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Pior que o Estado máximo é o mercado mínimo. 

Acostumado a investir com financiamento público e 

garantia do Tesouro, o grande empresariado não é confiável 

quando as crises de mercado são o grande desafio. De 

um modo geral, são pequenas e médias empresas as que 

mais contribuem para a manutenção de um mínimo de 

operacionalidade do sistema, todas baseadas no mesmo 

recurso, escasso entre todos: a confiança. As grandes 

corporações não confiam em nada, além do sistema 

bancário, e quando este fraqueja apelam para o Estado. 

Depois, esbravejam contra o que consideram indevida 

ingerência estatal. Pondo os pingos nos iis, os problemas 

dos países em emergência não decorrem de excesso de 

Estado, mas de insuficiência de mercado. O qual, como se 

sabe, desde Adam Smith, é função do investimento privado. 

Abram as bolsas!

recadorecadorecado
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Informa certa prosápia antigovernista, que padece de sérios problemas, a 

estratégia conduzida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para retirar dezenas de 

milhões de pessoas do limbo social, da indigência e da pobreza e, simultaneamente, 

manter o país na trilha do crescimento econômico. Com acolhida especial na impren-

sa brasileira, o desvio em questão põe o dedo em riste em direção a prioridades e 

meios escolhidos para a obtenção dos fins desejados: o temor diante da escalada do 

Estado sobre a economia, o avanço dos gastos públicos, o crescimento demasiado de 

programas sociais, o consequente comprometimento do país com despesas incom-

primíveis no futuro. 

Em linhas gerais, esse tipo de crítica costuma reverenciar os resultados obtidos nos 

últimos anos em matéria de redução da pobreza, extrema ou não, e as mudanças 

significativas na escala estatística de renda. Sem resistência aos (incondenáveis) fins, 

atacam-se com ênfase, no entanto, os meios escolhidos – a hiperdimensão estatal 

em favor dos estratos inferiores da pirâmide e a musculatura excessiva da rede de 

proteção social brasileira.

Um dos porta-vozes mais qualificados dessa corrente, o ex-presidente do Banco 

Central Armínio Fraga se mostrou preocupado numa longa entrevista ao jornal Valor 

Econômico, publicada no fim do ano passado. Nela, Fraga expressava sua inquietação 

com a hipertrofia de projetos sociais nas mãos do Estado. Pedia, entre outras coisas, 

a “reestatização do Estado”. Observava o risco de regressão a “um Estado que a lite-

ratura chamava de corporativo, patrimonialista, populista, que, infelizmente, acaba 

desembocando num Estado hiperdimensionado, pouco eficiente, injusto e corrupto”. 

Radiografava criticamente a “postura mais agressiva no mercado de crédito, em que é 

sempre difícil se traçar uma linha divisória do que é subsídio e o que é uma ação mais 

competitiva”, a ausência de uma “política fiscal mais responsável, tanto do ponto de 

vista do superávit primário quanto do crescimento dos gastos”. 

Poucos dias depois, na ausência de críticas mais enfáticas do governador de São 

Paulo, José Serra, pré-candidato do PSDB à Presidência da República, o ex-presi-

dente Fernando Henrique Cardoso endureceu o regime tucano de ação intelectual. 

Surgiu em artigo, bastante repercutido na época, no qual descreveu a lógica do 

“lulismo” – o “poder sem limites”, o “poder presidencial com aplausos do povo”, o 

“poder burocrático-corporativo”, soma de uma aliança entre Estado, sindicatos, mo-

vimentos sociais, fundos de pensão e grandes empresas, cada vez mais fundidos 

“nos altos-fornos do Tesouro”.

A crítica oposicionista sustenta, em geral, o avanço inquietante de um modelo 

que considera condenado às favas, baseado no estímulo ao consumo privado e no 

aumento do gasto público corrente. Tal visão, Fraga e Cardoso aí incluídos, lembra 

políticas como o aumento das aposentadorias, do salário mínimo e do reajuste do 

salário do funcionalismo. Também em entrevista ao jornal Valor Econômico, disse o 

economista Eduardo Giannetti da Fonseca: “O gasto corrente do governo já havia 

sido contratado antes da crise (...). O caminho de ajuste do Brasil não foi o melhor 

do ponto de vista de criar condições para um crescimento sustentado mais à frente, 

tanto que todo esse aumento do consumo privado e do gasto corrente do gover-

no significa uma queda importante da poupança doméstica e da capacidade de 

investimento no futuro próximo. Esse é o ponto que me preocupa. Nós fizemos um 

ajuste que dá grande alívio e conforto a curto prazo, mas implica sacrifício e perdas 

de crescimento potencial num segundo momento.”

GaGÁRIN
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Embora reconheça os avanços sociais do país (não sem 

antes, claro, enfatizar que o sucesso em questão tem origem 

no governo Cardoso), esse ataque geral sugere revisão de 

rota no laço de confiança que une o presidente Lula a seu 

vasto núcleo de apoio popular. É do jogo. O problema está 

ao supor que, talvez, o atual governo tenha ido além da con-

ta razoável de promover políticas em favor dos mais pobres, 

exacerbando um projeto “lulista” de “poder presidencial com 

aplausos do povo”, para usar a cosmologia do ex-presidente. 

A sugestão decorre da identificação de que o projeto em 

curso não só coopta os principais atores econômico-sociais 

por meio de políticas públicas cujo financiamento não está 

explicitado no Orçamento, como manipula fundos e insti-

tuições paraestatais com o objetivo de implementar tais po-

líticas. Os alvos dos algozes são a preferência demasiada no 

Bolsa Família e demais programas de transferência de renda, 

a política de valorização do funcionalismo e do salário-míni-

mo (comprometedora do “crescimento potencial” futuro) e 

o incentivo ao consumo.

Como muitos devem saber, até o início da crise finan-

ceira internacional, em 2008, pouco mais da metade da 

população brasileira alcançou a faixa estatística de renda 

característica do que, no Brasil, seria a classe média. Não foi 

pouca coisa essa revelação nacional. Conforme se viu em 

dois documentos produzidos naquele ano – o comunicado 

do Ipea, Pobreza e riqueza no Brasil metropolitano, preparado 

pela assessoria técnica da instituição, com a colaboração de 

Fabio Vaz, Ricardo L. C. Amorim e Rafael Ribas, e A nova classe 

média, coordenado por Marcelo Néri, do Centro de Políticas 

Sociais da Fundação Getulio Vargas –, a migração de pesso-

as de classes de renda inferiores para classes de renda supe-

riores alcançou taxas dignas de reverência. O documento da 

FGV chega a identificar padrões “chineses” de crescimento 

da renda em algumas regiões e certos substratos de renda. 

Autores respeitados nessa área já produziram estudos pos-

teriores nos quais detectaram o arrefecimento dos ganhos 

durante a fase mais aguda da crise e a recuperação das con-

quistas anteriores após a saída nacional da crise.

Aqui... A crise econômica, aliás, deu mostras do que se 

pretende sublinhar aqui: a crítica ao avanço estatal e sua hi-

pertrofia de ações destinadas aos estratos inferiores da pirâ-

mide social brasileira ignora o fato de que o país assistiu, nos 

últimos anos, a uma notável combinação de ações públicas 

em benefício também para os grupos de mais altas rendas. 

Não foi à toa que a retirada de dezenas de milhões da indi-

gência e da pobreza se deu, simultaneamente, ao expansio-

nismo do número de ricos. São dois bons registros: primeiro, 

o fato de que, nos últimos seis anos, o crescimento anual 

da renda dos 30% da camada mais baixa superou 9%, en-

quanto nos 30% de cima a alta foi a metade disso; segundo, 

a própria constatação de que o crescimento da renda das 

camadas mais baixas convive com o crescimento das mais 

altas. Mudanças nas classes de renda, convém lembrar, não 

equivalem necessariamente a mobilidade social, a qual exi-

epobreza
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ge progresso substantivo no nível educacional e maior qualificação ocupa-

cional, o que lhe assegura a condição de fenômeno de longo prazo.

Certa crítica parece ainda desconhecer os acréscimos nas rendas do traba-

lho privado, aqueles não auferidos através de alocação pública – como o Bolsa 

Família. No resgate de boa parte da população pobre, as políticas sociais do 

governo contaram com a ajuda da expansão do trabalho formalizado, intro-

duzindo uma variável que vai além das explicações canônicas sobre a mobili-

dade de renda do brasileiro. Dispensável dizer que essa expansão do mercado 

formal decorre, entre outros fatores, do fato de que as empresas também têm 

ganhado, fruto de um governo que aposta numa visão, ainda não admitida 

pela crítica antigovernista, num capitalismo articulado entre Estado e socieda-

de – conceito mais amplo e conveniente do que “mercado – e, em particular, 

os chamados setores produtivos. 

Os fatos e as ações descritas a seguir tentarão mostrar o tamanho do 

equívoco das análises críticas correntes. 

Assombro e respostas na crise
Números do IBGE, da Confederação Nacional da Indústria e do BNDES 

mostram que, entre 2006 e setembro de 2008, o Brasil viveu seu mais longo 

e intenso ciclo de investimentos em mais de duas décadas. Esse processo 

teve início nos principais setores industriais exportadores (siderurgia, pa-

pel e celulose e mineração), uma vez que o maior dinamismo da economia 

mundial levou a um aumento da demanda internacional por commodi-

ties. Em meados de 2008, o ciclo de investimentos havia se generalizado 

para além de segmentos exportadores, abrangendo também aqueles mais 

voltados ao mercado interno e à infraestrutura básica. A explicação detec-

tada para essa processo diz respeito ao consumo privado doméstico e à 

adoção de políticas destinadas ao incremento dos investimentos – como 

o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O agravamento da crise internacional, em setembro de 2008, atingiu o 

Brasil num momento singular, quando muitos setores exibiam projetos ambi-

ciosos de expansão de capacidade produtiva. Com a deterioração no cenário 

mundial, houve uma brusca interrupção desse movimento. O país, como se 

sabe, não ficou imune ao choque externo. A crise afetou praticamente todos 

os segmentos da indústria brasileira – em especial aqueles voltados para a 

exportação, que haviam liderado a fase inicial do ciclo de expansão. Os dados 

públicos mostram que se seguiram dois trimestres consecutivos de forte re-

tração dos investimentos, cuja queda acumulada chegou a 20%. Apenas em 

meados de 2009 é que o investimento começou a dar sinais de recuperação.

Outro terreno, o comércio varejista, foi menos pantanoso. Paralela à re-

tração da demanda externa, as vendas domésticas continuaram a crescer. 

Expandiu-se, impulsionada, sobretudo pelo consumo das famílias. Os dados 

sugerem que o descolamento da evolução do consumo doméstico dos de-

mais componentes da demanda mostrou-se fundamental para que a ativi-

dade econômica no Brasil fosse menos prejudicada pela turbulência interna-

cional. Para citar pelo menos dois dados relevantes: pela ótica da demanda, 

o consumo das famílias avançou 2,3% no primeiro semestre de 2009, ante 
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o decréscimo de 1,5% do PIB (frente ao 1º semestre de 2008); 

do lado da oferta, o setor de serviços, mais influenciado pela 

demanda interna, obteve crescimento de 2,1%, enquanto in-

dústria e agricultura recuaram fortemente, na mesma base de 

comparação.

Voltando à indústria, percebe-se hoje que o pêndulo mu-

dou novamente. Um levantamento da Associação Brasileira 

da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib), que reúne em-

presas de diversos setores responsáveis por 15% do PIB nacio-

nal, mostrou que o ano de 2010 marcará uma nova arrancada 

dos investimentos em infraestrutura e na indústria de base 

no Brasil. Em outras palavras, identifica-se no horizonte um 

segundo ciclo de aceleração nas duas frentes. A Abdib esti-

ma que a cadência anual dos investimentos no país deixará 

o nível atual de R$ 100 bilhões para R$ 160 bilhões anuais. Os 

dados são reforçados por projeção contida em estudo do BN-

DES, no qual se mapeia os investimentos planejados para o 

ciclo 2010-2013, comparando-os com 2005-2008. Os núme-

ros gerais apontam para uma taxa de crescimento acumulada 

de 37,3% dos investimentos na infraestrutura, o que significa 

um crescimento real de 6,5% ao ano no período 2010-2013. 

Taxas de investimentos elevadas costumam ser a expres-

são mágica recomendada por economistas, governistas ou 

não, para conduzir o país a um novo patamar de desenvol-

vimento. Em artigo também publicado no Valor, no qual 

criticava o consumo como motor do crescimento (a que 

chamou de “modelo perneta”) o já citado Armínio Fraga 

lembrou que, nos últimos 15 anos, os investimentos mostra-

ram uma média muito baixa, de 16,5% do PIB. E que, recen-

temente, “na esteira da recuperação, subiu um pouco, para 

cerca de 19% do PIB”. Fraga calcula que, para o Brasil levar 

seu índice de crescimento para uma taxa sustentável de 5% 

a 7%, precisará investir mais, especialmente em infraestrutu-

ra, “além de esforçar-se mais na educação”. O presidente do 

BNDES, Luciano Coutinho, prevê que em 2010 esse índice 

alcance 20% do PIB. O governo em geral deseja atingir um 

investimento numa faixa que vai de 22% a 25% do PIB.

Não se trata de propaganda governamental, mas resulta-

do da projeção obtida a partir da previsão dos próprios seto-

res. Otimismo que não surge por acaso. A previsão positiva, 

reconhecida pelos próprios industriais, decorre das grandes 

carteiras de projetos para o país, como o Minha Casa, Minha 

Vida, o PAC e o pré-sal, somadas à infraestrutura necessária 

para atender às demandas da Copa do Mundo de 2014 e dos 

Jogos Olímpicos de 2016. Para o BNDES, as decisões de inves-

tir também são decorrentes também das definições de mar-

co regulatório. Acrescente-se: diferentemente de outros pe-

ríodos, há uma certa tranquilidade hoje em relação às fontes 

de financiamento que suportarão esse aumento de volume: 

o BNDES, em especial, e o mercado de capitais.

As sucessivas ações em resposta à crise, conduzidas pelo 

governo federal, desabonam a ideia, falsa e arbitrariamen-

te difundida, de uma gestão concentrada em “populismos”, 

“assistencialismos” e outros desvios patológicos de políticas 

GaGÁRIN24
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deLula

públicas, como também reforçam a convicção de um plano bem-

sucedido que fez o Brasil entrar por último e sair primeiro da turbu-

lência financeira internacional. Mesmo correndo o risco da exaustão, 

convém lembrar algumas das principais medidas do período.

As primeiras ações, ainda em setembro de 2008, quatro dias de-

pois da quebra do banco Lehman Brothers, deram-se no âmbito do 

Banco Central: com a crise internacional de confiança nos bancos e 

a falta de crédito externo afetando os bancos pequenos e médios 

no Brasil, o BC anunciou mudanças no recolhimento de depósitos 

compulsórios, promovendo uma injeção de R$ 13 bilhões no mer-

cado. Não foi suficiente. O crédito disponível começava a reduzir de 

tamanho, e as indústrias anunciaram demissões em massa. Naquele 

momento, o Banco do Brasil também antecipava R$ 5 bilhões em 

crédito para o setor agrícola, dinheiro destinado a suprir a falta de 

recursos causada pela crise financeira.

Em outubro, o governo anunciou a criação de uma linha interna-

cional de crédito para ajudar os exportadores, com o dinheiro das 

reservas internacionais do Banco Central. Também reforçou a linha de 

financiamento para exportações pré-embarque do BNDES. Mais R$ 5 

bilhões. No mesmo dia, uma medida provisória dava mais poderes 

ao BC para atuar durante a crise, entre eles o de comprar carteiras de 

crédito de bancos em dificuldades no Brasil. Adiante o governo publi-

caria uma nova MP, dessa vez autorizando a Caixa Econômica Federal 

e o Banco do Brasil a adquirirem participações em instituições finan-

ceiras no país (incluindo seguradoras, instituições previdenciárias e 

empresas de capitalização) sem passar por um processo de licitação. 

Viriam ainda novas mudanças nas regras do empréstimo compulsó-

rio, o que significou a liberação na economia de mais R$ 47 bilhões. 

Também em outubro, o presidente Lula assinou um decreto zerando 

a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para aplica-

ção no mercado de capitais e operação de empréstimos e financia-

mentos externos. A decisão servia para fazer o capital que entrasse 

no país ter maior rentabilidade. No fim do mês, a Caixa Econômica 

Federal anunciava uma linha de crédito de capital de giro de R$ 3 

bilhões para empresas de construção civil.

No início de novembro de 2008, o ministro da Fazenda, Guido 

Mantega, anunciava uma série de medidas que, somadas, disponibi-

lizariam R$ 19 bilhões em linhas de crédito para diversos setores via 

BNDES e Banco do Brasil. No primeiro, empréstimos para financiar o 

capital de giro de empresas e linhas de exportação. No segundo, li-

nha de crédito para capital de giro de pequenas e médias empresas, 

além de recursos para ajudar os bancos de montadoras a elevar o 

crédito aos consumidores. Alguns dias depois, a Caixa liberaria mais 

R$ 2 bilhões para financiar bens de consumo diretamente no varejo 

e estimular a economia brasileira. A medida abrangeu a compra de 

eletrodomésticos, eletrônico, móveis, TV e vídeo, além de material 

de construção. O governo ainda publicaria naquele mês um decre-
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to reduzindo o IOF cobrado nos financiamentos para a compra de motos por pessoas físicas, e uma 

medida provisória alterando as datas de pagamento de tributos federais como o Imposto de Renda, a 

contribuição previdenciária, o PIS/Cofins e o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).

Em dezembro, o BNDES anunciava a criação de uma nova linha de capital de giro de empresas 

brasileiras, de até R$ 6 bilhões. Em seguida, o governo lançava medidas para reduzir impostos: nova 

tabela do IR, a redução do IOF para o consumo e do IPI para as montadoras. Promessa de injeção de 

mais R$ 8,4 bilhões na economia.

Janeiro de 2009 chegou com o anúncio de recursos adicionais para o BNDES, uma robusta soma 

que alcançava a marca de R$ 100 bilhões para os dois anos seguintes – o dinheiro seria sacado pelo 

banco conforme a necessidade de investimentos prioritários nas áreas de gás e energia, bens de ca-

pital e infraestrutura, entre outros setores. Também garantiria os investimentos do PAC e da Petrobras. 

Em março o governo criava um sistema de garantias para os recursos dos bancos médios e peque-

nos – uma injeção de quase R$ 40 bilhões. No mês seguinte, o Conselho Monetário Nacional (CMN) 

anunciava a liberação de mais R$ 12,6 bilhões em crédito para as empresas do agronegócio. A maior 

parte do dinheiro atenderia frigoríficos e empresas do setor de aves, suínos e carnes bovinas. 

Em abril, o Ministério da Fazenda ampliou a lista de materiais de construção com isenção de IPI nos 

meses seguintes. Também foi reduzido o IPI da linha branca – geladeira, máquinas de lavar e tanqui-

nhos. Com o objetivo de evitar as variações de preços que ocorrem entre o período de produção e a 

entressafra, o governo anunciou a criação de uma linha de crédito de R$ 2,3 bilhões para estocagem 

da produção de álcool durante a safra daquele ano. 

O Banco do Brasil anunciaria em junho a ampliação do crédito para micro e pequenas empresas: 

R$ 11,6 bilhões a mais. Simultaneamente, o banco reduziu taxas para operações com recebíveis (des-

conto de cheques e duplicatas) e capital de giro. No mesmo mês, nova prorrogação do IPI reduzido 

para veículos, caminhões, eletrodomésticos e materiais de construção. O governo anunciou também 

um pacote de ajuda para o setor de máquinas e equipamentos, com desoneração de IPI para 70 itens, 

entre os quais geradores de energia eólica, válvulas industriais e congeladores industriais. Por fim, a 

redução da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), usada nos empréstimos do BNDES.

Entre agosto e dezembro de 2009, o governo anunciaria mais medidas de desoneração tributária 

para a indústria (redução de tarifa de importação para máquinas e equipamentos), ampliação de crédi-

to para pequenas e médias empresas, linha de crédito para taxistas comprarem carros novos, estímulo 

para o setor de motocicletas e, por fim, o anúncio de um novo pacote que injetaria mais R$ 3 bilhões 

para garantir a retomada dos investimentos e da produção em 2010. O cálculo final somaria quase R$ 

30 bilhões de renúncia fiscal para tentar tirar o país da recessão econômica. O ano terminaria com o 

anúncio de um novo aporte Tesouro Nacional no BNDES, agora de R$ 80 bilhões, para financiar o in-

vestimento produtivo, e medidas destinadas ao setor financeiro: a permissão para os bancos emitirem 

letras financeiras, papéis semelhantes às debêntures lançadas por empresas – era uma forma de as 

instituições conseguirem captar recursos de prazos mais longos para poder repassá-los aos clientes.

Um dos principais formuladores das medidas do governo, o secretário de Política Econômica do 

Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, fez um apanhado sobre a experiência da resposta brasileira 

à crise para o primeiro número do Journal of Globalization and Development, uma publicação da 

Berkeley Electronic Press, criada por renomados economistas – Dani Rodrik, Joseph Stiglitz e José 

Antonio Ocampo incluídos. Barbosa diz, em seu artigo, que as ações do governo brasileiro podem 

ser divididas em três grupos. Primeiro, as “iniciativas estruturais” adotadas antes da crise. A primeira 

delas foi a expansão dos mecanismos de proteção social. Juntos, benefícios previdenciários, seguro-

desemprego e programas de transferência de renda (como o Bolsa Família) custaram aos cofres 

públicos 6,9% do PIB em 2002. No ano passado, atingiram 9,3% do PIB. Na avaliação do secretário, 

isso ajudou a criar um estabilizador automático e progressivo da renda disponível em períodos de 
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crise. A segunda iniciativa foi a adoção de uma política de 

aumentos reais para o salário mínimo. Como 60% dos bene-

fícios sociais e a maior parte do seguro-desemprego estão 

atrelados ao salário mínimo, um dos principais resultados 

dessa política foi aumentar a transferência de renda para 

as famílias. A terceira ação foi a elevação dos investimentos 

públicos em infraestrutura – de 0,5% para 0,9% do PIB en-

tre 2005 e 2008. Barbosa atribui o aumento do crescimento 

médio do PIB entre dois períodos do governo Lula – 3,2% 

em 2003-05 e 4,9% em 2006-2007 – aos investimentos do 

Programa de Aceleração do Crescimento. 

Para um governo de ações inquietantes e “excessos” no 

rol de políticas sociais, eis uma síntese de uma soma consi-

derável de medidas com as quais se beneficiariam bancos, 

indústrias e consumidores ricos, médios e pobres – uns mais, 

outros menos, como em qualquer variedade de capitalismo. 

Não à toa, em fevereiro deste ano, o jornal Folha de S.Paulo 
dizia em reportagem, não sem uma sutil dose de ironia, que 

a reação à crise econômica consolidou uma “lua de mel” do 

governo com empresários.

Para além da crise
A descrição acima exige uma observação reparadora: 

convém escapar da tentação de resumir a “lua de mel” do 

governo com o empresariado como circunscrita às respostas 

dadas para mitigar os efeitos da crise financeira internacio-

nal. Incansáveis trabalhos de Renato Boschi e Eli Diniz já infor-

maram ao distinto público como o governo Lula permitiu ao 

empresariado industrial e do agronegócio uma posição bem 

mais confortável na economia nacional do que no período da 

gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso. A Fiesp, a 

poderosa Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, 

tornou-se na época uma ardorosa crítica da política econômi-

ca e da abertura comercial dos anos 90. Mesmo reconhecen-

do que a indústria tenha permanecido como força secundá-

ria no bloco de poder, na comparação com o setor financeiro, 

é preciso lembrar que o governo Lula multiplicou os canais 

institucionais de consulta aos industriais e aos exportadores.

Está em curso uma tríplice e singular combinação: investi-

mento considerável em infraestrutura, a ser feito por empre-

sas estatais e privadas com financiamento essencialmente do 

BNDES; investimento residencial incentivado pelo crédito; e 

ampliação do consumo das famílias, derivado dos aumentos 

do salário mínimo, das transferências do Bolsa Família e da 

expansão do emprego formal e do crédito. Nos dois primei-

ros pilares, se restabelece a coalizão entre empreiteiras da 

construção pesada e leve, fornecedores de insumos e equi-

pamentos, empregados e governo. O terceiro pilar visa não só 

ao consumo de massas e seu investimento derivado como à 

inclusão social, de inspiração keynesiana, ausente na primeira 

fase do desenvolvimentismo.

Soma-se aí um padrão de maior intervencionismo – pala-

vrão na prosápia antigovernista, mas essencial na obtenção 

dos melhores resultados dos últimos anos – das instituições 
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centrar o negócio de carnes na mão do JBS; o de frango, 

suínos e derivados na mão da Perdigão-Sadia; a telefonia 

nacional da mão da Oi; boa parte do negócio de celulose 

na mão da Votorantim-Aracruz. E ainda há um vasto campo 

de empreendimentos que merecerão apoio do BNDES para 

fusões e aquisições, sobretudo nas commodities. O banco 

prepara alternativas de financiamento para atender às no-

vas grandes empresas brasileiras no exterior. 

Recentemente o BNDES concedeu empréstimo de R$ 1,2 

bilhão para a Mercedes-Benz renovar fábricas e R$ 4,4 bilhões 

para a Oi ampliar sua rede. A América Latina Logística, que 

nasceu da privatização de parte da Rede Rodoviária Federal, 

levou crédito de R$ 2,15 bilhões para cuidar de suas ferro-

vias. A espanhola OHL, que venceu o leilão de privatização 

de estradas federais, tomou R$ 756 milhões. A Concessão do 

Metrô do Rio, R$ 423 milhões. A Guararapes (Lojas Riachuelo 

e têxteis), R$ 342 milhões. A Comgás, R$ 669 milhões. Para a 

Gerdau foi aberto um limite de crédito de R$ 1,5 bilhão. A in-

dústria química e petroquímica, no conjunto, teve garantidos 

R$ 21 bilhões em financiamento. A Braskem, R$ 555 milhões. 

Montadoras e autopeças, R$ 5,7 bilhões. 

Parte desses números foi citada na imprensa, mas aqui 

são repetidos por um motivo diferente: não para crucificar 

as empresas tomadoras de empréstimos ou questionar o 

modelo de incentivos e financiamentos empresariais (desde 

Schumpeter, sabemos que serão os empresários que, ao ní-

vel de cada empresa, farão a diferença através da atividade 

inovadora, e são os Estados-nação e seus governos os indu-

tores do investimento produtivo). A referência interessa aos 

propósitos deste artigo – combater a crucificação da hiper-

trofia da rede de proteção social brasileira e mostrar a com-

plexa correlação de forças, escolhas, prioridades e ações do 

governo Lula, num jogo em que ricos e muito ricos, pobres 

e muito pobres parecem ganhar. De novo, uns mais, outros 

menos, como em qualquer capitalismo. 

Que a oposição partidária ao governo do presidente Lula 

tenha dificuldades para reconhecer esses sinais, é compreen-

sível. O dramático é quando analistas veem sua sabedoria, real 

ou presumida, suplantada por certa marotagem argumenta-

tiva. Preferem prenunciar raios e trovões no horizonte próxi-

mo da economia e da sociedade brasileira. Enxergam riscos 

em ações antipobreza (de preferência em favor da remoção 

dos pobres antes de pôr fim à pobreza). 

Vendo com amargura o presente, terão amargas novida-

des no futuro.

rodrigo-almeida@uol.com.br

públicas domésticas como meio de uma inserção internacio-

nal mais robusta e enfrentamento mais altivo da concorrên-

cia global. Há uma vasta e interessante literatura das chama-

das variedades de capitalismo que apontam as instituições 

domésticas como filtro de pressões externas. Combinadas 

às trajetórias prévias de governança econômica e política, 

são fundamentais para ampliar a margem de escolhas para 

o crescimento no longo prazo. Essa é a natureza de um nor-

te que muitos chamam de neodesenvolvimentista, presen-

te inicialmente no Plano Plurianual 2003-2007, ampliada na 

Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior, em 

2003, consolidada no PAC e alicerçada na Política de Desen-

volvimento Produtivo (PDP) – todos planos e ações do atual 

governo voltados para os setores industriais do país.

Essa concepção dá suporte ao trabalho do governo de 

atuar ativamente para formar grandes grupos empresariais, 

unindo-os e capitalizando-os, seja por meio do BNDES, seja 

por meio dos fundos de pensão de empresas estatais. Assim 

fizeram diversos países, como a Coreia do Sul, Japão e Espa-

nha, conhecidos pelas políticas estatais de fortalecimento 

dos grupos privados de seus países, com porte internacio-

nal. Foi isso que deu o impulso para a criação dos chaebols 

coreanos e dos keiretsu japoneses. A ideia é criar grupos na-

cionais com estatura para competir no mercado mundial. 

A partir daí, em tese, essas companhias fazem do país um 

centro de decisões importante e ampliam a corrente de co-

mércio, abrindo espaço para que as cadeias fornecedoras 

também passassem a usufruir do espaço global. Para isso, é 

inexorável que as empresas maduras e sólidas passem pelo 

processo de concentração de capital, etapa em que o es-

tímulo do BNDES é decisivo. Com empresas globais, argu-

menta o governo, abre-se espaço para mais exportações a 

partir do país e pode-se contar com um fluxo de remessa 

de lucros – ao contrário de hoje, quando as empresas es-

trangeiras é que remetem lucros daqui para suas matrizes. 

Se o Brasil pretende ser participante ativo dos fóruns inter-

nacionais, completa o argumento, a tarefa não pode estar 

dissociada da presença de grandes companhias.

O assunto, como se sabe, causa urticária entre certo gru-

po de críticos liberais e antigovernistas. A crítica corrente 

sugere que o banco deixe de apoiar empresas com pleno 

acesso ao mercado de capitais e foque em projetos mais 

prioritários, na infraestrutura. Argumenta que o governo 

está escolhendo os campeões e, entre eles, empresas com 

alto poder de monopólio. Acusa o governo de ajudar a con-
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MaRRaIO

– Feliz 2010!

– Para você também, meu único e mais querido irmão. Leve isto a sério: cuide da saúde.

– Passei nos exames médicos do final de ano. O cardiologista só recomendou que tirasse férias.

Olhamos os fogos, entre amigos, numa cobertura em Copacabana. Não chovia e tudo transcorria 

em paz.

– Vamos para Paraty, diz Lola.

