompanhar o crescimento da população e da 

renda per capita e de atender com matérias primas a expansão da agroindústria. Assim, 

entre 1980 e 1995, a produção do setor primário cresceu aproximadamente 55%, a uma 
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 A PNUD (1995) indicou que a população em idade ativa era de 122 milhões, sendo que a PEA era de 72 

milhões de trabalhadores, com 66 milhões (92%) empregados e 6 milhões (8%) desempregados. No âmbito 

da PEA 53 milhões (74%) eram não-qualificados (com até 8 séries de estudos completados) e 17 milhões 

(26%) qualificados (com nove ou mais séries de estudos completados). A taxa de desemprego entre 

qualificados era de 7,5% e de não-qualificados era de 8,1%. Em termos da estrutura setorial do emprego, 

22% da PEA estava ocupada no setor primário (que contribuiu com 29% dos postos de trabalho de 

trabalhadores não-qualificados e 3% dos qualificados), 20% no setor secundário (que contribuiu com 22% 

dos não-qualificados e 17% dos qualificados) e 55% no setor terciário (que contribuiu com 48% dos não-

qualificados e 75% dos qualificados. A projeção para a PEA, em 2005, apontava que ela deveria crescer 

26%, alcançando 90 milhões, com 60 milhões (67%) de trabalhadores não-qualificados e 30 milhões (33%) 

de trabalhadores qualificados. As estimativas de crescimento da população qualificada era de 62% e da 

não-qualificada de 13% (BARROS, FOGEL e MENDONÇA, 1997). 
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taxa média anual de 3,0%, enquanto que a população economicamente ativa empregada 

neste setor cresceu apenas 0,8% (aproximadamente 1,5 milhão de postos de trabalho). 

Portanto, este crescimento ocorreu sobre as bases da mecanização e da quimificação 

agropecuária, com a geração de poucos postos de trabalho. Quando se desagrega o 

período, de modo a identificar apenas o período de 1992/95, verifica-se que ocorreu uma 

taxa de crescimento médio do nível de produção do setor primário de 4,3%, mas no 

mesmo período ocorreu uma redução de -0,7% dos postos de trabalho. Esta realidade 

decorreu, de um lado, do crescimento da economia mundial (em especial dos Estados 

Unidos e do Leste Asiático), demandando bens primários, e do processo de 

especialização produtiva em torno dos bens primários e semimanufaturados (e a 

consequente reprimarização do padrão de exportações), que teve início com a 

liberalização da economia, e, de outro, da incorporação das novas máquinas no campo, à 

exemplo das colheitadeiras de café e de cana-de-açúcar, responsáveis pela redução de 

posto de trabalho de centenas de milhares de trabalhadores assalariados e não-

assalariados. O setor primário, que representava 22% do emprego no ano-base (1985), 

recuou para 15%, em 2005. 

 

Tabela 9: Evolução do nível de produção* e emprego por setor de atividade – 

1980/95 

Ano 

Produto Emprego** 

Primário Secundário Terciário Primário Secundário Terciário 

1980 100,00 100,0 100,0 - - - 
1981 101,0 91,2 97,5 13,1 11,1 19,5 

1982 107,7 91,1 99,6 13,9 11,0 20,9 
1983 107,2 85,7 99,1 12,9 12,1 21,2 
1984 110,1 91,1 104,4 14,6 10,7 22,2 
1985 120,6 98,7 111,6 14,5 11,5 23,9 
1986 110,9 110,2 120,6 13,7 12,8 25,0 
1987 127,5 111,3 124,4 13,5 13,1 26,6 
1988 128,6 108,4 127,3 13,6 13,1 27,7 
1989 132,3 111,5 131,8 13,4 13,7 29,0 
1990 127,4 102,4 130,6 13,5 13,4 30,5 
1991 130,9 100,5 132,5 - - - 
1992 137,9 96,7 132,5 15,0 13,1 31,7 
1993 136,2 103,3 137,1 14,8 13,6 32,8 
1994 147,6 110,4 143,7 - - - 
1995 156,3 112,6 151,9 14,7 13,5 36,4 

Taxa média de crescimento anual 

1980/95 3,0 0,8 2,8 0,8 1,4 4,6 
1992/95 4,3 5,2 4,7 -0,7 1,0 4,7 

Fonte: Construída com base nas informações contidas no Anuário Brasileiro de Estatística (ABE) de 1994; 

exceto o nível de produção para 1995, que foi obtido da Conjuntura Econômica (agosto de 1996). 

Notas: *Índice de produto real. **Em milhões de trabalhadores. 
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O nível de produção do setor secundário, entre 1980 e 1995, cresceu de modo 

moderado e profundamente instável, sujeito a determinantes como choques externos, 

explosões inflacionárias e recessões econômicas. Este crescimento foi de 

aproximadamente 12,5%, a uma taxa média anual de 0,8%. A população 

economicamente ativa empregada no setor secundário aumentou em 2,5 milhões de 

trabalhadores, com uma taxa média de crescimento de 1,4%. Quando se desagrega o 

período, de modo a identificar apenas o período de 1992/95, observa-se que o 

crescimento do produto foi de 5,2%, com a geração de emprego de apenas 1%. Portanto, 

inverteu a lógica que vigorou nos anos 1980, quando a produção cresceu de modo inferior 

à geração de empregos – respectivamente, 0,8% e 1,4%. Esta inversão refletiu a 

incorporação de novas tecnologias e novos métodos de gestão, respectivamente, de base 

microeletrônica e de base flexível. As pedras de toque do impulso de reengenharia 

industrial, em curso no Brasil dos anos 1990, foram a abertura comercial (que elevou 

competitividade interna, falências, concordatas, fusões e incorporação de indústrias, com 

desdobramentos como o aprofundamento da centralização/concentração industrial), e a 

redução da taxa de câmbio real e das barreiras de importação (que reduziu os custos da 

incorporação das referidas tecnologias e métodos de gestão), no contexto de restrição e 

intensificação de competitividade no mercado interno. O setor secundário, que 

representava 21% do emprego no ano-base (1985), recuaria para 18%, em 2005. 

O nível de atividade do setor terciário, entre 1980 e 1995, cresceu 

aproximadamente 50%, com uma taxa média anual de 2,8%. No período, foram criados 

aproximadamente 16 milhões de postos de trabalho. Portanto, considerando em termos 

proporcionais, o crescimento do número de postos de trabalho (50%) esteve acima do 

nível de atividade (aproximadamente 75%). Quando se desagrega o período, de modo a 

identificar apenas o período de 1992/95, verifica-se que a taxa média do nível de 

produção subiu para 4,7% e a taxa média de geração de empregos também subiu para 

4,7%. Conclui-se que o setor terciário não realizou um processo significativo de 

informatização e automação e de reconversão flexível de gestão. Permaneceu utilizando 

intensamente o fator trabalho. O setor terciário, que representava 55% do emprego no 

ano-base (1985), elevaria para 65%, em 2005. 

Quanto à qualificação da mão-de-obra, a proporção de trabalhadores qualificados 

cresceria em todos os setores – passando de 26%, em 1985, para 34%, em 2005. Este 

crescimento estaria fortemente determinado pela terceirização, e não tanto pelo 
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crescimento da demanda por qualificação dentro de cada setor. Este crescimento seria de 

0,5% no primário, 5% no secundário e 6% no terciário. 

No contexto da elevação do salário real e da queda na taxa de desemprego, os 

trabalhadores qualificados se beneficiariam bem mais do que os não-qualificados: a taxa 

de desemprego, que era semelhante aos dois grupos no ano base (1985), passaria a ser 

bem menor para os trabalhadores qualificados (2%) do que para os não-qualificados 

(5,4%); o nível salarial dos qualificados elevaria 61%, dos não-qualificados 37%. A 

previsão do hiato apresentado entre qualificados e não-qualificados pressuporia um 

crescimento na qualificação da mão-de-obra de 26% para 33% – sendo o crescimento dos 

qualificados insuficiente para atender a demanda por qualificação, este hiato tenderia a 

desencadear um contínuo crescimento do hiato salarial por nível de qualificação. Os 

autores concluíram que o sistema educacional não teria acompanhado o progresso 

tecnológico, expandindo-se muito mais lentamente em relação ao viés tecnológico. Desta 

conclusão pode-se deduzir a compreensão de que a falta de uma maior elevação dos 

níveis de escolarização (e de formação profissional), teria comprometido uma maior 

elevação dos níveis salariais dos não qualificados. Estudos empíricos demonstram que 

esta realidade somente se aplica mediante a suboferta de trabalhadores qualificados 

(Boletim Técnico, 2010). 

As projeções realizadas por Barros, Fogel e Mendonça (1997) apontavam, de um 

lado, as demandas que a reconfiguração do modelo econômico desencadeado pelo 

processo de liberalização e abertura da economia acarretavam em termos de demanda por 

mão-de-obra qualificada. De outro, identificavam os setores que esta demanda seria mais 

urgente e de maior volume.  

Bonelli e Gonçalves (1998), realizando uma espécie de balanço sobre os efeitos 

que a liberalização e abertura da economia exerceu sobre a estrutura industrial brasileira e 

procurando indicar tendências possíveis do desenvolvimento desta estrutura, salientaram 

que no período 1990/93, sob recessão e abertura de mercado, as empresas tinham 

realizado um processo de ajustamento ao novo ambiente competitivo internacional por 

meio de programas de contenção de despesas e de racionalização dos métodos produtivos 

e dos perfis gerenciais, tendo em vista elevar a produtividade, aprimorar a qualidade dos 

produtos e reduzir a demanda de capitais de terceiros. Todavia, não identificaram o 

significado deste referido programa, qual seja, a transição do padrão tecnológico de base 

eletromecânico para o padrão tecnológico microeletrônico e do método de gestão da 

produção e de pessoal ‘fordista’ para o método de gestão da produção e de pessoal 
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‘flexível’, que a nosso juízo é parte integrante do padrão flexível-neoliberal de 

reprodução do capital. Também salientaram que a produtividade das empresas tinha se 

elevado para 7,5% ao ano e que a taxa média de investimento tinha passado de 14,8% do 

PIB, no período de 1990/93, para 15,5%, no período de 1993/96
273

. 

Bonelli e Gonçalves (1998), afirmando existir um “padrão normal” de 

desenvolvimento industrial em curso nos países centrais entre o advento da segunda crise 

do petróleo e o biênio 1989/90, marcado por aspectos como a redução da participação da 

indústria no PIB, a elevação da produtividade e a especialização produtiva industrial, 

buscaram avaliar se o país tinha se adequado a este ‘padrão’
274

. Concluíram que o país 

tinha realizado o processo de convergência ao “padrão normal” acima referido – que 

pode-se supor desencadeado pela liberalização e abertura da economia –, entre 1990 e 

1997, mas sem que houvesse ganho significativo de produtividade e de renda per capita. 

Este “padrão normal” tinha reduzido a participação da indústria em torno de 22,6% do 

PIB, sem a ocorrência de processos de desindustrialização, mas sim de ‘ajustamento’ da 

estrutura produtiva industrial. Nessa perspectiva, o viés pró-industrialização herdado do 

período de substituição de importações tinha sido superado, o que permitia a adoção do 

“padrão normal” como “instrumento útil” para a construção de cenários futuros, tendo em 

vista o desenvolvimento industrial brasileiro ao longo das duas décadas vindouras. 

Concluíram que o desenvolvimento industrial brasileiro tinha atravessado um 

extenso e difícil processo de ‘ajustamento’ durante o período de 1980/97, mediante o 

encerramento da etapa de industrialização substitutiva de importações no final dos anos 

1970, exposição à hiperestagflação nos anos 1980, abertura comercial no início dos anos 

1990 e estabilização monetária no biênio 1993/94. As estratégias industriais adotadas 

desde o início dos anos 1990, no Brasil, tinham sido fortemente condicionadas por 

mudanças diversas, com destaque para o cenário internacional, marcado por aspectos 

como a globalização dos fluxos de capitais financeiros e produtivos, a transformação 
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 Nos anos 1990, a elevação de produtividade foi apresentada como o ‘caminho’; um ‘objetivo em si’, 

capaz de determinar a elevação dos níveis de competitividade, de renda, de investimento e, por 

consequência, de desenvolvimento de empresas e de economias (FRANCO, 1998) 
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 Embora os autores não caracterizem o “padrão normal” de desenvolvimento da estrutura produtiva 

industrial, se limitando a projetar dados, a literatura voltada para identificar as transformações ocorridas na 

referida estrutura as correlacionaram com o processo de liberalização e abertura da economia, destacando 

aspectos como a transferência de funções e emprego do setor industrial para o setor de serviços via 

terceirização, a redução da oferta de postos de trabalho em função da incorporação intensiva da tecnologia 

de base microeletrônica e da automação e do método de gestão de produção e de pessoal flexível e a 

tendência de especialização produtiva industrial em determinados setores nos quais materializavam as 

vantagens comparativas das economias nacionais em função da abertura econômica e da competitividade 

comercial (BIELSCHOWSKY, 2002; CARNEIRO, 2002; CARVALHO, 2010). 
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tecnológica e sua difusão internacional
275

 e a elevação dos padrões de eficiência 

industrial. Tinham sido condicionadas, ainda, pelo cenário nacional, marcado por 

aspectos como a redução do papel do Estado como produtor direto, a condução da nova 

política de comércio exterior, a mudança na política industrial e a desativação de 

esquemas e instrumentos institucionais de apoio industrial herdados do modelo 

econômico desenvolvimentista. Segundo eles: 

 
Observou-se desde então uma redução relativa das indústrias 

tradicionais, compensada pelo avanço de segmentos dinâmicos como o 

setor de material elétrico e de material de transporte. Ambos os 

movimentos aproximaram a estrutura industrial brasileira da observada 

nas economias desenvolvidas as quais apresentavam, em 1994, um 

relativo equilíbrio entre os três grupos de gêneros industriais analisados 

(Tradicionais, Dinâmicas-A e Dinâmicas-B
276

). (BONELLI e 

GONÇALVES, 1998, p. 38) 

 

Bonelli e Gonçalves (1998) concluíram, ainda, que o “padrão normal” de 

desenvolvimento da estrutura produtiva industrial tendia a conduzir ao crescimento da 

renda per capita da ordem de 4,5% anuais, da produtividade entorno de 4% ao ano e de 8 

milhões de postos de trabalho industriais, entre 1997 e 2020. Reproduzindo um cacoete 

revelador de uma cultura tecnocrática presente no IPEA e em vários dos seus economistas 

técnicos, concluíram que: 

 

De todo modo, estamos certos de que, mesmo que constitua uma etapa 

inicial de um programa de pesquisa mais ambicioso, o presente texto 

lança luz sobre o movimento de longo prazo do desenvolvimento 

industrial brasileiro, indicando rumos prováveis em uma etapa de nossa 

história já bastante distante dos cânones sob os quais se constituíram as 
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 As transformações e conquistas tecnológicas estratégicas em curso nos países centrais não são 

difundidas em tempo real. As empresas multinacionais concorrem para que as atividades de inovação 

tecnológica se internacionalizem. Todavia, as patentes desenvolvidas no exterior em relação às suas sedes 

representam entre 10% e 15% do total das patentes sob sua propriedade. Observe, ainda, que uma parte 

considerável dessas patentes consiste em seguir e imitar soluções tecnológicas simples e complexas. 

Salienta-se, ainda, que a maior parte das atividades de pesquisa e desenvolvimento que as empresas 

multinacionais realizam no exterior se situa no âmbito dos países que compõem a OCDE. O processo de 

disseminação das tecnologias de informática e comunicações (TIC), por exemplo, não apresenta 

características de adoção generalizada das “novas” tecnologias como no passado, a exemplo do telefone. 

Estes aspectos podem ser confirmados na velocidade da difusão da adoção entre países e regiões (DOSI e 

CASTALDI, 2002, p. 87). 
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 Bonelli e Gonçalves (1998) apontaram o que eles denominaram como sendo os setores industriais 

“tradicionais” – predominantemente formado por setores produtores de bens de consumo não-duráveis 

como madeira, mobiliários, couros e peles, perfumaria, têxtil, alimentos, bebidas, fumo, editorial e diversos 

–, “Dinâmicos-A” – predominantemente formado por setores produtores de bens intermediários como 

minerais não-metálicos, metalurgia, papel e papelão, borracha, química e plásticos) e “Dinâmicos-B” – 

predominantemente formado por setores produtores de bens de capital como mecânica e material elétrico 

(que compõe o complexo metal-mecânico) e bens de consumo duráveis como o material de transporte. 



 368  

primeiras fases da nossa industrialização. (BONELLI e GONÇALVES, 

1998, p. 38) 

 

Bonelli e Gonçalves (1998) não salientaram o fato de que os setores de alimentos 

e bebidas, de papel e celulose e de metalúrgica apresentaram um crescimento na 

composição setorial do valor da transformação industrial (VTI) no contexto da 

liberalização e abertura da economia, passando de 12,43% para 16,35%, conforme 

demonstra a Tabela 2. O Setor de material de transporte (com destaque para a indústria 

automobilística e de aviação), de média-alta e de alta tecnologia, também expandiu, 

passando de 9,06% para 9,74%. Os setores de mecânica, intensivos no uso de tecnologia 

e responsáveis em grande medida pela produção de bens de capital, decaiu de 8,95% para 

6,15%. O setor de material elétrico e de comunicação, que também ocupa grande 

importância ao lado do setor de mecânica para a produção de bens de capital, 

praticamente estagnou nos anos 1990, passando de 8,94%, em 1990, para 9,03%, em 

2000. Portanto, os dados da Tabela 2 demonstram que ocorreu uma tendência de 

especialização da estrutura produtiva industrial nos setores de atividade econômica de uso 

intensivo de recursos naturais e de mão-de-obra. O setor de material de transporte ficou 

situado fora desta tendência, posto que expandiu a sua participação no valor da 

transformação industrial. Cabe salientar que o ramo da indústria automobilística é um 

setor fortemente multinacionalizado e com o teor de nacionalidade dos seus produtos 

fortemente condicionados à flutuação cambial, e o ramo da indústria de aviação é um 

setor amplamente dependente da importação de bens de capital e de tecnologia. 

Bonelli e Gonçalves (1998) ironizaram aqueles que acreditavam que o país tinha 

alcançado, em meados dos anos 1980, uma estrutura industrial “completa, integrada e 

diversificada”
277

. Concluíram que: 

 

O vendaval que começa ainda no rescaldo da crise da dívida externa e 

se estende até a fase de estabilização com abertura comercial e 

financeira dos dias de hoje (para não falar da globalização e seus 

efeitos), ainda hoje mal-compreendidos e escassamente estudados, 

abateu teses, projetos, conceitos e preconceitos. (BONELLI e 

GONÇALVES, 1998, p. 1) 

 

Esta ironia foi dirigida àqueles que asseguravam que o estágio de diversificação 

que a estrutura produtiva industrial tinha alcançado no país, por meio da internalização de 
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 Dentre os estudiosos da industrialização brasileira que afirmaram que a estrutura produtiva industrial 

havia sido completada, integrada e diversificada por meio do II PND se pode destacar Maria da Conceição 

Tavares, Carlos Lessa e Ricardo Carneiro. 
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setores e ramos de atividade econômica industrial produtora de bens de capital e de bens 

intermediários elaborados, viabilizava a transferência de estímulos entre os diversos 

setores e ramos de atividade industrial, isto é, que o estágio de diversificação da estrutura 

produtiva industrial brasileira, explorando a plena transferência de estímulos 

interdepartamentais, permitia um processo de elevação da produção, da produtividade e 

da renda per capita sobre bases fundamentalmente endógenas. Segundo Bonelli e 

Gonçalves (1998), eles foram surpreendidos por processos como as transformações 

tecnológicas e a liberalização do mercado capitalista mundial.  

