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Entre  os  anos  de  1930 e  1980,  o  Brasil  registrou  um dos  maiores  crescimentos 

econômicos da história do capitalismo no século XX, com taxas anuais médias de cerca de 

7%. Trata-se  de meio  século  de prosperidade  econômica,  no qual  o  País  construiu um 

parque industrial diversificado, vertical e integrado, com implantação de praticamente todos 

os  ramos  da  segunda  revolução  industrial;  um setor  de  serviços  moderno  e  avançado 

tecnologicamente; e uma agricultura desenvolvida nas médias e grandes propriedades, que 

responde aos requisitos de tecnologia e produtividade semelhante aos países centrais.

Estas modificações transformaram profundamente a estrutura sócio-econômica do 

País: o Brasil passou da condição de nação agrária para nação industrial e transformou-se 

num País  urbano,  bastando dizer  que  em 1930 mais  de  70% da  população  viviam no 

campo, enquanto em 1980 invertia-se essa variável,  registrando-se uma taxa de mais de 

70%  da população residindo nas cidades, o que significa uma mobilidade demográfica 

extraordinária  realizada em tão pouco tempo.  Em outras palavras,  o Brasil  cumpriu em 

meio século tarefas que outras nações levaram séculos para implementá-las.

Vale ressaltar, entretanto, que este crescimento econômico foi realizado de maneira 

excludente, tendo em vista que a maioria da população não pode usufruir dos frutos do 

progresso. Apesar da direção industrializante implementada pelos sucessivos governos a 

partir de 1930 (à exceção do período Dutra), não se resolveu satisfatoriamente nenhum dos 

três problemas estruturais  da sociedade brasileira,  como a questão agrária,  a questão da 

renda e a questão regional.

Além  disso,  a  industrialização  brasileira  desenvolveu-se  com  um  calcanhar  de 

Aquiles exposto, pois ao não resolver socialmente as tarefas da industrialização deixou o 

capitalismo brasileiro com algumas chagas típicas da República Velha, como o latifúndio, 

milhões de excluídos e um descompasso flagrante entre as regiões do País. Para se ter uma 

idéia, basta dizer que apenas 2,8% dos grandes proprietários de terra possuem mais de 50% 

das  terras  cadastradas  do  País1;  os  10% mais  ricos  controlam cerca  de  48% da  renda 

1 Atlas Fundiário Brasileiro. INCRA, 1997.



nacional,  sendo que o segmento representado pelo 1% mais rico têm renda maior que os 

50% mais pobres2. No que se refere ao desenvolvimento regional, algumas regiões do País 

se assemelham a algumas áreas mais pobres da África.

Mesmo  com  esses  problemas  sociais  graves,  o  balanço  global  da  economia 

brasileira neste meio século é positivo, uma vez que poucas nações da periferia capitalista 

conseguiram romper o cerco do atraso e transformar-se numa nação industrial. A maioria 

dos países do mundo continua com os mesmos estatutos do século XIX: exportadores de 

matérias-primas e importadores de bens manufaturados, ao contrário do Brasil, que tem nos 

produtos manufaturados a maioria de suas exportações.

A desorganização da economia

Esse desempenho extraordinário, no entanto, foi interrompido de maneira abrupta a 

partir de 1981, quando a política econômica brasileira passou a subordinar-se às regras do 

Fundo  Monetário  Internacional,  cujo  resultado  foi  a  desorganização  da  economia,  a 

estagnação  econômica,  o  estrangulamento  das  finanças  públicas,  o  desemprego,  uma 

transferência  de  recursos  para  o  exterior  digas  dos  tempos  de  Cortez  e  Pizarro  e  a 

ampliação da pobreza entre as várias camadas da população.

Por que uma economia que crescia a taxas tão dinâmicas como a brasileira, mudou 

bruscamente o seu desempenho? Que fatores nacionais e internacionais impuseram uma 

mudança de rumo tão radical na economia? 

Como uma economia dependente e uma burguesia sem projeto nacional, a análise 

da  crise  econômica  brasileira  deve  ser  feita  no  contexto  da  conjuntura  internacional, 

especialmente a partir da eleição de Reagan e Tatcher, quando ocorreu uma mudança de 

fundo no bloco de forças da classe dominante dos países centrais e os setores ligados à 

órbita financeira  passaram a hegemonizar a política e economia mundial. A partir desse 

período, esses setores impuseram à periferia a ortodoxia monetarista, sob rigoroso controle 

do Fundo Monetário  Internacional  e do Banco Mundial,  além do rentismo como forma 

particular de acumulação. 

Mesmo não tendo formalmente assinado um acordo com o FMI, o então ministro 

Delfim  Neto  implementou  as  novas  diretrizes  econômicas  do  Fundo  a  partir  de  1981. 

