
 

POLÍTICAS SQCIAIS E ESTABII JZ.<\ÇÃO 
ECONOMICA NO BR<\SIL 

Pt!drv Ce:u11· Dun·a Fonseca 

RLSUMO 
O art igo procura inserir as d1ti<::oltbdcs para implementação de polit 1ca~ 
sociais nas economias latino·amcric3n~L"õ. c hrasileira em panicula.r, num 
quadro de mudanças n.u cstruturns produtivas c na ordem internacional. 
Paro tanto~ apôsanalb.ar a inlluênc:ia do neoliberalismo no Primeiro 1\!lun· 
do. levanta hipót"'-CS sobre a especificidade c as dificuldat!~ de sua un
plcmcntação no BrnsiJ p..,ra. a p~rtir c.Jai. retomar os impasses na área «.Ja._~rro 
polítiC.'i..SSOCiajs.. Conclui que. entre outms ra7.óe~~ por ser o caso mai~ bcn1 
sucedido de substituição de irnpor1:u;õe.-.. o Brasil apresenta maiur rc~is· 
tência para a implementação das polí1 ic:1.' neolil>crais. 

A BSTRACr 
'l'h is articlc aims at inscrting tho d ifficultics tô implcrncnt socia l I>Oiicic~ 
in thc Latin Amcrican cconnmics, p:.r1icu larl) thc Br.azilian economy. in lu 
a f ra mc o f changes in the p10duc1ivc Slr ucturc-s and the inler n(llional 01'• 
der. Thus~after ana l)•sing thc innucocc of ncolihcmlism in th~:- Dcvclopcd 
World i i m ises hyj:)Oiheses nboull hC spcci fici ly and lhe diftlcull •os o r ils 
imJ>Iememation in llraz.il so that. from thi~ pointon, \vC rC6.-umc thc ohstn .. 
eles in lhe social policy lleld .. \\~ imply ~~~~~. among othcr reasons. for bcing 
lhe most succ~ful ca.'ic of impore ~ub.."titutiOn. Bmzil shows a greater 1C· 

si~tancc to lhe implemcntalion of ru .. -olibcral policies. 

. 
O propósito deste artigo é colaborar na discussão e iruerprctação 

sobre políticas sociais frente os impasses or:t viveociados pelas econo
mias latino-americanas, em e~pt.•cial a brasileira. num quadro de signifi
cativas mudanças na orden1 econõmiC!\ l'nundial e n;1 organi?::.ç;io rlo c:i ..... -
tcma produtivo. Minha hipôlc,cs b•ísica salienta que os impasses que 
emergem como desajustes de curto prazo(>. g., a int1ação), d evem se r 
analisados tendo-se em visl;~ esta crise mais profunda, de fllÍZC~ cstrulu· 
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rais. l$tO ocorre não apenas quando se buscam as causas e raízes dos pro
blemas de "curto prazo•·, que via de regra aparentam restringirem-se à 
conjuntura, mas também porque os caminhos seguidos para enfrentá-los 
as polfticas de estabilização·, possuem implicações não neutras a longo 
prazo, pois ocasionam mudanças em variá,·eis não propriamente conjun
turais, como na estruitura produtiva e na dbtribu ição de renda, com re
flexo nos indicadores sociais. 

É preciso ter-se presente que este tipo de reflexão apresen ta desa
fios do ponto de vista acadêmico, uma vez que o cardápio 1• di~posição 
dos economistas ,·oltado~ a políticas de estabilização contém em sua 
maioria modelos de curto prazo; e, pela tradição marshalliana, acostu
mamo-nos. mesmo em modelos de longo prazo, considerar a tecnologia 
como inalterada. Ocorre. todavia, que a presente crise vel'ifie:•-sc em 
contexto onde a tecnologia c as fomtas de org;mização da produção sfto 
elerncn1os analíticos indispensáveis} variáveis que não podem ser negli
genciadas, com o risco de pe rder-se no gr<tu de explicação de sun~ ra· 
zõc~ c, no que pode ser grave, ao traçarem-se cenários possívei~ p;ara suas 
conseqüências. Afinal, as políticas de estabilização atuam não sobre um 
ente abstrato, mas sobre urna economia específica que produz. conso
me, poupa, investe e e;.colhe técnicas p<~ra produzir e critérios para dis
tribuir. Atuam, portmllo, sobre homens . os "agentes econõmicos'' -,que 
trabal ham, investem c tom:tm decisões sem plena certeza do acerto c das 
<.Xmseqiiências de seus atos. /\s políticas de estabilização, portunto, afc
tam cxpcclutivas, as quais~ por sua vez, incidern não só sobre os nfvcis 
de renda e emprego. como nn concepção keynesiana, mas também sobre 
setores económicos detcmtinados em que estes são gerados e cm que 
condiçôe!>. Fin,.lmeme. pelas políticas de estabilização pode-se depre
ender o sem ido que o~ executores da política económica pretendem im
prim ir a longo prazo na ecortomia, que novas funções pretendem dele
gar ao G~t ado, onde c~tc deve ou não :•luar, qual o tamanho de sun agen
da c o que nela inscreve-se como prioritário. /\çôes tomada, huje são 
muitas vezes irrevers ívcb, ou custosas ao se pretender ' 'oltar atr:ls. 1\s
sim, a mais neutra política de estabilização, e a rnais consensual, se é que 
exrstc, nfio deixa de afctar apenas o nh·cl de ath·idadc econômica, cm 
menor ou maior grau. mas os se tores que perdcrfto espaço e os novos que 
ocuparão seu lugar: aponta, pois, para nova es1n11ura produtiva. 

F.ssn constatação seria redundante não fol>!>c o fato de as políticas de 
e~tnbilização, ao serem adotaclas, verem-se justificadas por seus mentores 
e executores de tal forma que tudo se pa.~sa como não fossem opç{Jcs; são 
"técnicas''. problemas de ún ica solução. Se este comportamento raramcn-
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te foi exceçâo nos go,·ernos. no meio acadêmico passou também a tOmar 
corpo, com a difus~o do assim denominado neoliberalismo. A rigor, en
tende-se que nada há de racional fora de um mesmo caminho paro os paí
ses da América Latina ou do Primeiro Mundo: redução ao mínimo do pa
pel do Estado na economia, inclusive na área social, reduÇ[oo de salários 
reais, livre comércio e ortodoxia em matéria fiscal c monetária. A líberda
de de c.o;colha, tão cara a<>l> liberais cm outros campos. enjaula-se na po
breza de wn único caminho, como se a história fos.<e pré-traçada, reastruo
do aos que não o seguem serem esmagados pela estagnaçfoo e pela infla
ção crónicas. Po•· certo é nesta acepção que se emende o fim da história, 
como cm Fukuyamn: o liberalismo sem rei1\0 da liberdade, mas da neces
sidrode. Até que ponto não há nisso mais teologia que tecnicismo? 