Bonelli e Gonçalves (1998) ignoraram o crescimento dos setores de atividade 

econômica industrial intensiva no uso de recursos naturais como alimentos e bebidas, 

papel e celulose e metalúrgica, e o recuo de participação dos setores de atividade 

econômica industrial intensiva no uso de tecnologia e de capital, como mecânica e 

material elétrico e de comunicação, o que evidenciava um processo de especialização da 

estrutura produtiva industrial nos setores e ramos intensivos no uso de recursos naturais, 

em consequência da progressiva configuração do modelo econômico exportador apoiado 

na especialização produtiva. Portanto, o processo de reprimarização das exportações 

brasileira refletiu, em grande medida, o processo de integração periférica do país no 

mercado capitalista mundial. Ignoravam, ainda, processos de desagregação de cadeias 

produtivas por meio de importação de peças, partes e componentes, ou ainda a 

transformação patrimonial em curso nas empresas, com destaque para o processo de 

desnacionalização de empresas ‘domésticas’. As conclusões e omissões refletiram 

alinhamento ao processo e às formas sobre as quais se deu a liberalização e abertura da 

economia brasileira, nos anos 1990. 

Os debates e estudos envolvendo temas como a demanda por qualificação 

profissional e os domínios, habilidades e competências requeridas pela nova tecnologia e 

pelos novos métodos de gestão, desencadearam um processo de criação de uma nova 

estrutura, concepção e política de educação (SOARES, 1990; MENDONÇA, 2002). 

Todavia, repondo o caráter elitista das políticas para a educação sobre novas bases, 

ampliando o acesso e os níveis de escolaridade. No que tange à educação profissional, 

consolidou-se uma concepção e política que, em minha perspectiva, pode-se definir como 

‘formação profissional flexível’ (CASTRO et al, 2011).  

Sérgio Mendonça (2002), ao refletir sobre a relação estabelecida entre mercado de 

trabalho, emprego e formação profissional, no início dos anos 2000, proporcionou um 

conjunto de abordagens acerca da formação profissional que traduzia as políticas dessa 
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formação em curso no país nos anos 1990, bem como uma síntese da formação 

profissional adequada ao regime de acumulação flexível, parte integrante do novo modelo 

econômico e do novo padrão de acumulação e financiamento no Brasil.  

A formação profissional flexível
278

 foi conformada, em termos fundamentais, nos 

anos 1990. A operacionalização dessa formação foi concebida para ser descentralizada
279

, 

envolvendo diversos atores sociais como governos, empresários e trabalhadores. A 

execução descentralizada e adequada aos diversos contextos pressupôs a flexibilização na 

definição dos conteúdos da formação e na demanda de empregadores e empregados 

quanto aos cursos concebidos. Essa formação também incorporou a mobilização de uma 

diversidade de entidades vinculadas à formação profissional, de caráter público (escolas 

técnicas municipais, estaduais e federais) e privado (Sistema S, escolas sindicais de 

formação). Assim, a formação profissional flexível invertia o formato que havia orientado 

a formação profissional no Brasil durante o modelo econômico desenvolvimentista e o 

padrão de acumulação e financiamento dependente-associado. 

A perspectiva era alcançar uma formação profissional adequada à tecnologia e à 

gestão flexível por meio do acompanhamento das transformações tecnológicas e dos 

novos e recorrentes requisitos dos métodos de gestão flexíveis, da formação continuada 

aos demandantes por mão-de-obra qualificada e por ocupações profissionais em constante 

transformação, dar respostas às demandas diferenciadas que emergiam da 

heterogeneidade dos integrantes do mundo do trabalho e da segmentação do mercado de 

trabalho e atender às demandas regionais/locais e à especialização econômico-produtiva 
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 A expressão ‘formação profissional flexível’ não apareceu em textos do IPEA. Ela foi formulada tendo 

como referências o regime de acumulação flexível, a estruturação da educação e formação profissional em 

curso no país nos anos 1990 e 2000 e as indicações apontadas para estrutura, concepção e política de 

formação profissional pelo IPEA. Alguns desses elementos podem ser encontrados na palestra 

“Macroeconomia e políticas de emprego no Brasil”, ministrada por Sérgio Mendonça, em evento 

promovido pelo IPEA, em 2002. 
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 Na perspectiva da formação profissional flexível, a diversidade regional, estadual e local demanda a 

descentralização, capaz de adequar os itinerários formativos às demandas, não à oferta rígida de “pacotes 

formativos” das instituições, sejam elas nacionais ou regionais, públicas ou privadas. Todavia, a 

descentralização pressupõe certo nível de controle. Assim, foi criado recentemente pelo MEC o Sistema 

Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC), que efetua cadastro de cursos 

e estudantes e que pretende aprofundar os mecanismos de normalização, bem como formalizar e qualificar 

as instituições a partir de quem demanda (estudantes, trabalhadores-estudantes, conselhos estaduais de 

educação, empresas). A relação estabelecida entre descentralização e controle é um dos aspectos 

importantes do modelo econômico exportador apoiado na especialização produtiva e no padrão de 

acumulação e financiamento integrado-subordinado, pois se correlaciona com a integração do trabalhador 

como parte do processo de controle da sua formação e a ‘introjeção’ nele da ideia/cultura/ideologia da 

formação continuada para alcançar e/ou preservar postos de trabalho no mercado de trabalho formal e, se 

possível, ampliar renda-salário (CASTRO et al., 2011). 
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nos diversos níveis de territorialidade (municípios, microrregiões) (SOARES, 1990; 

MENDONÇA, 2002; CASTRO et al, 2011). 

A formação profissional flexível também foi “flexível” quanto aos meios 

materiais sobre os quais se apoiou, posto que parte dos fundos que manteve essa 

formação não estava estabelecida em lei, ficando exposta aos imperativos da viabilização 

do superávit fiscal primário.   

A concepção e política de formação profissional flexível orientaram políticas, 

legislações e programas educacionais voltados para a educação de pessoas que 

interromperam o processo de escolarização básica, nos anos 1990. Programas como 

Planfor, Prossigo e Alfabetização Solidária expressaram uma ação de governo voltada 

para a superação do analfabetismo e a ampliação e elevação da formação profissional, 

tendo em vista suprir as demandas por mão-de-obra qualificada requeridas pelo advento 

das novas tecnologias e dos novos métodos de gestão de pessoal e de produção, bem 

como atender às recomendações de instituições internacionais em prol do 

desenvolvimento com equidade
280

. Salienta-se que esta formação não era concebida na 

perspectiva da elevação da escolaridade. 

Desde as primeiras ações voltadas para a reestruturação produtiva nos planos 

tecnológicos e de gestão no Brasil, respectivamente, apoiados na tecnologia de base 

microeletrônica e na flexibilização dos métodos de gestão de pessoal e de produção, ficou 

evidenciado os limites da formação profissional apoiada no treinamento e na 

incorporação de habilidades técnicas estritas e rígidas (SOARES, 1990). Assim, os 

próprios setores hegemônicos do capital, que incorporaram as referidas tecnologias e 

métodos, reagiram às limitações daquela formação profissional. Aspectos como domínios 

de linguagem, capacidade de adaptação aos ritmos de reprogramação dos equipamentos e 

recomposição das responsabilidades no âmbito das células de produção, não foram alvo 

da formação profissional em curso, evidenciando os limites desta para um novo contexto. 

As entidades representativas dos trabalhadores e os movimentos e fóruns da educação 

também conduziram a crítica àquela formação profissional. Realçaram aspectos como a 

necessidade da formação escolar e cultural ampla, que incorporasse as disciplinas 
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 O conceito ‘equidade’ emergiu, na América Latina, nos documentos da Cepal (Comissão Econômica 

para a America Latina e o Caribe) no início dos anos 1990, como crítica ao desenvolvimentismo, que teria 

gerado crescimento econômico, mas com desigualdade social. Propunha-se, a partir dessa crítica, um novo 

tipo de desenvolvimento que assegurasse crescimento econômico com promoção de condições de 

oportunidade para todos, sob contexto das políticas fiscais equilibradoras dos gastos públicos. Nesta 

direção, instituem-se as políticas compensatórias e as políticas sociais focalizadas em substituição às 

políticas sociais universalizantes (CEPAL, 1990). 
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clássicas, que abordasse temas referentes à formação da cidadania, que articulasse a 

elevação dos níveis de escolaridade e que abrisse a perspectiva da educação continuada 

(CASTRO et al, 2011
281

). 

A demanda crescente por formação profissional, as críticas realizadas à política de 

formação profissional dos anos 1990 e início dos anos 2000, a retomada do crescimento 

econômico nos anos 2000, redundaram numa avaliação da política de formação 

profissional estabelecida nos anos 1990 (MENDONÇA, 2002). 

A política de “formação profissional flexível” foi objeto de recomposição em 

relação à adotada nos anos 1990, desde 2003/04. De certo modo, essa recomposição 

atendeu reivindicações dos representantes do capital e de organizações trabalhistas
282

.  

Dentre as características que foram agregadas à política de “formação profissional 

flexível” em curso, a partir de 2004, pode-se destacar a recomendação da formação 

integrada, mas permanecendo diversas formas de articulação entre a formação 

profissional e a educação básica nos cursos, a revitalização da educação de jovens e 

adultos
283

, a ampliação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, a 

criação de programas de apoio econômico aos estudantes carentes, a criação de processos 
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 A crítica que entidades representativas do mundo do capital e do mundo do trabalho realizaram à 

proposta de formação profissional, baseada em técnicas estritas e rígidas, orientavam-se, entretanto, por 

perspectivas contraditórias. Conforme Barbara, Miyashiro e Garcia (2004, p. 25 e 26), “(...) no contexto de 

transformações no mundo do trabalho, observa-se a ênfase na educação, tanto por parte do trabalhador 

quanto do capital. Na ótica do trabalhador a escolarização passa a ser vista como meio de garantir ou 

manter um lugar no mercado formal de trabalho. Do ponto de vista do capital, a exigência de maior 

escolarização da força de trabalho justifica-se por meio do discurso do aumento da produtividade, pois 

considera-se que a escolarização estaria vinculada a adaptabilidade do trabalhador às novas tecnologias”. 

Segundo os autores, numa posição crítica à formação profissional em curso nos anos 1990, entidades 

representativas dos trabalhadores, empresários e gestores das empresas e professores passaram a se 

posicionar em favor de uma formação que permitisse a articulação entre a elevação de escolaridade e a 

formação profissional, embora com perspectivas distintas. Isso permitiu, contudo, a criação do espaço 

político para a defesa da formação integrada (BARBARA, MIYASHIRO e GARCIA, 2004). 
282

 Diversos aspectos presentes na recomposição da política de “formação profissional flexível” em curso a 

partir de 2003/04, bem como no Decreto nº 5.478/2005, foram apresentadas na palestra “Desenvolvimento 

em debate – Políticas de emprego”, promovido pelo IPEA, em 2002. Destacamos a palestra proferida por 

Sérgio Mendonça, com o título “Macroeconomia e políticas de emprego no Brasil”, Rio de Janeiro: IPEA, 

2002. Demandas das organizações trabalhistas podem ser identificadas na entrevista concedida por Lúcia 

Garcia, sob o título “O mercado de trabalho no Brasil”. Entrevista concedida em 07.02.2011. Acessado em: 

www.senado.gov.br/tvsenado/agendaeconomica. 
283

 A criação do PROEJA, nos termos do Decreto nº 5.478/2005, em 2005, foi um marco dessa 

revitalização. A perspectiva foi a oferta dirigida de cursos para atender ao processo de geoespacialização 

das empresas no território nacional à procura de vantagens e incentivos fiscais concedidos por poderes 

públicos e/ou como parte integrante de arranjos produtivos locais (ou mesmo sociais), a oferta de cursos 

concebidos a partir de eixos tecnológicos e de formação profissional mais estritos e delimitados 

(direcionados para “nichos de demanda” presentes em determinadas localidades, atividades econômicas ou 

segmentos profissionais), a oferta de cursos sob múltiplas formas por um grande universo de instituições e 

a coordenação e avaliação flexível transferida em grande parte para atores e instituições não federais de 

educação (CASTRO, BARBOSA e BARBOSA, 2011). 

http://www.senado.gov.br/tvsenado/agendaeconomica
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de democratização de acesso e a formação técnica complementar para a certificação 

profissional (CASTRO et al, 2011
284

). 

Soares, Servo e Arbache (2001) conduziram um estudo procurando identificar 

fatos que correlacionassem a abertura comercial ao mercado de trabalho, no Brasil, nos 

anos 1990
285

. Todavia, diversos condicionantes atuaram sobre o mercado de trabalho no 

período, o que implicava em relativizar conclusões referentes às correlações acima 

referidas
286

. 

No tocante ao mercado de trabalho, o estudo apontou um aumento da taxa de 

desemprego, da informalidade e da produtividade do trabalho a partir da referida 

abertura. Partindo da hipótese de que as tecnologias de produção não eram as mesmas de 

antes da abertura – e que certamente ainda não eram no presente –, chegaram à conclusão 

de que a abertura comercial tinha trazido benefícios para os trabalhadores mais 

qualificados mediante a importação de bens de capital e de tecnologias complementares 

ao trabalho qualificado e substituído trabalho pouco qualificado
287

. Isso significa que a 

abertura comercial permitia (ou facilitava) a importação de novas tecnologias, mais 
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 A criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, em 2008, nos termos da Lei nº 

11.892/2008, assumiu uma posição de destaque na recomposição da “formação profissional flexível”, 

continuada posteriormente a 2003/04. Eles foram formados como estruturas multicampi, com a finalidade 

de atuar ofertando vagas em todas as modalidades e níveis de ensino, convergindo ensino, pesquisa e 

extensão, adequados aos contextos e localidades e protagonizando o seu desenvolvimento, com professores 

cujas carreiras abrangem a educação básica, a técnica e a tecnológica. Os IFs, como estruturas flexíveis por 

excelência, assumiam coerência com o padrão flexível-neoliberal de reprodução do capital, bem como com 

a sua materialização no modelo econômico exportador apoiado na especialização produtiva e no padrão de 

acumulação e financiamento integrado-subordinado (CASTRO, BARBOSA e BARBOSA, 2011). 
285

 A média da tarifa efetiva ponderada que incide sobre importações, pelo valor adicionado, passou de 

67,8%, em 1987, para 37%, em 1990, e 10,4%, em 1995. Em 1998, em função do desequilibro externo o 

Governo Fernando Henrique elevou a média da tarifa efetiva ponderada para 16,2% (SOARES, SERVO e 

ARBACHE, 2001). 
286

 Deve-se considerar, nos anos 1990, o refluxo do movimento sindical em consequência de aspectos como 

a derrota do campo democrático e popular nas eleições presidenciais, em 1989, e a derrota da greve dos 

petroleiros e da CUT, em 1995; a insubordinação patronal contra a legislação trabalhista e a permissividade 

do Poder Judiciário e da Justiça do Trabalho, em particular quanto ao descumprimento da lei por parte do 

empresariado; a recessão e desemprego desencorajando os trabalhadores e sua representação sindical; a 

ofensiva ideológica contra as associações sindicais, partidos de esquerda e Estado, bem como o “canto de 

sereia” do individualismo, do empreendedorismo; a implementação das leis ordinárias que regulamentaram 

o texto constitucional de 1988 (ampliação do período de contribuição para a aposentadoria, universalização 

da aposentadoria rural, regulamentação do Regime de Jurídico Único); os planos de estabilização 

econômica (Planos Collor I, Collor II e Real) envolvendo congelamento de preços e intervenção monetária 

na economia por meio de confisco dos ativos financeiros; as variações de política cambial (sobreapreciação 

entre 1994 e 1998; depreciação cambial em 1999); as mudanças de regulação do mercado de trabalho 

(banco de horas, lay-off, contrato temporário); as privatizações e assim por diante. 
287

 A hipótese inicial permitiria considerar diversas formas de como a mudança tecnológica de produção se 

daria – mudanças a partir da organização do trabalho, tais como o método de gestão de pessoal flexível, 

poderiam compelir retorno à qualificação profissional, mudanças tecnológicas em sentido estrito, como a 

importação de máquinas e equipamentos, poderiam ser indutoras de novos métodos de processo de 

produção e assim por diante. 
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produtivas do que as antigas e mais exigentes quanto à qualificação profissional, o que 

aumentava a desigualdade no mercado de trabalho no Brasil. 

O estudo apontou que ocorreu um aumento no diferencial de rendimento entre 

pessoas com ensino superior completo e pessoas com ensino elementar. Que ocorreu, 

ainda, queda em todos os outros diferenciais de rendimentos segundo o nível educacional: 

os possuidores do segundo grau com relação ao primário completo, do primário completo 

com relação ao primário incompleto e do primário incompleto com relação a nenhuma 

educação. Portanto, todos tinham perdido, exceto a categoria com maior nível 

educacional e a categoria com menor nível educacional (que não tinha muito o que 

perder). 

Salienta-se que, nos anos de 1990, ocorreu um aumento da oferta relativa de 

trabalhadores com ensino superior. O estudo apontou que o aumento dos rendimentos dos 

trabalhadores com ensino superior (completo e incompleto) não foi constante no período. 

Os rendimentos desses trabalhadores decaíram com relação aos trabalhadores com 

segundo grau, entre 1990 e 1993, e se elevado em relação a estes, entre 1997 e 1999.  

Deve-se considerar que a distribuição por área de formação superior apresentou 

grandes desequilíbrios, com amplo predomínio das áreas de Direito, Pedagogia e 

Administração, e suboferta de outras áreas como a de Engenharia e Informática, o que 

concorreu para um contexto de suboferta relativa de trabalhadores com graduação que 

qualifica domínios, competências e habilidades próprios para a incorporação nas 

empresas que absorvem mais tecnologia e que compõem a estrutura de produção, atuando 

em favor da elevação salarial. O aumento da oferta relativa de trabalhadores com segundo 

grau (educação básica completa) e queda relativa dos trabalhadores com outros níveis de 

educação, em especial a de analfabetos, evidencia que a elevação do nível de escolaridade 

não foi acompanhada pela elevação salarial. Portanto, a elevação dos níveis de 

escolaridade e de formação profissional per si não determinam a elevação salarial, 

concorrendo outros fatores como a dimensão dos excedentes de trabalhadores com 

determinado nível de escolarização/formação profissional, de crescimento ou retração 

econômica e de organização/mobilização sindical (BOLETIM TÉCNICO, 2010). 