Na tarde do primeiro dia do ano, tivemos notícias das chuvas que caíram no Rio, e, principalmente, 

em Angra dos Reis.

  

ruMo a Paraty

“Procuro desPir-Me do que aPrendi.

Procuro esquecer-Me do Modo de leMbrar que Me ensinaraM”

deste Modo ou daquele Modo – alberto caeiro1

Saímos do Rio sob um sol forte no dia 12 de janeiro. Fomos pela Rodovia 

Rio-Santos. Contei 26 deslizamentos na estrada. Em Angra, houve demora devido 

às obras. No restante do percurso havia cones sinalizando que a terra atingira o 

asfalto. Porém, não foram retirados os detritos.

No meio da tarde, estávamos numa cidade esvaziada. Passamos por várias 

pousadas perto do Centro Histórico. Todas sem carros estacionados e com diárias 

entre R$ 200 e R$ 250.

– Não dizem os economistas que quando não há demanda os preços caem? 

Será que essa lei do mercado não se aplica aqui?

– Vamos tentar outra abordagem. Diremos que ficaremos 20 dias e solicitaremos 

um desconto, disse Lola.

Na terceira pousada que visitamos a atendente foi consultar pelo telefone sua 

dona. Voltou com um sorriso.

– A proprietária faz o preço especial de R$ 2 mil pelos 20 dias.

A pousada estava praticamente sem hóspedes nos últimos 11 dias. Era uma 

casa colonial que havia sido reformada, onde trabalhavam cinco pessoas. Tinha 

estacionamento, ar-condicionado novo e um “brunch” pela manhã. Durante a FLIP 

de 2009, cobrava-se R$ 1,5 mil por cinco dias.

Escolhemos um quarto no sobrado, onde não batia sol de manhã. Havia uma 

árvore em frente à varanda, de onde se via a Serra do Mar.
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Paraty tem dois cais: um para visitantes e outro para pescadores. Fomos rever o cais e obter infor-

mações sobre o tempo, afinal, a televisão e o jornal mostravam São Paulo submerso pelas chuvas.

Em frente à Igreja de Santa Rita o encontrei pela primeira vez, olhando o mar.

– Olha este personagem, Lola. Só falta um gancho na mão para ser o capitão pirata do desenho 

do Walt Disney Peter Pan.

Encontrei o “Pirata” em situações curiosas. Ele estava lá para tirar fotos com turistas e reinventar 

a história de Paraty com sua imaginação. Os piratas não iam ao porto de Paraty porque é muito raso 

para qualquer navio. Até hoje só atracam saveiros, traineiras e lanchas. O “Pirata” é mais um deso-

cupado que veio para animar a FLIP e ficou por lá. Uma vez o encontrei num final de tarde zanzando 

com um aparelho de CD tocando alto Proud Mary: “And I never lost a minute of sleepin / Worring 

‘bout the way things might have been / Big wheels keep on turning / Proud Mary keep on burning”. 

Estava tocando a versão do Creedence Clearwater Revival (1969)3. Não é a minha preferida; gosto 

mais da levada de Tina & Ike Turner4. Consultei Lola:

– O “Pirata” é pirado?

– Acho que não. Agora parece que está doidão.

Dias depois, encontrei o “Pirata” na rua. Um rapaz local perguntava se ele ia sair num dos barcos 

que levam os blocos carnavalescos.

– Vou.

– Qual?

– Ainda não sei. Estou negociando: vou com aquele que pagar mais.

ao cais turistico
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“Seu navio carregado de ideais
Que foram escorrendo feito grãos
As estrelas que não voltam nunca mais
E um oceano para lavar as mãos”

Meia-Noite
Edu Lobo/Chico Buarque

Quando chegamos ao cais, o tempo estava mudando; achei que vinha um vento sudoeste com chuvas. 

Mas como avaliar o rumo dos ventos e a possibilidade de chuva?

Temos histórias de familiares que deixam marcas como varíola. Passei a infância e o início da adoles-

cência nas águas – influência do meu pai, que viveu a vida pelo mundo afora visitando mares.

Cresci acreditando que meu pai estava certo. Pensava: viemos de uma família muito antiga de 

portugueses. Lance-se ao mar; é a aventura indispensável para a formação da alma. Serão desafios, 

imprevistos e obstáculos reais. Não será uma Disneylândia em que se você tiver problemas pode pedir 

para parar tudo e saltar fora.

Estávamos passando pelo restaurante Refúgio quando a ventania surgiu. Imaginei que o toldo branco 

que usavam voaria em breve. As cadeiras e mesas de plástico branco já estavam sendo arrastadas. Fomos 

para uma lanchonete.

– A senhora acha que este vento e a chuva vão durar muito?

– Não. Talvez uns 40 minutos.

– A senhora nasceu em Paraty?

– Sim, toda minha família é daqui. Quando casei, saí por seis anos. Voltei sem o marido. Só aqui 

consigo viver o dia inteiro com essas sandálias de dedo. Quem volta para cá, não sai mais!

As sandálias eram do mesmo tipo que Lola e eu usávamos.

O vento derrubou os cartazes que estavam do lado de fora da lanchonete. A luz apagou. Um gerador 

trouxe uma luz amarela para o local. As mulheres ao meu lado pediam mais latinhas de cerveja. Meia 

hora depois saímos de lá derrapando, com nossas sandálias havaianas, sobre as pedras “pé de moleque” 

que existem desde 1820.

MaRRaIO

reFuGio
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Em frente à Praça do Chafariz – um dos pontos iniciais da cidade baixa de Paraty – está um centro de 

atendimento ao turista.

– Podia me dar umas informações sobre a Estrada do Ouro?

A moça tentou me dar um folheto. Agradeci e mostrei que já tinha um.

– Como é que se visita a Estrada do Ouro?

– O senhor vai até a cachoeira dos Penha. Lá eles informam sobre os guias.

– Como é o trajeto? É muito quente e a subida é muito íngreme?

– Isto eu não sei informar. Nunca fui lá.

Fiquei perplexo. O mínimo que a Secretaria de Turismo deveria fazer é levar todos os atendentes aos locais 

históricos e de lazer para que eles pudessem informar aos visitantes com algum conhecimento de campo.

Lola queria ir aos principais restaurantes de comida caiçara. Num dos primeiros dias passamos por 

um restaurante lindo e vazio no Centro Histórico. Uma moça tentava apresentar o cardápio a quem se 

interessasse.

– Tem pratos caiçaras?

– Tem.

– Qual?

– Este aqui.

– Está escrito “camarão à paulista”. Se é paulista, não é comida típica de Paraty, Rio de Janeiro.

Fomos à Casa de Cultura no primeiro domingo em Paraty. Chovia à tarde. Éramos os únicos visitantes. 

O rapaz que controlava a entrada tinha traços de índio.

– Você é de Paraty?

– Sou. Quer dizer, nasci na Ilha do Araújo e moro lá.

– Onde se encontram pratos caiçaras?

– Na Ilha do Araújo tem uma pousada que faz os pratos. Vocês vão até a Praia Grande, alugam um 

barco e almoçam lá.

– E a comida é boa mesmo?

– Olha, eu não gosto muito. Minha mãe faz os pratos caiçaras e somente ela come. Meu irmão e eu 

preferimos peixe frito ao cozido.

inForMacoes Para turistas
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“Um marinheiro me contou
Que a boa brisa lhe soprou
Que vem aí bom tempo
O pescador me confirmou
Que o passarinho lhe cantou
Que vem aí bom tempo”.

Bom Tempo
Chico Buarque5

No segundo dia em Paraty, saímos para caminhar pela manhã nas margens do Rio Perequê-Açu. As 

pousadas estavam vazias no crescente bairro do Caborê. Fomos visitá-las. Algumas tinham condições 

de receber encontros de associações profissionais. Quando comecei a visitar a cidade, já faz 30 anos, 

as acomodações eram em residências adaptadas. Hoje os jovens ficam em redes de hostels e campings. 

Quando caminhávamos caiu uma chuva bem forte. O rio chegou a ficar a uns 60 centímetros do seu 

transbordamento para as casas.

À tarde fomos ao cais. Um marinheiro nissei nos disse que, no dia seguinte, o tempo estaria bom para 

passear de barco na Baía de Paraty. Avalia-se a tendência do tempo olhando-se para a Serra do Mar na 

direção da cidade de Trindade. Se nuvens escuras e densas estiverem por lá, é provável que caia alguma 

chuva em breve, desde que os ventos não as afastem. Afora isto, de vez em quanto pode surgir o vento 

do sudoeste que torna o mar agitado. Acompanhamos as mudanças seguindo essa orientação: funcionou 

bem. E foi um alívio. A TV da pousada trazia pela manhã as cenas de enchentes e deslizamentos em 

São Paulo. O único RJ TV (RuoSulTV) vinha de uma estação situada em Volta Redonda – descobrimos 

que o tempo do outro lado da Serra da Bocaina é também diferente.

Os passeios de barco estão padronizados até certo ponto. São alguns lugares para mergulhar e a 

Praia Vermelha, geralmente como última parada. Notamos que muitos barcos têm música ao vivo: voz 

e violão. O repertório era de sambas, bossa nova e MPB romântica. No passado, me recordo que ouvia 

fitas de música de trios baianos. Os passageiros eram predominantemente estrangeiros, ainda com 

destaque para os franceses. Aliás, dizem que cerca de 60% dos visitantes são estrangeiros.

MaRRaIO

Paraty e seus teMPos
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“Tantas marés / eu já vi passar
Carregando meus pés por todo o mar
Que a vida é pra se navegar”.

Tantas Marés
Edu Lobo e Paulo César Pinheiro

A família Penha mantém seus negócios naquela área: a cachaça Engenho d’Ouro é feita perto do restaurante, 

famoso pelos seus pastéis. Por R$ 5 se deixa o carro sob árvores num estacionamento, também operado pela 

família. A cachoeira tem várias quedas e um pedaço chamado de tobogã6. Os jovens locais surfam na pedra. Os 

visitantes mais prudentes descem sentados.

Chega-se ao bar do Tarzan atravessando um pinguela. Vimos uma diversão arriscada. Visitantes que já haviam 

bebido se atiravam, depois de muito hesitar, de um penhasco para dentro de uma poça escura no rio. Um grupo 

que estava nas pedras do leito do rio incentiva os outros a pularem.

Não gostei desse espetáculo: um acidente grave poderia acontecer.

Estava em férias que marcavam o fim de um ciclo de falecimentos – meu pai, minha única tia e minha mãe – e 

acidentes. Finalmente, tornei-me consciente de limites naturais, como a morte devido ao envelhecimento. Todos 

os três tinham em torno de 90 anos. Foram quatro anos seguidos frequentando hospitais, e visitando parentes no 

local que mais temo: Centro de Tratamento Intensivo (CTI).

Hoje tenho uma opinião sobre a situação de idosos debilitados que se tornam pacientes crônicos de CTI. Em 

alguns casos ocorre um prolongamento não natural de uma vida que funcionalmente se extinguiu.

No caso da minha mãe, fui adoecendo com o stress de acompanhá-la. Aos 89 anos, ela sofreu um AVC isquê-

mico que a deixou paralisada do lado esquerdo do corpo. Foi para o CTI do hospital onde residia. Não voltou mais 

para seu apartamento de dois quartos, onde vivia acompanhada de duas assistentes. Ficou num quarto hospitalar. 

Logo se constatou que ela havia adquirido uma infecção hospitalar. Recebi um telefonema para comparecer ao 

hospital. Quando entrei no quarto, não havia ninguém. Passei mal. Depois fui para o CTI. Ela ainda mantinha os 

olhos entreabertos. Despedi-me dela.

Nos dias seguintes, ela permanecia de olhos fechados no leito. Praticamente todas as funções eram mantidas 

artificialmente. Conversei com todos os médicos que a atendiam. Foram francos: o quadro era irreversível.

A geração dos meus pais imaginou que seriam acolhidos por hospitais mantidos por Ordens como a do Car-

mo, a VOT. Tornavam-se irmãos e pagavam certa quantia durante anos, o que lhes assegurava o status de irmã 

remida (carteira preta). Em tese teriam os serviços hospitalares gratuitamente para sempre. Porém, isto foi mudado 

unilateralmente na década de 70. Esses irmãos remidos passaram a ter descontos no atendimento e em lares 

situados no hospital. Depois foram feitas terceirizações dos serviços mais lucrativos, como os exames laboratoriais. 

Surgiu, então, uma prática que considero ilegal. Passaram a exigir o pagamento antecipado de alguns exames. 

Eu recebia telefonemas para ir com urgência efetuar o pagamento no local. Documentei tudo isto para depois 

discutir judicialmente a questão.

a cachoeira dos Penha
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Quando minha irmã veio ao Rio visitar a mãe teve um acesso de asma. Ela entendeu de pronto que o fim 

natural já havia chegado. Minha mãe ficava progressivamente amarela e edemaciada; sempre imóvel.

Quando veio a primeira conta do CTI fiquei apreensivo: R$ 37 mil. Fui à tesouraria: no dia seguinte seria 

fechada uma nova fatura estimada, naquele momento, em R$ 56 mil. E depois viriam outras faturas, talvez 

mais elevadas, devido aos incessantes exames laboratoriais que não detectavam a origem da infecção.

Resolvi ir conversar com o administrador do hospital. Levei as contas passadas e a documentação 

minuciosa de todos os exames pagos antecipadamente. Fui atendido por um senhor gentil. Mostrei o 

valor da conta vencida. Afirmei que sabia que outra maior estava para chegar no dia seguinte. Coloquei 

a documentação na mesa.

– Acho que vamos resolver estas contas hospitalares através de uma ação judicial.

– Por favor, não vamos resolver esta situação no Judiciário. A sua mãe é nossa irmã. Meu pai também 

está no CTI e eu entendo que lá as despesas são elevadas.

– O que pode ser feito? Não vai ser possível pagar essas faturas e ainda as que virão do Lar.

– Vamos fazer um acordo. É possível o irmão pagar a fatura vencida?

– Esta de R$ 37 mil? Sim, mas seria a última?

– Há um detalhe: não posso evitar o pagamento de serviços terceirizados.

– Mas todas as faturas do CTI do hospital serão canceladas?

– O irmão pagaria apenas esta fatura já vencida. A sua mãe obteria gratuidade a partir de então.

Fiz os cheques e nos despedimos. Era uma quinta-feira. Minha mãe faleceu no sábado seguinte.

MaRRaIO

leMbranca do Poeta cacaso
7

LOGIAS e ANALOGIAS
No Brasil a medicina vai bem
mas o paciente vai mal.
Qual o segredo profundo
desta ciência original?
É banal: certamente
não é o paciente
que acumula capital.
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“Retratos de fatos e histórias talvez banais
Vestígios de tempo
Que mesmo embaçados não passam jamais”.

Tantas Marés
Edu Lobo e Paulo César Pinheiro

Guardo memórias de Trindade de décadas atrás. Era uma vila meio “riponga”, com pousadas 

precárias. Hoje cresceu tanto que precisa de muito controle de autoridades ambientais para ser 

preservada.

A cidade fica a 17 quilômetros de Paraty pela Rio-Santos, na direção paulista. O primeiro 

trecho da estrada está em condições razoáveis de trânsito. Depois do entroncamento surge a 

estrada conhecida como do “Deus me livre”.

Na primeira terça-feira de sol fomos para Trindade. Atravessamos o rio que sai na Praia do 

Cepilho, onde ficam os surfistas, rumo à Praia do Meio. Estacionamento a R$ 10 para passar o 

dia. A praia fica perto. Os quiosques circulam o espaço e invadem a areia com suas mesas. Lola 

tinha comprado um guarda-sol vermelho que abrimos perto do rio. Veio com defeito. E com o 

primeiro ventinho virou para cima, rompendo uma vara de apoio.

– Não se aborreça nem reclame, disse Lola. É início de férias.

Fomos para a mesa do quiosque. Abandonamos o guarda-sol para quem pudesse consertá-lo. 

“Made in China”, nunca mais.

No final da tarde apareceram nuvens escuras. Pegamos o carro para fugir do local. Na subida 

da estrada do “Deus me livre” desabou uma tempestade sobre nós. Sabia que havia três carros 

na nossa frente; só conseguia ver as luzes vermelhas do mais próximo.

– Está na hora de rezar. Não estou vendo mais nada.

– Não fique histérico.

Subimos em primeira marcha. O meu medo era ter que parar: a estrada não tem acostamento 

e a pista estava com lama. Felizmente não desceu nenhum caminhão ou ônibus.

trindade
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O passeio começa na Penha, com uma apresentação do projeto de recuperação da estrada construída pelos 

escravos entre os séculos XVII e XIX, a partir de trilhas dos índios guaianazes. O projeto está temporariamente para-

lisado devido a ações judiciais e obstáculos criados por proprietários de terra locais. Paraty8 tentou, sem êxito, obter 

o reconhecimento, junto à Unesco, de patrimônio histórico da humanidade, em parte, com base nessa estrada.

Este caminho era a única passagem nos séculos XVII e XVIII para São Paulo e Minas Gerais, durante o chamado 

“ciclo do ouro”. Devido a sua posição geográfica, o porto de Paraty escoava a produção de ouro para Portugal, 

tornando-se uma das mais importantes cidades portuárias do século XVIII.

Com a queda do tráfico do ouro, em torno de 1789, Paraty se volta para a produção de aguardente, utilizado na 

troca por escravos africanos. O Caminho do Ouro passa a ser usado cada vez mais para o tráfico ilegal de escravos,o 

escoamento da produção de café do Vale do Paraíba e para levar aos barões do café o luxo trazido da Europa.

Hoje grupos percorrem com um guia um trajeto de dois quilômetros. É preciso levar água e estar em boa forma 

física. Mesmo tendo muitas paradas para observar a Mata Atlântica e o calçamento, o calor é enorme no verão.

Depois que se criou o “novo caminho do ouro” que terminava no porto do Rio de Janeiro, a estrada declinou 

em importância. Com a abolição da escravidão, inúmeras fazendas de cana de açúcar foram abandonadas em 

Paraty9. A floresta encobriu o “antigo caminho do ouro”, preservando-o.10

Na descida da trilha um senhor me perguntou como era o caminho para Trindade. Contei porque a estrada do 

“Deus me livre” fazia jus ao nome que lhe foi dado. Sugeri que fosse com um carro com tração nas quatro rodas 

e sempre fugisse antes da chuva. Sua mulher chegou perto de nós.

– Querida, estava conversando com o amigo aqui sobre como ir de carro para Trindade. Parece que vai ser 

tranquilo.

– Não foi exatamente isso que eu quis dizer; há problemas...

– Sei. Só editei um pouquinho, se não ela não vai querer ir lá.

MaRRaIO

caMinho antiGo do ouro
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“Minha pátria é minha infância:
Por isso vivo no exílio”

Lar doce lar – Cacaso11

– Eliomar! Que bom ver você em Paraty.

– Cesar, como vai?

– Estou melhorando muito. Estamos passando férias aqui.

– Ótimo! Já faz três anos que alugo pelo ano inteiro um chalé na estrada Paraty-Cunha. É o meu pedaço de paraíso. 

Nasci e cresci em Icó12, no interior do Ceará. Paraty me faz lembrar os sobrados e as igrejas de lá.

No dia seguinte, saímos para almoçar na barraca da Márcia, na Praia do Corumbê. Comemos lulas fritas, bem cro-

cantes. E uma moqueca de robalo com muitos camarões. Os preços eram elevados em comparação, por exemplo, com 

outros excelentes pratos da região como o “peixe maluco” – na barraca do mesmo nome, e o “robalo encantado” do 

restaurante do Frans, ambos em Tarituba, a 32 quilômetros de Paraty.

Em Paraty, os restaurantes do Netto e o Galeria do Engenho (ex-restaurante do Ênnio) no Centro Histórico são bons 

e tradicionais, pertencentes a famílias locais. O nosso preferido, no entanto, é o Banana da Terra. O prato principal está 

no próprio nome do restaurante. A panelinha de lula é uma boa abertura. O ambiente é charmoso. Numa das paredes 

estão os vários rótulos das cachaças produzidas na região numa sequência histórica. Em outra parede estão fotos de 

Paraty antes da restauração do seu Centro.

Depois do almoço fomos visitar o pedaço de paraíso do Eliomar. Era uma pousada em que a proprietária vendeu 

os chalés da parte próxima à estrada e alugou os próximos ao Rio Perequeaçu. Na madrugada do dia 10 de janeiro de 

2009, uma tromba-d´água fez o rio transbordar13, subindo em duas horas cerca de dez metros acima do nível normal14. 

12 bairros ficaram alagados. Foi decretada situação de emergência pela Defesa Civil: cerca de mil pessoas ficaram 

desabrigadas. Faltaram luz e água na cidade. O calçadão em que fomos caminhar no segundo dia de férias em Paraty 

foi devastado pelas águas15. Este é o resumo do noticiário da época: meio alarmista.

A versão posterior do coordenador da Defesa Civil de Paraty, Antonio Tavares, analisando o que se passou é diferente: 

“Choveu 300mm, três vezes mais do que o normal no mesmo período. Foram cinco mil habitantes afetados diretamente, 

e 25 mil afetados ao longo do tempo por causa da falta d’água ocasionada pela destruição da adutora que abastece 

a cidade. O prefeito decretou situação de emergência, e a Defesa Civil preencheu os documentos contabilizando um 

prejuízo de 16 milhões de reais.16” Entre o que saiu na imprensa, o que se afirmou oficialmente e o que pesquisadores 

universitários afirmaram17, há fatos e interpretações bastante díspares. Quando perguntei ao meu amigo sobre a en-

chente naquele rio, respondeu apenas:

– Alargou o rio. Mas não chegou ao chalé.

Encontrei reações parecidas em outras pessoas residentes em Paraty. Parecia que elas queriam se convencer que o 

pior já havia passado em 10 de janeiro de 2009. Hoje o desastre ocorria em Angra dos Reis. E as enchentes tinham ido 

para o estado de São Paulo. Há uma porção de denegação da realidade nessas percepções. Tentamos nos iludir para 

nos acalmarmos. É inútil. Só merecemos ter esperança quando agimos preventivamente.

na rodoviaria
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“Que a vida é para se navegar
O que muda é o convés
E a rosa dos ventos
Só é compreendida
Olhando o revés”.

Tantas Marés
Edu Lobo e Paulo César Pinheiro

Ficamos experimentando cachaças entre o rio e a floresta.

O meu amigo havia comprado um terreno cheio de palmeiras em frente ao 

chalé. Já tinha em seu poder a planta da futura casa feita pelo vizinho arquiteto. 

Imaginamos: vai se aposentar e vir morar aqui. É um sonho.

O preço do terreno daria para alugar o chalé atual por 15 anos. Esta conta 

quem fez foi o filho do meu amigo. Ele ficou perplexo com o realismo financeiro 

diante da sua perspectiva romântica: reunir todos os filhos e netos, que estão no 

eixo Rio-São Paulo, em uma casa confortável em Paraty. Por que não alugar uma 

pousada um pouco mais ampla? Seria mais cara, certamente. Porém, evitaria os 

gastos imprevisíveis e os problemas inevitáveis de construir um novo imóvel.

No fundo, achamos que a casa significava um vínculo permanente ao local 

onde encontrou o afeto e o prazer. Isso é tão valioso que o preço ou o sacrifício 

para obter o que se deseja não importa muito.

42
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casa ou Pousada?
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“Eu ando por ai perambulando
Quase nunca tenho calma.
Não importa eu tenho alma
De andarilho.
E o meu pé caminhador não tem destinho,
Não tem trilho ou direção”

Perambulando
Edu Lobo e Paulo Sérgio Pinheiro

No dia seguinte estávamos na rodoviária para irmos visitar uma cidade que todos os atendentes oficiais de turismo 

recomendaram: não vá com seu próprio carro. O que não foi explicado é que o indicado ônibus era um horror! Éramos 

os únicos turistas no ônibus. Até os estrangeiros desavisados pareciam mais prudentes que nós dois.

A estrada de terra consistia em uma série de buracos enormes em que o ônibus caia sem ter mais qualquer 

amortecedor. Os passageiros quicavam no veículo. Arbustos entravam pela janela. E estava escrito por algum grafiteiro 

no banco em frente: “É ‘nóis’: CV-RL”.

– Lola, o Comando Vermelho nesses buracos é demais. O que se passa?

– Fique tranquilo. Estamos de férias.

Quando chegamos à vila, que durante o período colonial foi porto de desembarque de escravos, me dei conta 

da devastação: a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, construída em 1746, virou uma ruína.

A vila é precária. O ônibus chega no ponto e mal espera dez minutos. Foge da localidade, que tem um restaurante 

e a associação de locais – que pelo que vi bebiam cerveja e conversavam debaixo de uma árvore frondosa. Quem 

paga essa conta? Por que não estão pescando?

Quando chegamos à praia, um local nos abordou.

– Querem passear de barco no Saco do Mamanguá?

Não havia outro barqueiro na praia.

– Quanto é o passeio?

– R$ 40 por hora.

– Quanto tempo leva?

– Umas duas horas para visitar os manguezais.

É um passeio inesquecível. É uma área em que as novas casas e pousadas foram construídas fazem cerca de cinco 

anos atrás. Esperava lanchas puxando esquis ou jet skis. Não vi nada disso. Era uma costa verde que se confundia 

com a cor do mar somada a lindas casas e algumas pousadas, todas vazias. Quanta beleza desperdiçada, inacessível. 

De fato, todas essas moradias não estão integradas a Paraty-Mirim. O acesso é por lanchas que vêm de Paraty e 

que trazem o abastecimento básico. No mais são geradores de eletricidade para iluminar as casas e caseiros – ex-

pescadores – que chegaram ao paraíso possível.

Paraty-Mirim é uma cidade decadente, isolada do que se modernizou no município de Paraty. Não há um destino 

neste caso: ocorre o abandono.

Paraty-MiriM
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“Sigo um curso novo,
Um rumo antigo”

Perambulando
Edu Lobo e Paulo César Pinheiro

Pelo menos cinco trilhas são recomendadas se seguir no município de Paraty. Primeiro, na Vila de Trindade, a que leva ao 

Cachadaço. Enquanto caminhava, me lembrava de minhas filhas pequenas andando por ali. Havia um cipó em que se brincava 

de Tarzan. Não o encontro mais. O caminho de cerca de 30 minutos conduz a piscinas naturais. Os pequenos peixes ainda estão 

lá, mas agora barcos transportam visitantes em cinco minutos ao local. Saindo um pouco da piscina encontrei uma arraia. Se 

ainda fosse o garoto que pescava com arpão na ilha de Itacuruçá iria em frente. No entanto, dessa vez resolvi voltar para os 

limites de segurança da piscina.

A trilha para a praia deserta do Iriri é de baixa dificuldade. Do lado esquerdo, estão um rio e uma vista repousante. Voltando à 

estrada pode-se seguir a trilha para a cachoeira do Iriri com águas refrescantes em que se pode ficar debaixo de suas quedas.

A 27km de Paraty na direção do Rio está São Gonçalo. A trilha para a praia passa por um rio em que se pode atravessar 

com água pela cintura. A praia é bonita e extensa. O melhor é fazer uma travessia para a Ilha dos Pelados, onde estão três res-

taurantes. O Restaurante do Paulinho tem uma das melhores trilhas sonoras de bossa nova e MPB da região. Dali sai uma trilha 

que contorna a ilha. É possível chegar às cavernas com alguns escorregões e se segurando em galhos de árvore. Na época da 

escravidão os fazendeiros da região enviavam os escravos doentes para morrer naquele local. Daí, o nome Ilha dos Pelados.

Para chegar a uma praia formosa em dias nublados ou que prenunciam chuvas no final da tarde, vale a pena seguir a trilha 

colorida que liga a Praia Grande à Prainha. Fica a dez quilômetros de Paraty. Se o tempo mudar subitamente é fácil sair de lá. A 

vista de ilhas, as águas quentes e tranqüilas e o entorno verde muito relaxante. Fica difícil se concentrar em leitura de jornais.

Perto dali há uma trilha que não deve ser feita sem um carro com tração nas quatro rodas. É a que dá na destilaria da cachaça 

Maria Isabel, uma das melhores de Paraty. O caminho é sinalizado com uma garrafa de cachaça. A fazenda é muito bonita e 

bem conservada. A vista descortinada de lá é bela – Praia da Rosa. Mas para visitar a fazenda é preciso agendar previamente 

com a dona, que recebe grupos de visitantes.

Por estradas de terra pode-se visitar as destilarias das cachaças Corisco e Coqueiro. Nessa última tem animais soltos: patos, 

cisnes e galinhas. Atualmente estão residindo lá um casal de avestruzes. Na enchente de 10 de janeiro de 2009, o avestruz que 

lá vivia foi solto. Tentou fugir para o morro. Foi arrastado pelas águas e encontrado morto numa barreira de lama bem longe 

da fazenda.

Da estrada da Rodovia Rio-Santos lê-se um convite para visitar o local da cachaça “Vamos Nessa”. Durante 20 dias esteve 

fechado. Deveriam talvez mudar o seu nome para “Já Fui”.

trilhas
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As carrocinhas de doce são uma atração tradicional no Centro Histórico. Existem 13 autori-

zadas pela Prefeitura. Pode haver alguma variação entre os doces oferecidos. O preço é de três 

reais para qualquer unidade.

– É possível estabelecer mais uma carrocinha aqui?

– Nova não pode. Se quiser vender doce é preciso comprar uma autorização de quem já 

tem uma carrocinha padronizada.

– Não são poucas atualmente?

– Não. Quando trabalhava na roça ganhava R$ 15 por semana. Uma vez vim com meu filho, 

que queria um doce. Custava, então, R$ 2,50. Era caro para mim. Pensei em vender doce também. 

Mas a família Ênnio tinha algumas carrocinhas e não queria permitir – de jeito nenhum – que 

outros vendedores participassem desse comércio. Apoiamos, então, um prefeito que aumentou 

o número de carrocinhas. Do jeito atual está bom.

– R$ 3 por doce não está caro?

– Depende do cliente. Se ele me disser que só tem dois reais e eu acreditar, vendo por este 

preço.

– Já comprei uma torta de banana excelente próximo da igreja dos escravos por R$ 2,50.

– É... depende do dia e da hora. E se o pessoal que organiza a Festa do Divino está vendendo 

doces para angariar fundos para a Igreja, nós temos que igualar o preço.