0 NEO URERALISI\10 NO PRIMEIRO :vtlJNOO 

Um tema recorrente dos economistas e cientistas sociais latino
americanos é entender como as idéias gestad~•s no Primeiro Mundo são 
iransporladas a seus países, como tomam corpo c ganham adeptos e se
guidores cm ambiente diverso do que lhes deu origem e empresta-lhe 
significado histórico. Assi rn foi com a controvérsia sobre a existência 
ou não de liberalismo m> Séc. XIX na Améric.• Latina, o qual convivia 
com a cscravidãll; com o ~cntido da difusão das idéias positivistas, IH ) 

lim iar do Séc. XX; com as possibilidades e entraves para o socialbmo 
en1 econon1ias não industrializadas; e. finalmente, corn a teoria das van· 
tagens comparativas no comércio intcrnaciomLl por parte da CEPAL O 
mesmo ocorre com o aluai neoliberalismo. 

Convém in ic ialmen te recordnr que o movimento neolihcraJ teve 
início c manifestou-se de forma mais típica na Inglaterra, com M. Tba
tcher, e nos Estados Unidos, com R. Reagan. Ambos os países passavam 
por momento de tomada de consciência da perda de ritmo ele seu cresci
mento cconômico, desde logo associad1> à estagnação da p rodutividade 
industrial , emergente no cnfrentamento da concorrência de ou t ro.~ pai
ses, co1·no o Japlo. O ncolibcralisnlo, a~iau, cc,..")Uiniu o caráLCr de r~s· 

toura r a lide rança (ao contr.lrio do liberalismo clássico, mais voltado ;o 
consolidá-la. na Inglaterra vitoriana e nos Estados Unidos do Séc. XX). 

O d iagnóstico de perda de posição, não obstante, diferia nos dois 
países. Na lnglntcrr<t entendeu-se desde Jogo que o maior cmpecilio li 
modemização residia na força sindical, principalmente das empresas 
estatais, herança da hegemonia dos governos trabalhistas desde o pós-

Anos 90 47 



Guerra. Daí cnlcndcu-&c que a privatização c a <1uebru da espinha dorsal 
dos sindica1os e ram condições ncccss;írias para da •· novo alento 1i com
petiti vidacle proclutiv:o . Questionava-se o papel desempenhado pe lo Es
tado na '·En' Kcyne~iana .. , ao assumir metas como pleno emprego e vol
tadas ao bem-estar ~ocial, a través de leis em defesa dos trabalhadores 
nacionais c C•trnngeiros. Argumcnlou-~e. cnliío, que as leis sociais vol
tavam-se,, longo prazo contra os próprios trab:1lhadores. pois a perda na 
competitividade enseja,·a a est.rcircz.' dos mercados e encarecia~ pro
dutos. incidindo ~obre o nível de emprego. 

/\ legi,lnçilo socia l. por ou Iro lado. teria possibilitado um níve l real 
de salários acima do~ ganhos de produt ividade: ou, ;linda, não se pode
ria manlcr a mc~nw laxa de crescimcnlo de salá rios verificada historicu
mcnle, M ausência de produ!ividade crescente. A própria política prcvi
denciária deveria ser alterada, pois a ba ixa produt ividade da população 
economic.~mcmc a1iva nito conseguiria suslenlar os pri\'ilégios do~ apo
serllados. A intervcnÇ>o dráslic.a no mercado de trab;ilho c o programa 
de pri,·;uizaçôcs constuíram-se nas palavr.Ls de ordem do neolibcrnlb
mo inglês: e logo o~ Ji,Tos-texto ressaltaram o papel da oferta agregada 
no equilíbri<> macroeconônúco, ocupando o lugar antes deslacaclo d<~ 
demanda efetiva. Sindicatos c Estado fonnam o binôrnio gerador de ine
f iciência. os inimigos a serem enfrcnlado>-, com respaldo de segmcnlos 
ria c!nssc média in tercss<~dos na diminuiçao ele impostos (embora Tha
tcher lenha ca idn, no estopim de um processo. ju~1amen1e por pretender 
criar mais um imposto ... ). 

Nos bslados Unidos, enlretanlo. a >ituaçüo era outra. Os sindicatos 
nune<1 livcrnm a for<? dos co-irmão~ lrri lãnicos. a presença da soei:• l-de
mocracia sempre loi mais tênue, nada h.;\ na polítka similar ao Partido Tra
balbisla inglês. O keynesianismo nonc-americano resumiu-se na prima
zia da política fiM.·al wbrc a monetária em política de estabilização, ou na 
combinação de ambas, com inspir:tç:lo ua Sín1cse Neoclássica. O libera
lismo presenlc no~ mí~.c" históricas da nação nunca foi abandonado como 
ideologia c senso comum, de modo que o país jamais passou por um pro
grama de cslmizaçiio ~cmcl hanle ao vcrillc;Kio na Europa. principalmente 
no pós-Oucn·~•· 1\ ~,;;'tagm:t~iio c;;.,;ou(un ie .l as:o;ocjou-se! c.ntiio, ~-o dé(icit:-;; 
crescentes. Fazht-~c mister cortar o orçamento c a grande di,·isão d;1 opi
nião pública residia em onde os cortes deveriam ser feilos: na defesa ou 
nos progr.unas sociais. A pro~ta 'itoriosa nas urnas do Partido Repu
blicano afastou " pos>ibilidade de enfraquecer o orçamento da defesa, in
clusive com apelo, nacionalistas: a ncce>-sidade de o país mtmlcr a hege
monia mundial frenlc ao '·Império do :\1al" soviético forçava que não ape-
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nas os gastos militares fossem mantidos, mas que se expandissem. Logo: 
os gastos sociais deveriam sofrer cortes ainda mais drásticos. 

O mais imtsitado da proposta de Reagan verificou-se não no lado 
das despesas, mas das recei tas. Se o equilíbrio orçamentário exige me
nores gastos e mais impostos, sua proposta consistiu, ao contrário, em 
dim inuí-los. l\ diminuição de impostos dos r icos incentivaria os investi
mentos, criando um clima de euforia e restabelecendo o "estado de con
fiança". Por urna questão de elasticidade, o montante total da arrec.1da
ção não deveria cair, pois a renda cresceria suficientemente para fazer 
face à redução de alíq110tas. 1\ada havendo a privatizar, o neoliberalis
mo norte-americano restringiu-se a est~• fórmula de política econôm ica, 
a qual deveria ser avompanhada de ampla liberdade nas importações, 
importante para debelar a intlação herdada de Cartcr e forçar a competi
tividade indostrinl c agrlcota. 

Embora bem const ruído do ponto de vista formal, o modelo teórico 
ti·ustrou quando concrelizado em política económica. A «Era Reagan", é 
bem verdade, sustentou taxas de crescimento superiores às imaginadas por 
seus críticos, mas os déficiL~ interno e externo agravaram-se, a despeito 
do co.rte dos gastos sociais. A exemplo da Inglaterra, creceu a marginali
dade e a renda concentrou-se - e num contexto de parcas polític-<1s com
pensatórias. A indústria dos dois países não recuperaram seu poder de com
petição: ao contrário, dois paíse,< que não seguiram as políticas neolibe
rais, Japão c Itália, deram-se melhor. O primeiro continuou com snpera
vitc; extraordinários e liderando a inovação tecnológica en1 vários setores; 
o segundo, ullrapassou a Inglaterra em produção industrial. 