Para Soares, Servo e Arbache (2001) ocorreu nos anos 1990 uma tendência de 

convergência (ou de nivelamento) dos salários em diferentes setores industriais. Também 

não verificou mudanças expressivas nos diferenciais salariais por região, embora fossem 

fortes os diferenciais no número médio de anos de estudo de trabalhadores nas diferentes 
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regiões. Portanto, ocorreu uma redução da segmentação setorial, bem como nos 

diferenciais salariais por região na formação dos salários no país. 

O número de empregados sem carteira e empregados por conta própria começou a 

aumentar mais rapidamente do que o número de empregados com carteira. O que 

representou uma clivagem em relação à tendência dos anos 1970 e 1980. Esta conclusão 

realizada por Soares, Servo e Arbache (2001) não foi verificada a partir de 2004, com a 

retomada do crescimento do PIB, posto que ocorreu um intenso crescimento do emprego 

formal (GARCIA, 2011). 

Para Soares, Servo e Arbache (2001) ocorreu uma elevação da produtividade do 

trabalho na indústria de transformação, sendo que uma parcela desse aumento tinha sido 

apropriada pelos trabalhadores. Mas esta parcela tinha sido inferior à ‘economia’ com o 

custo da mão-de-obra proporcionada pela redução do número de empregados nas 

empresas, o que significa que o custo do capital variável caiu em relação ao custo do 

capital constante ao longo do período, configurando acumulação de capital.  

Deve-se considerar nesta questão que a participação dos ganhos de produtividade 

dos trabalhadores, que foram modestos, foi apropriada principalmente pelos trabalhadores 

qualificados, em especial aqueles possuidores de graduação, cujas formações 

apresentavam-se subofertadas e que se encontravam sob contrato formal de trabalho. 

Outro aspecto, não menos importante é o fato de que a tecnologia de base microeletrônica 

reduziu a oferta de postos de trabalho em termos relativos ao crescimento do produto. Tal 

processo permitiu a participação dos trabalhadores nos ganhos de produtividade no 

contexto da redução do custo salário no conjunto dos custos de produção. Esse processo, 

conforme anteriormente salientado, refletiu a dinâmica de elevação da composição 

orgânica do capital, isto é, o capital constante, em especial aquele relacionado à 

tecnologia, teve seus custos elevados em termos absolutos e relativos em relação aos 

custos do capital variável (salários
288

). 

Quanto à relação estabelecida entre a abertura comercial e a exportação de 

emprego na indústria de transformação, o estudo apontou que ocorreu a perda de 1% do 

emprego, principalmente pela elevação da produtividade e secundariamente pelo fluxo 

comercial – alguns setores, a exemplo de automóveis, caminhões e ônibus perdeu 28% da 

oferta de emprego, apesar do aumento de 58% do consumo doméstico. Mas, neste caso, 

25% desta perda decorreu da concorrência direta das importações sob contexto de 
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 Isto é, o custo do trabalho morto tendeu a superar o custo do trabalho vivo. 
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apreciação cambial (SOARES, SERVO e ARBACHE, 2001). Outros setores ou ramos 

ampliaram a oferta de empregos, especialmente setores ou ramos que estiveram 

“protegidos” das importações, mesmo aqueles que não se modernizaram 

tecnologicamente, como o ramo de atividade econômica industrial representado pela 

indústria moveleira, porque realiza uso intensivo de recursos naturais e de mão de obra e 

se beneficia da relação preço/volume/peso das importações, ou o ramo de atividade 

econômica industrial representado pela indústria de cimento, porque também se beneficia 

da relação preço/volume/peso das importações.  

Maia (apud SOARES, SERVO e ARBACHE, 2001) demonstrou que se a 

economia brasileira não tivesse mudado suas relações comerciais com o resto do mundo 

(fluxos comerciais), nem a sua estrutura produtiva (tecnologia, método de gestão e 

produtividade), mas tivesse verificado o aumento do tamanho da economia (consumo e 

investimento), ela teria criado 12,9 milhões de novos empregos, entre 1985 e 1995, 

equivalentes a 13% do estoque médio de empregos no período. Desses, 1,6 milhões 

teriam sido perdidos devido às mudanças nas relações de troca com outros países 

(variações na exportação líquida). A maioria desses empregos foi perdida por causa da 

entrada de bens de consumo intermediário (elaborado) e de bens de capital, mas desses 

apenas 800 mil empregos ocorreram em virtude da importação de bens de consumo final, 

e aproximadamente 300 mil de ganhos em razão do aumento das exportações de bens 

primários e pré-manufaturados.  

Estes dados concorrem para confirmar a ocorrência de um processo de 

reprimarização das exportações brasileiras, em curso desde os anos 1990, bem como 

permitem constatar a redução da oferta de empregos nos setores de atividade econômica 

produtora de bens de capital e de bens intermediários elaborados – de uso intensivo de 

tecnologia e capital – e a ampliação da oferta de empregos nos setores de atividade 

econômica produtora de bens primários e de bens semimanufaturados e manufaturados 

tradicionais – de uso intensivo de recursos naturais e, secundariamente, de mão-de-obra, 

conforme demonstrado na Tabela 2. Diversos setores de atividade econômica que 

compõem o setor produtor de bens de capital reduziram a sua participação no valor da 

transformação industrial (VTI) entre 1990 e 2004, à exemplo do grande setor de 

mecânica (8,95% para 6,86%) e do grande setor de material elétrico e de comunicações 

(8,94% para 6,22%). Mesmo setores de atividade econômica que compõem o setor 

produtor de bens elaborados, quando não reduziu a sua participação no VTI, 

apresentaram uma relativa oscilação e/ou estagnação, a exemplo do grande setor de 
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química (12,58% para 12,83%). Diversos setores de atividade econômica que compõem o 

setor produtor de bens primários e de bens semimanufaturados e manufaturados 

tradicionais ampliaram a sua participação no VTI nesse período, a exemplo do grande 

setor de alimentos e bebidas (12,43% para 18,00%). 

Maia (apud SOARES, SERVO e ARBACHE, 2001) demonstrou que um número 

adicional de 3,8 milhões de empregos, equivalentes a 7,1% do estoque médio no período, 

deixou de ser criado em decorrência do aumento de produtividade. Esse aumento de 

produtividade tinha se dado na forma de aumento da produtividade direta do trabalho de 

5,3%, e queda na quantidade de bens intermediários necessários à produção, que levou a 

uma queda no emprego de 3,8%. Como consequência, apenas 7,4 milhões de empregos 

foram criados – o emprego aumentou apenas 7,1%, em vez dos 12,9% que teriam sido 

gerados caso a estrutura interna e as relações externas da economia tivessem permanecido 

as mesmas. É importante salientar que, segundo a PNAD, a população em idade ativa 

aumentou 9,9% com relação ao estoque médio entre 1985 e 1995, o que mostra que a 

abertura comercial fez com que a oferta de emprego perdesse para a demanda
289

. 

No que tange à relação estabelecida entre a abertura comercial e a exportação de 

emprego na indústria de transformação, os estudos acima sumariados demonstraram que 

a grande perda de empregos não decorreu das importações – apenas entre 3% e 4% –, 

mas sim do aumento da produtividade do trabalho em função da redução dos custos da 

tecnologia (máquinas e equipamentos) e dos métodos de gestão flexíveis e da compulsão 

pela busca da eficiência do setor industrial desencadeado pela concorrência dos 

importados. Concluíram que as perspectivas futuras também não seriam diferentes.  

A perspectiva apontada nestes estudos era de que a abrupta depreciação cambial, 

desencadeada em janeiro de 1999 no contexto do fracasso da política cambial 

denominada banda diagonal endógena, proposta e encaminhada pelo então Presidente do 

Banco Central e ex-técnico do IPEA Francisco Lopes, permitiria que os empregos 

perdidos por causa das importações fossem pelo menos parcialmente recuperados, ou que 

a apreciação cambial concorreria para reduzir esta perda. Mas os empregos perdidos em 

função dos ganhos de produtividade, que tendiam ser permanentes, não mais seriam 

recuperados. Esta conclusão teve como base a ideia de que a elevação do nível de 
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 Trata-se apenas de uma simulação, visto que não se sabe se a não ocorrência da abertura comercial teria 

permitido a expansão do consumo de 13,9%. (Resumo de Maia: PEA (cresceu 9,9% entre 1985 e 1995); os 

empregos cresceram apenas 7,1%, portanto, abaixo da demanda por emprego) (SOARES, SERVO e 

ARBACHE, 2001). 
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escolaridade e de qualificação profissional, ainda que possa não elevar os níveis salariais, 

pode determinar o acesso ao emprego (SOARES, SERVO e ARBACHE, 2001, p. 16). 

Quanto à relação estabelecida entre a abertura comercial e os impactos sobre a 

composição do emprego, da desigualdade salarial e da distribuição de renda, o estudo 

apontou que ocorreu um aumento no rendimento relativo dos trabalhadores com ensino 

superior completo, mesmo diante do aumento da sua oferta relativa. Tal realidade 

apontou que os trabalhadores qualificados foram beneficiados pela abertura comercial à 

custa dos trabalhadores menos qualificados. Todavia, os autores reconheceram que os 

canais desses efeitos ainda estavam obscuros. A nosso juízo deve-se considerar a 

concentração do ensino superior nas três áreas anteriormente indicadas, o que 

comprometeu os efeitos negativos do aumento da oferta relativa de trabalhadores com 

ensino superior sobre o rendimento dos trabalhadores da indústria de transformação. 

Salientaram, ainda, que a desigualdade de renda permaneceu praticamente 

inalterada ao longo da década de 1990. Concluíram que, se a abertura comercial teve 

algum impacto sobre a distribuição de renda, ele foi esterilizado por outra(s) alteração(es) 

em sentido contrário. 

Arbache e Corseuil (apud SOARES, SERVO e ARBACHE, 2001) analisaram a 

relação entre os “prêmios salariais” e a estrutura de emprego por setor industrial e o 

comércio internacional por meio da observação do comportamento de 12 setores 

industriais, entre 1987 e 1998. Concluíram que quanto mais concorrência dos importados 

sofresse uma determinada indústria, melhor ela pagaria a seus trabalhadores, tanto de alta 

quanto de baixa qualificação. Todavia, deve-se considerar que longos períodos de 

apreciação cambial podem levar à desarticulação de cadeias produtivas, redução do 

coeficiente nacional dos produtos e diminuição da oferta de emprego global – ou seja, 

pode ocorrer redução da oferta de empregos em setores e ramos industriais fornecedores 

de insumos, partes, peças e componentes ao setor ou ramo estudado. De forma geral, os 

resultados mostraram que as importações estavam mais associadas às alterações salariais 

positivas nos empregos, e que as exportações estavam mais associadas às variações nos 

salários relativos.  

A relação negativa entre prêmio salarial e exportações pode estar em certa medida 

relacionada ao fato de os setores exportadores serem intensivos em uso de recursos 

naturais e de mão-de-obra (qualificada ou não), e os setores sobre pressão dos importados 

serem mais intensivos em uso de bens de capital. Os autores concluíram que não existiu 

um claro viés pró-qualificação da força de trabalho nos setores voltados para o comércio 
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internacional, segundo a ótica setorial. Esta conclusão coaduna com o processo de 

reprimarização das exportações brasileiras. 

Green, Dickerson e Arbache (apud SOARES, SERVO e ARBACHE, 2001) 

decompuseram e compararam a taxa de variação da desigualdade salarial nos períodos 

1985/92 e 1992/99. Demonstraram que entre 1985/92, período pré-abertura generalizada, 

a principal causa de mudança na desigualdade decorreu da convergência dos salários 

médios entre grupos educacionais. Entre 1992/99, pós-liberalização generalizada, ocorreu 

um aumento da dispersão do salário médio entre grupos educacionais, o qual foi mais que 

compensado por queda da dispersão de salários intragrupos educacionais.  

Neste período (1992/99), a desigualdade salarial total mudou pouco, em grande 

medida em decorrência do comportamento da estrutura produtiva industrial. Deve-se 

salientar, conforme demonstra a Tabela 2, que nos permite focar o período 1984/90, 

portanto, relativamente próximo ao período 1985/92, que neste último predominou a 

diversificação da estrutura produtiva industrial, com destaque para a redução da 

participação do grande setor de alimentos e bebidas no VTI (de 14,23% para 12,43%) e a 

ampliação da participação dos grandes setores de mecânica (de 8,49% para 8,95%) e de 

material elétrico e de comunicações (de 5,7% para 8,94%) no VTI. No segundo período 

(1992/99), portanto, próximo ao período compreendido entre 1992 e 2000, predominou a 

especialização produtiva da estrutura produtiva industrial, com destaque para a ampliação 

da participação do grande setor de alimentos e bebidas no VTI (de 12,43% para 16,35%) 

e a redução da participação do grande setor de mecânica (de 8,95% para 6,15%) e 

praticamente estagnação do setor de material elétrico e de comunicações (de 8,94% para 

9,03%) no VTI.  

Maia (apud SOARES, SERVO e ARBACHE, 2001) demonstrou que tanto os 

trabalhadores qualificados como os pouco qualificados perderam empregos em proporção 

mais ou menos igual por causa das importações. Apontou que a grande diferença na perda 

de empregos decorreu das mudanças na produtividade. Apontou que o aumento na 

produtividade do trabalho direto reduziu o emprego de trabalhadores menos qualificados 

em 16%, o que sugere mudanças no padrão tecnológico de produção em favor da 

microeletrônica e da automação. Como os salários dos trabalhadores qualificados subiram 

no período, a hipótese mais razoável sustentada para explicar o fenômeno foi a de que as 

mudanças tecnológicas operaram de forma favorável aos trabalhadores mais qualificados. 

Embora tenham ocorrido perdas por parte dos trabalhadores menos qualificados 

em relação aos mais qualificados, estas perdas seguiram linhas setoriais, posto que a 
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composição da intensividade de uso de bens de capital, de recursos naturais e de mão-de-

obra variam segundo os setores de atividade econômica.  

Quanto aos mecanismos e efeitos indiretos da abertura comercial sobre o mercado 

de trabalho, o estudo mostrou que, apesar de a mudança nos coeficientes técnicos levar a 

uma redução da necessidade de bens intermediários necessários para a produção mais ou 

menos equivalente para trabalhadores qualificados e menos qualificados, o aumento na 

produtividade direta do trabalho foi responsável pela mudança nos termos de troca entre o 

trabalho qualificado e o pouco qualificado (SOARES, SERVO e ARBACHE, 2001). 

Menezes-Filho e Rodrigues Jr. (apud SOARES, SERVO e ARBACHE, 2001) 

analisaram a demanda relativa por mão-de-obra qualificada na indústria de 

transformação. Demonstraram que tanto o emprego relativo como a massa salarial 

relativa de trabalhadores com 11 anos de escolaridade ou mais completos aumentou de 

modo constante entre 1981 e 1997, bem como ter esse aumento sido verificado em todos 

os 11 grandes setores de atividade econômica da classificação do IBGE a 1 dígito
290

. 

Sarquis e Arbache (apud SOARES, SERVO e ARBACHE, 2001) concluíram que 

aumento no nível de escolaridade de um trabalhador de uma indústria ou de trabalhadores 

de um setor ou ramo de produção industrial elevariam estatisticamente o rendimento de 

outros trabalhadores na mesma indústria ou no mesmo setor ou ramo de produção. Esse 

efeito, que era de 3,8% anteriormente à abertura comercial, passou para 5,4% após a 

liberalização comercial
291

. 

Deve-se considerar, a respeito dos estudos acima analisados, que eles tiveram 

como referência a identificação dos efeitos que a abertura comercial exerceu sobre o 

comportamento de diversos setores da estrutura produtiva industrial quanto a aspectos 

como a oferta de empregos e de salários, numa abordagem retrospectiva comparada do 

mercado de trabalho no Brasil, entre períodos distintos. Todavia, não focaram aspectos 

estruturais como as consequências futuras que o modelo econômico exportador apoiado 

na especialização produtiva e o padrão de acumulação e financiamento integrado-

subordinado, em processo de estabilização no final dos anos 1990 e no início dos anos 

2000, acarretavam sobre o mercado de trabalho no Brasil, a exemplo de processos como a 

reprimarização da economia, a redução do coeficiente de nacionalidade dos insumos e 
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 Setores de agricultura, indústria de transformação, indústrias da construção, outras atividades industriais, 

comércios de mercadorias, prestação de serviços, serviços auxiliares da atividade econômica, transportes e 

comunicações sociais, administração pública e outras atividades. 
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 A hipótese intrínseca seria que em uma economia liberalizada as externalidades positivas da educação 

de um indivíduo aumentariam devido à maior capacidade de os indivíduos educados absorverem novas 

tecnologias e práticas de trabalho. 
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bens de capital incorporados na produção e dos bens produzidos e a desindustrialização 

da economia e seus desdobramentos sobre a oferta de emprego e de salários. Também 

não focaram as consequências futuras que a estabilização da política econômica vigente a 

partir de 1999, centrada no câmbio flutuante, nas metas de inflação (alcançada por meio 

da política de juros) e no equilíbrio fiscal permanente, acarretava sobre a oferta futura de 

emprego e de salários.  

Na minha perspectiva, o estudo de abordagem retrospectiva comparada do 

mercado de trabalho no Brasil entre períodos distintos tinha como objetivo central 

identificar os efeitos que o novo modelo econômico e o novo padrão de acumulação e 

financiamento (considerando-se ainda a política econômica pelo fator câmbio) 

acarretavam sobre oferta de emprego e salários como parâmetros para a condução de 

políticas públicas de regulação, de compensação, de atendimento de demandas, entre 

outras, da estrutura produtiva industrial, em especial da indústria de transformação. 

Equivale dizer que os estudos e pesquisas visavam suprir parâmetros para a condução de 

políticas públicas numa economia em processo de liberalização periférica passiva. 

Gervásio de Castro Resende (2003), por sua vez, desenvolveu estudo e pesquisa 

acerca da ocupação agrícola, estrutura agrária e mercado de trabalho rural na região 

Centro-Oeste, na qual predomina o ecossistema cerrado. Região e ecossistema que, em 

minha perspectiva, assume papel estratégico no modelo econômico exportador apoiado 

na especialização produtiva, posto que no seu âmbito são produzidas grande parte das 

matérias primas agropecuárias e minerais exportadas, bem como transformadas por 

indústrias de uso intensivo de recursos naturais que dirigem a sua produção para os 

mercados interno e externo
292

.  