Mercado de doces
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Descobri Paraty através dos filmes dirigidos por Nelson Pereira dos Santos: “Azyllo muito louco” 

e “Como era gostoso o meu francês”. Depois visitei a cidade dezenas de vezes. Continuo até hoje 

fascinado com a beleza do casario colonial. A cidade foi urbanizada por maçons que deixaram seus 

símbolos em inúmeros sobrados. No século XVIII as portas e janelas da maioria das casas de Paraty 

eram pintadas em branco e azul, o chamado azul-hortência da Maçonaria Simbólica18.

Hoje se tem na cidade o poético Grupo de Contadores de Estórias, que narra estórias com bonecos, 

para adultos, sem palavras. Em janeiro de 2010 estava em cartaz Em Conserto. Os bonecos são alvo 

de manipulação direta por Rachel Joffiuly Ribas e Branca Ribas. Os sete temas são surpreendentes 

e delicados.

Além disso, a cidade dispõe de biblioteca pública, que fica na antiga cadeia, perto do Fórum. E 

uma boa livraria. Os vários blocos carnavalescos estavam em janeiro ensaiando ao lado da Praça da 

Matriz e no Pontal. Boa batucada e muita animação.

Nos fins de semana a Secretaria de Turismo patrocinava apresentações de artistas locais: mú-

sicos instrumentistas, grupos de dança organizados em escola, bandas e compositores populares 

residentes.

No domingo que antecedeu o aniversário da cidade de São Paulo, depois de chuvas e ventos no 

início da noite, começou o show “Do choro ao jazz” com o trompetista Silvério Pontes e a saxofonista 

Daniela Spilman. A plateia foi arrebatada desde a primeira música.

Duas moças locais logo foram para perto do palco e começaram dançar juntas. Era o sinal verde 

para a festa. Em breve, foram tiradas por rapazes que davam passos de gafieira. Parecia que estávamos 

no Clube Democráticos, na Lapa.

As moças descalças tocavam com destreza e leveza as pedras “pé de moleque”. Eram a alegria 

e beleza na rua.

Paraty cultural
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E assim chegar e partir...
São só dois lados
Da mesma viagem
O trem que chega
É o mesmo trem
Da partida...

Encontros e Despedidas
Milton Nascimento e Fernando Brant19

No primeiro dia, no cais, uma senhora nos disse que quem volta para Paraty não sai mais. No meu 

presente profissional é ainda impossível fazer isto. Porém, uma cidade que passou por perdas, isolamento 

e luto ajuda a recuperação das pessoas. Não acredito em destino. A tristeza é uma de tantas marés que 

enfrentamos. A melancolia traz a perda da vontade de viver; a vida perde seu encanto e brilho.

A cidade e seus arredores ajudam a reencontrar a beleza e os prazeres da cultura e da natureza, mesmo 

reconhecendo os seus problemas reais. A alegria de viver aos poucos vai retornando ao seu visitante.

Até breve, Paraty.

cesarcaldeira@globo.com

O articulista é professor universitário

desPedida
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notas

1. Disponível na íntegra em: http://www.ft.org.br/site/livros/html/fpessoa.html

2. Por volta das 15h já chegava a 21 o número de mortos em Angra dos Reis em decorrência de deslizamentos de terra, sendo que 14 morreram no soterra-
mento de uma pousada na Praia do Bananal.

3. Existe uma versão ao vivo disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=0ROalKnVZfU

4. Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=54XRNQ2C2x0

5. http://www.chicobuarque.com.br/construcao/mestre.asp?pg=bomtempo_68.htm

6. Para ver o Toboágua, acessar: http://riosulnet.globo.com/web/page/turismo_videos_detalhe.asp?cod=49

7. Antonio Carlos de Brito. Este poema está na antologia Destino: Poesia, organizada por Italo Moriconi, Editora José Olympio, Rio de Janeiro, 2010, p. 69.

8. Em 1966, a cidade foi reconhecida como Cidade Monumento Nacional. 

9. Dos 16.000 habitantes existentes em 1851, restaram, no final do século XIX, apenas “600 velhos, mulheres e crianças” isolando Paraty definitivamente do 
país por décadas. Ver sobre a história de Paraty, o site oficial da cidade: http://www.paraty.com.br/entrepos.htm

10. Enquanto surgiam estradas pelo Brasil, permanecia isolada, como na época do período colonial. Era possível vir de barco saindo de Angra dos Reis, ou 
partir de Cunha, desde 1950, por uma estrada de terra quando não chovia. Esse isolamento ajudou a preservar a estrutura arquitetônica da cidade. Com a 
abertura da BR 101 em 1977, um novo ciclo veio a dinamizar a cidade depois dos ciclos coloniais do ouro (século XVII) e do café ( no século XIX) : o turismo 
internacional e nacional. 

11. Destino: Poesia, op. supra cit., p.61

12. Icó é uma cidade histórica, com o título de “Monumento Nacional”. Ver fotos de Icó em: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=353650

13. Fotos desse episódio trágico podem ser vistas em: http://www.youtube.com/watch?v=QRuBy4hzjjM

14. A TV Record tem uma reportagem disponível no You Tube sobre o episódio. Ver: http://www.youtube.com/watch?v=VPiRI7mZLgs&feature=related

15. Ver as fotos e vídeo em: http://www.youtube.com/watch?v=T3TZR8y3DsI&NR=1

16. Disponível em: http://www.paraty.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1217&Itemid=183 

17. Se examinarmos uma apreciação técnica, do professor da UFRJ Sérgio Araujo no mesmo evento e endereço, teremos o seguinte: 

“Um levantamento realizado pelo pesquisador Diuner Mello revela, através de dados históricos, a ocorrência de grandes enchentes em Paraty, pelo menos uma 
a cada 100 anos. O que aconteceu com as cidades? Impermeabilizamos o solo, ficando ele completamente incapacitado de absorver as águas da chuva. 

O maior patrimônio que temos não é somente o arquitetônico, mas principalmente as montanhas e as florestas, mas estas estão sendo destruídas cada vez mais. 
Extração clandestina de madeira, abertura de condomínios e criação de pastos na região das microbacias do município estão acontecendo sem fiscalização. 

Paraty está situada num local de alagamento e de efeito de maré. Os rios de Paraty são considerados de médio porte, de fluxo rápido e de leitos rochosos. Vários 
rios formam a micro-bacia do Rio Perequê-Açu, numa altitude que varia de 1.200m a 1600 m, atravessando várzeas e desaguando no mar. Há muita velocidade 
nessa declividade, mas o leito do Rio Pereque-Açu está relativamente alto, pois a quantidade de sedimento que recebe está prejudicando sua profundidade. 

A Defesa Civil de Paraty vem acompanhando regularmente, cerca de um ano, os índices pluviométricos, fundamental para detectarmos fatos importantes. 
O mês de março e o mês de novembro são os que mais concentram chuvas. Então esses são os meses em que devemos concentrar os esforços de medidas 
cautelares. Em Paraty chove 2.300mm a 2.400 mm por ano: é muita coisa. 

Na enchente do dia 10 de janeiro choveu 300mm em apenas 8 horas, sendo que a média mensal é de 180 mm. Esse evento extrapolou a condição de pre-
visibilidade e normalidade. O aquecimento global é isso. Vamos ter que conviver com esse problema daqui para diante, esse é o nosso futuro. E aí a nossa 
sobrevivência vai depender da nossa capacidade de cooperação. Inteligência faz sobreviver. 

Fazendo uma análise do evento do mês de janeiro, a chuva começou a cair a partir das 21h do dia 9, com nuvens a 1.500m de altura. Eram duas massas de ar 
se chocando, sendo que o pico máximo de descarga foi às 3h da manhã. Nesta mesma noite o pico da maré alta de lua cheia estava previsto para 3 da manhã, 
com altura de 1,3m. O rio aumentou de volume e a massa de água se espalhou pela margem. O Rio Perequê-Açu subiu oito metros e atingiu cinco bairros 
ribeirinhos. O canal da Jabaquara estava assoreado, não proporcionando alívio suficiente. A ponte velha (do Pontal) estrangulou em 30% e a ponte nova (do 
Caborê) em 10% o rio. Houve um contrafluxo, uma contraonda. Árvores, galhos, pedras e troncos contribuíram para o represamento do rio. A concentração de 
sedimentação, provocada pela retificação do rio, também causou frenagem do escoamento hídrico. 

A água atingiu uma área terrestre de 4 mil metros, numa altura de até 2m. Três mil moradores desalojados, 50 desabrigados. 67 moradores foram resgatados de 
suas casas. Não tivemos fatalidades, mas sim traumas psicológicos. Traumas de difícil recuperação, interrupção da produtividade, perda da competitividade.

Disponível em: http://www.paraty.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1217&Itemid=183

18. Sobre a influência da Maçonaria na cidade, ler: http://www.paraty.com.br/maconaria.htm

19. Letra, música e imagens estão disponíveis em: http://letras.terra.com.br/milton-nascimento/47425/

MaRRaIO
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economia não é ciência exata. É uma ciência social. Como tal, está sujeita a incon-
táveis controvérsias e limitações inerentes às formas como os analistas apreendem 
o complexo sistema de interações sociais que estruturam mercados e seus atores. 
Apesar de verdadeira, essa assertiva não deve ser mobilizada como autorização 
prévia e permanente para erros de diagnósticos dos problemas econômicos que 
afligem as sociedades, nem tampouco como álibi para a profusão de projeções que 
se revelam em franco desacordo com a realidade. No mínimo, deve-se reconhecer 

que seu próprio estatuto de cientificidade é posto à prova diante das inúmeras vezes em que teoria 
e realidade não se afivelam. Afinal, para que servem a economia e os economistas diante de tanta 
incerteza e insegurança de resultados e proposições?

Para outras perspectivas epistemológicas que insistem em tomar como referência os métodos 
das ciências naturais e as concepções reducionistas do positivismo, a Economia seria, no máximo, 
uma protociência. Taxonomia usada para expressar o fato de que seus esforços científicos ainda 
estão em uma fase de consolidação e, portanto, são vulneráveis a críticas de fundo metodológico e 
epistemológico. Haveria, então, uma época áurea para a economia quando, então, assumiria, efetiva-
mente, o status de ciência madura, convertendo-se em uma hard science, como a física e a química. 
Todavia, o equívoco dessa visão provém da abstração que faz das particularidades do ser social (ou 
o mundo social), em comparação com os mundos orgânico e o inorgânico. Essas três instâncias se 
conjugam em múltiplas e complexas determinações para compor a realidade concreta em que se 
batem os seres humanos na luta por sua sobrevivência, o que envolve, como diz Albert Hirschmann, 
a realização de suas paixões e interesses. 

A questão verdadeiramente relevante é que embora subsistam características e processos de 
aparente analogia com fenômenos físicos ou biológicos – que tornam possíveis as aplicações de no-
ções tais como inércia, reprodução, equilíbrio, histerese ou regulação – os sistemas socioeconômicos 
são em essência mais complexos e seus padrões de comportamento irredutíveis aos dos mundos 
orgânico e inorgânico. Isto significa que as analogias físicas ou biológicas, embora úteis e pertinen-
tes, aumentam os riscos de as análises permanecerem presas às similaridades comportamentais em 
detrimento de propriedades que são inerentes ou específicas do fenômeno econômico. 

Consequentemente, em comparação com as demais ciências sociais, a Economia possui carac-
terísticas que lhe são próprias. Por se basearem em processos de valoração, as relações sociais de 
produção e de distribuição possibilitam a medida ou a quantificação de variáveis comportamentais 
em um grau muito maior do que o possível para outras áreas das ciências sociais. E é essa dimensão 
quantitativa dos fenômenos econômicos que torna possível o desenvolvimento de modelos formais 
matemáticos. Além disso, os métodos estatísticos e econométricos permitem que proposições e 
hipóteses teóricas possam ser confrontados com os dados empíricos, o que contribui para o desen-
volvimento de seus programas de pesquisa de forma sistemática e mais rigorosa. 

PEREGRINaÇÃO

A
“Um conhecimento pode estar perfeitamente de acordo com a lógica, isto é, 

não se contradiz a si mesmo, e, no entanto, ainda pode contradizer o objeto.”

Immanuel Kant, Crítica da Razão Pura, 1781
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Por outro lado, a construção de modelos matemáticos abstra-
tos, derivados da teoria do equilíbrio geral de Léon Walras, tem 
se orientado por uma perspectiva axiomática e essencialmente 
lógico-dedutiva, impondo às relações econômicas padrões 
comportamentais que a realidade concreta não corrobora. Mas 
acontece que essa tradição do pensamento econômico tem 
orientado não apenas a construção de modelos de previsão, 
mas o próprio desenvolvimento da análise macroeconômica 
moderna e suas implicações de política econômica. Entre suas 
principais características, podem ser destacados: a) o princípio 
de que os agentes econômicos são otimizadores, isto é, bus-
cam permanentemente a maximização de lucros e utilidade 
e a minimização de custos, segundo uma hipótese forte de 
racionalidade individual; b) a visão que mercados livres e con-
correnciais constituem a melhor configuração para a economia 
e sociedade; c) a concepção normativa de que esses mercados 

Um exemplo ilustrativo que marcou a história econô-
mica do século XX foi o caso do famoso fundo de hedge 
americano, o Long-Term Capital Management (LTCM), que 
quebrou um ano após dois de seus principais dirigentes 
terem sido laureados com o Prêmio Nobel de Economia, 
justamente por seus trabalhos que prometiam reduzir os 
perigos das operações com derivativos financeiros. Mesmo 
que não possa funcionar tal qual um teste empírico de re-
futação de hipóteses ou como experimento controlado em 
economia, o “laboratório” da história mostrava, mais uma 
vez, os limites dos modelos de previsão e das teorias que os 
fundamentam. Por fim, essa análise tentará mostrar que a 
economia não pode ser tratada independentemente de suas 
características específicas concretas ou ontológicas. Como 
lembra Serge Latouche, a teoria econômica convencional 
considera sempre o fenômeno econômico em estado puro, 

A economia convencional de base       neoclássica está cada vez mais próxima da Matemática pura e não da Física
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se equilibram o tempo todo ou tendem continuamente para 
posições de equilíbrio que fariam coincidir o ótimo econômi-
co (melhor e maior oferta e demanda de bens) com o ótimo 
social (maior nível de bem-estar). Mas se não o fazem, visto 
que a realidade, na grande maioria dos casos, mostra-se em 
desacordo com tais proposições – por exemplo, quando uma 
grande crise financeira eclode, tal qual a atual com epicentro 
nos EUA – isso se deveria ao fato de que fatores externos 
e estranhos aos mercados perturbaram seu funcionamento. 
Normalmente, considera-se que esses fatores são produzidos 
pelas intervenções e presença do Estado, um agente suposto 
intruso diante de processos de mercado sempre eficientes, 
desde que possam livremente atuar. 

Este artigo pretende fazer um balanço crítico dos limites 
do conhecimento científico em economia, normalmente não 
considerados pelos proponentes da corrente principal – a 
mainstream economics –, mas que tem sido a base dos mo-
delos de previsão e que estão por trás dos muitos momentos 
em que teoria e realidade tragicamente se desconectam. 

fora de seu enraizamento social efetivo, como se a economia 
fosse uma dimensão do ser humano (caso típico da teoria 
neoclássica e suas derivações contemporâneas), ou uma 
dimensão da natureza (como pensavam a fisiocracia e a 
economia política clássica) e não um produto da História.

Habilidade preditiva
O positivismo enquanto base da ciência normal – aquela 

que constitui o saber instituído e institucionalizado - não 
considera a perspectiva ontológica dos objetos teorizados. 
A ontologia pode ser definida como um ramo da filosofia 
das ciências que procura considerar as particularidades do 
objeto em estudo a partir das propriedades que lhes são 
específicas e essenciais. Uma perspectiva ontológica em 
economia exige que o pesquisador mantenha-se atento às 
singularidades dos fenômenos econômicos submetidos à 
análise. Pode recorrer a analogias com objetos da física ou 
da biologia, mas não deve perder de vista as propriedades 
que são exclusivas da economia.

PEREGRINaÇÃO
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Consequentemente, uma apreensão ontológica do objeto 
econômico implica considerar que a escolha do método 
de análise e dos princípios teóricos utilizados precisa estar 
fundamentada em uma correta percepção das característi-
cas da economia enquanto sistema de relações sociais de 
produção e de distribuição, cujo modo de funcionamento 
tem se revelado, em nível empírico, essencialmente diverso 
dos sistemas físicos e biológicos. Todavia, como produto das 
concepções positivistas em ciências sociais, a teoria neoclássica 
e suas variantes contemporâneas não empreendem nenhu-
ma ruptura com o naturalismo que marcou o pensamento 
econômico fisiocrático e clássico, desde o nascimento da 
ciência econômica. Em termos da epistemologia de Gastón 
Bachelard, elas não realizam nenhum corte epistemológico 
que implicaria reconhecer as bases ontológicas próprias aos 

empíricos e de experiências conduzidas em laboratórios. 
A corrente principal da economia – a mainstream eco-
nomics - sobretudo na versão proposta pela teoria do 
equilíbrio geral walrasiano é essencialmente dedutiva e 
normativa. Mantém-se, por uma opção axiomática, presa 
ao paradigma da mecânica clássica newtoniana, que a pró-
pria Física já ultrapassou. Nessa perspectiva mecanicista 
pré-relativística, na melhor das hipóteses, trabalha-se com 
um mundo econômico funcionando sob condições tão 
restritivas ou inverossímeis que, em geral, seus próprios 
proponentes tendem a subvalorizar a econometria em prol 
do desenvolvimento de argumentos puramente formais e 
lógico-abstratos. Mas sua influência no campo da política 
econômica ou na construção de modelos de previsão não 
deve ser desprezada.

1. Um corte epistemológico é um momento de ruptura no conhecimento 
científico que inaugura uma nova problemática num processo descontínuo 
de avanço da ciência, que necessariamente rompe com concepções ante-
riormente aceitas como válidas. Existiria um corte epistemológico entre a 
Teoria da Relatividade, de Einstein, e a mecânica, de Newton. E provavel-
mente poderia ter havido um corte epistemológico profundo entre a teoria 
econômica de Keynes e a teoria neoclássica não fosse o fato de a Economia 
não poder utilizar, tal qual a Física e as demais ciências naturais, o recurso 
de validação de hipóteses por meio de experimentos controlados.

A economia convencional de base       neoclássica está cada vez mais próxima da Matemática pura e não da Física
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sistemas sociais e empreender uma ruptura efetiva com a 
concepção “fisicalista” de se produzir conhecimento eco-
nômico como se se tratasse de fenômenos naturais. Joseph 
Schumpeter reconhecia que, por trás de toda teoria, existia 
uma determinada visão acerca do modo como o objeto em 
estudo funciona e se reproduz.1

Como observa Mark Blaug, metodólogo e historiador 
do pensamento econômico, a economia convencional de 
base neoclássica está de fato cada vez mais próxima da 
Matemática pura e não da Física, como normalmente se 
supõe. Isto porque a Física leva muito a sério o proble-
ma da corroboração de suas hipóteses, através de testes 

A figura 1 faz uma comparação das três metodologias 
utilizadas pela Ciência Econômica. No item 1, encontra-se a 
metodologia individualista da teoria econômica dominante, 
ou o individualismo metodológico, na denominação pro-
posta por Joseph Schumpeter. Trata-se da visão individua-
lista, isto é, os fenômenos econômicos são derivações dos 
comportamentos individuais. Nessa perspectiva, a própria 
macroeconomia é vista como uma agregação algébrica des-
ses comportamentos, sem nenhuma mediação teórica que 
permita a passagem do nível individual (microeconômico) 
ao nível global do sistema (macroeconômico). Daí a obsti-
nação intelectual que marcou as décadas de 1970 e 1980 
com relação à chamada busca dos micro-fundamentos da 
macroeconomia. Todavia, o caminho inverso jamais é tri-
lhado: a busca dos fundamentos macrossociais da micro, 
sem os quais os fenômenos coletivos e os problemas de 
agregação dos comportamentos individuais não podem ser 
consistentemente equacionados. Como observa o físico e 
filósofo da ciência, Mario Bunge, o individualismo meto-
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dológico é insatisfatório uma vez que, se de fato existem 
propriedades no plano global que podem ser derivadas dos 
comportamentos dos agentes, existem outras que dependem 
fundamentalmente de relações entre eles. 

Tais propriedades são denominadas de propriedades 
emergentes, uma vez que não podem ser encontradas em 
nenhuma parte individual ou isolada do sistema (GLEISER, 
2002, p.59). Entidades coletivas e instituições estruturantes 
de mercados e sistemas econômicos não podem ser sim-
plesmente inferidas dos planos individuais de otimização 
dos agentes. O estatuto teórico da macroeconomia como 
disciplina autônoma deve ser então reconhecido.

Uma segunda metodologia provém da visão estruturalista 
fechada ou holismo metodológico utilizado pelas teorias 
econômicas marxista, keynesiana e estruturalista – ver item 
2 da Figura 1. Essa metodologia opera no outro extremo, 
pois para ela são as estruturas que determinam, univoca-
mente, os comportamentos dos agentes. Todavia, lembra o 
economista Alain Lipietz (1991) que “se não existem agen-
tes sem estruturas tampouco poderiam existir estruturas 
sem agentes”. Uma metodologia mais realista, que melhor 
representasse os comportamentos econômicos concretos, 
ou seja, ontologicamente mais adequada, deve proceder a 

uma síntese. Tal é a proposta da visão estruturalista aberta. 
Há que se considerar separadamente duas possibilidades. 
Por exemplo, num período de expansão econômica e de 
prosperidade social tudo se passa como se as estruturas 
estivessem determinando os comportamentos e as práticas 
dos indivíduos e dos grupos. Na realidade, os agentes se 
conformam com as regras do jogo nos períodos de estabi-
lidade da regulação do sistema econômico, pois obtêm, em 
média, resultados considerados por eles satisfatórios, não 
necessariamente ótimos ou máximos. Porém, em períodos 
de crise, tendem a reagir contra as estruturas vigentes, uma 
vez que essas, em razão das instabilidades conjunturais e das 
perdas econômicas subjacentes, se convertem em entraves 
à consecução de seus objetivos. 

Um período de grande criatividade social e de mudança 
institucional pode então emergir e os agentes agora trans-
formam as estruturas, num processo de tentativa e erro, 
buscando a emergência de novas configurações capazes de 
superar as condições adversas impostas pela crise. Desta 
vez, inversamente do que ocorre na segunda visão metodo-
lógica, tem-se a impressão de que os agentes “constroem”, 
de forma consciente e planejada, as novas estruturas para 
uma nova fase de expansão. Como essa metodologia é uma 
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combinação dialética das duas outras, o economista francês Robert Boyer propõe denominá-la 
por (hol)individualismo metodológico. Nessa perspectiva, tanto os microfundamentos da macro 
quanto os macro fundamentos da micro podem então ser integrados para o desenvolvimento 
de macroanálises históricas e institucionalistas, cujo potencial heurístico e explicativo revela-se 
superior ao das outras duas abordagens tomadas isoladamente.

Essas implicações ontológicas para a derivação de métodos e hipóteses adequados são 
igualmente relevantes para a compreensão e medida da habilidade preditiva dos modelos 
teóricos propostos pelos economistas. E aqui o irrealismo das hipóteses advogado pelo instru-
mentalismo de Milton Friedman encontra seus limites intrínsecos. Pois imaginem quais seriam as 
consequências se a Biologia e a Medicina considerassem apenas hipoteticamente a localização 
de órgãos como o fígado ou o coração em quaisquer posições convenientes às prerrogativas 
do pesquisador e não as buscasse em suas localizações verdadeiras pela observação precisa e 
realista da anatomia humana. Dificilmente boas previsões poderiam ser elaboradas com base 
em premissas que ignorem o modo de funcionamento real ou a ontologia própria do objeto 
estudado. A não ser como mero “chute” ou algo como um “tiro no escuro”, se poderia acertar 
o alvo, sobretudo no âmbito das ciências sociais que tratam de sistemas abertos e complexos. 
Em permanente transformação estrutural, tais sistemas produzem novos fenômenos que lhes 
imprimem novas características formativas e de conteúdo, que não podem ser sempre deri-
vadas por dedução lógica de suas formas passadas ou mais simples. Essa questão se torna, 
portanto, extremamente importante quando a capacidade preditiva dos modelos econômicos 
está sendo avaliada sob algum critério estatístico ou teórico. 

Axiomática e irrealismo das hipóteses 
Uma abordagem abstrata, excessivamente normativa e baseada no individualismo metodo-

lógico não pode dar conta das interações complexas entre as partes que compõem o sistema 
econômico moderno. Mas pode, no entanto, cumprir funções de legitimação de interesses 
econômicos e políticos que expressam demandas de determinados grupos e setores sociais. 
Aliás, essa forma de abordar a questão foi uma das características marcantes da Escola Clás-
sica com os trabalhos de Adam Smith e de David Ricardo. Conflitos e interesses de classe e 
de segmentos sociais eram integrados explicitamente em suas análises, pois a formulação, 
implementação e gestão de um modelo econômico e da política econômica que o pressupõe 
não são nunca neutros ou imparciais. À época de Ricardo, a questão da renda da terra era 
um dos principais obstáculos ao desenvolvimento do capital industrial britânico. Esse ganho 
improdutivo derivado do cultivo de terras cada vez menos férteis, em razão do crescimento 
populacional, pressionava o custo de vida, pelo aumento do custo de produção agrícola. Como 
resultado, o salário médio real tendia a subir, o que terminaria esmagando os lucros industriais 
e levando a economia britânica à estagnação.
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Guardadas as devidas diferenças estruturais e de época 
histórica, no caso brasileiro é a renda financeira, particularmente 
a renda de juros, que impede o crescimento econômico em 
patamares mais elevados e sustentáveis. Mas não porque 
pressiona os custos salariais, e sim porque representa uma 
alternativa fácil, de alta rentabilidade e liquidez, garantida 
pelo próprio Estado como principal pagador. Essa alternativa 
tem sido, desde a década de 1980, muito mais atrativa para 
os detentores de capital do que as imobilizações arriscadas 
de recursos nas atividades diretamente produtivas. Nessas 
circunstâncias, uma constelação de interesses em prol da 
manutenção dessa generosa renda paga com o dinheiro 
público institucionalizou-se no Brasil e promove, com o apoio 
da grande mídia, a ideia equivocada de que não importa 
qual origem tenha, a inflação sempre deve ser combatida 
com aumentos de juros.2 Como um importante aliado nessa 
coalizão que promove ostensivamente o conservadorismo 
da política monetária, surge e se consolida a indústria das 
previsões.

Um exemplo ilustrativo dessa problemática diz respeito à 
produção de previsões de inflação pelas instituições financeiras 
privadas. Em primeiro lugar, é necessário reconhecer que os 
agentes consultados em tais pesquisas não são aqueles que 
efetivamente possuem o poder de fixar preços, tais como os 
grandes oligopólios comerciais e industriais. São analistas 
de mercado, em geral orientados pela concepção de que, 
não importa que origem tenha, a inflação deve sempre ser 
interpretada como sendo de demanda, ao gosto do velho 
monetarismo que insiste (sem provas científicas), na chamada 
hipótese de neutralidade da moeda. Proposição segundo 

a qual variações na quantidade de moeda em circulação 
na economia não têm efeito algum de longo prazo sobre 
variáveis reais, apenas sobre os preços. 

Acontece que ela implica que a inflação pode e deve ser 
controlada por meio da restrição monetária ou de aumentos 
de juros segundo a racionalidade dos regimes de metas de 
inflação. A perspectiva é a seguinte, não importa se, no curto 
prazo, isto é, neste ano ou no próximo, a política monetária 
restritiva termine provocando a quebra de determinado nú-
mero de empresas produtivas ou então desestimulando-as 
a expandir suas atividades. Seria de fato ruim se quebrasse 
bancos e instituições financeiras parceiras. Mas essa possibili-
dade é, de fato, remota, pois os aumentos de juros tendem a 
manter a liquidez da economia, por assim dizer, “empoçada” 
no setor financeiro sob a forma de títulos e valores mobiliá-
rios. No longo prazo (horizonte temporal sem especificação 
concreta, a não ser enquanto tempo em que o equilíbrio se 
materializaria) a economia crescerá de qualquer jeito, pois 
é postulado que tal política não afeta o produto potencial 
- produto máximo que equilibraria oferta e demanda sem 
pressões inflacionárias - suposto, arbitrariamente (pois igual-
mente sem provas científicas), como exógeno. 

Essa crença nos dogmas da exogeneidade do produto 
e da neutralidade da moeda é empiricamente invalidada 
quando se reconhece que os fenômenos econômicos es-
tão sujeitos à dependência com relação à trajetória - path 
dependence. Quando o sistema econômico é reconhecido 
como sendo um sistema complexo, dinâmico e não linear, 
eventos de curto prazo têm necessariamente efeitos de 
longo prazo, pois as trajetórias evolutivas de tais sistemas 
são sempre sensíveis às condições iniciais. 

Compreende-se, portanto, por que os mercados finan-
ceiros, suas instituições constitutivas, detentores de capital e 
grande parte da grande mídia que deles depende aliam-se, 
ostensiva e obstinadamente, em prol de novos aumentos 
da taxa básica de juros Selic ou, no mínimo, por sua manu-
tenção em patamares sempre elevados e rentáveis. Nessas 
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2. Apesar de a teoria econômica reconhecer outras causas para a emer-
gência e sustentação de um processo inflacionário – como a inflação de 
custos e inercial - o chamado “novo consenso de política econômica”, que 
está por trás dos sistemas de metas de inflação, esvaziou, sem nenhum 
fundamento teórico e empírico satisfatório essas possibilidades. Apenas 
a inflação de demanda existiria na realidade, mesmo que a econometria 
mostre, recorrentemente, o quanto é baixa a sensibilidade da inflação às 
variações na taxa de juros.
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condições, seria desnecessário dizer-se que as previsões de 
alta da inflação são insumos para novas escaladas dos juros 
e normalmente bem-vindas e ansiosamente esperadas pela 
comunidade de credores do Estado e de rentistas. 

Contudo, talvez seja redundante esclarecer-se que a 
política monetária de juros altos cumpre dois objetivos: 
um declarado – o permanente e legítimo controle da in-
flação; mas outro velado e antiético, pois não revela seus 
verdadeiros custos sociais: a garantia da alta rentabilidade 
real e liquidez dos capitais alocados em ativos financeiros, 
particularmente os vinculados aos títulos da dívida pública 
interna, bem como da possibilidade, amplamente facilitada 
pela apreciação cambial decorrente, de sua alocação em 
mercados globais. Nesse contexto, cabe perguntar-se por 
que a escalada da razão dívida pública interna / PIB não é 
objeto das mesmas preocupações preditivas que o mercado 
financeiro mantém em relação aos riscos da inflação. A dívida 
pública interna inicia a década de 1990 em cerca de 17,5% 
do PIB e atualmente já ultrapassa os 50%, como pode ser 
constatado pelo gráfico1. 