O C;\SO BRAS ILJ!.fRO 

Ao penetrarem na América Latina, as idéias neoliberais floresceram 
en1 contexto estranho ao que navja1n florescido 1 ruas fonun adaptadas . Não 
se trata apenas de analisá-las como "fora do lugar'', para usar a expressão 
de R.Schwartz ( 1973), mas de entender por que razões e como tiveram e 
têm difusão. Antes de , em uma penada, considewr-sc csdrúxtllo o fato, 
convém inspirar-se em Hegel e entender o real como racional. Assim, a 
questão é outr:t: por qne as idéia< neolibenús ganharam tantos adeptos la
tino-americanos, especialmente nos governos, mesmo conhecendo estes 
pa íses problemática diversa do Primeiro Mundo' Que determ inantes in
ternos há nesses países <1ue possibili taram sua aceitação e difusão? 

De fato, nada há de similar no contexto !aúno-americano à razão in i-
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cial que ensejou o neoliberalismo no Primeiro Mundo, qual seja, o retomo à 
lideram;~ internacional perdida. Entretanto, a questão da produtividade e das 
novas tecnologias também neles se faz presente. Assim, a revolução n'as téc
nicas de produção verificada.~ em nível intemncional associam-se a fatores 
internos que emprestam razão de ser ao ideá rio neoliberal, mesmo com as 
de..,; das diferenças entre os dois contextos· c que, não deixam, na América 
Latina, de oc:lsionnr conseqüências ainda mais perversas. 

Para emcnder-se o sentido histórico do neoliberalismo na Améri· 
ca Latina, parto da constatação, já referida por inúmeros autores, que a 
atual crise associa-se ao esgotamento do projeto de industrialização vüo 
substituição de importações, o qual desde meados da década de 1930 
norteou a política económica da maioria de seus países, c pri ncipalmen· 
te os que mais cresceram ;lO longo deste século. Entendendo que o tllra· 
soe a subordin:oçáo destes na ordem econõmica internacional resid ia em 
sua especialização agrícola, a ação estalai configW'ou-se no sentido de 
fomentar a industrializa~ão, importando tecnologia, planejando o cres
cimento, subsidiando o setor secundário c garantindo-lbe um mercado 
cativo atrav~s de barreiras alfandegárias ou da simples proibição de im· 
portar o similar estmngciro. Na ideologia dcsenvolvimenlista, descnvol· 
vimento e industrialização eram sinónimos, e desde logo entendidos como 
c:ondição para aplaina r r• desigualdade social, no que acenava para as cla..~
ses méd ias e parn os trabalhadores urbanos, ensejando o fenômeno do 
populism o. 

O modelo foi bem sucedido cm vários países, no sentido de garan· 
tir altas taxas de crescimento do produto, sob a liderança do setor indus
trial. Em países como Argentina, Brasil e México. a pauta de importa
ções alterou-se substancialmente, tendo itens como bens intermediários 
, bens de capital c combustíveis c lubrificantes ocupado o espaço de bens 
finais de cool.~umo. A longo prazo, o setor primário teve sua participa· 
ção red112ida na composição do PIB, e na própria pauta de exportações 
os produtos da agricultura e da pecuária perderam posição para os ela· 
!>orados e scmi-elahorados. Isto tudo acompanhado por altas taxas de 
crescimento da urbanização e do êxodo rurrll , aguçando ainda ma is as 
desigua ldades sociais. Foi j ustamente nes1e aspecto que o modelo subs
titutivo mais fal hou: o sonho \at ino-amcric;UJO dos anos 50 - naçflo ill · 
d us r.rializada, com renda bem distribuíd3 e indicadores sociais civiliza
dos · , frustrou-se ao longo do caminho e foi enterrado pela série de dita
duras vitoriosas nos anos 60 e 70. 

O processo de substituição de importações esgotou-se por várias 
razões. Além das estritamente poüticn~, menciona-se a siruação interna-
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cional dos anos 70, ma{cada pela crise financeira in ternacional com a 
qnebra do víncnlo do dólar norte-americano ao curo, em 1971 . E , Jogo a 
seguir, pela nov<l onda tecnológica , Cúrn a automação flexível , a qual 
acelerou o hiato tecnológico entre os países que se adianlaram neste pro· 
cesso e os que nilo o vêm acompanballdO no mesmo r itmo, ou mes mo 
nele nem ingressaram. Nota-se, entretanto, que há razões internas que 
são tão rclevanlcs quanto estas para explicar as causas do esgota mento, 
principalmente em países em que a substituição de importações foi mais 
ex i tosa, como o Brasil. Neste, nos anos 60, a industrüdização foi além 
d~ verificada nas décadas precedentes, cenl rada nos bens de consumo 
populares, avançando para os bens sofisticados. E na década de 1970 
aprofundou-se ~· produção de bens intermediários e de capital, sob os 
auspíc ios do I I PND, no governo Geisel. Isto significa <Jue, ao final dos 
anos 70, o Brasil passou a ter um parque industrial praticamente com
pleto. A prálica de o Estado, em al iança com o setor privado, detectar 
que buracos ha,,ia na pauta de importações que poderiam ser preenchi
dos pela produção doméstica perdeu seu sentido: a questão não m ais 
cons is tia c riar indústrias para substitui r importações, mas ingressar nos 
segmentos de ponta cujos itens a rigor nunca se havia antes importado 
(qu ím ica f ina, microeletrônica, biotecnolgia, por exemplo) e manter os 
ramos j á existcnlcs, ou seja, lutar con tra a ol>solescência. Em outras pa
lavras: a existência dos três departamentos internal izados na economia, 
como <.'Qns tata-se nos modelos à la Kalecki, (como cm Tavares, 1986) não 
significa que estes sejam c apazes de reproduzirem-se ao longo do tem
po, ou seja, lenham capacidade de al>sorver novas tecnologias, essenci
ais para perm anecerem como tal a longo prazo. Nestas análises este fato 
não é evidenciado cm boa p;ntc por caractc{ÍSticas do próprio modelo, 
de curto prazo, e, portanto, tendo como pressuposto tecnologia dad;t. • 

É evidente que o modelo de sul>st ituiç,'ío de importações possuía 
uma lógica que emprestava razão de ser a um tipo de ação estatal e dos 
agentes privados que pcrdcn•rn significado com seu esgotame mo. Para 
cada novo vetor de bens a serem substitu ídos, abriam-se novas oporlu
nidades para o setor privado, elevando a eficiência marginal do capi tal; 
o Est~u.Jo us:>cgunrva v fi uand~uu~ntu> nãu nu o a j uJus :,ub~iUiad~! c::: 

garantia um mercado cativo, diminuindo sensivelmente os riscos, cria · 
va empresas estatais fo{ne.cedoras de insumos ou compradoras do setor 
privado, em g raus e form as que variaram cm cada país da América L.~ ti 
na. Assim , a lógica do modelo substutivo dispensava a tecnologia e a 
inovação como variáveis por excelência da dinâmica capitalista, desafi · 
ando au~orcs clássicos: em Smith, estas esta\'am presentes com a produ-
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th•idadc alcançad;l pela divisão do trabalho c com a introdução.dc ma
quinaria; em Rica1do. a tecnologia poderia contra-arrestar a tendência à 
queda d:1 taxa de lucro, postergando o c~tado estacionário; e m Marx, 
expressavam-se através da mais va lia rela li v a, imanente ao modo pro
dução; cm Schumpetcr, o fundamento da cxplicaçiio dos ciclos. l\'ão é à 
toa, neste sentido, que o modelo substitutivo tenha sido incapaz de ele
var salários acompanhando os acréscim~ de produtividade, fazendo com 
que a industrializaç.~o fosse acompanhada da melhoria dos indicadore~ 
sociais: para os autores acima, justamente n adoção de nov:1~ tecnologi
as poderia poss ibilitiu· qne os salário,:; reais se elevassem sem ame;~çar 
de imediato as taxas de lucro, através da concorrência intcrcapitnlista. 
Sem conc:.ro fato que, cm todos os pt1íscs latino-americ<mos, di feriu sen
sivelmente a tax;l de crescimento dn produtividade cm cada departamento, 
já que nos referente~ a bens de consumo sofisticado e bens de capital estas 
sempre foram maiores que nos bens de consumo de massa, jnstamenlc o 
que regula o nível de salários reais. Na au:.ência de concorrência c de 
inovação tenológ~ca cm seus alicerces, nada poderia esperar-se da subs· 
tituição de importações em termo.~ socias, embora seu sucesso <1uanto a 
seu objetivo bá~ico. a industrialização, ~eja inconteste. 