2 PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio). IBGE, 1990.



Desvalorizou a moeda e direcionou a economia para a exportação, de forma a gerar saldos 

comerciais  com os quais deveria pagar a dívida externa; ampliou o arrocho salarial  por 

decreto;   cortou os gastos e investimentos  públicos,  entre outras medidas  ortodoxas, de 

forma a ajustar a economia aos novos tempos. O resultado desse ajuste foi a desorganização 

da economia brasileira e uma brutal recessão nos anos 81, 82 e 83, onde o crescimento 

médio do período foi negativo pela primeira vez em nossa história econômica moderna. 

As medidas do início dos anos 80 podem ser consideradas o primeiro ensaio para a 

aplicação das políticas neoliberais dos anos 90, mas é importante ressaltar que o governo 

ditatorial  do  período  não  desregulamentou  a  economia,  nem  privatizou  as  empresas 

públicas,  até  porque não tinha mais  condições  políticas  de tomar uma  iniciativa  desse 

porte. O governo da chamada Nova República assume num ambiente em que a população 

clamava  por  mudanças.  De início  lança  um plano econômico  heterodoxo,  que busca  o 

desenvolvimento com distribuição de renda, rompendo a lógica anterior,  mas um ano e 

meio depois o plano fracassa e o governo retoma as políticas ortodoxas, em meio à crise 

econômica, inflação acelerada e aumento da dívida pública.

O resultado econômico do período (1981-1989) demonstra claramente a lógica da 

desorganização da economia e da mudança de rumo da dinâmica econômica. A recessão, a 

crise econômica, o confisco salarial, o corte dos gastos e investimentos públicos, feitos para 

atender o grande capital  internacional,  produziram um resultado econômico medíocre:  o 

País cresceu no período a uma taxa anual média de pouco mais de 2% ao ano, invertendo 

completamente a trajetória econômica brasileira. O Brasil regrediu no processo de inserção 

internacional, tornou obsoletos vários ramos da economia, estreitou o mercado interno e 

ampliou a barbárie social.

O Consenso de Washington e o neoliberalismo

Já a crise dos anos 90, apesar de estar inserida no ciclo de estagnação da economia 

iniciado no início dos anos 80, marca uma mudança de qualidade na política econômica 

brasileira e no relacionamento entre o grande capital internacional, a burguesia associada 

brasileira e o Estado. A partir de 1989 o grande capital reorganiza-se internacionalmente 

através  do  Consenso  de  Washington  e  traça  uma  estratégia  para  impor  o  receituário 

neoliberal  aos países  periféricos  que ainda não o tinham implementado completamente, 



como o Brasil. Para estas nações, a palavra de ordem agora era a desregulamentação das 

economias,  o  fim  das  restrições  ao  capital  estrangeiro  e  à  mobilidade  dos  capitais,  a 

privatização das empresas públicas, a redução do papel do Estado na economia, o ajuste 

fiscal, a liberalização financeira e a flexibilização do mercado de trabalho. O grande capital 

realizou  um  grande  esforço  político  para  que  esses  países  viabilizassem  as  chamadas 

reformas.

No Brasil, as condições foram dadas com a derrota de Lula e a eleição de Collor 

para a presidência da República. Tão logo assumiu, Collor cuidou de implementar o novo 

projeto: iniciou a abertura da economia ao exterior, com a redução das tarifas alfandegárias, 

começou  a  desregulamentação  da  economia,  a  privatização  das  empresas  públicas,  o 

desmantelamento do Estado, a demissão em massa e o arrocho salarial dos funcionários 

públicos, além da ofensiva contra direitos e garantias dos trabalhadores em geral. Collor 

não  conseguiu  realizar  completamente  seu  programa  neoliberal  porque  se  envolveu  na 

corrupção e foi destituído do poder, após memorável movimento de massas exigindo sua 

saída. 

No governo Itamar, houve uma recomposição de forças do grande capital em torno 

de Fernando Henrique Cardoso. Da mesma forma que nos países centrais, o bloco de forças 

mais ligado à órbita financeira articulou um projeto que reunificou a burguesia associada, 

disciplinou  eventuais  setores  prejudicados  com  a  nova  política  econômica  e  passou  a 

hegemonizar as relações econômicas no Brasil. Esse projeto foi expresso por meio do Plano 

Real,  uma  engenharia  econômica  financeira  que  conseguiu  domar  a  inflação  e   tornou 

artificialmente a moeda nacional tão forte quanto o dólar. No bojo do Plano Real e com o 

apoio maciço da mídia, o governo reformou a Constituição para favorecer ao grande capital 

internacional, aprofundou a abertura econômica ao exterior, desregulamentou a economia, 

privatizou setores inteiros da economia nacional, realizou o ajuste fiscal, impôs a disciplina 

financeira aos Estados e Municípios e ampliou a ofensiva contra direitos e garantias dos 

trabalhadores.