Sua tendência de expansão é praticamente linear ou 
determinística (observar a linha), com uma taxa média de 
crescimento mensal entre 0,5 a 0,8%, dependendo do tipo 
de estimação realizada. Em quanto tempo representará a 
totalidade do produto interno bruto brasileiro para satisfazer 
a punção rentista dos credores do Estado? Em que condições 
os mercados financeiros poderão voltar a especular sobre sua 
solvência? O silêncio é de fato muito grande, pois os lucros 
financeiros com o principal eixo da acumulação rentista na 
dívida pública interna também o são.

Por outro lado, os testes econométricos de causalidade 
de Granger revelam que os aumentos da Selic precedem, 
ou seja, causam os aumentos no estoque da dívida pública 
interna e não o contrário. A forte correlação positiva entre o 
estoque da dívida pública interna e a Selic real capitalizada, 
isto é, o fator acumulado dessa taxa de juros deflacionado 
pode ser observada no gráfico 2. São os vultosos fluxos de 
juros capitalizados que expandem o principal, mantendo a 
dívida crescente. Isto implica que não são válidas as inter-
pretações neoliberais simplistas de que as taxas de juros são 
necessariamente elevadas no Brasil porque a dívida pública 
também o é ou porque o Estado é perdulário, ineficiente e 
grande demais. Provavelmente, dizem, deve ser o risco-país 
ou a memória inflacionária que ainda permanece sempre 
à espreita etc.etc. 

É deste modo que a retórica que promove a obsessão 
anti-inflacionista no Brasil e a manutenção de superávits 
primários atinge seu principal objetivo: com o véu da le-
gitimidade que o controle permanente da inflação obtém 
como consenso social e credibilidade da política monetária, 
ela oculta os interesses de classe em prol da manutenção da 
elevada renda de juros e do câmbio apreciado. Apesar de 
úteis e necessárias à gestão da política monetária de acor-
do com a lógica do sistema de metas adotado pelo banco 
central, as previsões de inflação são importantes também 
para convencer a sociedade de que é hora de aumentar a 
Selic, sem dizer que é exatamente isso que os rentistas e 
o sistema financeiro demandam e que é ela quem pagará 
a conta.

Especulação, equilíbrio e previsão
Segundo Nicholas Kaldor, a teoria econômica tradicio-

nal da especulação considera que a função econômica da 
especulação é de atenuar as flutuações de preços devidas 
às mudanças na oferta e na demanda. Ela supõe que os 
especuladores são agentes dotados de uma faculdade de 
previsão superior à média da população. Eles intervêm como 
compradores toda vez que há um excesso provisório de 
oferta sobre a demanda, e assim amortecem a baixa do 
preço. Inversamente, quando há um excesso de demanda, 
eles intervêm como vendedores, impedindo a excessiva alta 
dos preços. Dessa forma, os ganhos especulativos teriam a 
mesma natureza dos ganhos do empresário. Todavia, existe 
a possibilidade de que a especulação faça crescer, mais do 
que reduzir, a amplitude de flutuação dos preços, e assim 
provocar a transferência de bens em direção a utilizações 
menos importantes. Mas Kaldor argumenta que esta possi-
bilidade jamais foi seriamente focada pela teoria econômica 
tradicional que postula a eficiência dos mercados, inclusive 
os mercados financeiros.

Mas a crítica de Kaldor continua também em outra 
perspectiva. A mainstream economics ignora o efeito da 
especulação sobre o nível geral de atividade econômica e 
concentra sua atenção na estabilidade de preços. Supõe, 
equivocadamente, que a estabilidade de preços exerce, 
sempre e necessariamente, um efeito estabilizador sobre 
o nível de atividade global das economias. Isto seria ver-
dadeiro apenas sob certas condições de gestão da moeda, 
que não são verificadas no mundo real. Na ausência de 
tais condições, a especulação, na medida em que ela tem 
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sucesso em eliminar as variações de preços, provoca, em 
inúmeros casos, flutuações do nível das rendas.

Na primeira página de um brilhante artigo intitulado 
“Os Erros da Teoria do Equilíbrio”, publicado em dezem-
bro de 1972, no Economic Journal, Kaldor declarava: “eu 
iria mais longe e diria que o poder de atração dos hábitos 
de pensamento engendrados pela ‘teoria do equilíbrio’ se 
tornou o principal obstáculo ao desenvolvimento da eco-
nomia enquanto ciência – se se entende por ‘ciência’ um 
conjunto de teoremas fundados sobre hipóteses tiradas 
da observação empírica e suscetíveis, como as predições, 
de serem verificadas.” Como este artigo fora publicado na 
mesma época em que seu nome fora indicado ao Nobel de 
Economia, é desnecessário dizer que Kaldor não ganhou o 
prêmio. A Academia Real de Ciências da Suécia, responsável 
por concedê-lo, parece ter adotado o critério de reconhecer 
apenas os trabalhos realizados dentro dos programas de 
pesquisa da teoria tradicional. Tudo se passa como se este 
programa tivesse alcançado de algum modo – não importa 
como ou o porquê _ algum critério definitivo de cientificidade 
e seus resultados refletissem o verdadeiro funcionamento 
do mundo econômico real. Em outros termos, apenas a 
ciência ‘normal’, no sentido de Thomas Khun, é merecedora 
de reconhecimento. 

Segundo Hilton Japiassu, epistemólogo brasileiro de obra 
riquíssima e importante também para a economia, visões 
críticas do saber instituído e institucionalizado, repleto de 
certezas e incapaz de autoquestionar-se e renovar-se, não 
são bem-vindas. No entanto, a teoria do equilíbrio geral 
walrasiana, mesmo em seus desenvolvimentos contem-
porâneos a partir dos trabalhos de Arrow-Debreu, é uma 
metafísica no sentido filosófico do termo, pois incapaz de 
proporcionar ao cientista econômico ou aos seus usuários, 
formulações passíveis de teste empírico para a devida re-
futação de suas hipóteses. 

Para alguns autores, esse programa de pesquisa se pare-
ceria mais com uma “física dos preços”, na medida em que 
se equivoca ao fazer coincidir o funcionamento dos sistemas 
econômicos (por natureza abertos, complexos e não lineares) 
aos sistemas físicos (por natureza fechados). Se for adotada a 
epistemologia popperiana de falsificabilidade como critério de 
cientificidade das teorias, as hipóteses fundamentais da teoria 
econômica padrão tornam-se inverificáveis por construção. 
Isto explica a resistência normalmente encontrada entre os 
adeptos da economia matemática como base da teoria do 

equilíbrio geral (TEG) para testarem econometricamente suas 
proposições formais com dados da realidade concreta. Na 
verdade, os programas de pesquisa no âmbito da TEG, com 
os modelos formais que implica, têm sido desenvolvidos 
em quase completa dissociação com relação aos avanços 
teóricos em econometria. Tudo se passa como se existisse 
um mundo econômico cujas relações podem ser postuladas 
de modo inteiramente abstrato ou acessadas mediante uma 
abordagem essencialmente axiomática e dedutiva. 

Mais uma vez é Nicolas Kaldor quem esclarece essa pro-
blemática: “ ao contrário de uma teoria científica em que 
as hipóteses de base são escolhidas a partir da observação 
direta de fenômenos cujo comportamento constitui o objeto 
da teoria, as hipóteses fundamentais da teoria econômica 
padrão são antes inverificáveis. (...) não há nenhuma tentativa 
de mostrar como os conceitos axiomáticos são definidos 
ou religados ao material empírico. (...). Em economia, as 
observações que contradizem as hipóteses de base da teoria 
dominante são geralmente ignoradas: o ‘teórico’ e o ‘práti-
co’ operam em dois compartimentos isolados, e o desafio 
das observações anormais é ignorado pelo teórico – como 
algo que se pode levar em conta numa etapa posterior de 
aproximação com a realidade, mas sem afetar as hipóte-
ses de base, em que o material empírico é relacionado ao 
modelo teórico, como possibilita a econometria, o papel 
da estimação empírica é de ‘ilustrar’, não de fornecer uma 
sustentação às hipóteses de base _ como os numerosos 
estudos que tem por objetivo estimar os coeficientes das 
funções de produção”(KALDOR, 1987, p. 92).

Partir da apreensão de comportamentos econômicos 
postulados e não verdadeiramente observados traz à tona, 
inevitavelmente, a questão das motivações implícitas, políticas 
ou ideológicas, para a escolha de determinadas hipóteses 
e princípios e não de outros; que vão constituir o núcleo 
duro axiomático da economia padrão. Pois é claro que ao 
postular a existência de uma tendência inerente ao equilí-
brio ótimo e, portanto, das virtudes de mercados livres ou 
concorrenciais, o que se busca legitimar é a superioridade 
de uma economia mercantil capitalista frente a quaisquer 
outras alternativas socialmente viáveis de organizar a pro-
dução e a distribuição da riqueza, a partir, por exemplo, 
de novas combinações criativas entre Estado, mercados e 
demais instituições. 

Como argumenta Japiassu, a economia é uma ciência da 
ação. Ela se propõe a retraçar a lógica e os limites da ação, 
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porque nenhuma ação pode ser realizada por pura racionalidade econômica. 
Na economia, os conflitos de valores ocupam um lugar importante, tornando 
praticamente impossível saber-se onde termina a teoria econômica científica 
e começa a doutrina ideológica ou política. Os economistas intervêm de ma-
neira cada vez mais direta nos assuntos privados e públicos. Por essa razão, 
a economia como ciência está intimamente integrada ao seu contexto social 
e político. Algo que é definitivamente incompatível com o mundo etéreo e 
mecânico dos preços de equilíbrio nos modelos da TEG. Observa este filóso-
fo da ciência que “a análise epistemológica (...) leva-nos a reconhecer que a 
economia, enquanto ciência teórica, não está mais dissociada de suas técnicas 
de aplicação: teoria e prática não somente se dão sentido, mas também se 
determinam reciprocamente. E é por isso que a economia é, hoje, uma disciplina 
intervencionista, quer dizer, uma praxeologia: intervém, na medida em que 
tenta prever fatos econômicos. Intervém ainda, de modo mais radical, quan-
do se põe a planificar: planificar é intervir, na escala de uma grande unidade 
econômica, para organizar racionalmente sua estrutura e seu funcionamento; 
intervém, enfim, na medida em que está intimamente ligada aos sistemas de 
controle da administração: organiza e controla as relações de produção e de 
distribuição do produto numa sociedade que tende à satisfação de certos 
ideais humanos” (JAPIASSI, 1975, p. 63).

Globalização, financeirização e falhas preditivas
Segundo Bruno Théret, para a doutrina econômica convencional, apenas 

um mercado autorregulando – o que significaria completamente “livre” no 
sentido neoliberal – pode assegurar uma regulação ótima e eficiente das rela-
ções econômicas internacionais. No entanto, essa autorregulação está longe de 
proporcionar uma confiança cega nas virtudes dos mercados, pois esse período 
de liberalização comercial e financeira foi acompanhado pela emergência de 
mercados secundários de produtos financeiros, os derivativos, cuja finalidade 
é exatamente proteger os agentes econômicos contra os riscos inerentes à 
regulação liberal postulada.

Para Aglietta, apud Théret (2009), a globalização financeira aprece como 
resultado de uma revolução na gestão do risco do investidor capitalista onde os 
produtos derivados são os instrumentos. Deste modo o principal fato estilizado 
da mundialização neoliberal, argumenta Théret, não foi um equilíbrio mundial 
resultante de um ajustamento automático dos balanços de pagamentos pelo 
jogo de taxas de câmbio flutuantes. Foi antes uma instabilidade financeira 
crônica e o desenvolvimento do mercado de derivativos (contratos a termo, 
forward and futures, swaps, etc.) visando, por meio do avanço e consolidação 
de uma especulação tida como racional, a proteger os detentores de capitais 
contra as incertezas de mercado, equivocadamente reinterpretadas em termos 
de riscos probabilizáveis.

Outra questão fundamental levantada por Millo et alii (2005) e citada por 
Théret (2009) refere-se à concepção comum de que os riscos estão dados de 
uma vez por todas pelos mercados e precisam apenas serem descobertos 
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para serem eficientemente geridos. Acontece, contudo, que em uma ampla medida, o risco financeiro 
é, de fato, fabricado pelos próprios operadores e instituições do mercado. Observa Théret que essa 
fabricação endógena do risco é uma condição necessária para a reprodução e o desenvolvimento 
dessas ‘empresas-mercados’ que são as bolsas de valores, de tal modo que há uma contradição entre 
sua permanência em atividade e a lógica prudencial que se espera as esteja regendo. Em suma, a in-
dústria financeira transfronteira ou globalizada fabrica o risco e o reproduz permanentemente, pois seu 
crescimento é crescimento da produção de risco. Vê-se então, segundo esse economista, os limites de 
toda deontologia prudencial própria a tais organizações.

As limitações dos modelos lineares
Segundo Kaldor (1987, p. 96), a teoria econômica baseada na concepção do equilíbrio geral ainda 

possui outras características que contribuem decisivamente para a desconexão que promove entre seus 
modelos e os fenômenos econômicos reais. Ela se funda na existência de custos ou de rendimentos de 
escala constantes. Proposição que já se encontrava em Adam Smith e David Ricardo, através da noção 
de ‘preço natural’ determinado unicamente pelo custo de produção, independentemente da demanda. 
Acontece que essa maneira de representar a economia permanece nos atuais modelos de previsão que 
utilizam a hipótese de funções de produção homogêneas e lineares. Esta hipótese é mobilizada como 
axioma necessário para compatibilizar o postulado de concorrência perfeita com o princípio de maxi-
mização de lucro. Todavia, no plano empírico, ninguém jamais duvidou que, não importa que atividade 
industrial, os rendimentos crescentes são dominantes por razões mesmas dadas por Adam Smith no 
primeiro capítulo da Riqueza das Nações: razões inerentes à natureza dos processos tecnológicos mais 
do que ligadas às características de uma tecnologia particular.

As econometristas francesas Sandrine Lardic e Valérie Mignon (2002) listam, em seu livro sobre 
modelagem das séries macroeconômicas e financeiras, algumas das principais insuficiências dos mo-
delos lineares em economia: a) a formulação linear restringe automaticamente o tipo de dinâmica 
possível que se pode esperar da realidade concreta; b) com relação à evolução das séries financeiras, 
a hipótese de linearidade aparece como sendo uma hipótese forte; e c) o paradigma dominante em 
economia surgido nos anos 1930 é o de Frich-Slutsky, e implica a elaboração de modelos lineares 
para descrever os ciclos econômicos. Em tais modelos, não existindo choques exógenos, a dinâmica 
do sistema econômico só pode seguir apenas quatro trajetórias possíveis: não oscilatória e estável 
(convergência monótona); não oscilatória e instável; oscilatória e estável (flutuações amortecidas, ou 
seja, vão progressivamente diminuindo com o tempo) e oscilatória e instável (flutuações explosivas, a 
série de variável cresce indefinidamente).

PEREGRINaÇÃO
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Em economia, portanto, a representação linear é insu-
ficiente por várias razões: os choques tendem a intervir 
frequentemente e, então, a existência de flutuações total-
mente amortecidas não é realista. A existência de flutuações 
explosivas também não é realista em razão das restrições de 
ordem técnica e institucionais. Pense-se, por exemplo, no 
dispositivo institucional do circuit breaker aplicado nas bolsas 
de valores. Essas restrições implicam que as variáveis têm 
valores de teto e piso finito. Flutuações em que a amplitude 
não cessa de aumentar não são pertinentes. Além disso, os 
modelos lineares não podem dar conta da assimetria das 
fases dos ciclos econômicos. Fases de recessão duram mais 
tempo do que as fases de expansão (conforme mostrou Ri-
chard Goodwin em 1951). Neftçy (1984) mostrou que a taxa 
de desemprego aumenta mais rapidamente nas recessões 
do que diminui nas expansões. Os choques desfavoráveis 
têm conseqüências mais importantes e mais duráveis que 
os choques favoráveis. Como os modelos lineares são inca-
pazes de captar esses padrões assimétricos, sua habilidade 
preditiva torna-se, necessariamente, comprometida.

Acrescente-se a esses argumentos, o princípio do endo-
metabolismo, segundo o qual o funcionamento da estrutura 
altera a própria estrutura. O simples fato de as estruturas 
econômicas operarem no tempo e no espaço pode ser mo-

tivo suficiente para sua transformação e crise, de maneiras 
imprevisíveis pelos modelos e sem nenhuma necessidade 
de fatores externos ou choques exógenos. Essa questão 
foi analisada nos trabalhos de Fréderic Lordon (1994). Por 
outro lado, como observa Gleiser (2002, p. 24) “em sistemas 
dinâmicos não lineares, um determinado distúrbio não é 
necessariamente proporcional à intensidade desse distúrbio, 
ou seja, um pequeno distúrbio pode causar uma grande 
alteração no estado da economia.”

Consequentemente, deve-se reconhecer que o axioma do 
equilíbrio está entre os fatores que promovem os erros de 
previsão. Uma vez que se integram os rendimentos crescentes 
(e que de fato existem na realidade econômica concreta), as 
forças que provocam as mudanças contínuas passam a ser 
endógenas – elas são engendradas do interior do sistema 
econômico – mas a situação da economia em qualquer 
momento não pode ser prevista. Exceto, segundo Kaldor, 
como resultado de uma sequência anterior de eventos que 
a tenham conduzido através de uma determinada trajetó-
ria. Mas que eventos? Quais escolher ou priorizar entre os 
múltiplos fatores que comandam a lógica da acumulação 
de riqueza e de valorização dos capitais? 

Uma questão fundamental é que a noção convencional 
de equilíbrio de custos e de ganhos se torna difícil de apli-
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car em presença de rendimentos crescentes de escala, ou 
seja, na situação (realística e frequente) em que um dado 
aumento dos insumos produtivos resulta em um aumento 
superior do produto. Para Kaldor, em presença de retornos 
crescentes de escala dinâmicos – e excetuando-se o caso 
das restrições de curto prazo – toda a visão tradicional do 
processo econômico como “método de alocação de meios 
escassos entre fins alternativos” cai por terra.

Os aportes kaldorianos revelam ainda uma instigante 
problemática igualmente negligenciada pela teoria econômi-
ca padrão. O progresso econômico tende a ser cumulativo, 
nessas condições, um crescimento da oferta de uma merca-
doria é simultaneamente um crescimento da demanda de 
outras mercadorias e deve-se supor que todo crescimento 
da demanda suscitará um crescimento da oferta. Nesse con-
texto, o crescimento da produção de uma mercadoria pode 
implicar a geração de rendas adicionais, que induzem por 
sua vez uma demanda suplementar de outras mercadorias. 
Essa situação real que combina rendimentos crescentes com 
concorrência imperfeita é totalmente excluída pelo aparelho 
teórico axiomático da economia walrasiana, mais preocu-
pada com as virtudes de uma concorrência perfeita e de 
um equilíbrio ótimo, embora irrealizável no mundo em que 
verdadeiramente se vive.

O caso do LTCM ilustra muito bem as limitações inerentes 
às metodologias dos modelos de previsão e suas trágicas 
consequências. Segundo relatou KOLMAN (1999), em “LTCM 
Speaks”, como a maioria dos jogadores nos mercados de 
derivativos, o LTCM usava uma ampla gama de técnicas de 
gerenciamento de risco, incluindo os modelos VAR (Vector 
Autoregressive). Esses modelos econométricos são a-teóricos 
por construção e assim partem da premissa, desmentida, 
por inúmeros trabalhos em Epistemologia, de que os “fatos 
ou os dados falam por si mesmos”. Em seguida, são esti-
mados usando informações históricas sobre a volatilidade 
e correlações nas séries de dados. De fato, esses modelos 

não reconhecem que o sistema econômico é não ergódi-
co e postulam que o futuro será similar ao presente e ao 
passado. KOMAN revela ainda que os gestores do LTCM 
terminaram por admitir que havia uma excessiva confiança 
nos resultados dos modelos VAR e que isto certamente os 
impediu de antecipar o modo como os mercados deveriam 
se comportar na realidade. 

Portanto, a metodologia VAR está baseada em dados 
históricos, mas se a economia é um sistema complexo não 
linear, o passado será um guia ruim para o futuro. Muitos 
analistas ficaram surpresos com a alta confiança que essa 
firma depositava nesses modelos de previsão, pois seus 
problemas já se encontram amplamente documentados na 
literatura econométrica. Isto resultou num número crescente 
de empresas financeiras que se afastaram deliberadamente 
do VAR e puseram mais ênfase em outros modelos e me-
todologias de previsão.

Instituições e previsões
A época áurea das boas previsões foi igualmente a da 

chamada “idade de ouro do capitalismo” (1945-1975), quan-
do os países da OCDE cresceram a taxas fortes, estáveis e 
historicamente sem precedentes. A análise dos padrões ou 
regimes de crescimento desse período revelou que essa 
alta performance do pós-segunda guerra estava assentada 
em uma arquitetura institucional específica, tanto no plano 
interno das economias nacionais, quanto no que concerne 
ao sistema monetário internacional. Boas previsões pressu-
põem estabilidade das regras e dos comportamentos eco-
nômicos, uma característica viabilizada através de uma rede 
densa de instituições, convenções e dispositivos normativos 
que criavam e reproduziam as micro e macrorregularidades 
fundamentais ao funcionamento dos mercados e de suas 
respectivas estruturas de produção e de demanda. 

Dessa forma, as particularidades da arquitetura institu-
cional então vigente foram capazes de proporcionar aos 
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antigos modelos econômicos uma habilidade preditiva em 
muitos casos superior à dos modelos atuais, mesmo os 
mais sofisticados. Pois, por construção, em tais modelos 
o passado e o presente são considerados bons previsores 
dos comportamentos futuros. Mas isso pressupõe que as 
variáveis econômicas evoluam segundo trajetórias senão 
estacionárias, pelo menos relativamente estáveis por deter-
minados períodos. Em outros termos, se a volatilidade das 
variáveis for muito elevada e a emergência de novas traje-
tórias não puder ser deduzida dos padrões de regularidades 
dos períodos anteriores, então as previsões ou projeções 
para o futuro serão frágeis, arriscadas ou meros “palpites 
especulativos”. Pois nesse caso, os processos e fenômenos 
econômicos são não ergódicos.

Como resultado das transformações estruturais e geopo-
líticas das décadas de 1980 e 1990, essa arquitetura institu-
cional estabilizadora das relações econômicas de produção 
e de demanda desapareceu. Em seu lugar surgiram as taxas 
de câmbio flutuantes e voláteis e uma circulação esquizo-
frênica de capitais de curto prazo ao redor do mundo, em 
busca dos ganhos fáceis e rápidos nos diversos mercados 
emergentes. Como observa DROUIN (2001), a liberalização 
financeira deu nascimento a uma economia mundial de 
especulação. Disto resulta que a política econômica tem sua 
autonomia grandemente reduzida e até mesmo distorcida, 
se considerada sob a ótica de uma autêntica estratégia de 
desenvolvimento social e econômico das nações. 

A política monetária converteu-se num instrumento po-
deroso, independente de governos, mas com foco único na 
inflação, já que desemprego e crescimento são suas variáveis 
de ajuste. A política fiscal degenerou-se numa política finan-
ceira de gestão de caixa dos governos, enquanto a política 
cambial se tornou um expediente de atração de capitais 
externos, mas, sobretudo, a base – através da apreciação 
real da taxa de câmbio – para a circulação dos capitais em 
escala global. Os países que aderem a essa arquitetura insti-
tucional neoliberal são muito elogiados e, em geral, recebem 
certificados de legitimação e reconhecimento das agências 
de risco como o investment grade.

Comparando-se a época áurea do capitalismo, que Jean 
Fourastié chamou de “Os Trinta Gloriosos Anos”, com a fase 
atual, dita da globalização, pode-se constatar que, na pri-
meira, as finanças estavam a serviço do crescimento e do 
desenvolvimento econômico. Mas na segunda, respondem 
prioritariamente às demandas de revalorização dos capitais 

por parte das elites financeiras nacionais e estrangeiras. 
Compreende-se assim por que arquiteturas institucionais, 
modelos e políticas econômicas foram formatados segundo 
as proposições neoliberais e monetaristas, pois são essas 
as que melhor se coadunam com a natureza e a lógica da 
acumulação de riquezas na órbita financeira. E é por isso que 
o capital bancário-financeiro defende “com unhas e dentes” 
a liberalização da conta de capital e mais amplamente o pró-
prio liberalismo como melhor estratégia de desenvolvimento 
para a sociedade. Tenta assim, por artifícios evidentemente 
ideológicos, tornar coincidentes seus próprios interesses 
com os de toda a sociedade. 

E, mais uma vez, o Brasil é um caso emblemático. Argu-
mentos em defesa de uma taxa de câmbio competitiva ou 
desvalorizada são descartados ou taxados como tentativa 
de retorno ao passado intervencionista onde se buscava 
“proteger” setores ou ramos ineficientes. Ora, se taxas de 
câmbio desvalorizadas podem favorecer determinados setores 
econômicos como a indústria, que setores ou segmentos 
são protegidos e favorecidos quando as taxas de juros são 
aumentadas ou mantidas entre as mais altas do mundo? 

A quem serve a indústria das previsões econômicas?

“O conhecimento do real é uma luz que sempre 
projeta sombra em algum lugar. Ele nunca é imediato e 
pleno. As revelações do real são sempre recorrentes. O 

real nunca é aquilo que deveríamos ter acreditado, mas 
sim o que deveríamos ter pensado.”

Gastón Bachelard, químico e filósofo da ciência.

Para efeitos de conclusão podem ser listados sete principais 
problemas surgidos no processo de produção de previsões, 
mas que nem sempre são reconhecidos enquanto tais: 

O problema da coordenação: Refere-se às dificuldades 
de compatibilidade dinâmica entre as estratégias dos atores 
que participam dos mercados. A teoria das decisões interde-
pendentes, ou teoria dos jogos, mostra que há situações onde 
a economia está sujeita a múltiplos equilíbrios e os agentes 
individuais podem tomar decisões que lhes são prejudiciais por 
desconhecerem as decisões dos demais. As análises históricas e 
as comparações internacionais mostram que as configurações 
institucionais observadas ao longo da história das economias 
nacionais assumem formas específicas precisamente para 
tentar resolver as falhas de coordenação. 
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O problema da informação: Refere-se à qualidade e 
pertinência das informações necessárias à tomada de decisões 
cruciais como o investimento e o consumo por parte das 
firmas e consumidores. A economia é objeto de múltiplos 
interesses dos diversos participantes dos mercados. Esses 
interesses são, frequentemente, conflitantes e sua compa-
tibilização implica normalmente perdas para determinados 
grupos ou ganhos maiores para outros. Isso decorre tanto 
da assimetria de poder entre capital e trabalho quanto das 
diferentes posições de ativos que acarretam perfis muitas 
vezes injustos de distribuição de renda e de acesso às me-
lhores informações. Nesse contexto, agentes que detêm a 
melhor informação, segundo seus planos de valorização 
de riqueza, lutam para preservá-la em sigilo. É também 
comum que determinadas empresas ocultem sua verdadeira 
situação econômico-financeira como mecanismo de defesa, 
para evitar, por exemplo, uma “corrida aos bancos” ou um 
processo do tipo flight to quality.

O problema da reatividade dos agentes: Segundo a 
epistemologia moderna, um dos problemas das ciências 
humanas é que “lidam com um objeto que fala”. O homem 
é um ser que dá respostas, dizia o filósofo húngaro Georg 
Luckás. Porém, observa Luckás, se o processo global da so-

ciedade é um processo causal, ele possui, no entanto, suas 
próprias normatividades, mas não é jamais objetivamente 
dirigido para a realização de finalidades. A razão básica é 
que mesmo quando alguns homens ou grupos de homens 
conseguem realizar suas finalidades, os resultados produ-
zem, via de regra, algo que é inteiramente diverso daquilo 
que se havia pretendido. E isto é muito diferente do que 
ocorre no campo das ciências físicas, em que os objetos 
são inanimados. Mas na economia, o simples fato de se 
divulgar previsões acerca de determinada variável, como 
a taxa de inflação, pode induzir os agentes econômicos a 
anteciparem os aumentos de preço como um mecanismo 
de defesa. É o que ficou conhecido na psicologia como 
“profecias autorrealizadoras”. Nesse caso, a taxa de infla-
ção real tenderá a superar as mais elaboradas previsões. O 
fenômeno em estudo é também essencialmente diverso do 
observado no campo da astronomia quando são previstas 
as órbitas de planetas e astros. Pode-se usar com muito 
maior precisão matemática modelos para reproduzirem as 
trajetórias efetivas dos corpos celestes.

O problema das regularidades comportamentais 
e das leis econômicas: Em Economia as leis econômicas 
não possuem o mesmo estatuto das leis naturais. Elas são 
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estocásticas e não determinísticas. Esse é um dos muitos 
equívocos que a teoria econômica moderna herdou da tra-
dição fisiocrática do Dr. Quesnay e da escola clássica com os 
trabalhos de Adam Smith e David Ricardo. O mundo social, 
embora muito mais complexo, é assimilado aos padrões 
de funcionamento e estruturação dos mundos orgânico 
e inorgânico. Uma lei econômica é historicamente datada 
ou seja, é a expressão de micro e de macrorregularidades 
comportamentais cuja permanência depende das condições 
estruturais (tipos de instituições, regras, convenções, leis 
jurídicas e dispositivos normativos) particulares às econo-
mias no tempo e no espaço. Os trabalhos em antropologia 
econômica mostram que o princípio de maximização de 
lucros e de utilidade não pode ser aplicado às sociedades 
primitivas sem uma ampla margem de arbitrariedade e de 
distorção dos fatos. Além de serem o requisito de inserção 
da própria teoria no concreto-real, as instituições criam 
regularidades comportamentais e reduzem a margem de 
incerteza inerente aos processos econômicos. A fragilidade 
institucional ou a instabilidade das regras que sustentam 
e disciplinam as relações econômicas entre agentes e seus 
respectivos mercados podem tornar as previsões meros 
palpites de apostadores, mesmo com o uso dos melhores 
e mais sofisticados modelos de projeção. 