A luz de~ ta~ observações, evidencia-se o scmido das idéias neoli
berais no comexto h1tino-americano. Se a~ críticas dos antigos liberias à 
substituição de importações não tinham força paro ecoarem a nível de 
governo, cm ~ua vigência (como os esforços de Gudin, nos anos 40 c 50, 
c de segmentos da UDK após 1964, no nrasi l), elas encontram ambiente 
propício i1 sua difusão na década de 19!l0, cm seu ocaso. Como justi[i
car, foro do proces:;o substitutivo. um E~t ado que subsidia o capital e cuja 
arrecadação provém de impostos altamente regressivos, em meio a ex
trema desigualdade social? Como justificar barreiras a importações, se 
não para substituí-las. e em contextos altamente inflacionários? Como 
manter a série de empresas estatais criadas ao longo de décadas para cum
prir determillada~ funções. na maioria das vezes para assegurar tnxa de 
lucro ao sctor privado, se boje estas funções não faz.em o menor sent i
do? Como, enfim. manter o fechamento da economia j ustamente em um 
momen to c1ue o mundo passa por uma revol ução tecnológica, e em que a 
produtividade é cs!>cncial, ao contrário do que ocorria anteriormente? 

Ao tra~er estas questões para a ordem do dia, o neoliberalismo não 
se configura nem cm mero modismo nem cm simples cópia de idéias do 
Primeiro :\fundo, pois adapta-se à realidade latino-americana, molda-se 
às suas peculiaridades, vai além de idéia~ abstratas para formular ques
tões concretas, que estão no ar. no sen~o comum - mas, evidentemente, 
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para abordá-las e respondê-lasà sua forma. Saliento com isto, e mesmo 
para desgosto de alguns, que a penetração do ideário 1\eoliberal na Amé
rica Latina não é algo esdrúxulo nem sem significado histórico, mesmo 
em uma aná lise fortemente inspirada no marxismo, pois justamente este 
nos ensina a pensar o concreto em suas dcLe_rminações materjais, a bus
cax o sem ido das idéias em formações econõmico-socias específicas. Nem 
deveria ser su rpresa que jusrameme os c rí ticos do modelo substituti vo 
pudessem emergir em s ua crise como os arautos da mod<mtização: mui
tas vezes na história os primeiros críticos não são propriamente o novo, 
mas os esquecidos da velha ordem (caso de );lalthus e dos "socialistas 
utópicos" com relação <lo capitalismo indus trial nascente, crítkos m as 
fortemente apegados ao ethos medieval}. 

i\lfas o neoliberalismo não se manifesta apenas nas questões que traz 
à ordem do dia, mas nas nas soluções que apregoa, nas políticas cconô
mkas que aconselha, tanto de estabilização como de longo prazo. Como 
boa ideologia, possui pretensões totalizadoras, indo desde a soberan ia 
do indivíduo e do consumidor até como deve ser a relação emre o Esta
do e a sociedade civil> do microcosmo às ntacrovar.iávcis1 da organiza
ção interna das empresas à educação c 1t cultura . E logo vem à baila suas 
diferenças com o fenômeno semelhame ocorrido no Primeiro Mundo. 
Enquamo neste o neoliberalismo procurou enfremar o "estalismo" her
dado dos tempos de hegemonia kcyncsiana e trab;úhis ta, intervenção 
estatal realizada, acertadamente ou não, sob o argumento de defender o 
trabalho frente ao capil:'ll, como nas teses do socia lismo gr:tdualista, na 
América Latina o intervencionis mo foi o oposto. Encontra muitas vezes 
mais reação do próprio empresariado, temeroso de perder os protecio
nismos existentes e e nfrentar a concorrência interna e externa, como, 
aliás, dever-se-ia esperar de <1uem preserva com mais acuidade o bolso 
q ue as idéias. O intervencionismo latino-americano nunca foi social de
mocrata nem pretendeu criar weifare stme: seu ohjetivo primeiro era a 
aC\unulação de capital e não a distribuiçito de renda. É evidente que o 
in tel'vencionismu cm si não é ideologia, mas e~tá presente cm várias de
las, co1n sentido e ra?:óes as tnais diversas, do fascismo ao sociaJisrno, 
do posilivisJno à ~ocial dcn1ocracia. No caso da i \méricc:l l...tl.tina, a.·ssirn . 
o intervencionismo é até oposto do verificado na Europa do pós-Guerra: 
!ratou-se de uma social democracia ao contnírio, ao proteger o capital e 
J"eservar ao trabalho a concorrência, ao compmmetet o gasto estatal com 
as camadas de mais aHa renda c aconselhar as de baixo serem pacientes 
com as v i rtudcs do livre mercado. 

Cabe assinalar, finalmente, a diferença substantiva de as idéias e 

Anos 90 53 



p ráticas neoliberais incid irem sobre uma situação de renda mais bem 
disuibuída e altos índíces de escolaridade e educação, como no contex· 
ro europeu e norte-americano, e penetarem em contexto exatamcnte opos· 
to, como na América Latina. Não só porque naquele, como já têm frisa
do vá rios analistas, parte-se de uma situação m ais confortável no que 
tange à distribuição de renda e programas sociais, mas devido à impos
s ibilidade de adular novas tecnologias, com base na au tomação flexível 
e em formas mais participativas de gestão, com mão de obra de baixo 
fndice de escolaridade e desqualificada. Assim, no Primeiro Mundo a 
superaçi'to do fordismo e do taylorismo ocorre com a adoção de tecnolo· 
g ias e técnicas de gestão condizentes com a qualificaçf•o de seus traba· 
lhadorcs, j ustamente resultado de décadas de crescimento económico 
acompanhado de melhorias sociais, inclusive amplo acesso ao ensino. 
Mas como superá-los com altos índices de amtlfabetismo, evasão esco· 
lar e baixíssima porcentagem dos que concluem cursos técnico.s ou uni
versitários na América Latina, c principalmente quando o neoliberalis
mo rebela-~c contra a g ratuidade do ensino, no máximo admitindo com· 
promissos do Estado com a educação i>ás.ica? 