Apesar  das  bases  frágeis,  o  Plano  Real  gozou  de  grande  popularidade,  não  só 

estimulada pela mídia, mas também por ter domado a inflação e sobrevalorizado a moeda 

brasileira, fato que possibilitou a entrada massiva de produtos estrangeiros no Brasil. Para 

uma  população  que  viveu  várias  décadas  com  reserva  de  mercado  para  os  produtos 



nacionais, poder comprar produtos do exterior a preços semelhantes ao nacional era uma 

festa. Só muito depois é que a população perceberia o engodo do Real, mas aí o plano já 

tinha feito o estrago na economia e deixado no seu rastro uma herança dramática. 

Observando-se objetivamente os resultados econômicos do Plano Real, à exceção da 

inflação, pode-se ver claramente que o Plano foi um fracasso em termos econômicos, pois 

aprofundou negativamente todos os indicadores da economia. Se analisarmos o principal 

agregado da economia, o Produto Interno Bruto, poderemos constatar que nos oito anos do 

Plano a economia cresceu a uma taxa média anual de apenas de 2,6%; a balança comercial 

regrediu de um saldo positivo de US$ 10  bilhões em 1994 para déficits comerciais até o 

ano 2000, só melhorando a posição a partir de 2001, após a desvalorização da moeda e 

fracasso do Real. A dívida pública brasileira que era de cerca R$ 153 bilhões em 1994, 

fechou 2002 com 881 bilhões. O desemprego na Grande São Paulo cresceu de 13,5% em 

1995 para 20% no mesmo período. Só mesmo a intensa manipulação da mídia foi capaz de 

manter  o mito  do Real  por tantos  anos  e  impedir  que a  população  percebesse os reais 

problemas da economia.

As perdas estratégicas

Como podemos  observar,  a  economia  brasileira  viveu um  Kondratiev inteiro  de 

prosperidade econômica, com taxas de crescimento médias anuais decerca de 7% ao longo 

de 50 anos. Portanto, a crise econômica e a estagnação verificadas nas décadas de 80 e 90 

são estranhas à nossa histórica econômica moderna e só podem ter ocorrido em função de 

circunstâncias  especiais,  que  envolveram  com  um  torniquete  a  economia  nacional, 

produzindo  nestas  duas  últimas  décadas  um  retrocesso  econômico  e  social  que  vem 

comprometendo o futuro da nação e de novas gerações.  A origem desta estagnação tão 

longa está ligada essencialmente à subordinação econômica e política do Brasil aos países 

centrais e à política submissa e predatória das elites dominantes locais.

Para entendermos o quanto perdemos nestes 20 anos, é necessário lembrarmos que 

foi exatamente nesse período que desenvolveu-se e consolidou-se a globalização. Enquanto 

os  países  centrais  reestruturavam em novas  bases  técnicas  suas  economias,  a  partir  da 

microeletrônica,  tecnologia  das  informações,  engenharia  genética,  biotecnologia,  novos 

materiais, etc., o Brasil ficou praticamente parado no tempo, sem condições de internalizar 



as novas tecnologias.  Entre 1981 e 2002 o Brasil  cresceu a uma taxa média de apenas 

2,05%, conforme a tabela  1.  Chega inclusive ser surpreendente que o País  ainda tenha 

condições  de competir  em alguns setores com as nações centrais,  depois  de tanto ação 

predatória. 

Para  tentar  quantificar  as  perdas  nestas  mais  de  duas  décadas,  realizamos  um 

exercício  de  simulação  matemática  (Ano  de  1980,  base  100),  comumente  usado  nas 

projeções e análises econômicas. Levando em conta o crescimento de 7% ao ano de nossa 

economia no passado, poderemos constatar, pelos dados que desenvolvemos, a extensão da 

tragédia econômica brasileira. A tabela indica que, se a economia tivesse crescido a 7% 

(como no passado) entre 1981 e 2002, teríamos tido um crescimento acumulado de 343% 

no período.  Agora,  verificando  a  mesma  tabela,  podemos  observar  que  o  País  cresceu 

afetivamente  apenas  56,5%  no  período,  portanto  uma  performance  muito  inferior  à 

dinâmica anterior da economia brasileira. 