O problema de Hirschman ou das paixões e dos in-
teresses: É decorrente das formas subjetivas que orientam 
a pesquisa econômica e a produção de modelos de pre-
visão. Os argumentos ideológicos, os interesses imediatos 
ligados a segmentos e setores de atividade, mesmo que 
inconscientemente, influenciam a maneira como o econo-
mista apreende o funcionamento dos sistemas econômicos. 
Três formas básicas podem ser detectadas na história do 
pensamento econômico: os analistas que reduzem a eco-
nomia a uma coleção de mercados e, portanto, focam a 
relação mercantil como ordenadora dos comportamentos 
privados; os que vêem na moeda a instituição-chave ou a 
matriz das relações socioeconômicas, a ênfase recai então 
sobre a relação monetária e financeira. E os que consideram 
a relação capital-trabalho como o principal eixo em torno 
do qual se articulam as demais instâncias que organizam a 
economia e sociedade capitalista.

O problema das particularidades do mercado: No mer-
cado de bens, os preços podem desempenhar um papel de 
ajustamento: se a demanda é muito forte, os preços sobem 
e esse aumento faz baixar a demanda e crescer a oferta. O 

inverso ocorre se os preços caem. Todavia, no mercado de 
ativos financeiros e de crédito o processo é diferente. Como 
lembra Michel Aglietta, os ativos financeiros são elementos 
de valorização da riqueza. Então, quando os preços sobem 
(por exemplo, o preço das ações), a demanda também sobe. 
De modo aparentemente paradoxal, a valorização dos ativos 
fabrica sua própria demanda global. Não existe então ponto 
de saturação no processo de enriquecimento abstrato dos 
agentes envolvidos nessas transações. Por outro lado, há 
uma ligação essencial entre o preço dos ativos e o crédito, 
que se torna fundamental para se compreender o desdo-
bramento dos ciclos financeiros. 

Observa Aglietta (2008, p. 14) que nesta lógica financeira, 
o preço não pode ter o papel de variável de ajustamen-
to que tem no mercado de bens de consumo corrente, 
visto que o preço evolui sempre no mesmo sentido e é 
impulsionado sempre para cima, enquanto a articulação 
entre crédito e expectativa de enriquecimento atraem no-
vos compradores. A oferta e a demanda de crédito não 
são independentes, todas as duas são funções crescentes 
da alta dos preços dos ativos envolvidos. É por isso que, 
em situações de superespeculação com ativos transacio-
nados nesse circuito e de superoferta de crédito, como 
mostrou a atual crise americana, o ponto de equilíbrio ou 
de interrupção do crescimento vertiginoso da oferta e da 
demanda tem sido dado pelo estouro da crise ou de uma 
bolha financeira. Demonstra-se assim que o mercado de 
ativos financeiros funciona segundo leis ou regularidades 
que não são as mesmas que se observam no mercado de 
bens e de serviços comuns. 

E é isto que explica, segundo Aglietta, porque a insta-
bilidade é intrínseca ao capitalismo financeiro. Mas numa 
fase de crescimento acelerado, com ganhos fáceis e os lu-
cros polpudos, quantos gestores de carteira gostariam de 
informar aos seus clientes que é hora de cair fora, pois a 
festa está acabando? Nesse contexto, as previsões otimis-
tas (embora francamente irrealistas de que tudo vai bem 
e não há com o que se preocupar) cumprem uma função 
em nada ética: manter as expectativas otimistas e a crença 
na eficiência dos mercados financeiros e na competência 
dos operadores de carteira. Assim, a demanda por ativos 
e os ganhos decorrentes não são perturbados e podem 
continuar por mais tempo.

O problema da incerteza fundamental: Ele deriva das 
diferenças entre risco probabilizável e incerteza. O ambiente 

É comum que determinadas empresas ocultem sua situação econômico-financeira 
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econômico se caracteriza também pela incerteza, e não apenas por riscos, pois 
nem todos os eventos prováveis são conhecidos. Nesse caso, não se pode atribuir 
probabilidades de ocorrência para acontecimentos desconhecidos dos agentes 
econômicos, caso em que suas decisões equivalem a um “tiro no escuro”. Essa 
distinção foi destacada por John Maynard Keynes, mas a teoria econômica pa-
drão a considera desnecessária, já que não é passível de mensuração com base 
nas tradicionais funções matemáticas de probabilidade. Por outro lado, algumas 
variáveis representativas de determinados eventos, mesmo que quantificáveis, 
são de difícil mensuração, impedindo a coleta de dados necessária a sua utili-
zação pelos modelos de previsão. No capítulo 12, de sua principal obra, a Teoria 
Geral, Keynes argumentava “seria insensato, na formação de nossas expectativas, 
atribuir grande importância a tópicos que para nós são muito incertos (não no 
sentido de muito improváveis, mas desconhecidos). 

É, portanto, razoável que nos deixemos guiar, em grande parte, pelos fatos 
que merecem nossa confiança, mesmo se sua relevância for menos decisiva para 
os resultados esperados, do que por outros fatos a respeito dos quais nosso 
conhecimento é vago e limitado. [...] O estado da expectativa a longo prazo, 
que serve para as nossas decisões, não depende, portanto, exclusivamente do 
prognóstico mais provável que possamos formular.” Consequentemente, se os 
modelos que estimam riscos já possuem limitações que lhes são intrínsecas, 
a existência de incerteza quanto ao futuro reduz grandemente sua habilida-
de preditiva. Essa questão se torna delicada para os gestores de carteira que 
precisam assegurar seus clientes de que fazem o melhor possível por seus 
ativos e não seria prudente, em termos comerciais pelo menos, admitir que 
seus modelos de previsão de risco deixam fora aquilo que pertence ao futuro 
aberto da incerteza. Além disso, a incerteza quanto ao futuro se converte numa 
permanente ameaça à eficiência dos mercados, sendo um dos fatores por trás 
do desenvolvimento de contratos e demais instituições que lhes proporcionam 
densidade e coerência. 

Devido a esses principais problemas, as previsões econômicas são ineren-
temente frágeis e sujeitas a erros sistemáticos. Contrariamente à hipótese de 
expectativas racionais, os agentes não conhecem o modelo econômico vigente 
com suas implicações micro e macroeconômicas, simplesmente porque seu 
capital cognitivo e informacional é limitado, logo insuficiente para tanto. O 
conceito de racionalidade pertinente é o de racionalidade contextual ou situa-
da e a noção de historicidade forte significa que as regularidades econômicas 
são estabilizadas e reproduzidas por meio de estruturas sociais e institucionais 
específicas, porém provisórias já que mutáveis com o decurso da história. Essas 
estruturas são o substrato da própria existência dos fenômenos econômicos 
e não podem ser dissociadas dos mesmos sem uma elevada perda de poder 
explicativo e heurístico para a economia como ciência. 

Como observa BOYER et alii (1992, p. 29), “para Mill, Comte fornece precisa-
mente as razões que permitem nutrir a esperança de uma economia científica. Pois 
longe de ver nisso uma dificuldade, Mill se apoia sobre a indecifrável imbricação 
do econômico e do social assim como sobre seu prolongamento na História, para 
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constituir a economia em ciência através de uma operação 
de abstração. Mill convida assim o economista a detectar, 
sob a sobrecarga das múltiplas determinações históricas e 
sociais, a relação econômica sob sua forma pura. ‘Reconstruir’ 
seria dizer melhor do que ‘detectar’, pois a economia não 
se deixa recortar no interior do social segundo um traçado 
nítido: não se trata apenas de subtrair, mas abstrair, e dar 
nascimento, por uma operação ativa do pensamento, a um 
ser da razão tornado radicalmente estranho à realidade”.

Esta perspectiva reducionista e mutiladora do real permanece 
transmutada sob novas formas na tradição teórica dominante. 
Ela tem assim contribuído para o enfraquecimento do poder 
explicativo e preditivo dos modelos econômicos, mesmo os 
mais sofisticados. Leigos e também profissionais normalmente 
se impressionam com a formulação matemática das análises 
mais recentes, sem se darem conta se de fato possuem algum 
conteúdo empírico passível de verificação.

São recorrentes na mídia nacional e estrangeira as previsões 
de um Brasil desenvolvido em pouco mais de uma década. 

Provavelmente, por trás dessas projeções estão grandes 
interesses na atração de capitais forâneos, mas também 
a necessidade que as elites brasileiras têm de legitimar e 
manter um modelo econômico em que permanecem como 
seus maiores beneficiários. Um simples exame dos dados 
revela que as taxas de crescimento econômico brasileiro 
são muito baixas para um país ainda em desenvolvimento, 
e dificilmente nesse curto espaço de tempo, seus principais 
problemas estruturais e mazelas sociais seriam equacionados 
e superados. De fato, a economia brasileira tem crescido 
desde o inicio dos anos 1990, significativamente abaixo 
da média dos demais emergentes. Mas mesmo assim as 
boas previsões continuam e deverão continuar.

miguel.bruno@ipea.gov.br

O articulista é assessor de projetos especiais para crescimento e 
desenvolvimento da Diretoria de Estudos Macroeconômicos do 
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Os indivíduos  
(suas predisposições 

naturais)

fazem a sociedade  
(as estruturas, as 
organizações)

1. A visão individualista
(individualismo metodológico)

As estruturas  
(a sociedade) determinam os comportamentos  

dos indivíduos

2. A visão estruturalista fechada
(holismo metodológico)

Figura 1
Três visões ou ontologias da vida dos homens em sociedade 
conduzem a três diferentes metodologias 

As estruturas
canalizam, 
conformam

as práticas dos  
indivíduos e  
dos grupos

3. A visão estruturalista aberta
(holindividualismo metodológico)

(nos períodos de 
estabilidade da regulação)

transformam
(na história e nos períodos 

de crise estrutural)
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Fonte: Adaptação a partir de Boyer (1992) e de Billaudot (2001).
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Gráfico 1
Relação dívida pública/PIB desagregada (1991-2009)

Dívida interna 
- setor público - 
líquida (% PIB)
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- líquida (% PIB)
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- setor público - 
líquida (% PIB)
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Gráfico 2
Estoque da dívida pública interna líquida e juros reais capitalizados (1991-2009)
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Fonte: IPEADATA
Nota: Utilizou-se o IGP-DI/FGV para obter as séries em valores reais.

Fonte: IPEADATA.
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À
entrada do São João 

Batista, D. Mercedes 

levantou a cabeça 

e leu o dístico que 

lhe encimava os por-

tões: Revertere ad lo-

cum tuum. No verso, 

pelo lado de dentro, estava o restante do verso: Ecce loco 

in quo habitamus. Sempre adorara esse dístico, porque lhe 

lembrava passagens bíblicas que estudara na juventude, os 

sermões da madre superiora e os pronunciamentos do Va-

ticano. Já sobrevivera a sete Papas: seu favorito havia sido 

Pio XII, ligado às suas recordações de internada no Colégio 

Sion. O pior havia sido João XXIII, que, em cinco anos, liqui-

dara a liturgia em latim – língua tão bonita! Ninguém enten-

dia nada, mas era tão bonita! O atual Papa, em todo o caso, 

era do seu agrado. Tinha mais é que combater mesmo os 

padres melancias (verdes por fora e vermelhos por dentro, 

como dizia o Ibrahim) e dar cabo desses evangélicos que 

perturbavam a vida de suas empregadas domésticas.

D. Mercedes Monteiro Souto, excelsa esposa do industrial 

Monteiro Souto, era uma das raras damas capazes de aliar 

o mundanismo e a religião na certeza de, finda esta “vida 

d’aquém túmulo”, ser julgada e absolvida por Deus. Com 

isso, contava com as gordas doações feitas ao padre da ma-

triz de São Francisco de Paula, encarregado pela Santíssima 

Trindade para, em seu nome, exercer a judicatura divina so-

bre a Barra da Tijuca. Daí que fosse obrigação moral de o 

Todo-Poderoso reservar a ela um lugar no céu. O industrial 

desconfiava que D. Mercedes tivesse um amante, tamanha 

a frequência com que ela saía de tarde: chás de amigas, al-

moço com primas, gastação no Fashion Mall, conferências 

da LBA… Era tudo pretexto: o que ela fazia era tomar o pri-

meiro radiotáxi e ir correndo para o cemitério. 

 Gostava muito de passear pela aleia principal, com seus 

canteiros gramados, plantas, monumentos fúnebres com 

cruzes altas e ditos trágicos. Tinha apreço especial por al-

gumas criptas, sobretudo a do presidente Afonso Pena, que 

após diversas vistorias fora por ela eleito o mais belo dali – 

em estilo greco-romano, coberto, tudo de mármore impor-

tado, uma beleza. Invejava o político, cujos ossos jaziam ali 

fazia quase um século. Mas o seu seria mais bonito. Nenhum 

habitué do São João Batista deixaria de conhecê-lo – Aquele 

é o túmulo da D. Mercedes Monteiro Souto, sabia? (É claro 

que o interlocutor saberia.) É o mais esplêndido daqui; vem 

gente da cidade inteira vê-lo. É lindo! Já pensou, ser enter-

rada nessa maravilha? Assim, dá até gosto morrer. Eis aí uma 

defunta de sorte! 

Era para a capela da família do esposo, aliás, que ela se 

dirigia, um pouco afastada da aleia principal, cinzenta, sotur-

na, contendo no alto, sob o pórtico neoclássico, a inscrição 

JAZIGO PERPÉTUO DA FAMÍLIA MONTEIRO SOUTO. Ali che-

gando, porém, em vez de depositar o buquê, dele retirou 

apenas uma mísera rosa, largando-a no degrau de entrada. 

Para a família do marido, estava de bom tamanho. Pôs-se 

a examinar o interior da catacumba: quatro caixões, dois à 

esquerda, dois à direita – seus sogros e cunhados, Jorge Ro-

berto e Estela Cristina. Pobre Jorge! Seu esquife parecia um 

caixote, comparado ao de Estela – o dela, sim, merecia pal-

mas, de madeira de lei, altos-relevos e alças douradas (em-
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bevecida, D. Mercedes achatava o nariz no vidro da porta 

para ver direito). A sorte de Jorge era que seu caixão ficava 

abaixo do de Monteiro Souto sênior, o que impossibilitava 

a elaboração de uma crítica mais aprofundada. Na cruz que 

separava as urnas e as teias de aranha, espraiava-se grossa 

camada de poeira. Capela art déco, anos 30, sem manuten-

ção. Bem démodé. Ela é que não se permitiria enterrar nes-

sa estufa de ossos, onde apodrecia a família do marido. Na 

lápide do próprio jazigo, faria constar o nome original de 

família: D. Mercedes Monteiro Souto, née Bonfim. Na base, 

apareceria apenas o prenome: Mercedes, tout court. 

O problema da morte ao fim da vida, para ela, não estava, 

como para o poeta, na transição da vida d’aquém túmulo 

para a vida d’além túmulo; mas na vida dentro do túmulo. 

Daí que um dos temas de sua preocupação era a superlota-

ção das criptas, típica daquelas destinadas a abrigar toda a 

família. Incomodava-lhe sobremaneira, por exemplo, a ideia 

de ser exumada e colocarem seus ossos naquelas caixinhas 

nojentas de papelão, quando chegasse a hora de abrir alas 

para o defunto mais fresco. Quando da exumação, em geral 

a carne do exumado já está tão podre, que basta o covei-

ro correr a mão pelos membros do corpo para que ela se 

desprenda; o empregado da Santa Casa, naturalmente sem 

luvas, recolhe os ossos maiores na fatídica caixinha (ou, na 

falta desta, numa sacola de supermercado), larga-os num 

canto da cova e manda os menores para o lixo. 

Outro aspecto que a incomodava era a precariedade das 

tumbas: quando tio Octavio partira desta para a melhor, ela 

havia sido incumbida de fiscalizar a exumação de tia Josefi-

na, e o espetáculo com que se deparou a horrorizou. O que 

sobrara do corpo da dita-cuja boiava de um lado, com o ves-

tido de tafetá apodrecido do outro. Era o “efeito banheira”. As 

águas da chuva penetravam nos jazigos menos favorecidos 

pelo tempo ou pela proximidade com o morro, convertendo-

os em imundas jacuzzis para o deleite dos cadáveres. 

Outro problema para os urbanistas necropolitanos, pen-

sava a Sra. Monteiro Souto, era a vizinhança. Depois de ouvir 

os sinos que, em toques rápidos, anunciavam seca e buro-

craticamente o próximo enterro, a Sra. Monteiro Souto viu 

um caixão, conduzido por um coveiro da Santa Casa, sobre 

um carrinho de rodas, acompanhado de três pessoas mal-

vestidas, subindo a aleia principal. O caixão parecia um en-

gradado, com fendas nos extremos, como se o original fosse 

pequeno demais e tivesse sido necessário fazer um acrés-

cimo no carpinteiro da esquina. E ia ser enterrado perto da 

capela dos Monteiro Souto! Isso era um absurdo manifesto, 

porque o cemitério deveria espelhar a ordem sociocultural 

que existia além dos seus muros. Era preciso respeitar o que 

seus pais lhe haviam ensinado desde criança, pautando-se, 

mesmo depois da morte, de modo condizente com a tradi-

ção e sua posição social. Nada de racismo, é certo. Cordiali-

dade nos cumprimentos, tapinhas nos ombros, cumprimen-

tos de bom-dia. Mas, na hora das visitas, das amizades, do 

condomínio, cada macaco no seu galho. 

Aterrada com a pobreza, a dama tomou o sentido opos-

to. Aproximou-se de um túmulo que continha as datas – 

1927-1939 – e que trazia o retrato amarelado de um ga-

roto. Uma escultura à cabeceira reproduzia um caderno 

aberto, onde se lia: “Filho, este é o livro inacabado da tua 

vida, que um dia haveremos de ler juntos novamente. Teus 
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pais.” Abaixo, na borda de pedra, via-se em grandes letras: 

“Felizes são os que vivem para a esperança, ditosos são os 

que morrem para repousar”. Sorriu satisfeita e deitou o bu-

quê, rosa por rosa, com toda a delicadeza, na cova vizinha, 

que estava vazia. Tirou uma garrafinha de champanhe da 

bolsa e sentou-se na sepultura do menino, a fim de ver me-

lhor a sepultura adjacente. A rolha saltou, respingando no 

vestido e refrescando a mão da dama, que orou: “Bendito 

sejais, Senhor Deus do Universo, pelo champanhe que re-

cebemos da Vossa vontade, fruto da videira e do trabalho 

da mulher, que agora vos apresento e para mim tornar-

se-á o champanhe da salvação…” 

O projeto que encomendara do mausoléu ficou pronto 

há tempos, mas a compra do jazigo só havia sido acertada 

na véspera, e, por isso, era o caso de comemorar. D. Merce-

des seria sepultada ali, fazendo daquele o ponto mais inve-

jado do cemitério. Escolhera-o com todo o cuidado numa 

região que, embora nobre, não tivesse capela alguma ou 

cripta majestosa por perto, a fim de que não lhe fizessem 

sombra. Em sua mente já visualizava o mausoléu. Haveria 

a tumba propriamente dita, sobre a qual choraria um anjo 

de mármore de Carrara, em tamanho natural. Entre ambos, 

de mármore também, uma representação das flores que os 

amigos ali deixariam... O preço era o de menos. Tendo em 

vista que o metro quadrado mais caro da cidade não estava 

na Vieira Souto, mas no São João Batista, era de se esperar 

que a morada final da esposa de Monteiro Souto fosse algo 

à altura do investimento. É verdade que não lhe agradava 

passar o resto da vida, digo, da morte, em Botafogo, bairro 

que julgava demasiado decadente, bairro de passagem. Em 

compensação, a última morada tinha vista para o Corcova-

do e o Cristo Redentor. Viu voltarem do morro os que lá no 

alto haviam despachado o engradado numa gaveta, e o em-

pregado da Santa Casa batendo uma mão na outra, como 

quem diz “caso encerrado!”. 

Inspirou fundo. A champanhota a deixara de pilequinho. 

Os objetos ao redor pareciam girar e ela mesma se sentia 

mais leve. Aquele menino de 12 anos de vida e 51 de mor-

te, debaixo do traseiro dela, morrera sem conhecer o gosto 

de uma Veuve Cliquot. Mas o Senhor sabia o que fazia. Fitou 

por alguns instantes a fotografia do garoto. Aquela cara de 

santo não a enganava. Restavam uns dedos de bebida e 

achou por bem derramar um pouquinho na campa aberta 

e outro tanto sobre o retrato do pequeno, que era para 

o falecido experimentar. A Sra. Monteiro Souto, née Bon-

fim, lambeu os beiços e pousou a garrafa vazia no chão. 

Conferiu as horas e se preparava para ir-se embora quando 

avistou uma gente que se aglomerava diante da entrada 

principal do cemitério.

E ram uns 30 ou 40. Todos de luto. Mulheres 

de véu e homens de ternos e óculos escuros. 

Tudo muito chique. Quem seria o feliz defun-

to? Achou de bom tom esconder-se atrás de 

uma estátua, de onde poderia espiar com mais sofreguidão. 

A poucos metros do grupo estava um caixão aberto, sobre 

um carrinho. A idosa finada jazia em meio a folhas de conífe-

ras – tantas que, à exceção das mãos e do rosto, nada se via 

do corpo. Coberta por uma rede, a tez amarelada parecia de 

cera. Pedaços de algodão lhe tapavam os orifícios do nariz e 
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dos ouvidos. Era curiosa a maneira com que a nora (ou filha) 

tencionava ocultar a bandagem que, envolvendo a cabeça da 

morta, impedia sua mandíbula de se destacar. Depois, a moça 

delicadamente enfeitou o conjunto mortuário, distribuindo 

as rosas que ia tirando de um buquê, uma a uma, sobre a ca-

mada de folhagem. Não era só para se casar que as mulheres 

se enfeitavam… Vendo tal cena, D. Mercedes pegou na cruz 

do cordão em torno do pescoço e o beijou com fervor. Era o 

nosso destino: “Lembra-te, homem, que és pó e ao pó volta-

rás.” Estava nas Escrituras: Revertere ad locum tuum...

O caixão foi, afinal, lacrado para o cortejo. Um 

padre com enorme crucifixo tomou a dian-

teira, enquanto seis fortes homens reunidos 

ao redor do féretro recusavam o carrinho 

enferrujado oferecido pelos empregados da administração 

para conduzi-lo pessoalmente pelas alças. Como num en-

xame, as dezenas de presentes se juntaram para seguir o 

cortejo bem perto da estátua atrás da qual se colocara D. 

Mercedes, que, sem se dar por achada, logo encontrou uma 

árvore e debaixo se pôs a fingir chorar por um morto ad-

jacente, enquanto continuava a bisbilhotar. Era mesmo um 

sepultamento elegante. Estavam todos de preto. O séquito 

devia ter pelo menos 20 metros. O sacerdote parecia ser da 

família e não do cemitério – sinal de tradição e sobriedade. 

O rito reunia todos os requisitos fixados por ela no seu “Ma-

nual do Enterro Elegante”. Esse fato lhe desencadeou uma 

comoção de tal ordem no senso estético, que a Sra. Montei-

ro Souto, née Bonfim, esqueceu a fleuma e passou encanta-

da a integrar a comitiva. 

Dobraram sem pressa à direita. D. Mercedes pensava: se é 

verdade que a vulgarização dos ritos religiosos se explicava 

pelo abandono dos valores morais, a Santa Sé deveria reco-

nhecer sua parcela de culpa por ter, 30 anos antes, introdu-

zido aquela série de reformas equivocadas, que, com o fito 

de reforçá-la, haviam terminado por enfraquecê-la. Noutro 

dia, na missa de sétimo dia do Carlinhos Araçatuba, a Sra. 

Monteiro Souto ficara aterrada. O padre não conferia brilho 

à solenidade, presidindo-a de forma soporífera. Lia a litur-

gia sem fervor, com sua voz monocórdia. Os presentes não 

repetiam direito as orações em conjunto e se confundiam 

na hora de se levantar e de se sentar. Quando o padre disse 

“saudai-vos uns aos outros em Cristo” foi ainda pior, porque 

poucos o faziam e mesmo estes tinham um ar hipócrita, 

dando tapinhas constrangidos nos ombros dos vizinhos. 

Enquanto do altar se falava da bondade, da clemência e do 

amor de Deus, o órgão soava como uma sanfona velha e, 

à guisa de cântico, uma voz esganiçada berrava: “Jesus é o 

salvador, aleluia, meu senhor!” Ao redor, santos com auréolas 

de néon verde; afrescos barrocos descascando; recados nos 

bancos para que não deixassem ali nem bolsas nem cartei-

ras, por causa dos ladrões... E pensar que aquilo havia sido 

uma igreja de imperadores... Ah, o que D. Mercedes não da-

ria para ouvir novamente um Domine Jesu Christe, rex gloriae, 

libera animas omnium fidelium defunctorum de poenis inferni 

et profundo lacu…

- …libera eas de ore leonis, ne absorbeat eas tartarus, ne ca-

dant in obscurum…

Ergueu a cabeça, estarrecida. Era a voz do padre que, mes-

mo distante, à frente do cortejo, proferia alto e bom som a 
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liturgia do antigo ofertório. Os presentes também passaram 

a entoá-lo contritamente – e o que era ainda mais espan-

toso: com a pronúncia latina correta! À volta deles, os céus 

lentamente abriam depois da chuva da manhã, num azul 

que beirava o do mar. De súbito, um raio de sol transpôs as 

nuvens sobre a necrópole, resplandecendo com sua mágica 

redentora as diminutas poças d’água que ainda pululavam 

por toda parte. Enquanto isso, o arco-íris recém-formado 

parecia dar adeus à boa senhora, como que agradecido aos 

que descansam após uma vida inteira de industriosa reti-

dão… Enfim, chegaram à última morada. Os mais chegados 

se aproximaram da cripta, com a fisionomia bastante abati-

da, ao passo que os demais se conservaram em respeitosa 

reserva. A brisa remexia as copas das árvores...

- Ei, por favor… Mademoiselle Bonfim!

A té então contrita e piedosa, D. Merce-

des viu que era o padre que, à frente, 

lhe convocava com um gesto discreto. 

Sentia-se ainda tonta e o arroto que lhe 

escapou chamou a atenção dos espectadores. Enxugou as 

lágrimas e caminhou em direção ao padre que a aguardava 

ao lado da tumba ladeado por um coroinha. Ao se deparar 

com o clérigo, alto, de óculos quadrados e expressão séria, 

ela logo lhe perguntou em que lhe poderia ser útil. “Antes 

de tudo”, começou o padre, “gostaria de agradecer sua ilus-

tre presença, que tanto honra o nosso funeral.” Os presentes 

aplaudiram, e a Sra. Monteiro Souto lhes agradeceu com 

uma reverência. “Suas qualidades de devota e esteta são im-

prescindíveis nesse momento… A questão suscitada pelo 

viúvo é: o mausoléu está a gosto? Isto é, pergunta-se se ele 

se enquadra nos padrões da Escala de Bonfim…” 

O caso era que a Sra. Monteiro Souto não havia trazido ne-

nhum de seus apetrechos técnicos para a avaliação do túmu-

lo. “Bem, os senhores me pegaram desprevenida. Não tenho 

nem uma régua. Mas, se me concederem alguns minutos para 

apreciar a construção, não deixarei de dar um parecer…” 

Ao contemplar a cripta, afastou-se para visualizá-lo me-

lhor. Havia nele algo de familiar. Na base, havia uma elegia 

escrita em francês. Um belíssimo anjo em tamanho natural, 

esculpido em Carrara, chorava por sobre o túmulo. O jazigo 

do lado era o de um garoto, cujo retrato estava molhado 

com champanhe. “Com licença!”, exclamou D. Mercedes, ir-

ritada, enxotando o viúvo e o coroinha para enxergar o fun-

do do túmulo. A garrafa vazia de champanhe desaparecera, 

mas as rosas que atirara ainda estavam lá. “Está havendo um 

equívoco aqui. Essa cova e esse mausoléu me pertencem!” 

Enfiou os dedos na bolsa e tirou as plantas em papel-man-

teiga, estendendo-as sobre o sepulcro ao lado. “Estão ven-

do? Olha o meu nome aqui.”

O padre e o viúvo se aproximaram para comparar o pro-

jeto arquitetônico com o objeto de sua reivindicação. Logo 

em seguida, viu o próprio nome escrito na base do mausoléu. 

“Vejam só o meu nome aqui: Mercedes!” – O nome estampa-

do na base do túmulo não deixava dúvidas. “A Srta. Bonfim 

tem razão…”, comentou o viúvo, estupefato. 

Ao ouvir isso, o padre entregou a cruz ao coroinha e suspen-

deu a cerimônia. O incipiente choro feminino cessou de todo 

e a perplexidade geral parecia converter-se em frustração. “Os 

senhores me perdoem”, Explicava D. Mercedes, chegando a 
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gaguejar. “Mas não posso deixar que enterrem essa dona no 

meu túmulo.” Alguém, então, sugeriu: “Então é melhor deixar 

a morta sair.” O caixão foi aberto; a ex-finada, furiosa, arrancou 

a bandagem de cabeça e expeliu os pedaços de algodão das 

narinas, praguejando os piores palavrões. De pé, sacudiu com 

as mãos as folhas presas nas roupas e nos cabelos, enquanto 

a Sra. Monteiro Souto contemplava embevecida a sua obra, 

construída fielmente conforme o projeto. Sem tirar os olhos 

do colosso, indagou ao padre: “Programaram também os 

dispositivos contra o ‘efeito banheira’?” O sacerdote, a quem 

a pergunta em princípio fora dirigida, reportou-se ao viúvo, 

que, em silêncio, assentiu, acrescentando: 

“E o “habite-se” já foi expedido pela prefeitura”.

“Então façamos o seguinte. Deixem-me experimentar o cai-

xão, para que eu saiba como será no dia em que eu morrer.” Os 

espectadores se entreolharam. D. Mercedes deitou no esquife 

e cruzou os braços sobre o peito e respirou fundo, fechando 

os olhos. Sentiu um reconforto que jamais experimentara an-

tes, a paz mais completa que se poderia conceber. Era isso, a 

morte? Quantas vezes ela não assistira, cheia de inveja, a mis-

sas de corpo presente, enterros, missas de sétimo dia... Agora 

era o seu corpo que estava no centro das atenções; era a ela 

que eram destinadas as frases do sacerdote, o desespero da 

família, a tristeza dos amigos, a infinita misericórdia de Deus! 