Ao longo da substituição de importações, os países lalino-;uncri· 
canos continuaram exportadores de produtos agrícolas ou , ao ingressa
rem na exportação de produtos industriais, valeram-se via de regra do 
baixo nível de salários, o que lhes assegurava competitividade. A ques
tão fundamental era a relação câmbio/salários. Mas este fator, que con
ll•va a favor, já não faz mais sentido. Com11 preponderftnci:l do capita l 
financeiro, importa mais o poder etc competição a longo prazo, determi
nado pela tecnologia e pela estmtura de produção, que rebaixamentos 
salariais . E mesmo as variações cambiais atuam como instrumento den 
tro de certos limites, já que a intensidade do movimento de capitais pode 
anular quaisquer variações salarias, independentemente dos resultados 
da balança comercial. 

Assim, não haveria queda de s<tláóos reais que pudesse compen
sar nos custos os ganhos obtidos com as mudanças tecnológicas em cur
so. Mesmo na ausência de qualquer mce~mismo fiuanceüo, pode-se ar
gurncntnr, o rcbuixnmcnto de snlários na concorrência. internacional só 
faria sefllido para uma tecnologia dadu, c por isto o conselho faz-se pre· 
sente nos trabalhos de inspiraçã<> neoclássica. Mas quando esta é a vari
ável por excelência, corno ocone de->de a década de 1980, não só os sa
lários baixos deixam se ser f<: l " r de atração corno transformam-se em 
empecílio <I sua adoç.'io. Parto do suposto que existe uma <.-orrclação po
sitiva entte nível de salários, nível de escolaridade e produtividade, a 
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longo prazo, só se podendo se separar as duas primeiras variáveis da úl
tima no fordismo e no taylorismo das linhas de momagem, quando o tra
balhador bestializado realizava tarefas mecânicas e repetitivas, sem com
preender seu papel na engrenagem, dispensando qualquer uso da inteli
gência e da criatividade. 

Há, portanto, dois obstáculos básicos pan• que os países la1ino
americanos alcru1cemmaiores patamares de produtividade desejados pelo 
neoliberalismo: tecnologia e educaç.~o. Entretanto, como conceber es 
tes dois sem a presença forte do E.~tado em ambas as áreas, se uem o se
tor privado latino-americano investe em peS<Juisa e tecnologia e se nem 
a educação de base, em s ituações de grave concentração de renda, pode 
ser realizada fora de programas estatais e utilizando escolas públicas? 
A.fora num m.undo de sonhos, como se pode imaginar que tecnologia e 
educação possam ser incrementadas na América Latina através da liber
dade de •nercados? A proposta neoliberal apresenta, deste ponto de vis 
ta, um problema inarredável, pois, ao não existirem localmente os pré
requisitos paw a desejact" modernização, tem como suposto para sua 
implementação o reforço do que exatamente pretendia negar: o Est ;ldo. 

f>OLÍTJCAS SOCIAIS NO BRASIL 

Nas úllimas duas décadas, com o crescimento da inflação, o Brasil 
passou por uma série de planos de estabilização. Durante o governo mi
litar, prcdom inaram tentativas ortodoxas, assentadas cm desvalorizações 
cambiais, cortes de despesas públ icas, incluindo-se da área social, c re
baixamento de salários reais. O primeiro governo civil marcou , com o 
Plano Cruzado(1986), a mais ousada experiência de heterodoxia, com o 
congclamcmo de preços, salários, câmbio e aluguéis, concomitan tes a 
uma taxa de juros real baixa. O forte aquecimento do consumo, associa
do a um estrangulamento no balanço de pagamentos, contribui.ram para 
abortar a tentativa de cstahili7.ar a inflação. Os planos que se seguiram 
não abandonaram de vez a influência heterodoxa (que pwpõe combater 
a inflação comprometendo ao mínimo a taxa de crescimento do produ
to), mas a mesclaram com tradicionais medidas do receituátio ortodoxo, 
e m nome do realismo. Is to signil'icou, por exemplo, associar o congela
mento de preços e salários, que enfren taria a inércia inflacionária decor
rente de uma economia fortemente indexada, com o reconhecimento do 
déficit público como causa básica ou primária da inflação. Apesar de 
vár'ios cstndos Ílldic<~rem que a existência de déficit público no Brasil 
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pre nde-se ao volume dos j uros das dívidas in terna e externa, já que o 
déficit primário é baixo c, em muitos anos, chegou haver s uperavit em 
termos CO<rCJlle.s, o diagnóstico das várias equipes que se sucederam no 
governo sempre negligenciou tal fato. Conseqüentemente, corte nos gas
tos e aumenro de tributos, alte-rnada ou concomitantemente, configura
ram-se como a principal regra de política econômica. 

Esta política. entretanto, nunca foi linear, e verificaram-se perío
dos de forte endurecimento seguirem-se a interregnos de afrouxamento. 
Pode-se explicar em parte este tipo particu lar de ciclo polfiico tendo-se 
em vista a redemocratização do ptús, que pemútiu vir à tona demandas 
sociais reprimidas, e a própria necessidade de legit imação da "Nova 
República", cujo discurso sempre procurou associar ditadura com degra
dação de indicadores sociais, e democracia com possibilidade e!ctiva de 
d istribuição de renda. Contudo com a democratização, o coeficie-nte de 
Gini não só continuou alio, bem acima da média latino-americana, como 
piorou, indo de 0,620 a 0,625 de 1980 a 1988. 

A lém das d ificuldades financeiras apontadas recorrentemente pelas 
diversas equipes cconôm.icas que se sucederam, corrobora par;l as dificul
dades de se implementar políticas públicas de envergadura a fragmenta
ção do sistema de políticas sociais. Já cm seu nascedouro, nos anos 20 deste 
século~ as conquistas trabaJhlstas eram restritas a categorias espcd.Ucas c 
voltadas n1ais à C<proteção"! como caixas de aposentadorias e pensões~ be
nefícios específicos ao trabalho da mulher, de c rianças c inválidos. Esta 
estmtura foi substituída, após 1930, por outra de cunho nitidamente cor
porarivista, a qual pretendeu universaJiZ.1( certos direitos sociais, como o 
salário mínimo e o direito a férias. Mas esta legislação ficou restrita à po
pulação urbana até meados dos anos 70, e não impediu, antes reforçou o 
fato de que as políticas sociais mantivessem nítidos contornos cl ientelis
tas. No período de experiência democrática de 1946 a 1964, o clientelismo 
tornava-se visível pela mescla entre Estado e s indicalism.o, com a domi
nâncÜL das burocraci<tS sindic~1 is no ~~finisfério do 'l"rabaJho associadas a 
cúpulas do PTB, então um dos braços de suste1Hação do governo. Após 
1964, os militares mantiveram intacta a estrutura corporativista herdada 
dn era de. Vnrgn:; e reforçou-se o cnrflLer clientclista das político.s :iOciuis> 
contando-se para tanto com a forte centralização de verba> no orçamento 
da União. Rc.ccntc lrabaJbo mostra que, mesmo no período de "democracia 
populista" , as políticas nas áreas de p revidência, saúde e educação atua
rarn mais no sentido de rc forçar a concentração de renda existente, pois be
neficiaram com mais intensidade as populações de média e altas rendas, em 
detrimento das de níveis m :üs b;~ ixos (Pires,l992) . E, como assinala Sônia 
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M. Draibe, as modificações posteriores, como a abertura do atendimento 
de urgência a toda a popula<;ão na década de 1970, não alteraram o caráter 
clientelista do período anterior. (Draibe, S. M., p.35). Antes, esteve presen· 
te no Sistema Financeiro de Habitação c nn educaç.'io (com o Conselho 
Nacional de Educação, extinto em outubro de I 994). O primeiro, criado para 
financiar casa própria, acabou subsidiando ns classes médias urbanas, e pri ll· 
cipnhncntc de alta renda. A segunda exemplifica com exatidão o h iato en
tre o que é previsto em lei e o que a coruplcxn rcnlidadesocial teima impor: 
sendo o ensino básico obdgatóriodesde a primei ra Constituição republica
na. na década de I <J70 ampliado para oito anos, a evasão escolar de cet'C!'t 
de 50% trnllt de anular este tradicional "direito da cidadania". 