Gervásio de Castro Resende (2003) ocupou-se inicialmente de conduzir a defesa 

da estrutura latifundiária concentrada na região Centro-Oeste, recorrendo a fatores 

naturais, históricos e econômicos, bem como atenuando os impactos ambientais que o 
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 Em 2003, a Embrapa estimava os cerrados em 204 milhões de hectares, sendo que 61 milhões estariam 

sendo utilizados, 66 milhões de hectares estariam projetados para serem incorporados às atividades 

agropecuárias e 77 milhões seriam impróprios para a prática agrícola. Portanto, essa última área 

ultrapassaria em muito as exigências de que pelo menos 20% da área total fossem preservados como 

reserva legal, atendendo às exigências da política ambiental. A possibilidade de transferência da reserva 

legal para outra área permite às grandes propriedades usufruir plenamente suas terras e adquirir terras 

“impróprias” para os padrões agropecuários nelas desenvolvidos, em outras localidades. A política 

ambiental vigente, de fato, não pretende conter os graves danos ambientais promovidos pela atividade 

agropecuária da “revolução verde”, mas apenas os seus excessos, ao mesmo tempo em que acomoda 

pressões originadas da opinião pública. Isto é, assegurar a expansão do capital e buscar a limitação da sua 

dinâmica incontrolável de destruição, conforme pode ser deduzido da entrevista concedida por José Aroudo 

Mota. Crescimento e sustentabilidade, em 26 de março de 2011, na TV Senado, no programa Agenda 

Econômica. 
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padrão agropecuário da “revolução verde” e o agronegócio acarretam na região. Segundo 

Rezende, o cerrado, originalmente de baixa fertilidade natural e elevada acidez, teria sido 

transformado em terrenos férteis e de acidez controlada graças às descobertas 

tecnológicas e aos investimentos. Portanto, “de recurso natural, herdado, os solos de 

cerrados transformaram-se em ‘capital’ artificialmente produzido” (REZENDE, 2003, p. 

173). Em minha perspectiva, conquistas tecnológicas e investimentos em pesquisa 

conduzidos pelo poder público redundaram em variedades de cultivares adaptadas e em 

transformação desse recurso natural herdado em ‘capital’ artificialmente produzido. 

Após demonstrar por meio de dados a grande expansão das atividades 

agropecuárias no Centro-Oeste entre 1970 e 1995, refutou as críticas conduzidas às 

características dessa grande expansão, marcadas pelo predomínio da produção em grande 

escala nas grandes propriedades agropecuárias, altamente mecanizada, com pequeno 

espaço para a agricultura familiar e uma pequena absorção de mão-de-obra de baixa 

qualificação, bem como pelo agravamento de problemas como a concentração da renda e 

o aprofundamento da pobreza. Tais processos decorriam, na sua visão, dos fundamentos 

naturais da região, tais como o baixo custo da terra, o elevado custo de ‘produção do 

solo’ e o regime pluviométrico marcado pela longa estiagem. Estes fundamentos 

desencadeavam na região padrões de ocupação concentradores da terra e da produção e 

pequena absorção de mão-de-obra. Portanto, tais processos não decorriam originalmente 

de fatores como a história de ocupação da região e a ausência de políticas de 

assentamento de trabalhadores rurais sem terra no Centro-Oeste, mas da inadequação 

natural da região para a ocupação por pequenas propriedades e produção (REZENDE, 

2003, p. 176). 

O baixo preço da terra e o regime de chuvas concentradas em apenas um período 

do ano tornavam o Centro-Oeste extremamente favorável ao desenvolvimento da grande 

lavoura e da pecuária de corte em larga escala, conduzidos em grandes propriedades. 

Essas atividades não encontravam competição na região e permitiam uma vantagem 

comparativa da região Centro-Oeste em torno delas em relação às demais regiões do país 

(REZENDE, 2003, p.178). 

Para Gervásio de Castro Resende (2003), a inviabilidade histórica da agricultura 

familiar nos cerrados devido à baixa qualidade das terras, o regime de chuvas 

concentrado, e a formação da grande propriedade territorial como a única compatível com 

pecuária extensiva associada à agricultura itinerante e de baixa produtividade, 

predominante no passado, facilitou a rápida introdução do novo padrão tecnológico na 
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agricultura regional. Assim, foi sendo estabelecido um contexto caracterizado pelo valor 

produtivo de custo baixo para a grande produção em comparação com o custo elevado 

para a pequena produção, gerando um efeito colateral repressor ao desenvolvimento 

tecnológico na pequena produção e propriedade. Outros aspectos como a ausência de 

rendas no período de longa estiagem e a conformação física dos solos
293

 também 

proporcionou outros efeitos colaterais em desfavor da pequena propriedade e produção. 

Para Resende (2003), a carência objetiva da pequena propriedade e produção, 

geradora de mão-de-obra disponível e passível de assalariamento acarretou uma carência 

de mão-de-obra na Região. Os custos da mão-de-obra, que neste contexto tendiam a ser 

naturalmente mais elevados, somado aos custos adicionais oriundos da legislação 

trabalhista e da elevada carga tributária que incidiam sobre a folha de pagamento, 

compeliu ainda mais a mecanização da grande propriedade. Assim, não foi a perspectiva 

de produção em escala que acarretou a mecanização, mas a imposição da mecanização 

por conta da carência de mão-de-obra é que conduziu à produção em escala.  

A tecnologia de ‘produção de solo’ permitiu a conversão de ‘terras em estado 

natural’ (florestas e campos) e de terras com agricultura e pecuária de baixa qualidade, 

em terras apropriadas para a agricultura e a pecuária de elevada qualidade nos termos 

caracterizados pelo autor. Para Rezende (2003), tal realidade concorreu para a 

depreciação do valor das terras, visto que se formou um mercado rural com super oferta 

de “terras de qualidade”. A meu ver, ocorreu justamente o contrário. A efetiva conversão 

ou a sua pura e simples possibilidade concorreu para a elevação dos preços das terras no 

Centro-Oeste e para a sua concentração para efeito especulativo.  

Gervásio de Castro Resende (2003) sustentou que os investimentos na ‘produção 

de solo’ eram relativamente elevados para a pequena propriedade e produção, seja pelo 

custo relativamente alto em face da descapitalização do pequeno proprietário e produção, 

seja pela intervenção “manual” na sua realização com elevado custo salarial relativo dos 

trabalhadores eventualmente contratados, seja pelas relações investimento/valor da terra e 

investimento/produção da terra. Em contrapartida, os investimentos eram de menor custo 

para os grandes proprietários, geralmente mais capitalizados e com poder de capitalização 

pela desmobilização da renda e do capital imobilizados numa parte da terra por meio da 

sua venda, mas também porque a realização dos investimentos por meio da 

motomecanização reduzia custos, posto que diminuía o emprego de mão-de-obra e 
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estabelecia relações investimento/valor da terra e investimento/produção mais favoráveis. 

Neste aspecto, ignorou a disponibilidade de crédito e de pesquisas técnico-científicas 

promovidas pelo poder público, dirigidas aos grandes proprietários que reproduzem a 

atividade agropecuária moderna na Região, que objetivamente representaram recursos 

públicos transferidos para esses grandes proprietários. 

Quanto às críticas aos danos ao meio ambiente causadas pelo uso predatório dos 

recursos naturais e pela destruição da biodiversidade, impostos pela expansão 

agropecuária acima caracterizada, sustentou que a “não expansão” penalizaria a 

sociedade, mas reconheceu que era possível e necessário atenuar os seus custos 

ambientais. Isto é, a ocupação, modernização e expansão agropecuária, em função dos 

seus ‘fundamentos naturais’, tinha um caminho único. 

Gervásio de Castro Resende (2003) abordou a questão da ocupação agrícola, 

estrutura agrária e mercado de trabalho rural na região Centro-Oeste a partir de certos 

pressupostos cuja análise sempre convergia de forma favorável ao grande 

empreendimento agropecuário, qual seja, que o pequeno produtor e pequena propriedade 

tinham que produzir grãos e carnes (a vantagem comparativa do Centro-Oeste em relação 

às demais regiões), que elas não se associavam e que o produtor produzia a partir da 

tecnologia da “revolução verde”, exemplarmente expresso no agronegócio. Ou seja, o 

autor estabeleceu um campo de relações e uma grade de referências para a condução da 

sua análise de modo que somente podia concluir pela inadequação do desenvolvimento 

das pequenas propriedades e produção no Centro-Oeste (REZENDE, 2003, p.185-187). 

Sustentou que no tocante aos problemas ambientais acarretados pela expansão da 

moderna agropecuária no cerrado, como existiam 77 milhões de hectares como área de 

“baixa aptidão agrícola” no universo do cerrado, conforme indicado em estudos da 

EMBRAPA, estas áreas compunham uma espécie de “zona protetora natural” que 

assegurava grande compensação e proteção às extensas áreas do cerrado de “elevada 

aptidão agrícola”, efetivamente ocupada pela moderna (e latifundiária) atividade 

agropecuária (RESENDE, 2003, p. 202-204). Ignorou o fato de que a tecnologia de 

ocupação e desenvolvimento ‘dos cerrados’ encontrava-se em franca expansão, em 

termos de “construção de solos”, manejos de solos e variedades de cultivares, entre 

outros. Portanto, a referida “baixa aptidão agrícola” somente podia ter com referência os 

padrões tecnológicos e científicos que compunham o “estado-da-arte”. 

O cerrado, por sua vez, é uma abstração generalizadora. ‘Ele’ compõe-se de uma 

infinidade de subecossistemas: ‘Os cerrados’. Alguns desses ecossistemas encontram-se 
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nas áreas de “média e de elevada aptidão agrícola”, o que tem conduzido alguns destes a 

um processo de aniquilamento, a exemplo dos “Gerais da Bahia”. Portanto, “restringir” a 

proteção do cerrado apenas às áreas de “baixa aptidão agrícola” é assinar um 

compromisso pela extinção de determinados subecossistemas. Gervásio de Castro 

Resende (2003) recomendou a adoção de medidas ainda mais radicais no que tange à 

ocupação de áreas de “média e elevada aptidão agrícola” quando propõe que: 

 

(...) um zoneamento na política ambiental brasileira no caso específico 

do cerrado, restringindo-se a essas regiões de baixa produtividade 

agrícola a proibição de desmatamento e de abertura de novas áreas à 

atividade agrícola, criando-se grandes parques nacionais onde se 

preservaria o meio ambiente e a biodiversidade. (...) O que não é 

possível é continuar com a política atual de proibição de 20% da área de 

todo e qualquer estabelecimento agrícola, independentemente de seu 

tamanho ou localização. (REZENDE, 2003, p. 202 e 203)  

 

Observa-se no final da citação anterior que o autor propôs a ‘flexibilização da 

aplicação dos preceitos legais’ que regem o percentual de preservação. Também se 

posicionou contrariamente à proposta de adoção de uma “moratória” para o cerrado, 

promovendo-se a recuperação, para fins agrícolas, das pastagens degradadas e proibindo-

se a incorporação de novas áreas de cerrado. Argumentou que tal medida iria elevar os 

preços de terras no Brasil e, em consequência, também os custos de produção das 

commodities agropecuárias, reduzindo a competitividade dos produtos agropecuários 

exportados, oriundos do agronegócio dirigido para o mercado externo. Argumentou, 

ainda, que a elevação dos preços repercutiam na elevação dos custos para o 

estabelecimento de assentamentos e no encarecimento do programa de reforma agrária do 

governo, bem como elevava os custos dos alimentos no país. 

Ignorou que o propósito da moratória era obrigar a retomada de terras de 

pastagens degradadas para recuperá-las como terras de pastagens e terras agricultáveis. 

Isto é, que os diversos segmentos presentes no campo, neles incluídos os segmentos 

representados pelo agronegócio, assumissem custos com a recuperação de terras de 

pastagens degradadas, reduzindo a pressão econômico-destrutiva sobre o cerrado. Na 

perspectiva do agronegócio o autor recomendou que este setor de atividade econômica 

podia continuar usufruindo da “terras em estado natural” e que o governo devia pagar 

para a preservação de terras em estado natural criando uma modalidade de rentismo 

agrícola brasileiro. Como a estrutura agrária é marcada pelo latifúndio, tinha, de um lado, 

o empreendimento capitalista nas terras de “média e elevada aptidão agrícola” e, de outro, 
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o rentismo preservacionista mantido pelo poder público nas terras de “baixa aptidão 

agrícola”, ambos em favor das grandes propriedades. 

Finalmente, Gervásio de Castro Resende (2003) concluiu que a melhor estratégia 

de política ambiental para o cerrado deveria incorporar a preservação ambiental em grau 

maior apenas nas regiões de menor potencial agrícola, minimizando-se, assim, o impacto 

adverso dessa política sobre a produção agrícola e, consequentemente, sobre a balança 

comercial. Essas regiões de menor aptidão agrícola e de grande interesse de preservação 

ambiental poderiam ser desapropriadas e reunidas em grandes parques nacionais. 

No tocante ao assentamento de trabalhadores rurais no Centro-Oeste, o autor 

compreendeu que era possível conciliá-lo com a ocupação e desenvolvimento da moderna 

agropecuária. Todavia, o assentamento de trabalhadores rurais deveria ocorrer nas terras 

que não se caracterizavam como sendo de cerrado, mas nos bolsões de terras de elevada 

fertilidade da região, que eram, por sua vez, escassas. Assim, não ocorreria a condução de 

assentamentos em larga escala no Centro-Oeste, mas restrito a alguns ‘bolsões de terras’ 

(REZENDE, 2003, p. 204). 

O assentamento de trabalhadores também seria concebido num outro modelo de 

reforma Agrária. O modelo tradicional, mediante concessão de lotes e de crédito, não 

poderia funcionar no Centro-Oeste em função dos seus “fundamentos naturais”. Em seu 

lugar, deveria-se adotar um modelo alternativo que incluísse uma etapa inicial de 

“construção do solo” por conta do governo anteriormente à divisão da área em pequenos 

lotes. Posteriormente, ocorreria a assistência técnica continuada e, coetaneamente, a 

cobrança dos investimentos realizados pelo governo na “construção do solo”, junto aos 

trabalhadores assentados. Seria vedada a concessão de crédito diretamente ao agricultor 

para que ele fizesse a “construção do solo. Por fim, o governo estimularia a conformação 

de um mercado de aluguel de máquinas, de modo a viabilizar a motomecanização da 

produção, bem como criaria mecanismos que levasse os pequenos proprietários a se 

especializar em grãos e pecuária. Rezende concluiu que:  

 

(...) naturalmente, uma reforma agrária com essas características é tão 

necessária nas condições de cerrado quanto difícil de ser implementada. 

Além de ser muito cara e muito exigente em termos de um programa de 

treinamento de assentados, ela requer uma capacitação técnica e 

administrativa do órgão executor (o INCRA) que simplesmente não 

existe. Em face dessas dificuldades, é mais adequado fomentar o 

emprego assalariado agrícola, atuando nas restrições que hoje pesam 

sobre o mercado de trabalho agrícola. Isso inclui, basicamente, uma 
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flexibilização da legislação trabalhista e uma redução da carga tributária 

que incide sobre a mão-de-obra. (REZENDE, 2003, p. 205 e 206) 

 

Nas condições estabelecidas pelo autor, como ele próprio reconheceu, a reforma 

agrária dificilmente poderia “ser implementada”. De fato, não admitiu a reforma agrária, 

amplamente conduzida, como ‘possível’ no cerrado em função dos seus ‘fundamentos 

naturais’, bem como clamou pela flexibilização da legislação trabalhista e pela redução 

da carga tributária que incidia sobre contratações de trabalhadores. 

A demanda pela (“difícil”) reforma agrária na região Centro-Oeste devia ser 

equacionada pelo fomento da oferta de emprego assalariado agrícola. Nessa direção, 

Gervásio de Castro Resende (2003) propôs diversas iniciativas para desencadear esse 

fomento. Primeiramente, como indicamos logo acima, a flexibilização da legislação 

trabalhista e a redução da carga tributária que incidisse sobre contratações de 

trabalhadores. A perspectiva, embora não explicitada, era a redução de custos para o 

capital agrário e a ampliação das condições de imposição do capital sobre o trabalho. 

Enfim, criar um estoque de mão-de-obra assalariada mais numerosa, de custo menor e 

com menor capacidade de resistência. 

A política governamental também deveria incentivar a formação de cadeias 

produtivas agroindustriais de base animal e de base de grãos. Ao mesmo tempo em que 

atendesse a demanda por emprego e elevasse o PIB da região Centro-Oeste, concorreria 

para a oferta de empregos assalariados nos seus centros urbanos, promovendo, portanto, a 

articulação entre a grande propriedade agrária moderna, no meio rural, e os complexos 

agroindustriais, no meio urbano. 

Por fim, Gervásio de Castro Resende (2003) estabeleceu uma articulação entre a 

concepção de reforma agrária alternativa por ele apresentada, que julgou de “difícil 

implementação” e que se restringia apenas às terras férteis residuais do Centro-Oeste, e a 

demanda por força de trabalho assalariada. Os assentamentos de trabalhadores rurais 

cumpririam um papel funcional, posto que na região Centro-Oeste poderiam proporcionar 

mão-de-obra assalariável sob contrato temporário de trabalho, de modo a acompanhar, 

em grande medida, os ciclos de chuvas da região, que eram também os ciclos de 

produção dos grãos nas grandes propriedades modernas. No período de entressafra, que 

coincidia com a grande estiagem e a redução de oferta de emprego, proporcionaria um 

estoque de força de trabalho sazonal que poderia se deslocar para outras regiões à procura 
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de trabalho. Portanto, ampliava não apenas o estoque de força de trabalho disponível na 

região Centro-Oeste, mas também no Centro-Sul do país. 

Em resumo, o estudo e pesquisa de Gervásio de Castro Resende (2003) não 

representou apenas uma proposição de adequação de políticas agrárias e agrícolas aos 

novos modelo econômico e padrão de acumulação e financiamento. Também incorporou 

um discurso político e ideológico de defesa da grande propriedade, das relações capital-

trabalho e do atual status quo presentes no meio agropecuário brasileiro. 

 

3.2.3. IPEA e perspectivas de planejamento estratégico de Estado  

A estabilização que o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão alcançou 

no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, somados à revalorização que o 

planejamento passou a receber com o advento do primeiro Governo Lula (2003-2006), 

ampliou a importância do Ministério e do IPEA no âmbito do Poder Executivo. Todavia, 

sem qualquer paralelo com o período compreendido entre 1974 e 1979.  

No início dos anos 2000, os estudos de caráter macro, que historicamente 

ocuparam grande importância na trajetória do IPEA, foram distribuídos em nove grandes 

áreas: métodos, modelos e técnicas; previdência; mercado de trabalho; comportamento de 

renda; relações de trabalho formais e informais; pobreza; regulação econômica e 

ambiental; comércio exterior; e demografia. Grupos de estudo e pesquisa foram formados 

para se ocuparem dessas grandes áreas, apoiados em dados primários fornecidos pelo 

IBGE, MTE (RAIS e CAGED), Banco Central, Receita Federal.  

Essas nove grandes áreas abrangeram praticamente o conjunto das políticas 

públicas em curso no país. A atuação do IPEA, a partir da estruturação dessas nove 

grandes áreas, ocorreu mediante um plano que materializava o acompanhamento e a 

avaliação das diversas políticas públicas materializadas nas referidas áreas. 

Definitivamente o IPEA materializou a função institucional apontada por Ricardo 

Santiago em 1989, qual seja, “engajar no debate, na análise e na avaliação das várias 

políticas públicas” (SANTIAGO, in: GALINKIN, 1989). 