Continuando o nosso exercício de simulação, poderemos aplicar esse resultado, em 

termos monetários, ao Produto Interno Bruto (PIB), que é o indicador que mede o conjunto 

da  riqueza  produzida  pelo  País.  Conforme  a  citada  tabela,  a  preços  de  2002,  o  PIB 

brasileiro  alcançou  em  2002  R$  1.321,490  (Um  trilhão,  321  bilhões  e  490  mil).  Se 

aplicarmos a este número o diferencial entre o que o Brasil cresceu (56,5%) e o que deveria 

ter crescido (343%) chegaremos à conclusão de que o nosso PIB em 2002 deveria ser de 

3.754,404  (Três  trilhões,  745  bilhões  404  mil),  conforme  se  pode  observar  na  tabela. 

Estaríamos assim com um PIB semelhante ao da Itália e não teríamos caído da posição de 

oitava economia do mundo para a décima no período. Além disso, estaríamos com uma 

renda per capita cerca de três vezes maior que a atual.

Os  eternos  conformistas  podem  argumentar  que  o  mundo  viveu  uma  série  de 

problemas nas duas últimas décadas e que o Brasil não ficaria incólume a esta conjuntura. 

Estes argumentos não procedem porque o crescimento econômico brasileiro de 1930 a 1980 

ocorreu em meio a turbulências econômicas e políticas bem mais graves que as das duas 

últimas décadas. Basta lembra da crise econômica de 1930, a Segunda Guerra Mundial, a 

crise do petróleo de 1973/74 e a crise econômica de 1974/75, a maior desde 1930. Mesmo 

com todos esses problemas, teimosamente a economia brasileira cresceu a taxas médias de 



cerca 7% ao ano. Portanto, não se justificam os argumentos de que a estagnação econômica 

e regressão social dos anos 80 e 90 eram uma fatalidade.

A performance econômica das décadas de 80 e 90, fruto da imposição do capital 

financeiro  internacional  e  da  submissão  das  elites  locais,  significaram  para  o  Brasil  a 

estagnação econômico e regressão social, com enorme prejuízo ao País, aos trabalhadores e 

à população em geral, hipotecando o futuro de várias gerações. Caso a sociedade brasileira 

não encontre forças para colocar o País  no rumo do desenvolvimento e da inclusão social, 

o que poderá se verificar no final desta década é o enfraquecimento relativo da economia 

brasileira e o aumento da barbárie social.
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PIB real, PIB potencial, renda per capita e população 1980-2002

Ano PIB a Preços 
de 2002

Variação 
real

Crescimento 
acumulado
1980=100

Crescimento 
acumulado 

com 7% ao ano
1980=100

PIB Potencial com 
7% anual

PIB per 
capita a 

preços de 
2002

Variação 
real

População 
em milhões PIB per 

capita 
potencial

 
1980  845 387 - 100 100 845387 7 130 7 118,6 7128
1981  809 458 -4,3 95,7 107 904564  6 678 -6,3 121,2 7463
1982  816 176 0,8 96,47 114,49 967884  6 588 -1,3 123,9 7812
1983  792 262 -2,9 93,67 122,5 1035635 6 259 -5 126,6 8180
1984  835 045 5,4 98,73 131,08 1108130 6 460 3,2 129,3 8570
1985 900 587 7,8 106,43 140,26 1185699  6 824 5,6 132 8983
1986  968 041 7,5 114,41 150,07 1268698  7 189 5,4 134,7 9419
1987 1 002 213 3,5 118,41 160,58 1357507 7 301 1,6 137,3 9887
1988 1 001 612 -0,1 118,29 171,82 1452532 7 164 -1,9 139,8 10390
1989 1 033 263 3,2 122,08 183,85 1554210  7 261 1,4 142,3 10922
1990 988 316 -4,3 116,83 196,72 1663004 6 696 -7,8 147,6 11267
1991 998 495 1 118 210,49 1779414  6 660 -0,5 149,9 11871
1992  993 068 -0,5 117,41 225,22 1903973 6 524 -2 152,2 12510
1993 1 041 974 4,9 123,16 240,98 2037252 6 744 3,4 154,5 13186
1994 1 102 960 5,9 130,43 257,85 2179859  7 035 4,3 156,8 13902
1995 1 149 546 4,2 135,91 275,9 2332449 7 229 2,8 159 14669
1996 1 180 108 2,7 139,58 295,22 2495721 7 319 1,2 161,2 15482
1997 1 218 714 3,3 144,18 315,88 2670421 7 455 1,9 163,5 16333



1998 1 220 322 0,1 144,33 337,99 2857351 7 365 -1,2 165,7 17244
1999 1 229 907 0,8 145,48 361,65 3057365 7 325 -0,5 167,9 18209
2000 1 283 539 4,4 151,88 386,97 3271381 7 544 3 170,1 19232
2001 1 301 705 1,4 154,01 414,06 3500378  7 551 0,1 172,4 20304
2002 1 321 490 1,5 156,32 443,04 3745404  7 567 0,2 174,6 21451

Fonte: Banco Central. Projeções do autor
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