Jamais estivera num momento tão sublime. Pediu que reen-

cetassem a liturgia, ao que aquiesceu o padre: 

“Desse mesmo modo, ao fim da ceia, D. Mercedes to-

mou a garrafa em suas mãos, deu graças novamente e a 

ofereceu aos seus discípulos, dizendo “Tomai e bebei, to-

dos vós. Este é o champanhe do meu sangue, o sangue da 

nova e eterna aliança, que é derramado por vós e todos 

os homens para a remissão dos pecados. Fazei isso para 

celebrar a minha memória.” 

O padre mostrou a garrafa vazia de champanhe ao povo e 

proclamou: “Eis o mistério da fé...”

Q uando reergueram o ataúde para lacrá-lo 

novamente e concluírem a cerimônia, D. 

Mercedes abriu os olhos e, reparando nos 

presentes, viu darem-lhe adeus gente dela 

conhecida… O viúvo era o marido, Monteiro Souto. O padre 

era o sogro. Estavam lá também os cunhados, Jorge e Estela 

Cristina; a tia Josefina, com seu vestido; e até o coroinha, nos 

seus 12 anos, com o cabelo ainda úmido de champanhe. To-

dos lhe acenavam com o coração dilacerado de dor, e ela mal 

teve tempo de esboçar um sorriso… O féretro foi lacrado e 

com cuidado depositado na cova, hermeticamente separado 

do mundo por uma laje de cinco centímetros de espessura 

e sabe lá Deus quantas toneladas, pois que em cima ainda 

estava o anjo de mármore, debruçado sobre a cripta, as flores 

ocultando as lágrimas de crocodilo. 

“Caso encerrado”, disse Monteiro Souto, depois de depositar 

uma coroa de flores onde se lia “SAUDADES DE MERCEDES” junto 

à escultura. Finalmente nos livramos dessa mulher, seu padre! 

 O sacerdote assentiu com um sorriso e abriu os braços: 

“Muito bem! Vamos em paz, e que o Senhor nos acompanhe.” 

Ao que os presentes responderam: “Graças a Deus!”

clynch3@hotmail.com
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As transformações levadas a cabo por ocasião 

das reformas da década de 90 enfraqueceram o corporativismo 

estatal como forma predominante de intermediação de interesses 

e, em consequência, alterando a formulação de políticas de cunho 

regulatório. Nesse período, teria ocorrido um esvaziamento da 

representação corporativa que se efetivava por meio de conselhos 

ligados à esfera do Executivo, com consequências marcantes no que 

diz respeito ao acesso da sociedade civil ao Estado por intermédio de 

outros canais institucionais, sobretudo o Legislativo.
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legado corporativo subsistiu, porém, em termos da estrutura de represen-
tação que se reporta aos anos 1930 e da prática política, como uma base 
sobre a qual se erigiram as novas modalidades de regulação. A criação 
de agências com estrutura burocrática específica e natureza jurídica de 
autarquia especial, em princípio independente da política do Executivo, 
teria ocasionado também o redimensionamento da relação entre os po-
deres, bem como de novas interfaces entre a burocracia estatal, os setores 
regulados e os consumidores. 

Com a retomada de um papel mais central por parte do Estado na 
coordenação econômica a partir de 2003, a tendência ao reforço do Exe-
cutivo teria ressurgido. Como consequência, houve uma acomodação do 
contexto regulatório, inicialmente com a tentativa de enfraquecimento do 
papel das agências, em seguida com a manutenção de um papel mitigado 
desse modelo de regulação supostamente calcado na autonomia dos entes 
reguladores e, por fim, com a criação de instâncias de interlocução público/
privada de nova linhagem. Trata-se de uma série de iniciativas voltadas à 
incorporação da sociedade civil no âmbito da discussão de prioridades 
e formulação de políticas públicas que em nada replicam o modelo de 
corporativismo da era Vargas, embora se fundem nessa tradição. 

Com isso, conquanto o Legislativo ainda se constitua numa arena para 
o encaminhamento de demandas por parte de interesses organizados, os 
pontos de interface público/privada teriam se multiplicado e se diversifi-
cado, inaugurando uma tendência completamente nova de uma possível 

Houve uma 
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contexto regulatório
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ocupação do Estado por segmentos 
da sociedade até então excluídos de 
acesso formal a esse âmbito. 

UM NOVO CORPORATIVISMO?

É notória a centralidade do 
Poder Executivo na engenharia 
institucional republicana no Brasil, 
particularmente a partir dos anos 
1930, quando se estabelece um 
modelo de desenvolvimento eco-
nômico centrado no eixo urbano-
industrial e marcado por forte 
intervencionismo estatal1. De fato, 
se é possível identificar uma linha 
de continuidade na atuação e no 
papel de Estado no caso brasileiro, 
esta residiria nessa preponderância 
do Executivo ao longo das diversas 
fases do processo de desenvolvimen-
to a partir dos anos 30, passando 
pela crise do modelo protecionista 
estatizante, o período das reformas 
neoliberais que levaram à retração 
do Estado, até a atual fase, caracte-
rizada pelo reforço do intervencio-
nismo estatal frente ao mercado e 
pela inserção do país nos circuitos 
globalizados. 

Tal reconhecimento não deve 
obscurecer, contudo, o papel dos 
atores sociais na configuração de 
arranjos institucionais e tampouco 
a dinâmica de relacionamento vari-
ável entre os poderes, especialmente 
em termos das relações Executivo/
Legislativo ao longo do tempo, 
dependendo de certas característi-
cas conjunturais. No contexto da 
redemocratização e no período das 
reformas finais do século XX, o 

Legislativo adquiriu protagonismo 
(Diniz e Boschi, 2004), como uma 
tendência geral afirmada pela lite-
ratura, a despeito da reconhecida 
supremacia do Executivo frente aos 
outros poderes (Figueiredo, 2001; 
Figueiredo e Limongi, 1999).

Uma forte associação do Esta-
do com o Poder Executivo enseja, 
na literatura, debates relacionados 
quer à instabilidade das instituições 
da democracia representativa, quer 
à debilidade da sociedade civil. A 
uma visão que reduz o Estado ao 
Poder Executivo tenderia a corres-
ponder uma interpretação da parca 
institucionalização dos partidos 
políticos, da atuação do Poder 
Legislativo como arena dotada de 
baixo grau de autonomia, da sub-
missão e da baixa capacidade de 
iniciativa de diferentes segmentos 
da sociedade civil, do controle puro 
e simples dos setores subalternos e, 
finalmente, da essência mesma do 
processo de produção de políticas 
públicas a partir do isolamento 
de esferas decisórias da burocracia 
ligada ao Executivo. 

Em última análise, a burocracia 
vinculada ao Executivo, juntamente 
com a Presidência da República, 
constituir-se-ia no cerne do Estado, 
visto como entidade e núcleo de 
todo o processo político, sobretu-
do a partir de 1930. O período é 
marcado pelo privilégio concedido 
a um modelo de desenvolvimento 
industrial voltado à superação do 
atraso econômico e da implantação 
do corporativismo como forma de 

ordenação das relações público/
privadas.

O corporativismo como ar-
ranjo institucional que prevaleceu 
ao longo do período desenvolvi-
mentista pode ser visto como um 
tipo de ordenamento público/
privado que se instaura a partir 
da interação entre a prática dos 
grupos organizados – e, portanto, 
diretamente proporcional à sua 
capacidade de empreender a ação 
coletiva – e a ação estatal, antes que 
como um desígnio do Estado no 
intento de submeter a sociedade e 
garantir o processo de crescimento 
econômico2. 

Por certo, em termos da pre-
ponderância de um dos dois polos 
do binômio Estado/sociedade, no 
início do ciclo que se inaugura com 
os anos 30, faz-se mais presente a 
atuação do Estado, sem que, no 
entanto, se exclua a capacidade 
diferencial de iniciativa dos grupos 
privados. Mas, em outros momen-
tos, como ao redor dos anos 80, 
a tônica é dada pela atuação da 
sociedade civil e a dinâmica de 
democratização, em um quadro 
de crise progressiva das políticas 
públicas que davam sustentação ao 
modelo de desenvolvimento e, em 
consequência, das possibilidades em 
aberto de construção institucional 
(Boschi, 1987; 1990). 

Dessa forma, se com ela não se 
opera uma ruptura radical, a heran-
ça corporativa do período desenvol-
vimentista fornece pelo menos um 
quadro no âmbito do qual novas 
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relações são engendradas, sendo este 
precisamente o caso da estrutura de 
representação de interesses do pa-
tronato e do operariado no cenário 
pós-reformas (Diniz e Boschi, 2000; 
2004; 2007). 

Assim, nas suas características 
mais gerais, a estrutura que se 
montou ao longo do tempo foi 
adquirindo contornos, por um 
lado, em função dos diferenciais 
de recursos quanto à ação coletiva 
entre os atores sociais, em termos 
de uma assimetria nos arranjos 
entre as classes, e, por outro, tendo 
em vista o controle exercido pelo 
Estado por meio do monopólio 
da representação e do imposto 
sindical, no que diz respeito a uma 
lógica que induzia à sua expansão 
com a fragmentação e a diferencia-
ção crescentes no interior de cada 
uma das classes. 

No caso do operariado prevale-
ceram o controle e a impossibilida-
de de organização fora da estrutura 
oficial, levando a uma multiplici-
dade de sindicatos de bases locais 
e a uma fragmentação dos órgãos 
de cúpula quando esse controle se 
atenua no âmbito da organização 
das centrais sindicais. No caso do 
empresariado, a fragmentação se 
expressou na criação de associações 
paralelas à estrutura oficial em um 
ritmo crescente desde o início do 
ciclo, o qual se intensifica durante 
os anos 50 e, particularmente, entre 
os anos 1970 e 1980. Esse movimen-
to gerou reflexos no topo da estru-
tura que se traduzem na ausência de 

uma entidade hegemônica capaz de representar a classe como um todo 
(Diniz e Boschi, 1979; 1991; 2000; 2004; Boschi, 1994; Diniz, 1992). 

Além disso, no que tange ao acesso ao aparelho de Estado, a frag-
mentação impõe uma multiplicidade de estratégias em distintas esferas 
da burocracia ligada ao Executivo, em diferentes estágios do processo de 
tomada de decisões e em diversas áreas de política econômica. Esse processo 
caracterizou, como salientado em inúmeros estudos, uma modalidade ex-
cludente de corporativismo que foi denominado de bifronte ou estatal, por 
contraste ao neocorporativismo de cunho societal que teria se implantado 
na Europa, sobretudo com a ascensão da social-democracia3.

É assim também que, ao final do período desenvolvimentista e, particu-
larmente, no contexto que se segue às reformas orientadas para o mercado, 
a lógica de atuação dos atores, bem como a reconfiguração da estrutura 
de representação de interesses, vão ser ainda pautadas pelos eixos da assi-
metria interclasses e da fragmentação intraclasse, mas em um movimento 
adaptativo aos incentivos institucionais da nova ordem. 

Fortemente marcado pela trajetória institucional do velho corporati-
vismo, o novo ambiente se caracteriza, assim, pela emergência de alguns 
novos parâmetros, como, por exemplo, um marco voluntário de ação 
coletiva que se sobrepõe ao da filiação compulsória típica da velha estru-
tura, os quais redefinem a posição estratégica dos diferentes atores entre si. 

No caso do operariado 

prevaleceram o controle e a 

impossibilidade de organização fora 

da estrutura oficial
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Nessa alteração relativa de papéis, 
sobressai a mudança da posição 
estratégica do Estado em face dos 
atores domésticos como o elemento 
central da nova ordem.

O corporativismo implantado 
nos anos 30 pode ser interpretado 
como uma síntese institucional, 
delimitando a fronteira entre o 
espaço público e o privado, ainda 
que encobrindo as apropriações do 
público pelo privado que se operam 
por intermédio de contatos pesso-
ais, vínculos clientelistas, estabele-
cimento de redes, enfim, no espaço 
cinzento entre as duas esferas. Por 
outro lado, embora replicando 
desigualdades sociais básicas – na 
literatura, vistas apenas pelo ângulo 
do controle das classes subalternas 
pelo Estado –, o corporativismo 
significou mobilização e organiza-
ção das classes sociais pela via da 
representação de interesses. 

Seja do ponto de vista da 
intervenção do Estado na área de 
política econômica (Diniz, 1978), 
seja da ótica da formulação da polí-
tica social mediante a regulação das 
relações de trabalho e definição de 
direitos sociais (Werneck Vianna, 
1999; Gomes, 1988; Santos, 1979), o 
Estado, como Poder Executivo, se 
constrói a partir de sua capacidade 
de intervenção. Em cada uma dessas 
duas áreas, o aspecto “expansivo” 
da presença do Estado se faz notar, 
de um lado, estabelecendo pela 
intervenção crescente no domínio 
produtivo as bases para o cresci-
mento econômico e a criação de 

um ambiente doméstico para os 
atores econômicos estatais e priva-
dos; de outro, gerando, a partir da 
regulação das relações de trabalho, 
as condições para a mobilização de 
setores populares e seu ingresso na 
política. 

E
ssa breve revisão é útil no sentido 
de marcar certos traços fundamen-
tais da dinâmica Estado/sociedade 
no período desenvolvimentista. Em 
primeiro lugar, a possibilidade de 
participação no processo decisório 
relativo à formulação de política 
econômica não apenas encaminha 
para o âmbito do Executivo a ação 
organizada dos grupos privados 
nos múltiplos conselhos e esferas 
burocráticas a que tinham acesso, 
como também estabelece um pa-
drão de relacionamento público/
privado em que a mobilização dos 
últimos passa a ser induzida pelos 
graus de autonomia relativa dos 
primeiros. Em segundo lugar, o fato 

de que o eixo da política social, com 
tendência ascendente a partir da im-
plantação das leis trabalhistas dos 
anos 1930 e 1940, tem implicações 
do ponto de vista da mobilização 
social, particularmente em virtude 
de que o mesmo entra em sinergia 
com o processo de crescimento 
econômico, urbanização e indus-
trialização. Conquanto limitada, 
a abrangência da política social, 
no sentido da inclusão progressiva 
de categorias sociais no âmbito da 
“cidadania regulada”, bem como 
em termos do alcance e das áreas 
de proteção, atinge o ápice com a 
universalização dos direitos sociais 
na letra da Carta de 1988.

No auge do ciclo desenvolvi-
mentista, por ocasião do “milagre 
econômico” dos anos 70, e por 
volta da sua inflexão numa direção 
de crise nos anos 80, a mobilização 
ensejada pelo eixo da política social, 
bem como pelas transformações 
estruturais operadas por intermédio 
do eixo da política econômica, vem 
à tona em termos de um fortale-
cimento do polo social vis-à-vis o 
polo estatal, com a emergência de 
uma sociedade civil mais organi-
zada e dotada de vigor associativo 
(Boschi, 1987; Santos, 1985). 

A conjuntura do final do ci-
clo desenvolvimentista, por volta 
de meados dos anos 80, quando 
o aprofundamento do modelo 
fundado na industrialização subs-
titutiva se mostra inviável a partir 
da instalação de uma crise com 
determinantes internos e externos, 
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caracteriza-se, ao contrário daquela que presidiu o seu surgimento, por 
um processo de desconstrução que põe em xeque o próprio Estado. O 
imperativo da estabilização macroeconômica no front interno, somado 
à necessidade de competitividade da economia e integração do país nos 
circuitos globalizados no front externo, instaura uma lógica, desta feita 
restritiva, quanto à atuação do Estado. Tem início um processo de des-
construção da ordem pregressa em todos os seus pilares, a começar pela 
própria reforma do Estado, na medida em que a expansão estatal, nos mais 
diversos domínios, revelava-se em si mesma um componente da crise. 

A conjunção dos três eixos referida anteriormente para o momento 
constitutivo – os eixos da política econômica, da política social e o da 
participação política – é praticamente o seu reverso: severas restrições 
à possibilidade de crescimento econômico, declínio do eixo da política 
social e impossibilidade de fazer valer a letra constitucional na esfera dos 
direitos sociais recém-concedidos e daqueles anteriormente adquiridos, e, 
finalmente, tendência ascendente no eixo da participação política. 

O impacto das reformas operadas ao longo dos anos 90 no Brasil é, 
por vezes, subestimado por avaliações apressadas que tendem a sugerir 
uma substituição do Estado pelo mercado. Embora possa ter ocorrido 
um enfraquecimento do Estado, no caso brasileiro é surpreendente a 
recomposição que se opera, tanto no plano das iniciativas estatais quanto 

no da resposta dos atores priva-
dos em termos de readaptação e 
reconstrução da representação dos 
interesses privados. 

Uma das alterações fundamen-
tais consistiu precisamente no fato 
de que a lógica de atuação do Es-
tado, anteriormente pautada pelos 
limites de uma economia fechada 
e pela expansão de seu domínio 
em face do mercado, vê-se agora 
atravessada pela lógica do mercado. 
Nesse processo, o Estado se reequi-
pa em função da possibilidade de 
implementação da política econô-
mica, eixo que subordina todas as 
demais dimensões de sua atuação 
em outros domínios, inclusive a 
própria dinâmica da política. O 
Executivo emerge como o cerne de 
toda a reordenação que se opera no 
ambiente institucional, cuja carac-
terística central é a redefinição do 
papel estratégico do Estado diante 
dos atores organizados e destes 
entre si. 

Essa reconfiguração do papel 
relativo do Estado e dos atores so-
ciais, em suma, tem a sua dinâmica 
marcada pelo fato de que, a partir 
do eixo preponderante da política 
econômica, se redefinem as modali-
dades de intervenção, interpondo-se 
o mercado como o fundamento 
das relações no interior do próprio 
aparelho estatal, deste com relação 
à sociedade e entre os principais 
atores organizados. 

São dois os pilares da nova mo-
dalidade de intervencionismo estatal 
nos anos 1990: abertura comercial e 

O Estado se constrói  

a partir de sua capacidade  

de intervenção



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

94



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

95janeiro•fevereiro•MarÇo 2010

privatização, vinculados pelo eixo da 
estabilização econômica que, por seu 
turno, lhes confere sentido. De um 
lado, a abertura da economia, em 
função da dinâmica da competiti-
vidade seletiva, leva a uma reconfi-
guração do capitalismo doméstico, 
sobretudo no âmbito industrial, 
com o influxo de capital estrangei-
ro, o deslocamento de atividades 
e a reestruturação da propriedade 
em vários setores por meio de um 
processo extremamente intenso 
de fusões e aquisições. De outro 
lado, a privatização opera como 
um vetor para a apropriação do 
patrimônio público pelos circuitos 
globalizados do capital, sobretudo 
em segmentos que demandam for-
tes investimentos e o componente 
tecnológico de ponta é elemento 
essencial. Ambos os pilares prove-
em os insumos para a política de 
estabilização levada a cabo pelo 
Executivo, propiciando a este últi-
mo um papel de mediação estraté-
gica que se materializa, em última 
análise, na política regulatória.

No cenário de desconstrução 
da era Vargas que coincide com 
um processo expansivo de direitos 
políticos e sociais consagrados pela 
Constituição de 1988 e, simulta-
neamente, de crise do Estado, a 
estrutura corporativa se afigura 
talvez como a mais durável e estável 
das instituições republicanas, em 
função mesmo de sua capacidade 
de adaptação flexível. Situa-se, por-
tanto, como uma espécie de matriz 
institucional para as reformas, na 

dinâmica da mudança/permanência 
que tende a caracterizar os proces-
sos de transição no Brasil.

NOVAS INTERFACES  
PúBLICO/PRIVADAS 

Três aspectos chamam a aten-
ção em relação às novas caracte-
rísticas do Estado e suas relações 
com a sociedade no período mais 
recente que corresponde à chegada 
ao poder do Partido dos Trabalha-
dores com a eleição do presidente 
Lula: em primeiro lugar, a criação 
ou a reativação de fóruns voltados 
à formulação de diretrizes de po-
líticas em diferentes âmbitos com 
participação de segmentos da socie-
dade, aí incluídos aqueles ligados 
aos setores produtivos privados; 
em segundo lugar, uma aparente 
ocupação de posições de destaque 
no âmbito das elites dirigentes 
estatais por contingentes oriundos 
do sindicalismo; finalmente, o fato 
mesmo de os setores sindicais te-
rem se tornado sócios do modelo 
de capitalismo em virtude do papel 
cada vez mais central que os fun-
dos de pensão sindicais jogam na 
dinâmica financeira e no suporte 
a atividades de fomento ao desen-
volvimento. 

Essas tendências indicariam, de 
um lado, um movimento na demo-
cratização do acesso ao aparelho de 
Estado em diversas de suas instâncias 
e, de outro, uma possível inclusão 
dos interesses do trabalho no fun-
cionamento do regime produtivo 
do país.

Na primeira das vertentes aci-
ma apontadas, cumpre salientar os 
núcleos voltados à participação da 
sociedade civil na identificação de 
prioridades de políticas públicas e 
formulação de diretrizes em diver-
sas áreas. Nessa direção, podem ser 
mencionadas as instâncias mais for-
temente institucionalizadas desde o 
início do governo do PT, por vezes 
confundidas como o retorno a prá-
ticas de corte autoritário, mas que 
em nada replicam a modalidade de 
arranjos corporativos instaurados 
durante o Estado Novo, embora se 
reportem à tradição consultiva que 
estava na base do corporativismo 
do período Vargas. 

Essas iniciativas se somariam ao 
papel central desempenhado pela 
própria estrutura de representação 
de interesses do empresariado ao 
longo do tempo na direção do 
exercício da coordenação econômi-
ca. De outro lado, mais situada na 
vertente de espaços de participação 
inaugurados pelo PT com a criação 
dos orçamentos participativos, esta-
ria a reativação de um mecanismo, 
também existente desde os anos 
1940, de realização das conferências 
de políticas públicas. 

Dessa forma, numa linha de 
criação de vantagens institucio-
nais comparativas em termos da 
articulação entre o Estado e o 
setor privado, mas fruto de uma 
iniciativa do primeiro e refletindo 
a necessidade de modalidades mais 
amplas de interlocução com a 
sociedade civil como um todo no 
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novo modelo desenvolvimentista, 
foi criado o CDES (Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social). Longe de replicar fórmulas 
antigas e supostamente autoritárias 
características do período em que 
a estrutura corporativa oficial foi 
implantada, esse núcleo tem funcio-
nado como um órgão de natureza 
consultiva para a formulação de 
diretrizes para as políticas de de-
senvolvimento. Além do CDES, foi 
criado também, em abril de 2004, 
o Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Industrial (CNDI), órgão 
encarregado da implementação dos 
principais pontos da Agenda de 
Desenvolvimento. 

O CNDI é apresentado como 
um órgão consultivo que é respon-
sável por determinar as diretrizes do 
desenvolvimento industrial do país, 
ao qual cabe subsidiar a formulação 
de políticas públicas voltadas ao 
desenvolvimento industrial, às ati-
vidades de infraestrutura, à norma-
lização de medidas que permitam 
maior competitividade das empresas 
e ao financiamento das atividades 
empreendedoras. Entre os aspectos 
da atuação do CNDI voltados à 
coordenação do desenvolvimento 
figura um plano para investimento e 
inovação sistêmica em indústrias de 
bens de consumo durável, além do 
estabelecimento de vínculos entre 
agências governamentais, univer-
sidades e instituições de pesquisa 
para parcerias com a utilização dos 
fundos setoriais do Ministério da 
Ciência e Tecnologia. 

Finalmente, em dezembro de 2004 foi criada também uma agência 
executiva – a ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial) – 
voltada à implementação das políticas na área em questão. A Agência tem 
por finalidade “executar e articular ações e estratégias da política industrial 
por meio do apoio ao desenvolvimento do processo de inovação e do 
fomento à competitividade do setor produtivo”.

Assim, no âmbito das atividades de desenvolvimento, além das ini-
ciativas de apoio ao setor privado, pode-se apontar a preocupação com 
a criação de condições institucionais a longo prazo, sobretudo aquelas 
relativas ao estabelecimento de relações com o setor privado, centradas 
nas atividades de coordenação e concertação. Observa-se a retomada, no 
cenário pós-reformas, de uma trajetória específica de desenvolvimento fun-
dada numa modalidade de intervencionismo estatal que inova, mas que tem 
uma linha de continuidade com o desenvolvimentismo estatal do século 
XX. Em resumo, a transição imposta pelas reformas parece se consolidar 
em termos de um arranjo institucional flexível quanto às relações Estado/
setor privado, com novos fóruns de concertação e uma estrutura asso-

Estudos recentes sugerem 

uma progressiva ocupação do 

aparelho de Estado por setores 

do sindicalismo em cargos de alto 

nível
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ciativa mais moderna, calcada nas 
estruturas corporativas do período 
desenvolvimentista.

As conferências nacionais de 
políticas públicas aparecem como 
um segundo tipo de articulação do 
Estado com a sociedade civil, tanto 
no sentido de se constituir um canal 
de participação corretivo das limi-
tações da democracia representativa 
nos interstícios eleitorais produzindo 
consensos e prioridades substantivas 
quanto em termos do próprio nexo 
entre as propostas surgidas desses 
fóruns e a atividade legislativa. 
Dados preliminares de pesquisa 
em curso dão conta de algumas das 
novas tendências, já confirmadas 
quanto à incidência e ao papel das 
conferências nos períodos recentes 
que correspondem aos governos do 
PT, embora ainda por se verificar no 
que diz respeito ao nexo entre estas 
e a produção legislativa (Santos e 
Pogrebinschi, 2009). 

Assim, segundo a referida pes-
quisa, as conferências nacionais 
de políticas públicas constituem 
um mecanismo de mobilização da 
sociedade civil voltado ao estímu-
lo à participação e à deliberação 
no sentido de fornecer diretrizes 
para a formulação de políticas 
públicas. Precedidas por várias 
etapas nos níveis municipais, esta-
duais e regionais, as conferências 
nacionais agregariam as delibera-
ções precedentes, produzindo, num 
documento final, as diretrizes em 
determinadas áreas de políticas. 
Acionadas pela primeira vez em 

1941 e editadas 12 vezes até 1988, 
apenas a partir de então ganham 
expressão, com um número de 80 
conferências realizadas até 2008, das 
quais, efetivamente, 73 foram de fato 
deliberativas e normativas. A saúde 
foi o tema pioneiro e mais frequente 
nas conferências realizadas até 1988, 
mas correspondem a apenas 27% do 
total das conferências até o presente. 
A partir de 1988, ganham expressão 
a temática dos direitos humanos 
(com 11 conferências, representando 
15% do total), das minorias (oito 
conferências), meio ambiente (cin-
co), economia e desenvolvimento 
(quatro) e educação (duas). 

Importante salientar que, do 
total das 73 conferências realizadas 
a partir de 1988, 64% ocorreram 
após o governo Lula, secundado 
por 25% no governo Fernando 
Henrique. Do conjunto de temas 
tratados nas diferentes conferên-
cias de todo o período, 97% foram 
abordados nos seis anos de governo 
Lula. O mais expressivo, resumindo 
de maneira bastante apressada os 
resultados preliminares da pesquisa 
no campo da produção legislativa, 
é o fato de que os dados revelam 
uma tendência a um aumento sem 
precedentes, a partir do exercício 
da Presidência Luís Inácio Lula da 
Silva, tanto do número de projetos 
que tiveram tramitação iniciada na 
Câmara (1.523) quanto no Senado 
(510). Houve ainda 170 PECs (pro-
jetos de emenda constitucional), 
177 leis (aprovadas) e seis emendas 
constitucionais (aprovadas), todas 

relacionadas aos temas tratados nas 
conferências. 

Apresentando por comparação 
os dados relativos aos governos 
anteriores, com certa expressão 
apenas no período de Fernando 
Henrique Cardoso em temas liga-
dos, sobretudo, à saúde, o estudo 
sugere a importância das práticas 
participativas e deliberativas no 
funcionamento contemporâneo da 
democracia brasileira.

N
um outro veio, estudos recentes 
(D’Araujo, 2009) sugerem uma 
progressiva ocupação do aparelho 
de Estado por setores do sindi-
calismo em cargos de alto nível. 
Argumentam ainda no sentido da 
importância dos fundos de pensão 
na nova dinâmica do capitalismo 
brasileiro, tanto do ponto de vista 
de recursos com os quais o Estado 
passa a contar para o investimen-
to em atividades produtivas e de 
desenvolvimento (Santana, 2008; 
2008a) quanto no sentido de tornar 
os setores sindicais sócios da dinâ-
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mica financeira (Jardim, 2009). A se 
basear nos dados dessas pesquisas, 
isso corresponderia à constatação 
de uma tendência à maior demo-
cratização do Estado mediante 
a efetiva incorporação da perna 
sindical que fora alijada, em termos 
reais, quando da criação de um 
corporativismo de cunho bifronte 
nos anos 1930 e 1940. 

A pesquisa realizada por D’Arau-
jo revela informações bastante sig-
nificativas sobre o que a autora 
denomina de “dirigentes públicos” 
no âmbito da burocracia do Estado. 
A principal constatação é a alta pro-
porção de sindicalizados vinculados à 
CUT e filiados ao PT nos cargos de 
Direção e Assessoramento Superiores 
(DAS) de mais alto nível. Os dados 
têm sido apresentados, sobretudo em 
debates de cunho jornalístico, como 
uma evidência acerca dos perigos da 
partidarização do aparelho do Estado 
após a instauração do governo do 
PT na esfera federal, principalmente 
pelo fato de que o governo Lula 
teria centralizado na Casa Civil o 
suprimento dos cargos DAS 5 e 6, 
função anteriormente mais delegada 
aos ministérios. 

Mas, independentemente da 
centralização e do fato de a Presi-
dência ser ocupada por um petista, 
o estudo sugere tratar-se de um 
processo de mais longo prazo que 
foi se consolidando a partir de uma 
relação histórica da CUT com o 
funcionalismo público e que ten-
deria a se estabilizar qualquer que 
fosse o partido no governo. Assim, 

vista em perspectiva, sugiro que essa 
tendência poderia ser antes inter-
pretada na direção de uma possível 
compensação na composição tra-
dicional das elites dirigentes, mais 
fortemente marcadas, ao longo do 
tempo, pela presença de setores 
oriundos das oligarquias regionais 
e pelos interesses ligados ao patro-
nato ou aos setores rurais. 