Com o advento da ''Nova Rcptíblica", no fim do ciclo mi litar inicia
do cm 1964, não houve alteração na$ políticas sociais, não se verificando 
nenhuma reestreuturação de vullo no sistema. Verificou-se, IO(i3via. com 
:t Constituição de 1988, a prcocupaç.'io dos legisladores. incorporada à 
Cnrta, de aprofundar os direitos socias e universalizá-los. O período da 
Constituinte foi penneado pelo espírito dominante segundo o qual os 
governos democráticos e civis que leriam lugar a partir da "Nova Repú
blica" deveriam atuar no sentido de firmar a cidadania; para tanto, des
de logo ficou claro que, além dos trndicionais direitos civis, dever-sc-in 
incorpora r o.~ mais amplos direitos sociais, de modo a fazer frente às 
desigualdades. É preciso notar que as bancadns dos partidos propriamente 
de esquerda não perfaziam sequer I 0% do lOta i de parlamentares, de 
modo que as mudanças partiram princiJ>almente daquelas facções c gru
pos que, no período ditatorial. pcnencermn 110 partido legal de oposição 
• o MOB. Vedfic.~-sc, :únda. que neste momento o ideário neoliberal 
apenas começava a aparecer no país; mesmo assim, a resistência dos se
tores empresariais foi muito grande, e manifestou-se na Constuinte atra
vés da criação do "Centrão", frente parlamemar que, composta de mem
bn.x' de diversos partidos, resistia ?t nmpliaçiio dos direitos sociais c tra· 
balhistas. Os argumentos do "Ccntrão" parn se opor às mudanças pouco 
recorriam ao ideário neoliberal (•~g., a necessidade de competir nas ex
portações, criticas ao corporativismo sindicalista, aversão ao estatismo, 
etc.), mas na velha fórmula seeundo a qual os direitos sociais c troba
lhistas aumcnlariam a inflação e teriam seus custos repassados aos con
~umidores. A tentativa, todaviu , foi frus trada, uma vez CJUC os prin
cipais pontos da controvérsia foram aprovndos, como a ampliação ckl 
auxíl io maternidade para 120 dias, nposcntacloria pot' tempo de serviço, 
renda vitalícia de um salário mín imo, adicional de um terço de férittl>, 
in<:orporação às domést icas pr•rtc dos direitos dos demais trabalhadores e 
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Lmiversali2ação da cobertma e equalização dos benefícios previdcnciári
os para traballlador<:s urbanos e rurais (o que incorporou à previdência 
social 60 mi lhões de pessoas) . 

Muitos destes novos direilos entraram imediatamente cm vigor; ou
tros, precisam de leis específicas que os regulamentem. As dificuldades 
para que isto ocorra provêm de várias dircções. De um lado, é indiscutível 
que pontos sagrado:, do pensamento neoliberal difundiram-se com força 
após a promulgação da Carta. A inflação alta e persistente fornece ambi· 
ente propício às críticas à atuação do Estado nas políticas sociais· princi· 
palmente as que possuem caráter de impessoalidade e universalidade, as
seguradas como d ireitos, uma vez que não se prestam a bfuganhas polfti
cas. Nota-se que o~ programasassL~renciais do governo não sofreram tan
tas resistências como aqueles, principolmcnte os de distribuição gratuita 
de bens illnarum, mesmo que a eles não cstcj<t associado reciprocidade 
contributiva di reia. Além disso, c o que é mais grave do ponto de vista es
tritamente econômico, a Constituinte, a fim de reverter a extrema centra· 
Jização do período militar, estabeleceu um novo perfil no sis1ema tributá
rio que beneficiou estados c municípios em detrimento da União, sem o 
correspondente repasse das despesas. !'revia-se a municipalização da saú
de c a responsabilidade do ensino de primeiro grau aos municípios, ambas 
ainda no papel, na maioria expressiva dos casos. Outras despesas, como 
as de previdência, ficaram a cargo da Uni fio, como as do ensino superior 
público e as relativas à ciência e tecuolgia. Daí para se responsabilizar as 
políticas soci~s pelos recorrentes deficits foi um passo- quando evidente· 
mente foi a capacidade de arrecadação da União que caiu e não os gastos 
sociais que cresceram, em termos relativos. 

A Con~lituinte ampliou os direitos sociais e trabalhistas, mas não 
alterou a estrutura tributária, de modo que esta continuou reforçando a 
concentração de renda existente. Este fato reflete em parte o caráter as
sistencialista que dominou os parlamentares, a considerar que a tributa· 
ção Guntamcntc com a política de gastos píoblicos) é o instrumento por 
excelência a ser tatilizado p<ua alterar o perfil ela distribuição pesso<1l c 
fu ncional da renda. Como conseqüência, 72% da tributação provêm de 
ixnpostos indirctos- o oposto do que sorio dc::;ej6.vel, ca5o que der.cj ns&o 
que a políti<:11 fiscal atuasse em sentido rcclisllibutivo. E mesmo os im· 
postos diretos possuem caráter fortemente regressivo, ao contrário da 
maior parte do mundo civilizado. Segundo estudo da Coordenação de 
Arrecadação da Receita Federal, a alíquota média do imposto de renda 
das 35 mil pessoas mais ricas do país é 6,5%, cnquan10 a clas.~e média 
assalariada paga 15%. A comparação se agrava ao se relacionar impo~to 
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pago com património: os mais ricos pagam 0,7 de imposto de renda com 
relação ;lO patrimônio, enquanto a classe média paga 4%. 