Os resultados dos grupos de trabalho podem ser verificados nos ensaios e papers 

publicados na série ‘Textos para Discussão’, nos artigos publicados nas revistas PPE 

(Pesquisa e Planejamento Econômico), PPP (Planejamento de Políticas Públicas) e 

Desafios do Desenvolvimento, nos Boletins de Conjuntura e de Políticas Sociais, nas 

monografias que integram livros, entre outras produções e publicações. 
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As entrevistas presentes na obra ‘IPEA – 40 Anos Apontando Caminhos’ 

versaram, entre outros temas, sobre as perspectivas acerca do IPEA no contexto dos anos 

2000. A identificação dessas perspectivas concorre para revelar aspectos da função 

institucional que o IPEA desempenha atualmente. 

Segundo Divonzir Arthur Gusso, o Governo Lula (2003-2010) reconheceu 

formalmente a necessidade de recuperar a inserção do IPEA nas áreas de formulação de 

estratégias de desenvolvimento, de planejamento de médio e de longo prazos e de 

avaliação de políticas públicas. Este reconhecimento redundou em demandas de estudos e 

pesquisas como a de política industrial e de inovação. Assim, o IPEA estava convivendo, 

em alguma medida, com um processo de reinserção nos processos decisórios do Governo 

Federal, desde 2003 (GUSSO, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005). 

Glauco Antonio Truzzi Arbix
294

, presidente do IPEA entre 2003 e 2006, destacou 

que o núcleo dirigente do Governo Lula, que à época era composto pelo Presidente da 

República, Luís Inácio Lula da Silva, o Chefe da Casa Civil, José Dirceu, o Ministro da 

Fazenda, Antônio Palocci, e o secretário de Comunicação da Presidência, Luís Gushiken, 

defendia a retomada do Planejamento de médio e longo prazo, em função de aspectos 

como a amplitude e complexidade do país. Um planejamento que combinasse a presença 

ativa do Estado e a condução de política de indução à iniciativa privada (ARBIX, in: 

D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 415-426).  

Segundo Glauco Antonio Truzzi Arbix o IPEA se engajou nesse tipo de 

planejamento a partir de eixos estruturantes de atuação. No âmbito destes assumiu sentido 

estratégico os temas intensivos em conhecimento, destacando o desenvolvimento 

científico e tecnológico (ARBIX, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 422 e 

423). 

As perspectivas acerca do papel e atribuições que o IPEA devia desempenhar, 

apresentados por dirigentes e economistas técnicos da instituição do passado e do 

presente, convergiram em uma infinidade de aspectos.  

Ocorreu um razoável consenso de que o Estado permanecia cumprindo um papel 

importante, em especial quando se considerava certas características da formação social e 

econômica brasileira. Para Persio Marco Antonio Davison (DAVISON, in: D’ARAUJO, 

                                                 
294

 Glauco Antonio Truzzi Arbix, graduado em Sociologia, com pós-doutorado na Universidade de Cornell, 

foi presidente do IPEA entre 2003 e 2006. Dados extraídos de D’ARAUJO, Maria Celina, DE FARIAS, 

Ignez Cordeiro e HIPPOLITO, Lucia (Orgs.). Glauco Antonio Truzzi Arbix. In: IPEA – 40 Anos: uma 

trajetória voltada para o desenvolvimento. Depoimentos ao CPDOC. Rio de Janeiro: CPDOC/FGV, 2005. 
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DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 168-179), os debates ideológicos acalorados acerca 

do papel do Estado, nos anos 1990, estavam apaziguados e se tinha concluído que, no 

mínimo, havia “espaço” para o Estado no Brasil atual. 

Glauco Antonio Truzzi Arbix, para quem o Estado devia reconstruir o 

planejamento público de médio e longo prazo, o que ultrapassava em muito a 

compreensão da existência de um mero ‘espaço’ de atuação para o Estado, salientou que 

ainda estava em curso no país a ‘migração’ de um ‘modelo de desenvolvimento’ para 

outro e que esta ‘migração’ ainda estava impactando o Estado. Assim, esta ‘migração’ 

acarretava a necessidade de repensar o papel do Estado e das suas diversas estruturas 

institucionais. Esta era uma dimensão complexa: 

 

(...) porque diz respeito a um reordenamento institucional, tema pouco 

tratado e difícil de ser trabalhado. O Brasil vive ainda um processo de 

migração, bastante doloroso, de um modelo de desenvolvimento que se 

esgotou no começo dos anos 80, para outro, cuja forma ainda não se 

conseguiu alcançar. Isto significa que viver esse período transitório 

implica repensar o lugar das instituições, seu perfil, suas atribuições e 

objetivos. Atualmente, todas as instituições do governo federal estão 

sendo chamadas insistentemente a repensar seu próprio papel, suas 

funções, objetivos e missões. (ARBIX, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e 

HIPPOLITO, 2005, p. 418) 

 

Nessa direção depreende-se que o IPEA devia repensar o seu papel e suas 

atribuições em face do novo modelo econômico em consolidação e do novo Estado em 

formação. Todavia, como instituição voltada para o estudo e pesquisa macroeconômicas e 

setoriais e para o planejamento de médio e longo prazos o IPEA tinha como uma das suas 

atribuições concorrer para as referidas consolidação e formação. 

Marcelo Piancastelli de Siqueira apresentou dois grandes eixos de atuação 

estratégica para o Estado e o IPEA, em particular. Destacou o caráter estratégico que o 

comércio exterior assumiu, mas que não era suficientemente explorado em função da 

sobrevivência, no campo do pensamento, do modelo econômico precedente – prioridade 

ao mercado interno, carência de uma arquitetura institucional que fosse capaz de 

impulsionar a inserção no comércio internacional, etc.. Portanto, ele expressou uma 

característica central do modelo econômico exportador apoiado na especialização 

produtiva e do padrão de acumulação e financiamento integrado-subordinado, que era o 

fato do crescimento econômico ser puxado pelo comércio exterior, com forte predomínio 

de produtos primários e produtos semimanufaturados e manufaturados intensivos em 

recursos naturais, o que determinava o processo de reprimarização do padrão de comércio 
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exterior brasileiro. Além disso, clamou pela necessidade do Estado se estabelecer a partir 

de uma arquitetura institucional que assegurasse políticas contundentes, órgãos e 

especialistas para atuar de forma consistente nesta direção. Assim, segundo Siqueira: 

  

A área de comércio exterior necessita ser ampliada e dinamizada. Hoje, 

o crescimento depende do comércio exterior, e no Brasil temos ainda a 

visão de substituição de importações, de achar que o mercado interno, 

por ser grande, vai resolver todos os nossos problemas. A experiência 

internacional é clara a esse respeito. No Brasil, não temos a tradição de 

estudar, criar especialistas que se dediquem ao estudo da evolução dos 

grandes participantes no cenário mundial, como China, Índia, Sudeste 

Asiático, México, Taiwan, África do Sul. (SIQUEIRA, in: D’ARAUJO, 

DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 306) 

 

Também destacou a necessidade do IPEA assumir, como um dos eixos 

estruturantes da sua atuação, o aperfeiçoamento da análise dos gastos públicos, isto é, 

concorrer para a conclusão da transformação da política fiscal, que na sua leitura tinha 

sido iniciada pelo lado da modernização da arrecadação, mas que somente poderia ser 

concluída pelo lado da racionalização dos gastos públicos. Segundo Siqueira: 

 

O IPEA também precisa fazer um esforço para aperfeiçoar a análise dos 

gastos públicos. Atualmente, a Receita Federal, principal órgão 

arrecadador, tem um corpo técnico muito competente na área de 

execução de política fiscal. Mas esta não se esgota na arrecadação; a 

outra vertente da política fiscal é o gasto público. Seu controle e sua 

eficiência são indispensáveis para o bom êxito da política fiscal. 

Podemos afirmar, com segurança, que, se não avançarmos no controle e 

na execução do gasto público, nossa política fiscal continuará elevada. 

E essa é a vertente fraca da economia brasileira em termos de política 

fiscal. 

Uma contribuição importante foi a Lei de Responsabilidade Fiscal, 

elaborada por técnicos do IPEA. Em 1995, o governo Federal não tinha 

a menor ideia do tamanho da dívida dos estados. Boa parte dos estados 

quebrou porque a inflação caiu. Eu próprio coordenei a renegociação de 

103 bilhões de dólares com os estados, para poder ordenar suas finanças 

públicas e gerar um sistema de informações econômico-financeiras, que 

permitia acompanhar a gestão dos Estados. Em seguida, foi estendido 

aos municípios, e depois veio a Lei de Responsabilidade Fiscal para 

adotar isso tudo como exigência legal. (SIQUEIRA, in: D’ARAUJO, 

DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 306 e 307)  

 

Assim, Marcelo Piancastelli de Siqueira revelou uma das mais importantes 

características da política macroeconômica e do padrão de acumulação e financiamento 

em curso, qual seja, a condução da política fiscal pelo lado da arrecadação, tendo em 

vista o pagamento dos custos da dívida pública interna, núcleo em torno do qual se 

estabeleceu a financeirização da economia e da sociedade brasileira. Mas, por outro lado, 
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ocultou outra importante característica do referido padrão: O grande peso dos custos da 

financeirização sobre a política fiscal pelo lado da despesa (gasto público), quando 

comparado às demais despesas públicas, com destaque para os gastos sociais do Estado. 

Portanto, processos como o controle que a União realiza sobre o endividamento dos 

estados e municípios, a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condição não 

constitucional de grande parte dos recursos voltados para as políticas e serviços sociais 

focalizados, seletivos e hierarquizados, deveriam se constituir em um dos eixos 

estruturantes de atuação do IPEA (SIQUEIRA, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e 

HIPPOLITO, 2005, p. 306 e 307).  

Este eixo estruturante de atuação do IPEA, em especial no que tange a avaliação 

dos gastos públicos e a mensuração dos resultados alcançados por políticas, programas e 

projetos sociais, converteu o IPEA em parte integrante da arquitetura institucional de 

controle da política fiscal do Estado. Ele também evidenciou o impacto que as 

orientações do Banco Mundial, do FMI e do BID exerceram nas próprias instituições do 

Estado em termos das suas finalidades e objetivos, materializados em políticas, 

programas e projetos.  

Nessa mesma direção, Luís Fernando Tironi
295

 realçou que o IPEA devia refinar 

instrumentos, práticas e critérios de planejamento de alocação de recursos e de avaliação 

dos gastos públicos. Fez suas as palavra de Roberto de Oliveira Campos, ex-ministro do 

Planejamento e um dos fundadores do IPEA, para quem a missão da instituição deveria 

ser a de “guardião da qualidade do gasto público” (TIRONI, in: D’ARAUJO, DE 

FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 215). Dorothea Werneck caminhou na mesma direção 

quando afirmou que o IPEA devia priorizar a condução da avaliação das políticas 

públicas (WERNECK, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 137). 

A preservação da competência técnica do IPEA na condução de estudos e 

pesquisas também foi realçada. Para Marcelo Piancastelli de Siqueira, o IPEA devia 

combinar pesquisa básica e pesquisa orientada para políticas públicas (policy-oriented). 

Focar apenas nas pesquisas orientadas para as políticas públicas acarretaria a perda da 

capacidade institucional de analisar o que estaria sendo executado em termos políticos, 
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bem como se perderia o senso crítico dos processos em curso na economia nacional e 

internacional. A condução de forma articulada e a bom termo destas pesquisas 

demandava um esforço de reconstrução da instituição e da capacidade de pesquisa 

(capacity building), fortalecendo áreas internas de estudo e pesquisa, formando 

especialistas que estudassem, por exemplo, a evolução de temas nacionais e 

internacionais importantes ou precisos (SIQUEIRA, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e 

HIPPOLITO, 2005, p. 300-307).  

Para José Cláudio Ferreira da Silva, o IPEA devia se concentrar em pesquisa e 

acompanhamentos setoriais, isto é, pesquisa, avaliação e projeção de políticas públicas 

(SILVA, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 281-288). Ricardo 

Varsano
296

 enfatizou a concepção e avaliação de políticas públicas, inclusive daquelas de 

caráter econômico, como o “principal nicho” de atuação do IPEA (VARSANO, in: 

D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 195-208). Dorothea Werneck  realçou 

que os estudos e pesquisas deviam assumir um caráter amplo, de modo que 

proporcionassem uma base de informação consistente e que pudessem orientar a 

formulação de políticas públicas (WERNECK, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e 

HIPPOLITO, 2005, p. 137). Luís Fernando Tironi, por sua vez, salientou que o IPEA 

devia atuar mediante estudos e pesquisas que refletissem e/ou indicassem grandes linhas 

da administração pública por meio de metodologias refinadas (TIRONE, in: D’ARAUJO, 

DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 210-216).  

O IPEA, com os objetivos de refletir acerca do seu do papel, sua função e seus 

objetivos, e de definir eixos orientadores da sua atuação, realizou um seminário em 2003. 

Este seminário foi o único evento realizado pela instituição cujo foco central era a 

avaliação da sua trajetória e a apreensão das suas perspectivas futuras, identificado por 

minha pesquisa. Alguns técnicos do IPEA também realçaram que se o seminário não foi o 

único evento cujo foco central fosse a avaliação da instituição, foi pelo menos um raro 

momento nessa direção (ENTREVISTADOS 4 e 5). 

Os eixos estruturantes de atuação definidos foram: a superação da vulnerabilidade 

externa da economia brasileira e o aumento da sua competitividade internacional, para o 
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qual deveriam convergir políticas como a política industrial e a de ciência, tecnologia, 

desenvolvimento e inovação; o engajamento na diminuição das desigualdades sociais, 

econômicas e produtivas e o desenvolvimento das vocações e potencialidades do país, 

para o qual conduziriam políticas como as políticas sociais e a de desenvolvimento 

regional; e o acompanhamento da gestão macroeconômica do país por meio das grandes 

variáveis econômicas como o crescimento do PIB, inflação, juros, emprego.  

Luiz Henrique Proença Soares
297

 salientou que o seminário buscou definir eixos 

estruturantes de atuação do IPEA, tendo em vista assegurar continuidades dos estudos e 

pesquisas em face das descontinuidades representadas pelas reorientações políticas 

emergidas das periódicas alternâncias de governo (SOARES, in: D’ARAUJO, DE 

FARIAS e HIPPOLITO, 2005).  

Acredito que os eixos estruturantes foram concebidos na perspectiva da 

perenidade do modelo econômico exportador apoiado na especialização produtiva e do 

padrão de acumulação e financiamento integrado-subordinado, bem como das políticas de 

Estado coerentes aos referidos modelo e padrão. O primeiro eixo estruturante definido no 

seminário apontou na direção da articulação dos grupos de estudo e pesquisa setoriais 

(ciência e tecnologia, política industrial) voltado para o desenvolvimento do comércio 

exterior, com realce para a elevação da competitividade. O segundo eixo estruturante, 

embora não explicitado, se voltou para agregar nas políticas sociais e de desenvolvimento 

regional racionalidade, eficácia e boa gestão dos gastos públicos, isto é, encontrar o ponto 

de ‘equilíbrio instável’ entre atender demandas sociais e regionais e assegurar a condução 

da política de equilíbrio fiscal pelo lado da despesa, abrindo espaços para a seleção e 

classificação de níveis de necessidade das camadas sociais carentes, a restrição de 

serviços sociais gratuitos para segmentos que podem assegurá-los por meio de 

empreendimentos privados, a condução de políticas sociais focalizadas, seletivas e 

hierarquizadas, entre outros objetivos. O terceiro eixo estruturante voltou-se para o 

acompanhamento da conjuntura econômica e a identificação das possibilidades e limites 

da política econômica marcada pelo tripé câmbio flutuante, equilíbrio fiscal permanente e 

metas de inflação.  
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Persio Marco Antonio Davison realçou a importância do segundo eixo 

estruturante aprovado no seminário quando salientou que as disparidades regionais 

tinham que ser enfrentadas pelo Estado e que se devia contar com o engajamento do 

IPEA. Também realçou a importância do terceiro eixo estruturante quando reconheceu 

que o IPEA devia aprofundar o seu envolvimento com o Plano Plurianual (PPA) e 

participar da formulação dos seus fundamentos macroeconômicos (DAVISON, in: 

D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 168-179). 

Saliente-se que Luiz Henrique Proença Soares, de acordo com outros diretores e 

economistas técnicos do IPEA, identificou a questão do equilíbrio externo como um dos 

eixos estruturantes de atuação, aprovado no seminário do IPEA de 2003. Todavia, o tema 

da política fiscal pelo lado da despesa (gasto público), não compôs de forma explícita os 

eixos estruturantes aprovados (SOARES, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 

2005, p. 395-402). 

Para Paulo Mansur Levy, o IPEA tinha que mediar a fronteira do conhecimento 

produzido nas universidades com as políticas de governo. Assim, ele devia estudar e 

pesquisar de forma aplicada e apresentar linhas necessárias e possíveis de atuação do 

governo (LEVY, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 289-298). 

Ricardo Paes de Barros caminhou na mesma direção quando salientou que o IPEA devia 

protagonizar a organização de debates em torno das suas pesquisas mediante iniciativas 

como fóruns e publicações. O IPEA devia promover processos de debates e se constituir 

em um instrumento de mediação entre a sociedade civil e a sociedade política (Estado) e 

entre a pesquisa universitária e a pesquisa aplicada, de certo repondo o ideal de uma 

instituição Think thank, presente nas suas origens (BARROS, in: D’ARAUJO, DE 

FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 148-150). 

Edson de Oliveira Nunes posicionou-se na contramão das perspectivas otimistas 

quanto ao papel do Estado e do IPEA. Para ele, o desempenho de um papel relevante por 

parte do Estado tinha que pressupor a afirmação do planejamento público e a 

emancipação do Ministério do Planejamento em relação ao Ministério da Fazenda. A 

permanência da submissão do planejamento à política econômica de curto prazo e do 

Ministério do Planejamento ao Ministério da Fazenda, não permitia espaço político e 

institucional para a atuação de uma instituição como o IPEA. Portanto, a tendência seria a 

continuidade do IPEA enfraquecido, a carência de referência da instituição com o seu 

passado e a sua flutuação no presente sem uma ‘mística’ que lhe informasse um sentido 
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de ‘missão’, conforme alimentou Roberto de Oliveira Campos no nascedouro da 

instituição (NUNES, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 263-278). 

Roberto Cavalcanti de Albuquerque (ALBUQUERQUE, in: D’ARAUJO, DE 

FARIAS e HIPPOLITO, 2005, p. 181 e 194) realizou uma crítica ainda mais 

contundente. Problemas que envolviam o papel, atribuições e desempenho do Estado, ou 

de áreas e instituições a ele integradas, decorriam da ruptura de um ‘todo orgânico’ que 

envolvia um projeto de nação, um tipo de capitalismo e uma arquitetura institucional de 

Estado. A ruptura desse ‘todo orgânico’ não foi seguida pela articulação de um outro  

para o seu lugar. Assim: 

 

Com a desestatização ruiu uma perna do tripé, e a segunda, que era a 

empresa privada nacional, ficou desprotegida e foi em boa parte 

encampada por capitais multinacionais. Hoje, o país está num certo 

limbo, não há um desenho definido de capitalismo, ainda estamos em 

busca de alguma coisa que não sabemos bem o que é, muito menos o 

que deve ser.  