A
s informações mais relevantes deste 
estudo se referem, por exemplo, 
ao fato de que esses funcionários 
são altamente qualificados e es-
tariam longe de se constituir em 
redutos clientelistas, sendo ma-
joritariamente recrutados dentro 
do próprio serviço público federal 
(65%). Trata-se de indivíduos com 
alto nível de escolaridade, experi-
ência profissional diversificada e 
que, além disso, fizeram carreira 
acumulando posições anteriores de 
DAS. Na direção aqui apontada de 
uma democratização das relações 
Estado/sociedade ou de um aden-

samento das relações com setores 
organizados da sociedade civil, o 
estudo de D’Araujo revela que os 
membros dessa elite dirigente têm 
alto engajamento cívico e participa-
ção: mais de 40% do grupo têm fi-
liação sindical (45%) e envolvimento 
com movimentos sociais (46%) e 
cerca de 30% têm participação em 
conselhos profissionais e de gestão 
(D’Araujo, 2009:53).

A pesquisa focalizou separada-
mente um grupo de dirigentes de 
fundos de pensão com o intuito de 
qualificar a presença de sindicalistas 
e filiados a sindicatos entre tais fun-
cionários. O foco foi a composição 
da diretoria executiva e do conselho 
fiscal dos três maiores fundos de 
pensão: Previ (Banco do Brasil), 
Petros (Petrobras) e Funcef (Caixa 
Econômica Federal). Os dados de 
fato revelam que, se a presença de 
sindicalizados na gestão desses fun-
dos sempre foi alta, ela teria aumen-
tado no governo Lula, situando-se 
em mais de 50% no caso dos dois 
primeiros fundos. Seria expressiva 
também a taxa de filiação a partidos 
(27%), no caso ao PT (D’Araujo, 
2009: 74-76).

Outro trabalho recente se de-
bruça mais detalhadamente no 
estudo da dinâmica dos sindicatos 
e dos fundos de pensão no regime 
produtivo brasileiro, indicando que 
estes teriam um papel central na 
domesticação da modalidade de 
capitalismo vigente no país (Jar-
dim, 2009). A pesquisa de Jardim 
também apresenta informações 
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relevantes que, somadas às consta-
tações antes apresentadas, conferem 
um novo significado à natureza do 
modelo de capitalismo que se obser-
va no Brasil. Em poucas palavras, os 
dados apresentados por esta pesquisa 
indicam a tendência a uma efetiva 
incorporação dos interesses dos 
sindicatos na dinâmica financeira 
do novo modelo mediante a atuação 
dos fundos de pensão. 

Assim, em seguida a um movi-
mento inicial empreendido em 1996 
pelo sindicato dos empregados do 
Banco do Brasil, a partir dos anos 
2000, observa-se que os empregados 
da telefonia, do setor petrolífero, 
bem como os dirigentes das princi-
pais centrais sindicais (CUT, CGT e 
FS), pressionam na direção da cria-
ção de fundos de pensão para seus 
afiliados, reivindicando também 
participação nos conselhos dessas 
instituições. 

O estudo sugere como, ao lon-
go do tempo, foram sendo firmados 
interesses comuns entre os líderes 
do PT, os dirigentes sindicalistas e 
os setores financeiro e industrial. Os 
sindicalistas teriam passado por um 
processo de reconversão, levando-os 
a participar da governança corpo-
rativa de maneira tal a controlar a 
ação desenfreada dos financistas e 
rentistas, as centrais sindicais in-
vestiram na formação de gestores 
de fundos de pensão, além de esta-
belecerem redes com universidades, 
centros de pesquisa, consultorias e 
instituições do mercado financeiro 
(Jardim, 2009: caps. II e III).

Lado a lado à atuação dos sin-
dicalistas, a ação de Lula, principal-
mente após a sua eleição e já à frente 
do governo em 2003, foi no sentido 
de uma maior aproximação com o 
setor financeiro. Esse movimento se 
iniciou com a Carta aos Brasileiros 
no período eleitoral e uma histórica 
visita à Bolsa de Valores de São Pau-
lo, ainda em 2002. Em seguida, hou-
ve uma série de medidas, tais como 
o Projeto Parceria Público/Privada, 
o Programa Nacional do Microcré-
dito, a criação do Banco Popular, a 
participação dos trabalhadores no 
mercado acionário e outras ações 
voltadas à inclusão social pela via 
do mercado e, mais especificamen-
te, ao que a autora denominou de 
“bancarização das classes populares” 
(Jardim, 2009: cap. V). 

Finalmente, num interessante 
quadro acerca da evolução do pen-
samento sindical sobre fundos de 
pensão, a autora mostra como as 
posições passaram de um simples 
favorecimento à seguridade social 
nos anos 1970, a partir de uma 
postura extremamente crítica aos 
fundos de pensão criados em 1980, 
para outra visão mais amena. Nes-
se caso, surgiu a visão de que os 
fundos poderiam se constituir num 
campo de atuação dos sindicatos 
no primeiro governo Fernando 
Henrique. Da mesma forma, há 
ainda a visão sobre a necessidade 
de se ampliar o mercado de fundos 
de pensão com a gestão via sindica-
tos no segundo governo FHC, até 
chegar, no primeiro governo Lula, 

à posição mais claramente identi-
ficada com uma visão dos fundos 
como instrumento de inclusão so-
cial e luta contra uma modalidade 
desregulada de financeirização 
(Jardim, 2009: 150). 

P
ode-se estabelecer um paralelo entre 
o movimento acima apontado para 
o caso dos sindicatos brasileiros e as 
alterações nas bandeiras de luta da 
social-democracia a partir de sua 
aceitação da competição eleitoral 
como instrumento de inclusão. 
Assim como na social-democracia 
europeia, a inclusão dos sindicatos 
na dinâmica parlamentar ditou a 
lógica do movimento e as priori-
dades que tiveram como consequ-
ência, a longo prazo, a criação do 
Estado de Bem-Estar, no Brasil, a 
opção por ingressar na dinâmica 
financeira pela via dos fundos de 
pensão teria redefinido as bandei-
ras de luta dos sindicatos. Teria 
também beneficiado uma visão e 
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práticas favoráveis à inclusão social nesse âmbito, lado a lado às políticas 
sociais voltadas especificamente para o combate à pobreza e redução de 
desigualdades sociais. 

CONCLUSõES

Este trabalho procurou avaliar as alterações na natureza do Estado bra-
sileiro e de suas relações com a sociedade, comparando o cenário do período 
desenvolvimentista com o ambiente institucional pós-reformas. O que teria 
mudado, por um lado, nas relações Estado/sociedade e, por outro, nas relações 
entre os poderes, com a tentativa de desconstrução dos arranjos corporativos 
da era Vargas? Mais recentemente, com a retomada de um papel mais inter-
vencionista do Estado no cenário pós-neoliberal, que adaptações teria sofrido 
o modelo instaurado por aquelas reformas e, fundamentalmente, que tipo de 
alterações na estrutura do Estado e nas relações deste com a sociedade teriam 
ocorrido com a entrada em cena de um governo de orientação mais à esquerda 
baseado num partido de bases sindicais como o PT? 

Em ambos os momentos, ressalta-se a face demiúrgica da atividade 
regulatória do Executivo que se sobrepõe a um legado institucional, 
gerando consequências não antecipadas pelos artífices institucionais. 
Conquanto se possa observar um movimento de exteriorização da ação 
regulatória em direção às arenas pública e política, incluindo o Legislativo, 

calcada na consecução de maior 
transparência e eliminação de prá-
ticas clientelistas, a preponderância 
do Executivo sobre os interesses 
privados e o mercado, bem como 
sobre os demais poderes, subsiste 
como um traço marcante de con-
tinuidade entre os dois momentos 
examinados. 

No que diz respeito às relações 
verticais Estado/sociedade, deve-se 
ressaltar que os arranjos corporati-
vos tradicionais permanecem como 
estrutura de representação de in-
teresses e mecanismo para a ação 
coletiva, ainda que predominante-
mente referidos à classe patronal. 
No que diz respeito às relações 
horizontais entre os poderes, no 
novo regime regulatório persiste o 
papel preponderante do Executivo 
vis-à-vis as agências independentes, 
sem que se tenha constituído ainda 
um sistema robusto de fiscalização 
e prestação de contas horizontal.

As reformas orientadas ao 
mercado implementadas nos anos 
1990, porém, não foram capazes de 
apagar, como pretendiam, o legado 
da era Vargas em alguns aspectos 
fundamentais para a configuração do 
capitalismo brasileiro atualmente. 
Esses aspectos se referem principal-
mente à persistência de uma matriz 
institucional, instaurada naquela 
fase, que se mostrou capaz de arti-
cular os interesses do setor privado e 
inaugurar formatos de interlocução 
entre este e o Estado, de um lado, 
e, de outro, na prevalência de uma 
legislação trabalhista que não se fle-

No novo regime regulatório 

persiste o papel preponderante do 

Executivo vis-à-vis as agências 

independentes
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xibilizou e é ainda responsável pela manutenção de direitos para os setores 
sindicalizados da economia formal. 

Por outro lado, a continuidade de trajetória se expressa também na 
presença ativa de agências criadas durante o segundo governo Vargas, como 
o BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social), que 
tem desempenhado papel fundamental no fomento às atividades produtivas 
e de desenvolvimento no país e, mais recentemente, vem expandindo seu 
raio de ação para a esfera regional.

Nesse novo contexto, pode-se dizer que o capitalismo brasileiro, por 
meio da dimensão da política e do acesso ao aparelho de Estado de um 
partido e grupos de origem sindical pela via eleitoral, adquire finalmente 
uma faceta mais social-democrata. Por outro lado, a democratização da 
vida política mediante a prática de consultas e a criação de fóruns in-
cluindo segmentos da sociedade civil atestam na direção da instauração de 
um corporativismo societal, em contraposição ao corporativismo estatal 
que teria prevalecido durante o período desenvolvimentista até finais dos 
anos 1980. As reformas orientadas ao mercado introduziram novos atores 
e novas modalidades e instâncias de regulação com a criação de agências 
fundadas no princípio da autonomia, mas não foram capazes de apagar 
a herança anterior de um Estado intervencionista e de um Executivo 
forte. Pelo contrário, as novas instituições se sobrepuseram às anteriores, 
operando atualmente num ambiente mais denso de instâncias de cunho 
regulatório, como as que foram criadas na esfera da política econômica 

e se verificam também em outras 
áreas de formulação de diretrizes 
de políticas públicas.

Assim, ao temor de uma pos-
sível “estalinização” do aparelho de 
Estado que algumas dessas tendên-
cias expressariam, segundo uma vi-
são conservadora, pode-se contrapor 
uma visão mais otimista de correção 
de rota nos rumos das relações do 
Estado com a sociedade civil no 
Brasil. Apenas quando se adota um 
olhar temporal mais de longo prazo, 
menos colado na conjuntura, é pos-
sível fazer sentido das novas tendên-
cias. É nesse sentido que sugerimos 
um processo de democratização das 
relações Estado/sociedade marcado 
pela multiplicação das práticas de 
consulta e participação da sociedade 
civil, pela ocupação progressiva do 
Estado por segmentos de elites do 
movimento sindical e, finalmente, 
pela incorporação de seus interesses 
na dinâmica do regime produtivo 
por meio dos fundos de pensão, o 
que seria responsável por conferir 
uma faceta, senão social-democrata, 
menos selvagem e excludente ao 
capitalismo brasileiro.

Partes deste artigo reproduzem a reflexão 
empreendida pelo autor num texto ante-
rior sobre o Executivo, o corporativismo, 
a construção do Estado e também sobre o 
marco regulatório e o papel das agências na 
configuração das relações Estado/sociedade 
no Brasil, aqui atualizadas em termos de ten-
dências recentes. Ver Boschi, R. e Lima, M. R. 
“O Executivo e a Construção do Estado no 
Brasil: do Desmonte da Era Vargas ao Novo 
Intervencionismo Regulatório” IN Vianna, L. 
W. (2002) A Democracia e os Três Poderes no 
Brasil. Belo Horizonte, Ed. UFMG.

rboschi@iuperj.br
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NOTAS

também para se entender o espaço institucional sobre 
o qual a nova ordem urbano-industrial se erige no 
Brasil pós-1930. Alguns trabalhos discutiram a herança 
corporativa da fase desenvolvimentista em termos 
da superação ou não dos padrões preexistentes de 
relacionamento Estado/sociedade, se perguntando 
sobre o fim da era Vargas (Almeida, 1994; Tápia, 
1994; Cardoso, 1999; Diniz e Boschi, 2000). 

3. A ideia de um corporativismo bifronte, expressa 
nas assimetrias entre as estruturas de representação 
de interesses da classe patronal por contraste à 
classe trabalhadora, é bem salientada na literatura 
que identifica a existência de uma estrutura oficial 
de representação e uma estrutura paralela para 
o caso da classe patronal (Diniz e Boschi, 1989; 
1993; 2000; Leopoldi, 2000).

1. Estudos comparativos recentes sobre os padrões 
de desenvolvimento no Brasil têm reiterado essa 
tendência como um fator positivo na industria-
lização (Kohli, 2004).

2. Para além dos reparos que pudessem ser feitos à 
interpretação do período, uma breve revisitação ao 
corporativismo da era desenvolvimentista seria útil 
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Felliniana

Um gato não é brinquedo
muito menos bibelô
ou enfeite extravagante
com pelos, bigode e garras.
Gato se move com cautela
nessa floresta canina
de skates, patins e motos
e pitbuls sem coleiras.
A alma felina despreza
multidões, bandos, milícias
pagodes e shows de rock
comícios e procissões.
Gato preza a solidão
os pátios conventuais
histórias de Karen Blixen
e tangos de Piazzolla.

I

Porque, no fundo, Pessoa,
gato é igual poeta:
também não passa 
de um fingidor.II

I

Luiz Carlos Saroldi Escritor

lcsaroldi@oi.com.br
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De vez em quando, porém,
bichano se mete a besta:
salta, corre, dilacera
inimigos virtuais
– mas na verdade pratica
exercícios marciais.
O dono se surpreende
com as artes de seu gatinho
e nem percebe que hospeda
um peludo monge zen
que come, dorme e medita
em qualquer canto maneiro
mas tudo sente e fareja 
no tal caminho do meio.

II
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Segundo o International Strategy for Disaster Reduction, órgão das Na-

ções Unidas na área de prevenção de desastres, em torno de 49 mi-

lhões de brasileiros foram afetados por desastres de 1974 a 20031.  

 
Estes dados correspondem somente às ocorrências associadas aos fenômenos natu-
rais: infestações por insetos, epidemias, terremotos, incêndios florestais, temperaturas 
extremas (frio ou calor intenso), secas, tempestades, alagamentos e deslizamentos. 
Estatísticas sobre outros tipos de desastres estão pulverizadas em dezenas de bases 
de dados públicas e privadas, não sendo possível saber com precisão o quanto a 
sociedade brasileira é afetada por estas ocorrências adversas. Os acidentes de trans-
porte terrestre, por exemplo, mataram 35.155 pessoas em 2006 (MS, 2009), segundo 
dados preliminares do Ministério da Saúde. Neste mesmo ano o Instituto de Pesquisas 
Econômicas Aplicadas (IPEA, 2009) estimou o impacto econômico dos acidentes de 
transporte em 24,6 bilhões de reais por ano.

Este quadro, mesmo que incompleto, apresenta matizes nefastos que mesmo 
o cidadão comum, privado de conhecimentos técnicos sobre o assunto, é levado a 
comover-se. Os desastres invadem nossas casas pelos telejornais, mídia impressa e 
internet todos os dias, em doses cavalares. Curiosamente a resposta social não tem a 
mesma proporção do problema. 

O desafio reside na complexidade do tema – quando nos referimos à defesa e se-
gurança civil, abordamos, na prática, quase todos os problemas de funcionamento de 
uma sociedade. Torna-se tarefa de grande monta identificar as origens dos desastres, 
as medidas cabíveis de prevenção e os atores sociais responsáveis (em especial as 
esferas do poder público). 

A DiMENSÃo iNDiViDUAl
Na impossibilidade de reagir adequadamente, a sociedade se adapta, mesmo sob 

níveis alarmantes de insegurança – é da natureza humana e por aqui este processo de 
racionalização resultou na construção de papéis deformados para o cidadão e o estado 
no trato dos assuntos de defesa e segurança civis. O cidadão, pagador de impostos, 
se entende como “cliente” dos serviços prestados por uma grande organização, o 
Estado. Como a carga de impostos no Brasil é substancial o “cidadão-cliente” espera 
que os serviços prestados sejam de boa qualidade. Como nem todos o são2, o Estado 
brasileiro passa a ser percebido como a expressão da incompetência e o repositório 
de todos os males da nação, sem maiores considerações.

ONTEM
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Este modelo simplista mascara o peso das responsabilidades individuais na constru-
ção da segurança coletiva, identificando o cidadão sempre como vítima, portador de 
direitos desrespeitados, quando na verdade, por vezes, ele assume o papel de agressor 
dos outros e/ou de si próprio Não faltam exemplos. O Brasil está entre os países de 
trânsito mais violentos no mundo, e chegou a ocupar o 3° lugar em mortes por 100.000 
habitantes (WHO, 2004), atrás apenas de El Salvador e República Dominicana. Somente 
6,8% dos acidentes ocorridos em estradas federais são causados por defeito na via ou 
no veículo e a maior parte deles ocorre durante o dia, em trechos de linha reta e com 
tempo bom (DPRF, 2009). A despeito da legislação atualizada e das campanhas de 
educação para o trânsito, há motoristas que matam e morrem, por que em boa parte 
assim decidiram, usando o seu livre arbítrio. 

Em resposta são comumente exigidos do Estado rigor e ampla atuação fiscalizadora, 
para coibir ação dos agressores. Falta-nos a compreensão de que num país de dimen-
sões continentais, esta estratégia está fadada ao insucesso. Haverá sempre um quinhão 

de território oculto aos olhos dos entes públicos. E precisaremos de legiões 
de policiais, fiscais e inspetores para aplicarem multas, removerem pessoas 
ou aceitarem propinas para não fazê-lo. Nestes amontoados anormais de 
gente em que vivemos, as cidades inchadas e varizentas que chamamos de 

metrópoles, estão esparramadas teias de interdependência pouco óbvias onde nos 
revezamos consciente ou inconscientemente nos papéis de vítima e agressor. 

Neste ponto da discussão nos vemos caminhando sobre a corda bamba – lá embaixo, 
não se vê a luz: apenas os contornos do abismo das paixões ideológicas. Respiramos 
e prosseguimos cuidadosamente para que este artigo não se limite às discussões 
“esquerda-direita, esquerda-direita” em que encontramos, do lado direito do ringue a 
linha do “blame the victim” e do lado esquerdo “a culpa é do Estado”3. 

O “blame the victim” está no centro das discussões nos Estados Unidos da Amé-
rica. O culto ao trabalho duro que resulta em prosperidade inconteste faz do pobre 
necessariamente um indolente, o preguiçoso perdedor, cuja proteção e o apoio por 
parte do Estado é uma injustiça com quem trabalha. Programas sociais não resolvem o 
problema – o agravam, pois estimulam a reprodução deste comportamento parasitário, 
e o conseqüente aumento da massa de desvalidos, que consumirão parcela ainda maior 
de recursos, obtidos pelo aumento de impostos (sobre a renda de quem trabalha). 
Republicanos são a favor, os democratas contra. No Brasil seria o equivalente a dizer 
que a culpa de um desabrigado, vítima de deslizamento de terra, é dele mesmo, por 
ter construído sua casa numa área de risco.

Do outro lado do ringue está a visão francesa – a culpa é sempre do Estado. Os 
estudiosos se debruçam essencialmente sobre como o processo de marginalização se 
dá, e como desenvolver programas de inclusão. Dentro da idéia de que o Estado tem 
culpa, não cabem aos cidadãos qualquer parcela sobre a direção dos seus destinos e o 
que deve determinar o sucesso das políticas sociais é, além da competência estatal, a 
quantidade de pessoas que são suportadas. A direita se concentra, neste caso, em discutir 
quem são os “verdadeiros franceses”, aqueles que de fato tem direito ao cobertor, cada 
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vez mais curto. A esquerda defende a universalização de acesso, incluindo imigrantes 
residentes no país. No Brasil, a universalização de direitos não é ponto de discussão 
e assim, a visão francesa, diria por aqui: o afortunado do parágrafo anterior é vítima 
do Estado, que não deu a ele educação (para distinguir os riscos que corria) ou renda 
suficiente (para que ele construísse a sua casa em lugar melhor). E em última instância 
o Estado deveria ter impedido que ele construísse sua casa numa área de risco.

Me atrevo, neste ponto, a oferecer uma “terceira via”. A polarização do tema não é 
saudável e ambas posturas podem ser rechaçadas por uma breve reflexão. Se a culpa 
é do indivíduo, então deveríamos reconhecer uma sociedade de condições igualmente 
excelentes de saúde, educação e acesso aos bens materiais e culturais. E se todos tem 
acesso às mesmas oportunidades, o sucesso ou fracasso está circunscrito à esfera do 
livre arbítrio, da índole e da competência individuais. Sabemos todos que isto não é 
verdade, especialmente no Brasil, o país das desigualdades.

Se por outro lado a culpa é do Estado, nos vemos encarcerados numa realida-
de ainda mais dura. Nossas opiniões, nossas escolhas e em última instância, nossos 
votos, não servem para nada. Não seremos mais ou menos felizes pela forma como 
conduzimos a vida, como decidimos – estamos todos fadados a um mesmo destino 
irremediavelmente padronizado, com leves diferenças. Se um cidadão parar o carro 
na Ponte Rio-Niterói e saltar dali para as águas da Baía de Guanabara, a culpa é da 
Prefeitura do Rio de Janeiro (ou seria de Niterói?) por não tê-lo impedido de atentar 
contra a própria vida.

A DiMENSÃo iNSTiTUCioNAl
Somos impelidos irremediavelmente a perceber que há razão e erro em ambos 

os lados. Análises pormenorizadas são necessárias. Caso a caso poderemos perceber 
cidadão e Estado cooperando ou se revezando na construção das catástrofes que po-
voam o noticiário. Se já exploramos a dimensão individual na gestão do risco, é hora 
de fitar as colunas do Estado em busca das fissuras institucionais.

A ineficácia do poder público está ligada a três fatores bem definidos – articulação 
deficiente, abordagem limitada e corrupção endêmica. De modo geral os entes públicos 
não percebem que as ameaças são, por natureza, multidisciplinares e espacialmente 
distribuídas segundo mecanismos próprios, não respeitando limites de jurisdição po-
lítica ou as divisões de trabalho entre secretarias. A República Federativa do Brasil é 
por constituição, segmentada e incapaz de lidar com as ameaças sem a mandatória 
articulação proporcionada por um sistema – no caso em questão, ele até existe, mas 
carece da devida articulação. Atende pelo nome de SINDEC. 

O SINDEC foi criado pelo Decreto nº 97.274, de 16/12/1988, reorganizado em 1993 
e na presente data conta com o Decreto nº 5.376, de 17/02/2005 como seu último 
marco legal. O sistema é composto por diversos órgãos e entidades da administração 
pública federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, entidades privadas 
e a comunidade, responsáveis pelas ações de defesa civil em todo o território nacional 
(BRASIL, 2005).
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A elaboração de políticas e diretrizes cabe ao Conselho Nacional de Defesa Civil 
(CONDEC). A coordenação cabe à Secretaria Nacional de Defesa Civil (SEDEC), ór-
gão pertencente ao Ministério da Integração Nacional. Os principais componentes 
do sistema são as coordenadorias regionais, estaduais e municipais de defesa civil, 
que deveriam atuar como elementos de ligação entre os diversos atores envolvidos 
nas ações de prevenção, preparação e resposta aos desastres, além das atividades de 
reconstrução – ações determinadas pela Política Nacional de Defesa Civil (PNDC)4 – 
espinha filosófica do setor.

A coordenadoria municipal (COMDEC) é considerada o elemento primordial do siste-
ma na medida em que está em contato mais próximo com o cidadão e com a realidade 
que contextualiza a ocorrência do desastre. Trata-se do ponto focal, componente sobre 
o qual a estrutura de resposta deveria ser expandida quando os danos decorrentes 
de uma catástrofe consumada ou na iminência de acontecer, extrapolem ou possam 

extrapolar a capacidade de resposta local, exigindo ajuda externa. 
A questão central, neste ponto é: a relação entre os diversos componen-

tes do SINDEC é essencialmente cooperativa. Não existem mecanismos que 
determinem a escalada obrigatória das ações em tempo de crise e não há 

vínculo de subordinação entre os elementos componentes, nem mesmo em situação 
de desastre5. Este modo de operação resulta em grandes catástrofes, como a epidemia 
de dengue experimentada pelo Rio de Janeiro em 2008. A atuação das diversas esferas 
de governo careceu da celeridade e coordenação necessárias. Houve atrito entre os 
níveis de governo envolvidos, resultando na ativação tardia do gabinete de crise e 
permitindo que a doença atingisse patamares elevados e evitáveis6. 

Quanto ao nível operacional, a desarticulação é proporcionada pelo confronto 
entre diferentes culturas e doutrinas operacionais que se encontram na ocorrência de 
um desastre. Polícias civis e militares, corpos de bombeiros, forças armadas, órgãos 
públicos, entidades privadas e a própria comunidade possuem modos de ver e agir 
diferenciados, e corriqueiramente são incapazes de reconhecer posições de liderança 
baseadas em valores e conceitos alheios às suas realidades e saberes7. E no Brasil há 
um agravante – nem mesmo os corpos de bombeiros, entes estaduais, compartilham 
da mesma doutrina operacional.

Sobre a limitação da abordagem é possível afirmar que esta se divide em dois 
aspectos. O primeiro é a amplitude restrita de ação, limitada, mormente, às ações de 
resposta aos desastres, em detrimento das ações de prevenção. Isto se dá em virtude 
dos instrumentos legais utilizados para o gerenciamento de desastres – a Notificação 
Preliminar de Desastres (NOPRED) e a Avaliação de Danos (AVADAN) – documentos 
expedidos pelas autoridades municipais de Defesa Civil, que comunicam os danos e 
prejuízos, prováveis ou já ocorridos, para as instâncias superiores do SINDEC, mas que 
usualmente são empregados apenas quando os desastres estão consumados. 

O segundo é a natureza restrita dos desastres combatidos. A Codificação de Desas-
tres, Ameaças e Riscos (CODAR) utilizada pela Secretaria de Nacional de Defesa Civil 
tipifica centenas de desastres diferentes, agrupados em três grandes categorias: naturais 
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(produzidos por fenômenos e desequilíbrios da natureza), humanos (resultantes de 
ações ou omissões humanas) e mistos (resultam da interação de fenômenos naturais 
com atividades humanas)8. 

A título de ilustração, vejamos a subcategoria “desastres humanos de natureza social, 
relacionados com convulsões sociais” (CODAR-22.2). Nela podemos observar ocorrên-
cias como “banditismo e crime organizado” (22.212), “colapso do sistema penitenciário” 
(22.214), “tráfico de drogas intenso e generalizado” (22.210) e “infância e juventude 
marginalizadas e menores carentes” (22.206)9, desastres que nos são, infelizmente, 
familiares. Observemos em seguida as estatísticas da Subsecretaria de Defesa Civil do 
Município do Rio de Janeiro para o primeiro semestre de 2009. 

Constatamos que a atuação da defesa civil do município do Rio de Janeiro é 
bastante limitada em comparação com o previsto pela PNDC, onde está explicitado 
o compromisso com a segurança global da população. Estas mesmas limitações 
se reproduzem em outros municípios do país e refletem uma filosofia dissonante 
daquela que está legalmente instituída. Não se espera que as Coordenadorias de 
Defesa Civil combatam, por exemplo, o crime organizado ou a poluição do ar. Mas, 
segundo o Decreto nº 5.376, elas deveriam cumprir o seu papel de articulação 
das instâncias do poder público e da sociedade civil em torno de questões como 
essa – seriam os maestros das políticas integradas que se relacionassem à defesa 
e segurança das populações. 

A origem do problema, neste caso, encontra-se intimamente relacionada à história 
da Defesa Civil no Brasil. O surgimento de uma estrutura dedicada à gestão de desas-
tres, concebida para a proteção da população civil, ocorreu com a criação do Serviço 
de Defesa Passiva Antiaérea pelo Decreto-Lei N° 4.098 de 13 de maio de 1942, com o 
ingresso do país na Segunda Guerra Mundial. Não obstante serem muitíssimo impro-
váveis, os ataques aéreos foram considerados ameaças, e as medidas julgadas cabíveis 
foram tomadas, sob a nítida inspiração da Defesa Civil britânica (“Civil Defense”). O 
decreto-lei instituiu tarefas específicas de instrução, proteção contra gases, remoção 
de intoxicados, enfermagem, vigilância aérea, prevenção e extinção de incêndio, lim-
peza pública, desinfecção, policiamento, fiscalização da execução de ordens além de 
construção de trincheiras e abrigos de emergência10. 

À época os cariocas viveram parte da experiência britânica em treinamento e pre-
paração para bombardeios, além da desconfiança e do medo associados à rede de 
espionagem alemã. Mimetizando o procedimento britânico, foram realizados blecau-
tes na cidade do Rio buscando privar possíveis submarinos inimigos de referências 
para a navegação visual e aproximação de terra. Ainda em 1942, sob o comando da 
primeira-dama Darcy Vargas, foi criada a Legião Brasileira de Assistência, que congre-
gava mulheres engajadas em atividades assistenciais relacionadas à guerra, incluindo 
a Defesa Passiva Antiaérea. De um modo geral assemelhava-se ao “Women Voluntary 
Service” da Grã Bretanha. Em 1943 a Defesa Passiva ganhou a denominação de Serviço 
de Defesa Civil e em 1946 toda a estrutura montada foi extinta, encerrando o ciclo 
inicial de formação do setor no Brasil.
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A inserção do Brasil na cultura operacional da “Civil Defense”, explica porque o 
trabalho da Defesa Civil está centrado tradicionalmente em áreas como desabamen-
tos, incêndios e socorro às populações desabrigadas – tarefas ordinárias no cenário 
dos ataques aéreos aos centros urbanos ingleses. Explica também porque o setor está 
mais intimamente ligado aos Corpos de Bombeiros, a despeito do papel mais amplo 
que deveria assumir segundo a legislação em vigor, mais moderna, onde secretarias 
como as de segurança, meio ambiente, urbanismo e saúde cerrariam fileiras junto sob 
a batuta dos coordenadores de defesa civil.