Embora no ca~o brasile iro a discussão recorra tt capacidade de (orro
cadaçào vis-à-vis ao montante dos gastos sociais, não parece haver dúvida 
de que, ao fluir o debate, este incorpore menos este critério de ordem prilli
ca e mais elementos valorativos. A defesa do estado mfnimo como valor 
em si, já que o mercado é o mais eficiente mccani>mO de alocação de recur
sos, é elemento recorrente do discurso ncolibcml. Mas não deixa de .er sur
preendente que argumentos assentados naefit:iéncia sejam utilizados para 
tal fim, no ~tso específico das política> >Oeiais: justamente os indicadores a 
elas corre latos (oram os que mais se deg,radnramcm todas as experiências 
neoliberais, seja no J>rirneiro Mundo (como E.~tados Unidos e lnglaterm) 
seja na América L<ttina(como A rgentina c Chi le). Cabe ind;lgar: eficiência 
do mercado para que, com que objetivos, em que se tores? Não se trata ob
viamente de negar a importância do mercado na fonnação de preços e na 
difusão de tecnologia, sob o impulso da concorrência intercapitalista. mas 
de reconhecer seu~ limites para resolver problemas no que tange à distri· 
buiç.~o de renda c;, reversão das desigualdades e da miséria absoluta. Pri
meiro, pela própria caraCterística dos objetos cm que pretende atuar, que 
não são, ;o rigor, mercadorias: como imaginar que os proventos dos apo
sentados sejam dctcrmimodos livrememe pelo jogo entteoferta e dcmand;o, 
~em nenhum critério extra-econômico? Ou resolver a evasão escolar ou o 
analfabetismo sem polí!icasespecíficas, definidas pelo poder público? Se
gundo, pela ext rema dc~igu:1ld<ode, a qual não configura apenas assimetria 
entre os que estão no mercado, mas impede a uma pa11e da população dele 
participar, seja como vendedora de sua força de trabalho ou como consu
midora. Onde o merendo não entm, ele não pode resolver impasses. I lá os 
que nem aposentadoria têm, os que sempre viveram no setor informal ou 
mesmo à margem da sociedade propriamente dita. Certamente é possfvel 
imaginar uma situação de 1\'elfare State menos estatizado e mais privutis
t:l, menos utúversnl e mais residu."ll, mas como modelo J>~•ra uma sociedade 
de maior rique1.n e menor <:oncentração: uolvc-/. nos países nórdicos, onde 
há certeza de, por exemplo, seja a saúde pública privada ou estatal , ~cr(t 
eficente e não dit;cl'icion~lrin. . 0 ::. !iueco:J. podem !iC dar ao luxo de c~colher 

se preferem pagar os gastos com educação através do próprio bolso ou a!l"a· 
vês de impostos: será este um modelo vi(lvcl pa ra a América Latimo? É de 
se notar que 11estn comparação não se pode deixar de lado a qualidade dos 
serviços, além de sua extensão: o Bra,il gasta em torno de l8% de seu PIB 
na área social. segundo o Banco Mundial, porecmagem serneU1ante a do 
muttdo desenvolvido ... 
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Os problemus financeiros decorrentes da estreita base de tdbutação 
relativamente às demandas por despesas (previdêocia, infraestrutura, en
dividamento interno e externo, gastos sociais, funcionalismo) assoehldos 
à perverS(o distribuição da carga tributária e a alta evasão fiscal (calcula
se que, no Brasil, esta esteja próxima a 40%) propiciam ambiente fértil 
ao neoliberalismo. De um lado, argumenta-se qnc qualquer elevação de 
impostos acarretaria um a aumento na evasão, de forma a não permitir 
crescimento do total arrecadado (cwva de Lafer). Restaria, portanto, di
minuir gastos. Como se considera que os serviços das dívidas interna e 
externa devem ser respeitados, a fim de ev itarem-se conseqüências dano
sas ao país, dccorre r\tes de boicote dos credores, c também nõo se pode 
descuidar· da infraestnrtura, resta para permitir o ajuste das contas públi
cas o reba ixamento dos salários do funcionalismo e o corte nos gastos 
sociais. Estas medidas são defendidas em uome dagovernabilidade; com 
este apelo, defende-se o autofinanciamento do investimento na área soci
al, ;lssim como a privatiza\;ão pardal ou total de seus serv iços. Os planos 
de estabilização, desta forma, não teriam conse~o'l•ido seu intento de b:~i
xrrr a inflação porque não houve reformas esuutu(ais capazes de adequar 
as despesas às receitas : a articulação do setor público com o setor priva
do seria alternativa para esse impasse. 

Se esses argumentos na verdade constitue mesco/Jws - tanto de mon
tante de receitas e despesas quanto de sua composiçáo - e, como tal, refle
tem preferências de quem os defende, não bá dúvida de <1ueh:\ limites, além 
dos estritamente ideológicos, para reverter o quadro na área social. Is to 
significa que mesmo que algum governo venha p01ventura tê-lo como pri
oridade, enfrentará como dificuldades: (a) a resistência daqueles se tores 
que vêm sendo beneficir•dos na politica de gastos públicos e que terão sua 
plorticipaçáo dimjnuída; (b) a existência de alto índice de desemprego -
quadro oposto em que se desenvolveu o Weljare Stale, e que não pemtite a 
mesma base de arrecadação para fazer frente às despesas; (c) os baixos 
salários reais, que também contrasta com os países europeus que possuem 
um sistema de políticas públicas desenvolvido; além disso, a introduç.'\o 
de sistema de ampla participaç.'\o do Estado na área social deu-se nesse.-; 
pafst:> t:Ju ~..:unt~htO de s-\l.lários rcajs cre..•iccntes, o que não ocolTe no çaso 
brasileiro; ( d) a recessão e a estagnaçfoo económicas, as quais também con
trastam com as condições dos países que mais avançaram na área no sécu
lo XX, onde o Hft?fj(il<? Sta.te progredia <to mesmo tempo que ;l economia 
experimentava alta$ taxas de crescimento do PIB, o que propiciava ao Es
tado a C){pa nsão de sua esfera de influência sem comprometer a esta h ii ida
de dos preços e diminuindo a resistências dos se tores que se lhe opunham; 
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(e) uma economia informal significativa, sem similar nos países de Prime i
ro Mundo, c que t;unbém estrei ta a base arrecadadora sem diminuir pro
porcionalmente os gastos sociais necessários. Assinal<l-Se que o neolibera
lismo, via de regra, não entende a economia informal nem como uma ma
Júfestação do subdc;;cn,·ol" imento, à la CEPA L, nem como conseqüência 
da má distribuição de renda e das parc;osopurtunidadesdeemprcgo no mer
cado de trabalho. Dissocia-se o mercado informal da estrutura econõmico
social cxcludenle- o que forçaria defender políticas específicas, extra-mer
cado e redistributivas, para fazer frente ao problema. Considerando a in
fonualidade como "economia ~•1bterrânea ·•, enfati:.!:n que o fenômeno se deve 
à fuga da lcg:•lidadc, devido os altos custos impostos pelo Estado. Não raro 
há apologia ao setor infom1al, o qual representa a livre iniciativa esponti\
JlCa c a rcb<:ldia ao intervencionismo estalai. Surpreendentemente, a margi
nalidade e a soneg~ç;ío de impostos, antiléticas ;, cidadania, assumem ares 
virtuosos. emoldurados com auréola cor de rosa ... 