Temos que ter uma direção, um sentido, um projeto de nação. Hoje não 

temos um projeto explicito de país. A realidade evolui, mas não está 

sendo conduzida de forma orgânica para um objetivo que se queira 

alcançar. Não se vê hoje com clareza essa imagem-objetivo no Brasil. 

(ALBUQUERQUE, in: D’ARAUJO, DE FARIAS e HIPPOLITO, 

2005, p. 184 e 185) 

 

Roberto Cavalcanti de Albuquerque, quando identificou as ausências de um 

projeto de nação e de um desenho definido de capitalismo no país, evidenciou, de um 

lado, seus vínculos com um projeto de nação e de desenvolvimento dentro dos 

parâmetros teóricos e políticos do desenvolvimentismo e, de outro, não compreendeu que 

há um todo orgânico formado pela carência de projeto de nação, pelo desenvolvimento 

capitalista internacionalizado e pela redução do papel do Estado, que são aspectos 

característicos do modelo econômico e do padrão de acumulação e financiamento 

vigentes, bem como do direcionamento dado à recomposição do Estado. Portanto, foi 

rompido internamente no país um ‘todo orgânico’ que envolve aspectos como estruturas 

sociais, estruturas produtivas, divisão inter-regional do trabalho, arranjos político-

institucionais e marco jurídico-político em favor de outro ‘todo orgânico’. 

A ascensão do Governo Lula, em 2003, com um discurso de recuperação do papel 

do Estado, de retomada do crescimento econômico e de condução de política de 

distribuição de rendas, no contexto de crise da economia norte-americana e das 

economias que conduziram as reformas neoliberais, recolocou a ideia de planejamento, 

de revalorização do mercado interno, de política industrial incentivadora das empresas 
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domésticas, sobretudo em 2004 e em 2008, anos respectivamente marcados pela elevação 

de demanda e de preços das commodities no mercado internacional e pala crise financeira 

internacional. Os efeitos acarretados no mercado interno por programas sociais como o 

Bolsa Família e a elevação do valor e expansão das commodities, à medida que assegurou 

retomada do crescimento econômico, elevação da renda e mobilidade social e equilíbrio 

nas transações correntes e no balanço de pagamentos, proporcionou um ambiente ainda 

mais favorável àquelas ideias. 

Embora o período referente ao segundo Governo Lula (2007-2010) esteja fora do 

período de abrangência do presente estudo, julgamos importante tecer algumas 

considerações acerca dele e apreciar duas entrevistas que, a nosso ver, são representativas 

de tendências recentes que se fizeram presentes no Governo Lula e no IPEA. Com a 

ascensão do segundo Governo Lula, a concepção do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) em 2007, o grande crescimento econômico ocorrido entre 2005 e 

2008, a crise financeira internacional e intensa intervenção estatal em todos os países a 

partir de 2008, a política de crescimento com grande atenção no mercado interno, no 

biênio 2009/10, concorreram para a conformação de uma perspectiva e noção 

‘neodesenvolvimentista’. Tratou-se de um tipo de desenvolvimentismo sob a vigência do 

mercado capitalista mundial neoliberal, do papel do Estado com funções restritas de 

coordenação e fomento econômico e de protagonismo político-diplomático e econômico 

internacional. Um neodesenvolvimentismo que almeja alcançar o desenvolvimento pleno 

do país pela via dos limites institucionais estabelecidos nacional e internacionalmente e 

pela compatibilização entre capital nacional e internacional, mercado interno e externo, 

crescimento e distribuição da renda per capita, convergência entre grande indústria e 

agropecuária moderna. Algumas vozes no IPEA refletiram a emergência deste 

neodesenvolvimentismo, bem como sinalizaram elementos para o direcionamento da sua 

atuação.  

José Aroudo Mota (2011
298

) reconheceu que o país não tinha modificado 

substantivamente as características da sua estrutura produtiva após o processo de 

liberalização da sua economia, em especial nos anos 1990. Permaneceu um país 

exportador de natureza via commodities (água, nutrientes do solo, energia, oxigênio). A 

predominância das exportações de matérias primas e de produtos semimanufaturados 
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praticamente se conservaram nas últimas quatro décadas, representando 

aproximadamente 60% das exportações. 

A modernização e industrialização que o país viveu desde o período JK, passando 

pelo Milagre Econômico e o II PND, tinha transcorrido sobre uma “falsificação”, com a 

entrada de multinacionais com tecnologia defasada, a venda de empresas nacionais 

importantes (a exemplo da Fábrica Nacional de Motores) e a dependência da importação 

de bens de capitais. O país tinha se convertido num exemplo de país que não participou 

de qualquer revolução tecnológica e se especializou na exportação de bens primários e 

semimanufaturados.  

Para José Aroudo Mota o país tinha que intensificar a exploração dos recursos 

naturais, com danos ambientais e sociais inevitáveis, para capitalizar recursos tendo em 

vista a transição para a condição de país ‘altamente desenvolvido’, com amplo domínio 

tecnológico na produção de bens de capital de elevada agregação tecnológica. Conforme 

Mota (2011, S/N), a “motosserra tem que colocar a floresta abaixo para produzir e 

exportar produtos primários”, com o objetivo de capitalizar reservas vultosas. Segundo o 

entrevistado, o país teria que degradar o meio ambiente e acarretar custos sociais para se 

desenvolver, elevando o PIB e a renda e consolidando a produção de bens de capital de 

elevada agregação tecnológica. De forma combinada, o país, por meio dos seus partidos 

políticos e governantes, ministérios, agências de estudo e pesquisa e entidades classistas, 

devia conduzir um projeto de desenvolvimento a partir de um projeto nacionalista (ideias 

nacionais ou nacionalistas) que consistia em “investir em educação”, “criar um sistema de 

incentivos para o modelo econômico exportador
299

 capaz de internalizar os custos da 

natureza” e “ter uma política industrial forte com desenvolvimento científico e 

tecnológico nacional” (MOTA, 2011, S/N).  

O país, por meio dos seus governantes e suas instituições, tinha que ter “coragem” 

e esperar entre 20 e 30 anos para alcançar o desenvolvimento. Portanto, tinha um 

conjunto de etapas que configuram uma “regra de passagem” para países como o Brasil, 

que não viveram revolução tecnológica, mas que possuíam estrutura produtiva industrial 

instalada e ampla população, território e recursos naturais. A Coreia foi destacada como 

exemplo paradigmático do caminho que o país devia percorrer (MOTA, 2011, S/N). 
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O etapismo expresso pelo entrevistado, cuja resolução positiva no futuro estava 

condicionada à condução do “dever de casa” – projeto nacionalista para o país e acerto na 

condução de política econômica, cuja síntese seria as três grandes tarefas acima descritas 

–, ignorou aspectos essenciais, como a presença patrimonial do capital financeiro 

internacional no país, na forma das multinacionais e da propriedade dos títulos públicos e 

de ações de empresas “domésticas” e a consolidação política dos interesses materiais 

vinculados ao modelo econômico exportador apoiado na especialização produtiva. Este 

etapismo encontrou-se circunscrito em uma concepção neodesenvolvimentista que 

procura conciliar a preservação da liberalização e abertura da economia, o 

aprofundamento transitório da integração liberal-periférica no mercado capitalista 

internacional com forte impulso nas exportações de bens primários, semimanufaturados e 

manufaturados intensivos em recursos naturais e mão-de-obra e a condução de um 

projeto nacionalista de transição para uma estrutura produtiva industrial cujo núcleo 

dominante e dinâmico resida nos setores de atividade econômica industrial produtora de 

bens de capital de elevada agregação tecnológica sobre bases nacionais. 

Márcio Pochmann
300

 (2011) também expressou a conformação de uma 

perspectiva e noção ‘neodesenvolvimentista’. Ele reconheceu a conformação de uma 

nova estrutura econômica industrial e uma sociedade urbana no país desde 1930, com um 

processo de elevação do nível de renda e de mobilidade social, suplantando uma estrutura 

econômica agrária e uma sociedade rural, com renda baixa e altamente concentrada e 

uma sociedade com pouca mobilidade social. Tendo como referência teórico-

metodológica a teoria política liberal compreendeu que esse processo não ocorreu de 

forma democrática, o que não permitiu que o capitalismo brasileiro promovesse suas 

revoluções modernizadoras – à exemplo das reformas agrária, social (estrutura de 

educação, de saúde) e tributária. A ausência da democracia (representativa) e a carência 

de partidos políticos e organizações da sociedade civil preservou uma relação autoritária 

da sociedade política em relação à sociedade civil, de modo que o país não viveu as 

transformações vividas pela Europa: a conquista dos direitos civis no século XVIII, dos 

direitos políticos no século XIX e dos direitos sociais no século XX. Na perspectiva de 

Márcio Pochmann (2011), como no Brasil os direitos sociais emergiram dos direitos 

políticos – democracia (representativa) e partidos políticos e sociedade civil organizada –, 

a ruptura periódica dos direitos políticos por meio de regimes autoritários (Estado Novo, 
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ditadura militar), concorreu para que os direitos sociais viessem pelas mãos do 

autoritarismo e restrito a determinados grupos sociais, a exemplo da não extensão dos 

direitos sociais aos trabalhadores do campo. Em consequência, ocorreu um processo de 

mobilidade social com aprofundamento da desigualdade social.  

Segundo Márcio Pochmann (2011), somente a partir do processo de 

redemocratização e da Constituição Federal de 1988 os direitos políticos foram alargando 

os direitos sociais. Recentemente, o crescimento econômico com atenção no mercado 

interno e as políticas sociais de transferência de renda permitiram, combinadamente, a 

mobilidade social e elevação de renda dos segmentos mais pobres da pirâmide social e a 

ampliação efetiva de direitos consagrados pela Constituição Federal de 1988 

(POCHMANN, 2011). 

Segundo Márcio Pochmann (2011), a preservação do desenvolvimento e da 

mobilidade social do país poderá ficar ameaçada em face da carência de qualificação 

profissional no país. Esta carência, que se faz presente em todos os níveis do mercado de 

trabalho, foi dramática para os grupos sociais de baixa renda. Investir melhor os recursos 

disponíveis para a educação profissional, superar concepções e práticas de formação 

calcada na dualidade entre local de formação e local de trabalho compõem alguns dos 

elementos que deviam mobilizar partidos políticos e governantes, ministérios, agências 

de estudo e pesquisa e entidades classistas, tendo em vista adequar o mercado de trabalho 

aos desafios do desenvolvimento e das perspectivas de mobilidade social. Esta devia se 

constituir em um eixo de atuação estruturante do IPEA (POCHMANN, 2011). 

 

3.2.4. Recomposição do quadro técnico e do IPEA  

 Entre 1995 e 2008, teve curso um processo de recomposição do caráter e do 

quadro técnico do IPEA. Nesse período, o IPEA deixou de ser uma instituição 

prioritariamente voltada para o desenvolvimento econômico, com foco centrado no 

processo de industrialização. Os desequilíbrios da estrutura produtiva industrial, 

diagnosticados como decorrentes da dependência da importação de bens de capital, cuja 

perspectiva de superação consistia na internalização na estrutura produtiva industrial 

brasileira dos setores de atividade econômica vinculados à produção de bens de capital, 

ao perder centralidade no novo modelo econômico, na redefinição do papel do Estado e 

nas políticas econômicas neoliberais, culminou na perda de foco do IPEA sobre o mesmo.  

O IPEA também deixou de ser uma instituição prioritariamente voltada para a 

pesquisa econômica aplicada, convertendo-se numa instituição de pesquisa e estudo 
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multifocalizada, cujo direcionamento passou a ser o processo de acompanhamento e 

avaliação das diversas políticas públicas. A instituição passou a pesquisar e estudar e a 

avaliar e acompanhar campos de atuação direta e indireta do Estado, para os quais são 

formuladas políticas públicas de intervenção direta, de supervisão e controle e de 

regulação, como Estado, instituições e democracia, políticas sociais e culturais, 

conjuntura e cenários macroeconômicos futuros possíveis, desenvolvimento urbano, rural 

e ambiental, pesquisa, desenvolvimento e inovação, modernização e infraestrutura, 

relações econômicas e políticas internacionais, entre outros.   

A reorientação do caráter e da função institucional do IPEA, que teve curso entre 

o final dos anos 1980 e, principalmente, nos anos 1990, também pode ser identificado e 

avaliado por meio dos concursos públicos ocorridos entre 1994 e 2008. Nesse período, 

foram realizados seis concursos públicos no IPEA, com 249 vagas para os cargos de nível 

superior
301

. Deste universo, 210 vagas foram reservadas para o cargo de técnico de 

planejamento e pesquisa, que compõe o segmento dos servidores do IPEA encarregados 

do desenvolvimento de estudos e pesquisas. As 39 vagas restantes foram reservadas para 

os cargos técnico-administrativos de desenvolvimento e administração e de assessor 

especializado. Estas e outras informações acerca desses concursos estão retratadas por 

meio das figuras presentes no Anexo B, que serão abaixo analisadas.. 

O preenchimento das vagas para o cargo de técnico de planejamento e pesquisa 

ocorreu em cinco dos concursos públicos realizados. Os anos dos concursos e as vagas 

oferecidas foram: 1995, com 32 vagas para técnico de planejamento e pesquisa; 1996, 

com 30 vagas; 1997, com 46 vagas; 2004, com 40 vagas, e 2008, com 62 vagas (IPEA, 

2009). 

 A seleção de doutores para as vagas oferecidas para o cargo de técnico de 

planejamento e pesquisa foi pequena em 1995 (6,2%), não ocorreu registro em 1996 

(zero%) e permaneceu pequena em 1997 (5,6%) e em 2004 (10,2%). O pequeno número 

de vagas oferecidas e a pequena mobilização de doutores permitiram basicamente a 

recomposição do quadro técnico em função de aposentadorias e de saída de técnicos da 

instituição para outros órgãos públicos ou para a iniciativa privada, não interferindo de 

modo incisivo na recomposição da instituição em termos de pessoal pós-graduado.  
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 Os concursos de 1995, 1996 e 1997 tiveram a portaria autorizativa emitida pelo Ministério da 

Administração e Reforma do Estado (MARE), bem como as despesas assumidas por este Ministério. Os 

dois concursos de 2004 e o concurso de 2008 tiveram a portaria autorizativa emitiva pelo Ministério de 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), com as despesas assumidas pelo próprio IPEA (IPEA, 2009). 
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Em 2008, ocorreu uma elevação brutal no número de doutores selecionados 

(59,3% de doutores, quando somado a eles os doutorandos totalizou 74,1%). Também 

chama a atenção o aumento do número de inscritos nos concursos. Em 2004, foram 54,1 

candidatos por vaga aberta para o cargo de técnico de planejamento e pesquisa, 

alcançando 166,2 candidatos por vaga, em 2008. O aumento do número de candidatos e 

de doutores (e doutorandos) selecionados estava relacionado com a valorização da 

carreira de técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, no contexto da integração destes 

técnicos ao processo de configuração das carreiras de Estado, ocorrido em 2008 (IPEA, 

2009
302

). Esta valorização, por sua vez, estava vinculada ao fortalecimento do IPEA 

como instituição de estudo e pesquisa prioritariamente voltada para o acompanhamento e 

avaliação de políticas públicas. 

A distribuição das faixas etárias dos empossados nos referidos concursos também 

refletiu o processo de qualificação da instituição, tendo em vista conciliar pós-graduação 

e experiência. No concurso de 1995, mais de 80% dos empossados tinham entre 18 e 30 

anos e apenas 28,1% possuíam acima de 31 anos. No concurso de 1996, 72% tinham 

entre 18 e 30 anos e 28% acima de 31 anos. No concurso de 1997, 52,7% tinham entre 18 

e 30 anos e 47,3% acima de 31 anos. No concurso de 2004, cresceu o número de 

empossados entre 18 e 30 anos, alcançando 71,8%, e reduziu o número daqueles acima de 

31 anos para 28,2%, revertendo a tendência esboçada desde 1995. Tal reversão ocorreu 

em decorrência da presença de vagas para os cargos de técnicos de desenvolvimento e 

administração e de assessor especializado, que não demanda pós-graduação stricto 

senso
303

. No concurso de 2008, a tendência geral de conciliar pós-graduação e 

experiência foi retomada, com 31,6% dos empossados possuindo entre 18 e 30 anos e 

68,6% tendo mais de 31 anos.  

Deve-se considerar o fato de que, embora os programas de pós-graduação estejam 

pós-graduando em nível de doutorado um público expressivo com faixa etária entre 26 e 

30 anos, desde os anos 2000, ainda predomina aqueles acima de 31 anos. Por outro lado, 

a pós-graduação em nível de doutorado pode ser acompanhada por falta de experiência 

profissional em estudo e pesquisa social aplicada e em acompanhamento e avaliação de 

políticas públicas. Estes processos e circunstâncias devem ter concorrido para a 

                                                 
302

 Esta valorização ocorreu por meio da promulgação da Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008, na 

seção VIII do Plano de Carreira e Cargos da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). 
303

 As vagas oferecidas para o cargo de técnico de planejamento e pesquisa totalizaram 40 e para os cargos 

de técnicos de desenvolvimento e administração e de assessor especializado 20 (IPEA, 2009). 



 403  

ampliação do percentual de doutores e doutorandos e do número de empossados acima de 

31 anos, no concurso do IPEA de 2008. 

Aspecto de grande relevância para a identificação do perfil dos técnicos de 

planejamento e pesquisa empossados nos concursos do IPEA acima referidos é identificar 

as suas instituições de formação. No concurso de 1995, 60% dos empossados tinham 

obtido formação nas universidades da região Sudeste e 40% nas universidades de outras 

regiões do país. Não foi identificada a presença de empossados com formação em 

universidades estrangeiras. Em 1996, manteve-se basicamente o quadro anterior, com 

65,2% obtendo formação nas universidades da região Sudeste e 34,8% nas universidades 

de outras regiões do país. Também não foi identificada a presença de empossados com 

formação em universidades estrangeiras. No concurso de 1997, 55,9% eram formados nas 

universidades da região Sudeste e 38,2% nas universidades de outras regiões do país e 

5,9% em universidade estrangeiras. No concurso de 2004, 82,1% dos empossados eram 

formados nas universidades da região Sudeste e 17,9% nas universidades de outras 

regiões do país, com ausência de registro de formados em universidades estrangeiras. No 

concurso de 2008, 61% dos empossados eram formados nas universidades da região 

Sudeste, 25,4% nas universidades de outras regiões do país e 13,6% em universidades 

estrangeiras. 