Reparemos ainda que a principal premissa do sistema, intrínseca à realidade da guerra, 
foi defender a sociedade de um elemento externo, um corpo estranho e perturbador 
da normalidade. O emprego irrefletido deste modelo no trato de outros “inimigos” 
promove graves distorções na percepção da realidade. Todo o inventário de ameaças 
passa a ser compreendido como externo e desconexo dos mecanismos de funciona-
mento da sociedade. Enchentes, alagamentos, atentados terroristas e desabamentos 
são tratados como a queda de bombas – frutos do acaso, da fatalidade, ação de um 
inimigo que não pode ser detido e que escolhe alvos a esmo. De fato alguns males 
são mesmo assim – os terremotos ocorridos no Chile e no Haiti, por exemplo. Muitos 
outros, porém, são gerados no seio da sociedade, subproduto dos seus mecanismos 
ordinários de funcionamento – poluição do ar, contaminação do solo, degradação 
dos recursos hídricos, violência doméstica, liberação acidental de produtos químicos, 
acidentes de transporte.

Por fim o terceiro fator é esta besta que mata silenciosamente – a malversação do 
dinheiro público. Embora o Brasil esteja entre as vinte maiores economias do mundo, 
ocupa a lamentável 80ª posição no ranking de probidade elaborado pela organização 
não governamental “Transparency Internacional” (IT, 2009). Tolerância e prática de cor-
rupção endêmicas são sintomas de um desapego (de ordem cultural) pela harmonia e 
bem estar coletivo. A comparação com países de porte semelhante ao Brasil aguça a 
nossa percepção do problema. Estima-se que a quantidade de brasileiros que pagam 
propinas ou que tomaram conhecimento deste pagamento entre parentes próximos 
é onze vezes maior do que, por exemplo, o observado no Canadá – feito comparável 
ao nível de corrupção de países desestruturados por guerras recentes como a Bósnia 
e Kosovo (IT, 2004). Isto resulta numa perda de eficiência estatal, em particular nos 
processos de mitigação de desastres e reconstrução, circunstâncias em que a celeridade 
do processo administrativo reduz os mecanismos de controle do dinheiro público.

A DiMENSÃo TÉCNiCA
Para entendermos as questões técnicas afetas ao tema, é preciso transitar rapi-

damente pela sua base conceitual. Cinco termos são de conhecimento indispensável 
– evento adverso, ameaça, vulnerabilidade, risco e dano. Segundo o volume I do Ma-
nual de Planejamento em Defesa Civil, encontramos para evento adverso o seguinte 
significado: “ocorrência que pode ser externa ao sistema, quando envolve fenômenos 
da natureza, ou interna, quando envolve erro humano ou falha do equipamento, e 
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que causa distúrbio ao sistema considerado. Ocorrência desfavorável, prejudicial ou 
imprópria. Fenômeno causador de um desastre.”11

Há na definição a premissa que o evento adverso é algo que causa perturbação 
ou distúrbio em um sistema, retirando-o de seu estado considerado normal. Esta pre-
missa não é válida porque muitos eventos que provocam desastres são ocorrências 
relativamente comuns e freqüentes (portanto podem ser associadas a um padrão de 
normalidade), como por exemplo, as chuvas de verão na cidade do Rio de Janeiro. A 
filosofia por de trás do termo conserva em seu bojo o propósito principal da defesa 
civil em sua gênese – contrapor-se a um elemento desestabilizador e externo ao siste-
ma – o ataque do inimigo. A adaptação, para enquadrar outros tipos de eventos, leva 
à citação dos fenômenos da natureza, do erro humano e da falha de equipamento, 
sempre nos remetendo ao conceito de quebra de normalidade.

Na verdade a ocorrência de um desastre não se caracteriza pelo evento em si, mas 
pela existência de uma relação de adversidade entre um determinado fenômeno e uma 
população de interesse. A relação de oposição, condição necessária para fazer de um 
evento um fenômeno adverso, nem sempre é sua característica inerente. A queda de 
um grande meteoro é um fenômeno adverso por natureza, para toda a humanidade, 
já que o homem tem no planeta Terra sua única morada. Por outro lado, quando o 
homem ocupa as margens de um rio, sem considerar as suas variações corriqueiras 
de leito, ele torna um fenômeno comum (a cheia) um evento adverso. 

Poderíamos afirmar, por exemplo, que a ocorrência de temperaturas abaixo de 
0°C em áreas tropicais é um evento adverso para seus habitantes. De um modo 
geral, as moradias, veículos e infra-estrutura de cidades tropicais não estão adapta-
dos a condições climáticas dessa natureza. Elas são, portanto, vulneráveis a ondas 
de baixas temperaturas. Isto não quer dizer que ondas de frio representem perigo, 
especificamente, para os moradores do município do Rio de Janeiro. É preciso que a 
ocorrência deste fenômeno na cidade seja possível, numa magnitude suficiente para 

caracterizá-lo como prejudicial. Se ele não é possível, não representa 
motivo de preocupação. Ele não representa ameaça.

Uma descarga elétrica atmosférica pode ser classificada como um 
evento adverso, dado o seu caráter destrutivo. Somos todos nós, seres 

humanos, vulneráveis a correntes elétricas de grande magnitude, especialmente em 
tão curto espaço de tempo (aproximadamente 0,5 segundos). Um raio representa-
rá ameaça para uma pessoa que caminha numa área descampada – mas não para 
alguém que esteja em seu lar, num prédio de apartamentos devidamente equipado 
com sistema de proteção. Este segundo cidadão é tão vulnerável quanto o primeiro 
(mesmo calçando sua sandália de borracha predileta), mas não está sob risco, já 
que a probabilidade de que um raio caia na sua sala é zero (ao cair sobre o prédio 
será capturado pelo sistema de proteção). Assim, para que haja risco, percebemos 
que duas condições precisam ser atendidas: o evento adverso seja possível, numa 
magnitude suficiente para provocar danos, e que a população alvo seja vulnerável 
aos efeitos deste evento.
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É útil identificar ainda a forma como uma determinada ameaça se relaciona com 
os processos de funcionamento da sociedade. Este cuidado nasce da percepção de 
que certos riscos são inerentes à existência humana, relacionados com processos que 
dão vida, identidade e motivação ao indivíduo e à coletividade da qual ele faz parte. 
Reconhecendo, por exemplo, a necessidade de locomoção do homem, percebemos 
que as ameaças que provocam acidentes de transporte são relacionadas ao funciona-
mento ordinário da sociedade. A circulação de produtos e pessoas é imprescindível. 
Portanto, podemos classificar estas ameaças como “intrínsecas” à sociedade. A queda 
de um meteoro ou um terremoto, por outro lado, não tem nenhuma participação nos 
processos de funcionamento da sociedade, e assim é possível afirmar, por analogia, 
que se trata de uma ameaça “extrínseca”. 

Em relação ao dano, o desafio é a sua mensuração. A quantidade de pessoas afetadas 
constitui-se a primeira variável indispensável. Num segundo passo, a medida como a 
vida e integridade são afetadas precisa ser minimamente estabelecida, embora nem 
todos os seus componentes possam ser valorados. Os vínculos famíliares, as obras de 
arte de um acervo e o patrimônio histórico-cultural de uma cidade, são exemplos de 

bens cujo valor é incalculável e intangível. 
Para analisar a dimensão da perda, escrutinando-a na 

busca por mais alguma parcela quantificável, podemos 
recorrer às possíveis consequências de um desastre ou 

doença para o indivíduo, tendo em mente o propósito definido para a defesa e segurança 
civil: proteger a vida e a integridade do homem. Medidas de prejuízo à integridade ou 
qualidade de vida exigem análises elaboradas, de aproximação difícil, onde usualmente 
são arbitrados pesos a diferentes mazelas, o que pressupõe a possibilidade de comparação 
entre sofrimentos de natureza diferente, tal como no índice QALY (quality-adjusted life 
year). “O QALY representa o equivalente em anos de vida com saúde plena a uma série 
de anos vividos em outros estados, intermediários entre a saúde plena e a morte.”12 Esta 
abordagem tem valor contestável e parece desumanizar o tema. É preciso dar-se conta 
do tipo de sofrimento vivido pelas pessoas, o que aponta como adequado o uso de 
categorias (como desalojados, desabrigados, órfãos, mutilados) ao invés de frios coefi-
cientes. Estes danos, não-fatais, são em geral os menos percebidos e mais persistentes. 
Depois que enchentes, tsunamis e terremotos deixam as manchetes de jornal, há uma 
sensação equivocada de que tudo retornou à normalidade. Na prática, muitas famílias 
passarão meses a fio morando em escolas ou abrigos temporários. Alguns danos, como 
as mutilações, irão perdurar por toda a vida do indivíduo.

O óbito é o maior dos danos e não suscita dúvidas de interpretação ou registro, 
Ele não é, contudo, uma conseqüência danosa de fácil entendimento, como somos 
levados a crer à primeira vista. A morte faz parte inexoravelmente do ciclo natural da 
vida, e não há sistema que possa evitá-la. A questão fundamental, neste caso, não é 
“o que”, mas “por que” e “quando”. 

Num cenário ideal, espera-se que um indivíduo viva a sua vida em plenitude e ela se 
encerre pela degradação natural e inevitável do seu organismo, considerando o nível de 
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Tabela 1
OCORRÊNCIAS REGISTRADAS COM MAIOR FREQüÊNCIA NO 1º SEMESTRE DE 2009 
PELA SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL DO MUNICíPIO DO RIO DE JANEIRO

Imóvel com infiltrações 1.347

Imóvel com rachaduras 1.134

Ameaça desabamento de imóvel 536

Construção irregular 486

Construção em mau estado de conservação 447

Infestação por caramujos 319

Desprendimento reboco/revestimento/gesso 312

Imóvel com rachaduras e infiltrações 263

Vistoria em árvores 247

Ameaça queda muro divisório 247
Fonte: http://www.rio.rj.gov.br/defesacivil/, consultado em 10/12/2009
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desenvolvimento global da sociedade em que vive (portanto os mecanismos externos 
que podem ampliar ou abreviar a sua expectativa de vida) e as escolhas individuais 
que realizou (parcela correspondente ao seu livre arbítrio, exercitado preferencialmen-
te no espaço circunscrito aos seus direitos e liberdades legítimos). Desconsiderando 
os óbitos atribuíveis a causas contra as quais não é possível lutar, teremos uma taxa 
de mortalidade por fatores evitáveis. O trabalho da defesa e segurança civil seria, no 
cenário ideal, reduzir esta taxa a zero.

Por fim, olhando mais de perto para o risco, é preciso determinar a forma como 
ele é percebido e como se distribui no espaço. A percepção do risco é uma variável 
de entrada no processo de gestão, seja ele individual ou coletivo. Muitos acidentes 
ocorrem porque as pessoas ignoram os perigos que estão a sua volta. Não receberam 
a educação necessária para a leitura dos sinais e das conjunturas que podem resultar 
em um desastre e acabam por se tornar vítimas ou agressores involuntários. 

A distribuição do risco no espaço geográfico é uma variável essencial, pois que 
o homem é uma espécie gregária e as comunidades humanas em geral se fixam no 
espaço. Uma boa parte das ameaças tem seu comportamento associado ao habitat 
da população alvo – disponibilidade de alimentos, poluição da água, poluição do ar, 
violência urbana, tremores de terra, enchentes, entre muitas ameaças enumeráveis. O 
desafio, contudo, é delimitar adequadamente as áreas de referência para a análise e 
gestão de risco. Num cenário ideal, estes “territórios do risco” identificariam regiões 
sob graus de ameaça semelhantes e com vulnerabilidades comuns. Como nem todas as 
ameaças se manifestam espacialmente do mesmo modo, a estratégia mais coerente é 
tomar como base os riscos de maior grandeza. Ainda sim, esta representação conserva 
em si mesma outros desafios menos evidentes.

A questão nos remete ao caráter coletivo da segurança. Embora o diálogo amplo 
e inclusivo possa retardar os processos de mudança e o andamento dos projetos 

públicos, sem ele alguns setores da sociedade envolvidos na 
ocorrência do desastre permanecem marginalizados. A per-
feita compreensão dos critérios adotados para estimar o risco 
e representá-lo espacialmente é requisito indispensável para 

estabelecer e manter os vínculos de confiança entre os diversos atores sociais envol-
vidos, especialmente quando uma ameaça se concretiza, pondo à prova o sistema. 
Um pacto velado de confiança é firmemente instituído quando alguém decide pela 
adesão a regras de segurança. Ele parte do reconhecimento, pelo indivíduo, de sua 
inabilidade para estimar o risco e decidir o que fazer diante dele, daí transferindo esta 
responsabilidade para um elemento externo, que na sociedade contemporânea se 
materializa na figura do perito.

O perito é o braço especializado do sistema, o que não significa que ele tenha 
resposta para tudo. As fronteiras do conhecimento humano vão limitar a sua ação e 
capacidade de estimar riscos, emitir pareceres e alertas/alarmes. Algumas ameaças, 
por exemplo, ainda são imprevisíveis (tremores de terra estão nesta lista). Todavia, o 
que nos parece é que o século XXI tem nos oferecido muitas respostas a questões 

é o braço 
especializado 

do sistema, 
o que não 

significa que 
ele tenha 
resposta 

para tudo

O perito
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científicas importantes e que nossa inabilidade para lidar com os desastres tem muito 
mais relação, com a sociologia e a ciência política do que, por exemplo, com a mete-
orologia. Boa sorte dos recursos técnicos para prevenir ou mitigar grandes desastres 
já existem. Nos falta organizar a sociedade de forma competente, orientada para o 
que realmente é importante, e que merece ser dito uma vez mais: proteger a vida e a 
integridade humana.
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- Olá, meu grande amigo. Como 
está?

- Estou ansioso e preocupado.

- Não é pra menos...

- Vamos ao que interessa! Pensei bastante no assunto e 

estou querendo uma bela festa, pra ser lembrada por todos. 

Quero que chame gente do trabalho, da faculdade, do colégio, 

mas principalmente os amigos mais íntimos.

- Um motivo para um reencontro de todos?

- Exatamente, um motivo para um reencontro, mas não de 

todos. Alguns merecem o esquecimento. Às vezes penso que 

eu não passo de uma vaga lembrança na memória dos “velhos 

amigos”, tipo poeira cósmica solta no espaço. Então, pra que 

convidá-los? Esses não precisam sequer ficar sabendo, pois 

acredito que seria indiferente.

- Você possui o contato de todos que quer chamar?

- Juntei a maioria. Tome a listagem. Se estiver faltando 

alguém, o Orkut se encarrega de achar para nós.

- Orkut? Isso já está ultrapassado, meu velho amigo.

- (Olhar de desleixo) MySpace, 
Facebook, Twitter. Use a inutilidade 
que quiser, mas tente achar as pes-
soas, por favor. Esta lista contém 
quem há de mais importante.
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- O.k., o.k. Não será difícil. Familiares?

- Sim... Esses sempre estarão presentes, mesmo que eu não os convide. É inevitável. 

Família é um fardo que você carrega para o resto de sua vida. Ou a dívida é financeira 

ou é emocional, contudo, uma coisa é certa: ela é impagável.

- E quanto à festa em si?

- Você me conhece. Quero algo diferente do tradicional, alguma coisa que fuja aos 

padrões, justamente, por ser agradável.

- Tipo o quê?

- Uma recepção com canapés variados, queijos e pastas.

- Patê, pastas de queijo, cebola...

- Isso, diversas. Depois desses tira-gostos, gostaria que um chef preparasse um 

almoço de qualidade.

- Ninguém liga pra qualidade, meu velho. As pessoas querem comer qualquer porca-

ria e arrotar caviar. Sabes disso melhor que eu.

- Quem sabe não aproveitam a oportunidade e 
aprendem a comer bem?

- Você acha que alguém que acorda todo domingo e fica em pé no meio da rua pra 

almoçar aprenderia? As pessoas entram no restaurante após uma hora de fila, são aten-

didas com um servicinho de merda e pagam caro por isso. Pra piorar, depois de tudo, 

tem a cara de pau de dizer que o local é de qualidade e a comida, que é feita aos quilos 

e fica entregue às moscas, é excelente. Até recomendam! Você acha que essas pessoas 

aprenderiam?

- Fodam-se as pessoas! (Pausa) Desculpe-me. A festa é minha e eu quero um almoço 

decente, pelo menos para os que apreciam uma boa comida.

- Seria perda de tempo e de dinheiro, mas se 
você quer assim...
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- Eu te entendo. Porém, não quero ser conivente com esse tipo de atitude, com essa cegueira do cotidia-

no. Prefiro “perder” este tempo, que não me fará falta, para os poucos que valorizam coisas boas de verdade. 

Quanto ao dinheiro, eu tenho o bastante.

- Admiro essa nobreza que habita em seu coração. Entretanto, não possuo tal virtude. Pois bem, qual será 

o cardápio?

- Pensei em algumas opções, mas ainda estou na dúvida. Acho melhor consultar o Aluízio e o Arnaldo, da 

Casa da Suíça. Embora o primeiro seja tricolor e o segundo, vascaíno, não há melhor cultor da boa mesa no 

Rio de Janeiro. Além disso, eles são praticamente da família.

- Está anotado.

- O que interessa é que os pratos sejam bem feitos.

- Vamos às bebidas?

- As bebidas... A melhor parte! Festa sem álcool é igual a sexo sem boceta.

- (Risos) O que quer que eu compre? Champagne?

- Sirva champagne, whisky, cerveja... Enfim, sirva de tudo.

- Contrato um barman para fazer coquetéis?

- Nada disso, ai já é demais. Pode até ter mais opções, mas nada muito colorido. Isso é coisa de mocinha.

- Algum vinho em especial?

- Essa parte eu deixo por sua conta, pois você entende disso melhor que eu.

- Deixa comigo.

- Bem, acho que é isso.

- Faltou a música... Vai querer banda ao vivo, DJ ou algo do tipo?

- Não! Sem dança! Pode tocar Jazz, Blues e Tango, mas não quero nada muito alegre.

- Compreendo.

- Por favor, não se esqueça de tocar música clássica no fim, terminando com Réquiem de Mozart.

- Bom, muito bom. Será um grande evento...

- Agora, faça-me um favor. Traga-me um copo de Jack Daniel’s sem gelo e peça para o doutor desligar os 

aparelhos em 15 minutos.

- Vou sentir saudades, meu amigo.

- Eu espero não sentir nada. Uma última coisa: tome conta dela.

tocar Jazz, Blues e 

Tango, mas nao quero 

nada muito
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Presidentes não só 
formam coalizões como as alteram 
no decorrer do mandato

A expressão presidencialismo de coalizão para designar o sistema brasileiro de 
organizar o governo já se tornou lugar comum nos meios acadêmico e jornalístico. 
No célebre artigo que criou a expressão, seu autor já expressava preocupação com 
essa combinação institucional. Defendia o multipartidarismo brasileiro, mas não 
via no presidencialismo instrumento institucional capaz de enfrentar os desafios 
do multipartidarismo, particularmente em uma república federativa (Abranches, 
1988). Mais tarde a tese da “difícil combinação” prosperou (Mainwaring, 1993). 
Os argumentos podem ser resumidos da seguinte maneira1: 

• Presidentes não têm incentivos para formar coalizões;
• Governos no sistema presidencialista com muitos partidos não obterão apoio 

majoritário no Legislativo;
• Mesmo que presidentes formem coalizões, essas coalizões são compostas 

por partidos indisciplinados;
• Presidentes são legislativamente ineficazes, particularmente presidentes mi-

noritários;
• Quando presidentes são legislativamente ineficazes, há um impasse sem 

solução constitucional;
• Quando nenhuma coalizão é formada não há alternativa ao impasse legisla-

tivo, à paralisia e, em último caso, à quebra do regime democrático. 
Pesquisas recentes vêm demolindo cada um desses argumentos. Governo de 

coalizão não é novidade na América Latina. Além disso, o multipartidarismo avança 
no continente, produzindo cada vez mais governos de coalizão. O seu estudo 
sistemático é imprescindível. A pesquisa, ainda em andamento, que deu origem 

1. Este resumo se baseia em Cheibub (2007), que analisa em detalhe os argumentos e realiza um amplo estudo 
comparativo que os refutam. 

ÉBRIOS



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

129janeiro•fevereiro•MarÇo 2010

a este texto pretende contribuir para o estudo das 
condições políticas e institucionais sob as quais 
os governos presidenciais na América Latina são 
formados e produzem resultados. Depois de dar 
algumas informações sobre a pesquisa, apresento 
um quadro descritivo do presidencialismo em um 
grupo de países bem pouco condizente com as 
afirmações acima. 

O conjunto de países analisados, um total de 12, 
inclui todas as nações da America do Sul, exceto o 
Peru, duas da América Central, Costa Rica e Pana-
má, e o México. Coletamos informações sobre a 
composição partidária dos ministérios nesses países 
no período 1979-2006. Como a data de início da 
democracia varia de um país para outro e (ainda) 
não obtivemos informações para todos os anos, 
nosso banco de dados soma 200 anos-países de 
observações. Para cada ano, foram coletadas as 
seguintes informações: tipo de governo vigente 
(unipartidário e multipartidário ou de coalizão); status 
legislativo (majoritário e minoritário); porcentagem 
de cadeiras dos partidos da coalizão e do partido 
do governo; número de partidos efetivos e índice 
de fragmentação partidária da câmara baixa; os 
poderes legislativos do presidente; e finalmente, 
o sucesso legislativo do governo, mensurado por 
meio da porcentagem dos projetos de lei enviados 
pelo executivo que foram sancionados. 

O início e o fim dos governos de coalizão não 
coincidem com os mandatos presidenciais. Presi-
dentes não só formam coalizões como as alteram 
no decorrer do mandato, visando a ampliar ou 
reconstruir sua base governamental no Legislativo. 
O dispositivo constitucional que lhes dá a prerro-
gativa de escolher os membros do ministério não 
confere plena autonomia na composição do seu 
governo. Se tomarmos por suposto que o objetivo 
do presidente é obter apoio no Legislativo, não há 
razão para acreditar que a escolha dos membros 
que passarão a compor o governo não leve em 
conta a força dos partidos no Legislativo. Por essa 
razão, eleições legislativas, que alteram a força dos 
partidos legislativos, também marcam o final de 
uma coalizão. Assim, os três critérios usados aqui 
para demarcar o início e o fim das coalizões são os 
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mesmos usados nos estudos sobre parlamentarismo: mudança 
na identidade do chefe do Executivo (primeiro-ministro ou 
presidente), mudança na composição partidária da coalizão 
e mudança na força legislativa dos partidos (Müller e Strom, 
2000:12). Estes critérios são gerais o suficiente para permitir a 
sua aplicação à formação e mudanças de coalizões no sistema 
presidencialista, com pequenas alterações que não afetam a 
comparabilidade com países parlamentaristas.

Os períodos tratados em cada um dos países, além de 
informações sobre os governos, são organizados em três 
grupos de países, segundo o tipo de governo na tabela 1. 

A análise superficial da tabela 1 nega sustentação a al-
gumas dessas generalizações sobre o presidencialismo na 
América Latina. Vejamos. 

Em primeiro lugar, contra a tese de que presidentes mino-
ritários não têm incentivos para formar coalizões, observa-se 
que 67% dos presidentes que não obtiveram maioria formaram 
coalizões, ou seja, procuraram aumentar as suas bases de 
apoio parlamentar. Metade dos países estudados governou 
apenas com coalizões, enquanto outros quatro também ti-
veram experiência com coalizões, ainda que não por todo o 
período analisado. Em três desses países, Argentina, Uruguai 
e Paraguai, a formação de coalizões foi consequência direta 
da transformação de seus sistemas partidários. 

Essa observação nos leva a outra tese, também difundida, e 
inspiradora das propostas de redução do número de partidos: 
sistemas multipartidários dificultam a formação de gover-
nos majoritários. Teoricamente essa relação não é necessária. 
Empiricamente ela é contrariada pelos dados. Os governos 
unipartidários da Costa Rica obtiveram maioria parlamentar 
por 50% do período analisado. Na outra metade do tempo, 
os presidentes governaram com minoria no Parlamento, ain-
da que com uma porcentagem de cadeiras bem próxima da 
maioria. Por outro lado, cinco dos seis países multipartidários 
formaram pela maior parte do tempo governos majoritários. 
A única exceção é o Equador, que teve governos minoritários 
90% do período. 

A tese das dificuldades de sistemas multipartidários tem 
um corolário: quanto maior a fragmentação partidária, mais 
difícil a formação de governos majoritários, que também é 
de difícil sustentação nos dados da tabela 2. O Brasil, com 
a mais alta fragmentação partidária da região (e mesmo do 
planeta, como se costuma dizer), teve governos majoritários 
por 72% de seus 18 primeiros anos de democracia, enquanto 
a Venezuela, com um número efetivo de partidos que qual-
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Tabela 1

Tipos de Governos na América Latina – 1979-2006

APENAS GOVERNOS UNIPARTIDÁRIOS

Costa Rica 1986-2001 16 4 4 48 50 2,3

México 1989-2002 14 3 3 56 86 2,5

Subtotal  30 7 7 51  

APENAS GOVERNOS DE COALIZÃO

Bolívia 1995-2000 6 2 3 24 100 4,5

Brasil 1989-2006 18 5 14 15 72 6,4

Chile 1990-2006 17 4 7 29 58 5,1

Colômbia 1992-2008 17 4 7 29 65 4,4

Equador 1979-2002 24 8 14 21 10 5,1

Panamá 1990-2002 13 3 7 22 75 3,8

Subtotal  95 26 52 22  

GOVERNOS DE COALIZÃO E UNIPARTIDÁRIOS

Argentina 1984-2006 23 5 13 21 48 3,0

Paraguai 1993-2002 10 3 3 40 50 2,4

Uruguai 1985-2006 22 5 5 53 91 3,1

Venezuela 1979-1998 20 5 6 40 30 2,8

Subtotal  75 18 27 34  

Total  200 51 86 28 67 3,8

*Índice de dispersão partidária que varia de 1 a N, de acordo com o número de cadeiras dos partidos no Parlamento.

quer reformista recomendaria (2,8), só formou maiorias em 
30% do período. 

A tabela 2 também organiza os países por tipo de gover-
no e nos dá um panorama do desempenho legislativo dos 
governos, permitindo cotejá-lo com algumas características 
políticas e institucionais desses países. 

Como se vê, há uma variação considerável no sucesso 
legislativo anual dos governos. O sucesso legislativo do 
Executivo, representado pela proporção de projetos de lei 

de sua autoria que foram sancionados, varia de uma média 
de 38% no Panamá a 94% no México. Em geral, a variação 
anual no interior dos países também é significativa.

No entanto, não parece haver uma relação direta entre 
governos unipartidários e sucesso legislativo. Tomando como 
exemplo os dois únicos países unipartidários, observamos 
que o México tem a mais alta média, enquanto a Costa 
Rica, uma das mais baixas. Quatro países com governos 
de coalizão têm médias bem superiores à da Costa Rica. 
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Tabela 2

Apoio partidário no legislativo, fragmentação partidária 
e sucesso legislativo do governo – 1979-2006

APENAS GOVERNOS UNIPARTIDÁRIOS

Costa Rica 49,6 49,6 0,56 0 49

México 54,0 54,0 0,59 0 94

APENAS GOVERNOS DE COALIZÃO

Bolívia 32,3 64,5 0,77 2 70

Brasil 14,8 59,9 0,82 10,7 85

Chile 24,9 56,5 0,80 7,6 72

Colômbia 29,8 65,5 0,69 9,3 42

Equador 15,0 30,9 0,79 5,3 42

Panamá 26,1 45,9 0,73 5 38

AMBOS OS TIPOS DE GOVERNO

Argentina 43,4 48,8 0,65 3,6 59

Paraguai 51,8 69,4 0,57 3 64

Uruguai 37,9 63,3 0,67 8 74

Venezuela 37,5 44,7 0,59 5 49

Valor Médio 33,7 52,6 0,69 5,4 62,2

* Índice que varia entre 0 e 1 e quanto mais próximo de 1 mais fragmentado o sistema partidário.

**Índice que resume os poderes legislativos do Executivo em cinco dimensões: 1. poderes 
constitucionais e delegados de editar decretos com força de lei (medidas provisórias no Brasil);  
2. poderes orçamentários; 3. iniciativa exclusiva de lei em matérias específicas; 4. prerrogativa de 
pedir urgência para seus projetos de lei; e 5. direito de iniciar emendas à Constituição. 

Por outro lado, a segunda mais alta média é a do Brasil. Na 
verdade, o Brasil e o México têm as mais altas e estáveis 
taxas anuais de sucesso, sendo que o Brasil chega a ter um 
desvio padrão menor do que o do México. No entanto, os 
dois países diferem substancialmente quanto às caracte-
rísticas de seus sistemas partidários e de governo, apesar 
de se distinguirem por um fator institucional importante, 
os poderes legislativos do presidente. No entanto, é in-
teressante notar que a literatura sobre a América Latina, 
em geral, prevê que os poderes legislativos do presidente 

produzem efeitos negativos sobre o funcionamento e o 
desempenho do governo (Shugart e Carey, 1992; Cox e 
Morgenstern, 2002). 

Da mesma forma, a porcentagem de cadeiras do presidente 
parece influenciar pouco seu sucesso legislativo. Novamente, 
o Brasil é um caso a ser ressaltado. É o segundo país em 
porcentagem média de sucesso e o que apresenta a menor 
porcentagem média de cadeiras do partido do presidente. 
A Costa Rica é um caso ainda mais interessante. Com go-
vernos unipartidários e, na média, quase majoritários, tem 

ÉBRIOS



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

133janeiro•fevereiro•MarÇo 2010

taxas anuais de sucesso governamental bastante 
variáveis, com a mínima de 24% e a máxima de 
94%, além de média de sucesso 19 pontos per-
centuais abaixo da média geral. 

Esses resultados não são conclusivos, mas apon-
tam em direção oposta à conventional wisdom. 
La nave va... e a realidade não nos deixa parar 
de pensar. Termino com uma sugestão do editor. 
Enquanto alguns se preocupam com o provável, 
mas não provado, fracasso do presidencialismo 
de coalizão, a política brasileira, depois de revelar 
a solidez do modelo, caminha para apresentar o 
primeiro grande teste de eleição de coalizão, em 
que o partido governamental constrói uma super-
coalizão eleitoral, deixando do outro lado um grupo 
minguado e pouco significativo de legendas. 
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To wait,  
to agonize
– what else is life out of sleeping?

To whisper and to blink,
Instant twists from silence to darkness.

The frosted flesh  
of corpses offers
The nearest glimpse at the face of eternity
And then the Summer season intrudes into them
And then the empty corpses melt under the 
illusion of light

Here, then, I remain  
in words
– no whispering, no blinking –
The rest of me gone, underneath.
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