O contamo dcMes obstáculos é futl(l~mcntal para que se possa pen
snr cm um quadro de políticas sociais ativas. Grosso modo, eles apoutam 
para o ,-elho dilema entre crescimento c distnbuição. Vale ressaltar, neste 
sentido. que o pcn'\amento neoliberal em nada difere do conservadorismo 
tradicional no que tange a esta questão. Em síntese, advoga-se que a dis
tribuição é conseqüência do desenvolvimento econômico, c que nao h:í 
sen tido cm proporem-se medidas específicas redistributivas, pois a melho
ria dos indicadores socia is ocorre como resu ltado do crescimento eeonô
m ico. O pcnsamemo neoliberal entende, portanto, a distribuição como re
sultado da acumulação. na crença que o mcrC<Jdo é su(icicnte para conse
guir tal propósito. Qua.~e sempre, por isso. os gastos sociais e as políticas 
de redistribuiç-.io de renda são consideradas demagógicas e populistas, 
quando não inoportunas: a distribuição "forçada" pelo Estado na maioria 
das vezes inibe os mvestimentos c freia o crescimento cconômico. Por 
conseguinte. acaba piorando a vida dos pobres que tanto os intervencio
nistas querem ajudnr ... É preciso lembrar que esta concepção em nadn di
fere da de Ros tow, para <1uem as etapas universais percorridas pelas eco
nomias rumo ao desenvolvimento eram lideradas pelo crescimemo do PIB, 
m as Jogo segui elas por ind icadores sôcJo-cconõnHcos que, conj untamen
te, s inalizavam em que etapa do desenvolvimento encontrava-se C«da país. 
Também nada ncrc:.centa à velba máxima. ntribufda no ex-ministro Del
fim Neto. pedra angular da ideologia de~cnvolvimentista-autoritária do 
regime militar brru.ilciro: é preciso crescer para depois distribuir. 

Mas o peosamemo neoliberal possui pretensões ciemíftcas, c nonnal
mente recorre a argumentos ramo teóricos como históricos para embasnr seu 
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ponto de vista. Teoricamente o grr.ndc recurso acaba sendo o princípio das 
economias cl~ssica c neoclássica segundo o qual a poup.1n~ é responsável 
pelo investimento, criticado sobejamente por Keynes. Como os ricos possu
em mo.ior prope~<;ão a poupar, a oonce.ntração de renda favo•"OCC o (.'ICScimento 
acelerado c, com isto, o conjunto da população, que se beneficia a longo pra
zo com maiores níveis de renda e emprego. HiStoricamente mostra-se, atra
vés de est:ttísticas, que os países desenvolvidos possuem distribuição de ren
da mais eqüitativa e melhor nível de ,;da dn população que ossubdesenvolvi
dos. H:1 portanto uma relação inversa econometricamente demonstrável en
tre nível do PIB, por exemplo, e populaçüo na linha de pobreza (embom M. 
Tatchere R. Reagan tenham contribnído para bagunçar a oorn:Jaçfoo, mas sem 
alterar o resultado em uma série histórica suficientemente longa). Mais re
ccntememc re<.-orrc-se à teoria das expectativas racionais, segundo a qual não 
se pode, através de políticas deliberadas, alterar-se a rota de longo prazo dHs 
princip.~is variáveis económicas: a inflação é a ameaça constante de política.~ 
intervencionistas. Conclui-se, do.i, que o crescimento do produto é a princip.'\1 
variável para explicara rnelboriad06indicadoressociais, sem levar-se em oonta 
qualquerdetcnninaç.io política. ou outros exemplos h istóricos em que justa
mente o Oj)()Sto ocorreu. No contexto brasileiro, esta asseniva encontra séri
as limitações: o Brasil, ao longo do séuJlo XX. foi o país que mais cresceu 
cmtenuosde Pll3, com cxceçãodoJapão, emhora tenha indicadores sociais 
que rivalizam oom os de países latino-americanos que experimentaram taxas 
de crescimento bem mai!. modestas: seu salário mú1imo, ao longo da décadt> 
de 1980, em tomo de 75 dólares, é menor que de qualquer país latino-ameri
cano, com exceçiiodo J-laiti. Aopcrceberocontrasteentreosdados c sua ide
ologia, o neoliberalismo esquece o quantitativismo e reoorre ;, an51ise quali
tativa: é a intervenção estata l a culpada, pois gcm ineficiência e desperdício. 
M as, à luz de dados 1ambém históricos, pode-se demonstrar que o intervenci
onismo cm si não é concentrador de renda: ao longo do Século XX, sempre 
esteve presente nos países q ue melhor desempenho obtiveram nos indicado
res sociais e de bem-estar, sem comprometer a eficiência dosetor público, prin
cip.~huente naqueles de democracia oonsolidada, onde mecanismo~ de repre
sentação c UJgani~açõe5 da sociedorl" civil fortes acompanham c fiscal~am o 
desempenho do Estado. 

CONCLUSÃO 

Apesar de ~e r a economia latino-americana com mais alto grau de in
dus1rializ.1ção e di\'ersificaç;io e conhecct· as mais altas taxas h is tóricas de 
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crescimento do PIB, o Brasil não avançou na mesma medida nos indicado
res sociais. Nas duas últimas décadas, a inflacllo crônica e ascendente co-

' laborou para que a prioridade das diversas equipes econômicas que se su-
cederam fosse o combate à inOaçiio, com corte nas del>'pesas pública>, o que 
se refletiu nos se tores de infraesmnura e nas poHtic.~s sociais. 

A Constituinte de 1988 ampliou os direitos sociais, previdenci:\rios 
c traba lh istas, mas a democratizacão do país não conseguiu alte rnr sustan
tivamcntc n área social, marcada por uma estrutura c licntelista e particu
larista. A avançada legislaç11o contrasta com a mnrginalidade c com a ex
cludência sociais; mais que referendar a concentração de renda. as polil i
cas públicas negam o que é mais importante ao:. cidadãos, e talvez o que 
constitua sua marca nas democracias modernas: a segurança. 

O neoliheralhmo como força ideológica penet rou mais tardiamente 
no Brasi l, cm comparação uo contexto latino-americano, c encontrou mais 
sérios obstáculos~ consecuçfro de seu ideário. O fato de ser o mais bem 
sucedido caso de substituição de importações, o que resultou na mais 
industrializada das economias latino-americanas, com alto grau ele ur
baniZ<~ção, e em processo de consolidação democrática, por certo con
tribuíram para aumentarem as resistências, não só dos tr.rbalhadorcs como 
de ptutc dos segmentos empresariais. Ao contrário de omros p;úses onde 
o neoliberalismo associou-se a ditaduras, no Brasil sua difusão ocorreu 
com u democratização · o que permite seus defensores vincularem o go
verno miJi1ar a interveocionismo. 

Todavia, o esgotamemo do processo substitutivo de importações, 
a revolução intemacionalnas técnic.~s produt ivas c de gestão. a integra
ção dos mercados, o esgotnmeruo do padrão ~ta tal de financiamento, a 
baixa qualidade do.~ serviços puúblicos e o próprio contexto geral de crise 
crônica crinm ambiente propício à difusão das idéias neoliberais. Isto 
s ignifica que muitos problemas apontados no discurso neolibera l possu
em sen tido his!órico e carecem realmente de soluções; a questão centra
se ern como buscar al ternativns para enfrenta r estes mesmos problemas 
sem que os contrastes sociais se agucem- ou, mais <Jue isto, que seca· 
mirutc na d ireção de reverter o grave quadro socia l. A fcagmentaçllo po
lflica <10 país e o prõprio conrexto Internacional di ficu ltam que os oposi
tore:> ao neoliberalismo estabeleçam um programa mínimo alternativo. 
Este programa, evidentemente, por uma quest3o de realismo c factibili
dadc não poderia restringir-se às polít icas soei<> is, mas teria de abarcar 
tanto as po líticas de estabilização CúmO o projeto de crescimento de lon· 
go pwzo para o país . Sem um projeto corlsistcnte, corremos o risco de 
ver implementado o anti projeto . 
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