Esses dados demonstram que as universidades da região Sudeste concorrem 

decisivamente para a ocupação dos cargos públicos dos Órgãos que abrigam pessoal de 

elevada qualificação técnico-profissional, bem como para a composição das mais 

importantes instituições de Estado do país. Demonstram que este processo tende a ser 

mais intenso à medida que as condições salariais proporcionadas aos ocupantes das vagas 

oferecidas são mais vantajosas. Também demonstram que nessas condições muitos dos 

empossados são formados em universidades estrangeiras.       

 Entre 1994 e 2004, os técnicos de planejamento e pesquisa graduados em 

economia totalizaram 58,9%, com as demais graduações (Direito, Sociologia, Geografia, 

etc.) somando 41,1%. Portanto, os concursos ocorridos nesse período foram coerentes 

com uma instituição de pesquisa que, embora ampliasse os estudos e pesquisas de caráter 

social, preservou um forte perfil econômico. 

 No concurso público ocorrido em 2008 ocorreu uma inversão da distribuição 

esboçada anteriormente, com os técnicos de planejamento e pesquisa graduados em 

economia totalizando 39,6%, com as demais graduações somando 60,4%. Esta inversão 

também estava relacionada, em grande medida, com a ampliação e consolidação do 
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universo de ações desenvolvidas pelo IPEA integradas à função institucional de estudo e 

pesquisa e de acompanhamento e avaliação de políticas públicas.  

Deve-se considerar que os economistas permaneceram compondo o segmento 

hegemônico no IPEA, em função de se fazer fortemente presente na instituição a 

compreensão de desenvolvimento como processo marcado por crescimento e dinamismo 

econômico, de os economistas constituir-se no segmento majoritário da instituição, de se 

constituir em segmento necessariamente presente em todos os campos e processos de 

acompanhamento e avaliação das políticas públicas pelo lado fiscal, da condição de 

instituição historicamente caracterizada como a “casa dos economistas” e de manter 

grande realce os estudos, pesquisas e acompanhamento das políticas macroeconômicas do 

país e suas perspectivas. Mas certamente trata-se, predominantemente, de economistas 

com uma concepção da economia como área de conhecimento para além da “economics”, 

sobretudo aqueles presentes no “IPEA de Brasília”, posto que nesse espaço institucional, 

por um lado, herdaram do IPLAN o Centro Nacional de Recursos Humanos (com os 

setores de educação, emprego e saúde) e a Coordenação de Planejamento Regional (com 

os setores de desenvolvimento regional e de desenvolvimento urbano), com uma 

trajetória de vínculos com políticas sociais, reforçadas desde a Constituição Federal de 

1988, e, por outro, foram aprofundadas as ações de acompanhamento e avaliação das 

políticas públicas em curso nos diversos ministérios e órgãos que se vinculam a estas 

políticas. Não por acaso o “IPEA de Brasília” reuniu as Diretorias de Estudos e Relações 

Econômicas e Políticas internacionais (Dinte), de Desenvolvimento Institucional (Dides), 

de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia (Diest), de Estudos e 

Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur), de Estudos e Políticas Setoriais de 

Inovação, Regulação e Infraestrutura (Diset) e de Estudos e Políticas Sociais (Disoc), 

mais diretamente envolvidas com políticas públicas, com grande presença de técnicos de 

planejamento e pesquisa graduados nas diversas áreas que compõem as ciências 

humanas. 

No “IPEA do Rio de Janeiro”, que herdou do INPES, ficou estruturada a Diretoria 

de Estudos e Políticas Macroeconômicas (Dimac), na qual predominam os estudos e 

pesquisas e o acompanhamento e avaliação das políticas macroeconômicas com base na 

“economia dura”, composto fundamentalmente por técnicos de planejamento e pesquisa 

graduados em Economia. 

O processo de recomposição do caráter e do quadro técnico do IPEA tende a ser 

aprofundado, bem como a sedimentação de novas leituras e concepções acerca do papel e 
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função institucional que deve cumprir. Pode-se observar por meio das entrevistas 

conduzidas que o apego à retomada do planejamento estratégico de Estado, 

prioritariamente voltado para o desenvolvimento econômico e do IPEA desempenhando a 

função institucional de suporte técnico-científico desse planejamento, não possui grande 

significado para os técnicos de planejamento e pesquisa da instituição, economistas ou 

não, contratados desde o advento da realização dos concursos públicos supracitados. 

Encontram-se habituados com as atividades de estudos e pesquisas e de acompanhamento 

e avaliação das políticas públicas (ENTREVISTADOS 2 e 5).  

A retomada do planejamento estratégico de Estado e do papel e função 

institucional que o IPEA desempenhou na primeira fase da sua trajetória histórica 

permanecesse, fundamentalmente, como perspectiva dos técnicos, economista ou não, 

que ingressaram na instituição nos anos 1970, bem como dos ex-técnicos que atualmente 

ocupam cargos importantes na burocracia governamental, mas que sempre estão sendo 

convidados a participar de publicações e eventos promovidos pela instituição. Via de 

regra estas expectativas, desde 1989, emergiram fortemente nas conjunturas de eleições 

presidenciais e posse dos novos governos federais, para em seguida recuar numa forma 

de desencantamento reposto, consequência em grande medida da incompatibilidade entre 

planejamento estratégico de Estado e padrão flexível-neoliberal de reprodução do capital.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na trajetória histórica do IPEA investigada, transcorrida entre 1964 e 2004, pode-

se identificar três períodos distintos. O período de 1964 a 1979, que compreendeu a 

criação e definição da função institucional e o apogeu do IPEA, o período de 1980 a 

1989, que configurou o início da sua instabilidade institucional e a progressiva afirmação 

da crise da sua função institucional, e o período de 1990 a 2004, que abarcou o processo 

de superação da sua instabilidade institucional e da configuração da sua nova função 

institucional.  

Entre 1964 e 1979 ocorreu a criação e definição da função institucional e o 

apogeu do IPEA. Ele foi parte integrante do vínculo estabelecido entre as forças materiais 

e a superestrutura política que se conformou entre o Plano de Metas e a 

institucionalização da ditadura militar, sob a hegemonia do capital oligopolista e 

financeiro internacional. 

O IPEA foi concebido, em termos formais, para assumir a condição de uma 

organização da sociedade política voltada para o fomento, planejamento e coordenação 

econômica e social, com certa margem de independência político-administrativa 

assegurado pela condição de fundação de direito público. Sob essa condição ele deveria 

atender às solicitações de estudos, pesquisas, assessoria e consultoria oriundas do 

Governo Federal, dos ministérios e seus órgãos e dos governos estaduais, com vista a 

subsidiar o desenvolvimento de políticas públicas. Nesse sentido, o IPEA configurava-se 

como um órgão estatal singular com a atribuição de conduzir estudos e pesquisas 

acadêmicas.   

O IPEA incorporava uma dimensão de organização da sociedade civil do mundo 

do capital na condição de uma agência com relativa independência na condução de 

estudos e pesquisas, com espaço consentido para a condução de ‘crítica instrumental 

estrita’ às políticas econômicas e sociais dos governos militares, bem como com 

autonomia institucional para estabelecer relações com segmentos e organizações de 

representação classista do mundo do capital e instituições universitárias e não 

universitárias, entre outras. Nesse sentido, incorporava características de uma 

organização da sociedade civil do mundo do capital típica das sociedades de 

desenvolvimento capitalista central. 
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Os fundadores do IPEA almejaram também incorporar-lhe características de 

organização da sociedade civil segundo o que a tradição política norte-americana 

denominada por think thank, isto é, uma organização independente em relação a governos 

e partidos políticos, engajada em pesquisa multidisciplinar que articula preocupações 

práticas próximas e reflexivas amplas por meio de mediações entre o governo e o mundo 

acadêmico, bem como envolvida na promoção de debates públicos voltados para 

influenciar as políticas governamentais. Todavia, em minha perspectiva, um think thank 

submetido a certos limites, posto que se tratava de um órgão governamental (sociedade 

política), co-articulador de um dado modelo econômico e seu padrão de acumulação e 

financiamento, e voltado para as demandas concretas das políticas governamentais, o que 

lhe estreitava as margens de independência em relação ao Estado e que o subsumia na 

condução de políticas públicas. 

O IPEA constituiu-se num intelectual orgânico institucional sui gêneris, posto que 

foi concebido como uma instituição de pesquisa econômica aplicada integrada à 

tecnoestrutura da área econômica do aparato estatal e como um think thank atípico. Como 

intelectual orgânico institucional de caráter público a sua função era propor políticas 

públicas em prol do desenvolvimento econômico e social pela via do crescimento 

econômico, da criação e aperfeiçoamento das instituições públicas e privadas, da 

formação de quadros técnicos para a esfera publica federal e estadual, do fortalecimento 

da iniciativa privada e da identificação de situações e necessidades sociais. 

O IPEA também assumiu a condição de intelectual orgânico institucional que se 

convertia em campo de elaboração de políticas econômicas e sociais do Estado e de 

formação e desenvolvimento da competência técnica dos economistas técnicos nele 

vinculados. Ele se transformou num campo de formação de uma elite técnica no país 

dentro de uma perspectiva de racionalidade econômica e administrativa, concebida com 

base em um pensamento pragmático e de longo prazo. Ao atender às solicitações 

governamentais, o seu quadro técnico transformou ferramentas e modelos teóricos 

econométricos adquiridos nas universidades em diagnósticos e propostas de planejamento 

e de políticas econômicas e sociais solicitadas. Para além da criação de uma cultura 

institucional no próprio instituto, a perspectiva era que este campo e sua elite 

concorressem para a formação de uma “tradição” de racionalização pragmática e de 

planejamento em longo prazo, com capacidade de ser reproduzida no setor público e no 

setor privado mediante a formação de uma elite técnica mais ampla por meio de cursos, 

centros de pesquisa e programas de pós-graduação, de desenvolvimento e divulgação de 
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metodologias e de estudos e pesquisas nele conduzidos e de promoção de eventos 

(debates, seminários, encontros) dirigidos a empresários e a membros das elites políticas 

tradicionais e da elite político-administrativa federal e estadual. 

O IPEA como intelectual orgânico institucional foi criado e alcançou o apogeu 

como parte integrante de uma rede e de laços institucionais internacionais, cujas raízes 

residiam no padrão fordista-keynesiano de reprodução do capital, ordenado a partir do 

acordo de Bretton Woods. Essa rede e laços proporcionaram condições materiais para a 

pós-graduação internacionalizada dos seus economistas técnicos, bem como a 

incorporação de paradigmas e orientações político-ideológicas predominantes nas 

universidades norte-americanas e nos organismos multilaterais (Banco Mundial, BID), 

tendo como referências básicas, de um lado, os modelos econômicos keynesianos 

empregados no planejamento e, de outro, o monetarismo e a ortodoxia presentes nas 

proposições de política econômica. Como integrante dessa rede, o IPEA conduziu 

processos de reprodução de metodologias, técnicas e modelos econométricos em outros 

países periféricos, com destaque para países latino-americanos, além é claro no próprio 

país. Dessa forma, a instituição e os seus economistas técnicos de formação cosmopolita 

passaram a acompanhar o mainstream econômico internacional, reproduzido por meio de 

personas do capital que transitavam entre instituições governamentais e universitárias 

norte-americanas e instituições multilaterais.  

A transformação do IPEA em um órgão chave no processo de hipertrofia que o 

Estado assumiu em relação à sociedade civil, entre os anos de 1964 e 1979, apenas 

expressou uma contradição conjuntural em relação aos objetivos doutrinários e históricos 

liberais. Isto porque para os intelectuais orgânicos que compunham a elite político-

administrativa do país, integrados na defesa do bloco histórico vigente, o IPEA era uma 

necessidade para proteger e expandir os interesses das próprias organizações da sociedade 

civil referentes ao capital e para acelerar a criação das condições para a modernização, 

industrialização e democratização formal da sociedade como objetivo estratégico, posto 

que fortaleceria a iniciativa privada e asseguraria maior racionalidade e organização à 

esfera pública.  

Entre 1980 e 1989 teve início o declínio do planejamento, do Ministério de 

Planejamento (SEPLAN) e do IPEA. Esse declínio foi parte integrante e aparente da crise 

orgânica de Estado em curso no país. 

A crise internacional e a transição para o padrão flexível-neoliberal de reprodução 

do capital iniciada em meados dos anos 1970, com a consequente redução das margens de 
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desenvolvimento periférico consentido e pressão internacional pela liberalização e 

abertura da economia, de um lado, e a ascensão das lutas operárias e populares e a crise 

econômica e social interna ao país, de outro, golpeou o papel que o Estado assumia como 

criador das condições políticas, econômicas e sociais voltadas para o crescimento 

econômico do país. O pacto de elites em torno do regime militar foi rompido e a ascensão 

das lutas sociais teve curso, encaminhando o país na direção de uma crise de hegemonia. 

Enfim, rompia-se o vínculo estabelecido entre as forças materiais e a superestrutura 

política que se conformou entre o Plano de Metas e a institucionalização da ditadura 

militar, sob a hegemonia do capital oligopolista e financeiro internacional. 

Diversos processos em curso nos anos 1980 potencializaram contradições e 

conflitos desencadeados a partir do rompimento acima referido. Os contextos políticos e 

econômicos internacional e nacional e a ruptura de consenso no âmbito do bloco no poder 

impuseram às políticas econômicas governamentais uma orientação em curto prazo. Com 

os adventos da eleição dos governadores (1982), da “Nova República” (1985) e da 

Assembleia Nacional Constituinte (1987/88), que integravam a transição liberal 

conservadora do regime militar para a democracia liberal representativa sob tutela militar, 

teve início a transferência de atribuições e competência da União para estados e 

municípios e a reorganização e reaparelhamento dos ministérios e das secretarias 

estaduais de planejamento e da fazenda. Soma-se a esse quadro a crise do modelo 

econômico desenvolvimentista ordenado sob a hegemonia do capital oligopolista e 

financeiro internacional e a indefinição quanto ao ‘novo’ modelo. Neste contexto, 

rompia-se a função institucional que o IPEA desempenhara no período anterior, focado, 

sobretudo, no planejamento estratégico de Estado conduzido de forma altamente 

centralizada pelo Ministério de Planejamento, com vistas na consolidação da estrutura 

produtiva industrial e na modernização infraestrutural. 

A forma aparente da crise da função institucional do IPEA no âmbito da crise 

orgânica de Estado foi o seu declínio e instabilidade institucional, sob formas como a 

redefinição de atribuições e objetivos, a restrição de recurso, a redução das demandas por 

estudos, pesquisas e assessorias, a suspensão de contratações de técnicos e a imposição de 

chefias restringindo margens de independência concedida para a livre orientação de 

estudos, pesquisas e projetos. Práticas neopatrimonialistas e suas contrafaces 

(personificação de poder, clientelismo, tráfico de influência) herdadas e emergidas nesse 

contexto foram potencializadas sob a crise orgânica de Estado.  
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O IPEA, embora tenha sido constituído como uma estrutura em rede de 

organismos pragmáticos instrumentalizados para a construção do Estado e como um 

aparelho ideológico de Estado, não construiu internamente, nos anos 1980, uma leitura 

das crises, transições e transformações em curso no capitalismo internacional e no país 

como parte integrante da crise de um padrão de produção e reprodução do capital. 

Entre 1990 e 2004 teve curso a superação da instabilidade institucional do IPEA e 

a configuração da sua nova função institucional. Nesse período, ocorreram a incorporação 

do país ao padrão flexível-neoliberal de reprodução do capital mediante processos como a 

liberalização e abertura da economia e o estabelecimento do modelo econômico 

exportador apoiado na especialização produtiva e do padrão de financiamento e 

acumulação subordinado-integrado.  

Nesse contexto, um novo vínculo entre as forças materiais e a superestrutura 

política foi estabelecido, a hegemonia das classes dominantes reposta e a crise orgânica 

de Estado superada. O fim da instabilidade institucional e a configuração da nova função 

institucional do IPEA ocorreram ao longo dos anos 1990, articulado a processos como o 

reordenamento institucional do Estado (recompondo o lugar das instituições, o seu perfil, 

as suas atribuições e os seus objetivos) e o deslocamento da centralidade da coordenação 

econômica do Estado para o mercado.  

A adesão do IPEA e da sua elite político-administrativa às orientações político-

econômicas flexíveis e neoliberais foi mais ‘tardia’ em comparação com a maior parte 

dos departamentos de economia das universidades e os demais institutos de pesquisas 

econômicas aplicadas, cujas adesões ocorreram nos anos 1980. Isto porque o IPEA, 

refletindo a condição de organização da sociedade política, seja como aparelho técnico e 

seja como aparelho ideológico de Estado, acompanhou a reorientação em prol da 

liberalização e abertura da economia brasileira que teve curso com a liderança e 

hegemonia do capital bancário-financeiro no âmbito do bloco no poder, reconfigurando a 

estratégia de desenvolvimento econômico sob o crivo do novo padrão de reprodução do 

capital e do novo modelo econômico e o papel do Estado nesse contexto. Essa 

reconfiguração ficou claramente expressa nas posições assumidas nessa direção pelo 

aparato de mídia liberal, pela adesão dos principais partidos e lideranças políticas liberais 

e pelas declarações emitidas pelos principais organismos classistas burgueses do país. 

Para tanto, além da própria reorientação da rede internacional integrada de instituições 

em favor das orientações político-econômicas flexíveis e neoliberais, concorreram 

processos políticos e sociais em curso no país como a derrocada do último esforço de 
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revitalização do modelo econômico desenvolvimentista em torno do Plano Cruzado 

(1986) e a vitória eleitoral das forças políticas e sociais liberais, liberais conservadoras e 

ultraliberais em torno da candidatura Collor (1989).  

Um aspecto específico da instabilidade institucional do IPEA a partir de 1989 foi 

o declínio da prática de planejamento como consequência da crise orgânica de Estado e 

das orientações e práticas vinculadas ao padrão flexível-neoliberal de reprodução do 

capital materializadas no direcionamento da conformação do modelo econômico 

exportador apoiado na especialização produtiva. Portanto, uma instabilidade institucional 

de origem diferenciada daquela vinculada aos encaminhamentos de políticas econômicas 

de curto prazo da primeira metade dos anos 1980. 

Na primeira metade dos anos 2000, processos como a estabilização da integração 

periférica passiva do país ao padrão flexível-neoliberal de reprodução do capital por meio 

do modelo econômico exportador apoiado na especialização produtiva, a estabilização do 

controle de preços e o maior realce do papel desempenhado pelo Estado que se seguiu à 

ascensão do primeiro Governo Lula (2003-2006), emergiu um esforço para o 

estabelecimento de um papel mais relevante para o planejamento, o Ministério do 

Planejamento e o IPEA. Todavia, sem o caráter e a magnitude vivenciada no Brasil entre 

1964 e 1979. 

O planejamento das atividades econômicas e sociais requeridos passou a focar a 

identificação de obstáculos/problemas e de vocações/potencialidades do crescimento 

econômico e a racionalização dos gastos públicos vinculados às políticas e projetos 

sociais. Sob o novo padrão e modelo econômico teve curso a busca da tríade impossível: 

a conquista de amplas margens de independência e autonomia no desenvolvimento 

capitalista brasileiro, a conformação de elevado superávit fiscal primário e o atendimento 

satisfatório das necessidades sociais. 

Portanto, a progressiva superação da instabilidade institucional que o IPEA e os 

seus técnicos vivenciaram entre 1990 e 2004 não se restringiu a um processo de 

reorientação de uma instituição prioritariamente voltada para o planejamento estratégico 

de Estado, mas também ao reenquadramento da instituição a uma nova função 

institucional. O IPEA foi progressivamente reorientado para subsidiar o novo papel 

reservado ao Estado e ao governo, que pode ser resumido em gestão rigorosa do 

orçamento público como parte integrante do equilíbrio fiscal pelo lado da despesa, 

política econômica centrada nas metas de inflação, no ajuste fiscal permanente e na 

flutuação cambial, regulamentação compartilhada, restrita e à distância do mercado, 
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construção de políticas de apoio à competitividade das empresas brasileiras no mercado 

externo (e interno), desenvolvimento regional como parte integrante da afirmação das 

vantagens econômicas comparativas do país em torno dos produtos primários, pré-

manufaturados e manufaturados intensivos no uso de recursos naturais e desenvolvimento 

de políticas sociais focalizadas, seletivas e hierarquizadas. 

A trajetória histórica do IPEA investigada evidenciou a sua condição de 

‘intelectual orgânico institucional’ e dos seus técnicos – sobretudo economistas – em 

intelectuais orgânicos de ‘funções restritas’ (limitadas a funções técnicas desempenhadas 

no instituto) e de ‘funções amplas’ (ampliadas por meio de trajetórias político-

administrativas nos altos cargos do Poder Executivo federal). Para tanto, aspectos como o 

conteúdo autoritário presente no liberalismo brasileiro, a hipertrofia do Poder Executivo e 

o planejamento tecnocrático e autoritário, coadunou com outros como os padrões e 

funcionalidades requeridos pelo processo de reprodução do capital, a concepção 

cientificista dominante no campo da ciência econômica e a trajetória de determinados 

grupos de economistas referenciados em torno de ideias e convicções (políticas, 

ideológicas e teórico-econômicas) e de instrumentos técnico-econômicos que lhes 

asseguravam poder e legitimidade. Assim, a compreensão da posição privilegiada que o 

IPEA e os seus técnicos assumiram no âmbito das elites acima referidas deve incorporar 

na pesquisa histórica, política e sociológica, condicionantes histórico-sociais e 

econômicos estruturais que vão além da configuração da instituição como instância 

funcional ao fomento, planejamento e coordenação desempenhado pelo aparato de 

Estado, sob pena de não captar as formas de materialização do vínculo estabelecido entre 

as forças materiais e a superestrutura política na instituição. 

No âmbito dos economistas técnicos do IPEA emergiram quadros vinculados aos 

núcleos de economistas que integravam universidades e os seus centros de pesquisas e 

programas de pós-graduação voltados para a condução de estudo e proposição de 

políticas macroeconômicas e de formação de quadros técnicos, bem como às elites 

políticas tradicionais diretamente ou não integradas nos partidos políticos. A condição de 

instituição e de economistas técnicos produtores de dados, indicadores e conhecimentos 

econômicos, os colocava em contato direto com altos funcionários da elite político-

administrativa do Poder Executivo federal e das elites políticas tradicionais. Contatos, 

relações e articulações políticas proporcionaram espaços para a ascensão política e 

político-administrativa de economistas técnicos da instituição aos cargos de alto escalão 

na esfera pública. Estes quadros técnicos ultrapassaram a condição de economistas 
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técnicos, isto é, de intelectuais orgânicos de ‘funções restritas’, assumindo a condição de 

intelectuais orgânicos de ‘funções amplas’, incorporando-se ao segmento da elite 

político-administrativa que ocupava altos cargos na esfera pública federal e aos quadros 

políticos de maior representação e poder das elites políticas tradicionais. Na condição de 

intelectuais orgânicos de ‘funções amplas’ passaram a ocupar espaços no debate político 

e econômico público acerca dos “rumos” do país e nos postos de relevo em organismos 

governamentais como ministros, secretários-adjuntos, secretários de fazenda e de 

planejamento de governos estaduais, presidentes e superintendentes de agências públicas, 

e em organismos internacionais, bem como da configuração do novo vínculo que as 

integrava reordenando o bloco histórico. Como tais, co-participaram da recomposição das 

forças materiais e da superestrutura política. Pedro Malan, Antônio Kandir e Roberto 

Macedo são exemplos paradigmáticos desse processo de assunção de economistas 

técnicos de ‘funções estritas’ à condição de economistas de ‘funções amplas’.  

Deve-se salientar que o IPEA também concorreu para a assunção de seus 

economistas técnicos a posições e altos postos dirigentes em empresas privadas, em 

especial nos conselhos diretivos das grandes corporações e bancos privados, a exemplo 

das trajetórias de Arthur Candal e de Dorothéa Werneck. A própria atividade de 

planejamento e de estudo e pesquisa articulados no interior de grupos temáticos do IPEA 

estabeleceu relações de clientela com representações dos capitais de determinados setores 

de atividade econômica neles presentes (ou representados). O trânsito desses intelectuais 

orgânicos institucionais de ‘funções amplas’ no âmbito da esfera pública e desta em 

relação à esfera privada concorreu para situá-los, em posição privilegiada, no centro do 

processo de liberalização e abertura da economia brasileira e de conformação do novo 

modelo econômico e do seu padrão de financiamento e acumulação, de um lado, e de 

reconfiguração da superestrutura política e do Estado, por outro.  

À guisa de conclusão, percebo que os vínculos que instituições e elites político-

administrativas estabelecem com o processo de produção e reprodução material da 

sociedade, sob uma dada formação social, são pouco estudados. Frequentemente não se 

considera os processos de produção e reprodução do capital, que integram e orientam a 

produção e reprodução das relações sociais mais amplas. Os estudos das instituições e das 

suas elites político-administrativas a partir das superestruturas e das relações que elas 

contraem com a sociedade em termos das formas e processos de representação política, 

segundo um modelo de análise oriundo da teoria política liberal, não permite apreender a 

determinação social que o processo de reprodução material da sociedade exerce nas 
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superestruturas, com destaque para as estruturas institucionais, as elites políticas 

tradicionais e político-administrativa e as relações constituidoras das interações entre 

superestruturas e sociedade. O estudo das instituições e das elites que compõem a 

tecnoestrutura da área econômica do aparato estatal, dentro do modelo de análise da 

teoria política liberal, não permite a apreensão da reprodução das instituições públicas e 

suas elites como parte integrante do sistema sócio-metabólico do capital e das suas 

materializações nos padrões de reprodução do capital, modelos econômicos e padrões de 

acumulação e financiamento. 

As instituições, especialmente as públicas, e os intelectuais, com destaque para os 

orgânicos, desempenham um papel fundamental na preservação e na orientação 

transformista institucional do bloco histórico. Nessa direção, ocorrem processos como 

ordenamentos institucionais, configurações das relações entre as classes e grupos sociais 

e estruturação dos modos de reprodução do capital. 

Espero que este estudo sobre o IPEA e os seus técnicos – sobretudo economistas – 

contribua para a percepção dos limites e crises e das transições dos padrões de 

reprodução do capital, modelos econômicos e padrões de acumulação e financiamento em 

curso, do papel desempenhado por instituições e técnicos como intelectuais orgânicos no 

processo de reprodução do capital e do poder político e dos transformismos vividos pelos 

mesmos.  

Espero que contribua, ainda, para a apreensão do ‘como’ e do ‘porquê’ a 

‘formação e saber acadêmico’ foram transformados em ‘formação e saber técnico’ no 

próprio processo de conformação da tecnoestrutura da área econômica do aparato estatal, 

voltado para apreender os problemas/estrangulamentos e potencialidades/vocações 

presentes na sociedade brasileira e dar respostas numa dada direção, isto é, a condução da 

investigação acadêmica e da assessoria técnica que interessavam aos órgãos do sistema 

político de planejamento e demais órgãos públicos e às empresas públicas e privadas, 

tendo em vista assegurar o processo de produção e reprodução do capital no país, sob os 

limites da dependência. Apreensão que também pode ser reveladora de como a 

construção de uma linguagem econômica hermética amplamente divulgada, de 

compreensão restrita a pequenas parcelas da sociedade, supostamente científica e neutra, 

foi transformada em parte integrante da linguagem da elite político-administrativa 

tecnocrática brasileira. 
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Apêndice A – Estrutura da Entrevista Conduzida Junto a Técnicos do IPEA 

 
Entre 1945 e 1973, sob a vigência do Acordo de Bretton Woods, do pacto fordista e da 

hegemonia norte-americana, foi constituída uma rede internacional de instituições 

(multilaterais e nacionais) interdependentes. A criação e consolidação do IPEA foi, em 

alguma medida, induzido por essa rede, ou a sua criação e desenvolvimento atendeu a 

determinações unicamente internas do próprio país? 

 

A ANPES (Associação Nacional de Programação Econômica e Social) e, posteriormente, 

o EPEA/IPEA refletiram uma necessidade do empresariado brasileiro ou a perspectiva de 

membros influentes da elite político-administrativa do país, no sentido da criação de uma 

instituição de pesquisa econômica aplicada? 

 

A perspectiva de conceber o EPEA/IPEA como um think thank, ou ainda um brain trust, 

foi efetivamente alcançada em algum momento da trajetória histórica da instituição? Ou 

em que medida foi alcançada? 

 

A participação destacada de consultor externo estrangeiros no IPEA se estendeu até em 

que período? Eles assumiam a coordenação dos projetos em andamento? 

 

No vídeo comemorativo dos 25 anos do IPEA, de 1989, Maria da Conceição Tavares 

afirmou que o IPEA, no seu processo de nascimento e consolidação, tinha a compreensão 

da necessidade de completar o processo de industrialização e de enfrentar o estado de 

desequilíbrio (superar a dependência tecnológica, conter a grave crise social e promover o 

desenvolvimento regional) do país. Soma-se a isso a composição dos economistas 

técnicos, oriundos dos mais diversos estados do país. Para Conceição Tavares estava em 

curso no IPEA um processo de criação de um projeto nacional. Qual a correção dessas 

conclusões de Maria da Conceição Tavares? É possível discorrer sobre esse tema? 

 

Alguns economistas técnicos do IPEA, por mim entrevistados, compreenderam que teria 

predominado no IPLAN uma perspectiva mais desenvolvimentista, referenciado na teoria 

econômica keynesiana, e que no INPES teria predominado um pensamento mais liberal, 

referenciado na teoria econômica neoclássica e no monetarismo. Como você analisa esta 

questão? 

 

A pós-graduação no exterior, em especial nas universidades norte-americanas, a exemplo 

de Berkeley, parece-me que foi predominantemente realizado por economistas técnicos 

integrantes do INPES, e não tanto por economistas técnicos do IPLAN, nos anos 1960 e 

1970. É correta esta percepção? Se for correta, por que razão?  

 

Nessa mesma linha de indagação, os economistas técnicos do IPLAN na sua maioria 

também realizaram pós-graduação no exterior, ou tiveram outra trajetória de Formação? 

 

No vídeo comemorativo dos 25 anos do IPEA, de 1989, faz-se presente a seguinte 

passagem de Roberto Campos: “Eu àquele tempo tinha grandes ingenuidades sobre o 

poder do Estado, inadequada concepção das limitações do Estado e uma enorme 

superestimação do tecnocrata. Eu acreditava no funcionário missionário possuído do 

sentido de missão”. O IPEA materializou e expressou na sua própria arquitetura 
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institucional uma concepção tecnocrática de planejamento? Se sim, ela foi superada? Se 

sim, como e por quê?  

 

O “funcionário” (ou servidor público) “possuído do sentido de missão”, conforme a 

passagem de Roberto Campos, se fez presente no IPEA? Quando? É possível identificar a 

configuração de uma nova ‘representação’ de ‘papel social’ nos técnicos do IPEA no 

decorrer dos anos 1990? 

 

O Banco Mundial, o FMI e o BID ofereceram ou ministraram cursos aos economistas 

técnicos do IPEA. Em que período da história do IPEA eles foram mais frequentes? 

Quais eram os cursos mais frequentes? Teve maior participação dos economistas técnicos 

do IPLAN ou do INPES? 

 

Os economistas técnicos do IPEA que participaram da realização de cursos em países 

latino-americanos, propostos pelo BID ou outra instituição multilateral, eram em sua 

maioria integrantes do IPLAN ou do INPES? Há aspectos relevantes relacionados à 

realização desses cursos? 

 

Técnicos do IPEA desempenharam funções em instituições multilaterais? Se sim, que 

tipo de funções? 

 

O IPEA manteve uma estreita relação com a CEPAL? Como se caracterizaram as 

relações entre 1964 e 2004? 

 

Associa-se frequentemente a crise da função institucional do IPEA, nos anos 1980, à crise 

econômica e à tirania das políticas econômicas de curto prazo, de um lado, e ao Regime 

Jurídico Único, de outro. Você elencaria outros processos e fatos relevantes que podem 

ter concorrido para a referida crise do IPEA? Ela guarda relação com uma possível crise 

de Estado nos anos 1980? 

 

 

16. No vídeo comemorativo dos 25 anos do IPEA, de 1989, faz-se presente a seguinte 

passagem de Mário Henrique Simonsen: “A pergunta básica: Qual deve ser o novo papel 

do Estado brasileiro?”. Esta passagem sugere que o IPEA teria uma nova função 

institucional e que a mesma estaria profundamente condicionada pelo “novo papel” que o 

Estado brasileiro desempenharia nos anos 1990. Como você analisa esta questão? 

 

No vídeo comemorativo dos 25 anos do IPEA, de 1989, faz-se presente a seguinte 

passagem de Ricardo Santiago: “Eu acho que a grande missão de uma instituição como o 

IPEA é voltar para as políticas públicas, que é o processo que através do plano se faz o 

acompanhamento e a avaliação das diversas políticas públicas. Isso é muito mais 

fundamental no momento de escassez de recursos, porque nós temos que cuidar da 

eficiência e eficácia do gasto público. Quer dizer, no passado era mais fácil fazer 

planejamento porque as condições de financiamento envolviam uma expansão da 

atividade do Estado. Então, você estava sempre cuidando daquele processo de expansão 

da atividade do Estado, que é muito mais fácil do que quando você tem o limite da 

expansão do Estado e você tem que trabalhar internamente. Então, esse é o grande 

desafio no meu modo de ver da década de 90, é a política pública, que dizer, o IPEA tem 

que se engajar no debate, na análise e na avaliação das várias políticas públicas”. Pode-se 

afirmar que esta passagem expressou o processo de ruptura da função institucional que o 
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IPEA assumiu entre 1964 e 1979/80 e o sentido da reorientação da sua função 

institucional no final dos anos 1980 e nos anos 1990? 

 

No vídeo comemorativo dos 25 anos do IPEA, Roberto Cavalcanti de Albuquerque fez a 

seguinte afirmação: “naquela época [1964/80] a questão social ainda era colocada num 

segundo plano. E este é um dos equívocos de que a gente tem que se penitenciar”. É 

possível identificar os “momentos” característicos do processo de acolhimento da questão 

social pelo IPEA?  

 

Qual foi a importância do CENDEC na formação de gestores públicos federais e 

estaduais nos anos 1970 e 1980? Quais eram as diretrizes e os objetivos buscados nos 

processos formativos? 

 

O IPEA ainda é uma instituição sob a hegemonia dos economistas técnicos? Se sim, 

como essa realidade se expressa? Se não, até quando ela esteve sob essa hegemonia e 

quais seriam as evidencias dessa superação? 

 

É possível caracterizar, em linhas gerais, os tipos de planejamento em curso no país entre 

1964 e 2004? Se sim, como o IPEA interagiu com eles? 

 

O IPEA, de um modo geral, não conduziu avaliações e debates internos quanto a sua 

função institucional. João Sayad, no vídeo comemorativo dos 25 anos do IPEA, realizou 

a seguinte afirmação: “Toda organização que não cresce, que não avalia o seu próprio 

papel, ela começa a criar ferimentos, mágoas, dores, aí deterioram os salários e tudo o 

mais. O IPLAN era uma instituição em frangalhos” [quando da passagem de João Sayad 

pelo Ministério do Planejamento]. Como você analisa estas afirmações? Se você 

concorda em alguma medida com estas conclusões, quais seriam as raízes desse 

processo? 

 

No vídeo comemorativo dos 25 anos do IPEA, de 1989, faz-se presente a seguinte 

passagem de Maria da Conceição Tavares: “Nos Estados nacionais que ainda conseguem 

ter coesão nacional, tipo França, tipo Japão, tipo Alemanha, o planejamento, no sentido 

não global, de um plano anunciado, mas o planejamento no sentido de coordenação entre 

o Estado e o setor privado, da presença pesada das agências públicas de desenvolvimento, 

tanto em infraestrutura quanto em tecnologia, quanto em certas indústrias estratégicas, é 

um fato. Você não acabou com isso, pelo contrário, todos os Estados que conseguiram 

dar a volta e atravessar esse ciclo tecnológico dão à política tecnológica, industrial e a 

coordenação entre Estado e setor privado, papel relevante”. Observa-se, desde 2004, certa 

revalorização do Estado e do planejamento e coordenação econômica. Pode-se afirmar 

que está em curso o ressurgimento de uma política e ideologia neodesenvolvimentista no 

país? Se sim, como e por quê?  

 

Por fim, foi mais comum a participação de técnicos do IPLAN ou do INPES na iniciativa 

privada, por exemplo, assumindo assento em conselhos de empresas ou desenvolvimento 

trabalho de assessoria? 
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Anexo A – Organogramas do Sistema Federal de Planejamento da Década de 1970 

 

Figura 1. Poder Executivo Federal – Estrutura básica 

 

Fonte: Elaborado com base em Rezende (2011) 
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Figura 2. Sistema de Planejamento Federal – Órgãos de decisão superior 

 

Fonte: Rezende (2011) 

 

 

 

Figura 3. Sistema de Planejamento Federal – Estrutura básica 

 

Fonte: Rezende (2011) 
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Figura 4. Sistema de Planejamento Federal – Estrutura básica da Secretaria de 

Planejamento 

 

Fonte: Elaborado com base em Rezende (2011) 
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Figura 5. Sistema de Planejamento Federal – Estrutura básica do Instituto de 

Planejamento do IPEA 

 

Fonte: Rezende (2011) 
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Anexo B – Figuras que retratam aspectos dos concursos públicos do IPEA (1995-2008) 
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Gráfico 1: IPEA – Número de vagas oferecidas por concurso 

público

 
Fonte: Digraf/CGRH 

Nota: No ano de 2004 as 21 vagas são para cargos de técnicos de Desenvolvimento e Administração e 

assessor especializado. Em 2008 a 80 vagas inclui 10 vagas de técnicos de desenvolvimento e 

Administração e 8 para analistas de Sistemas. 

 

6,2

0

5,6

10,2

59,3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

1995 1996 1997 2004 2008
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