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Planejamento de longo prazo 
Wilson Cano* 

É sempre um prazer aceitar o convite para comparecer às páginas do Jornal 

dos Economistas do Corecon-RJ, um órgão crítico permanente da economia 
brasileira. Contudo, falar do tema que acima nos propõe é problemático e 
complexo, pois o convite está acompanhado de duas perguntas: a) “Seria possível 
hoje construirmos e realizarmos um planejamento de longo prazo para o 
desenvolvimento econômico do Brasil?’” e b) “Quais seriam as linhas gerais de 
um planejamento de longo prazo viável (factível!) para o país?” 
 
À primeira pergunta, respondo que em parte sim, podemos construí-lo, mas as 
condições políticas e econômicas presentes não permitiriam sua realização. À 
segunda, digo, resumidamente, que há factibilidade para se construí-las, mas os 
obstáculos políticos para sua efetiva factibilidade transcendem largamente o 
campo da Economia, e devem ser estudados, compreendidos e removidos dentro 
do campo da Política, tema que não vou tratar aqui. 
 
Tenho escrito e falado sobre isso desde os “velhos tempos” (década de 1980), em 
que nosso antigo sistema de planejamento foi alquebrado pelas políticas 
curtoprazistas impostas pelo enorme problema gerado pela dívida externa. Tive 
ainda mais trabalho a partir da instauração das políticas neoliberais (década de 
1990), que, mitigadas ou não, continuam desgovernando  
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nossa economia e nos afastando de pensar sobre o longo prazo, sobre os 
requisitos maiores de nosso desenvolvimento econômico 
 

. Com tais políticas, o antigo e alquebrado sistema de planejamento simplesmente 
sucumbiu. Seu Ministério, que antes de fato planejava, passou, há muito, a tentar 
administrar as contas públicas orçamentárias, delas fazendo o deve e o haver, e as 



 

 

estimativas de nosso estrutural déficit nominal. Planejar? Metas? 
Desenvolvimento? Nunca mais disso tratou, salvo a contabilização do reduzido e 
sempre contido investimento público federal. 
 
O que devemos entender por Planejamento de longo prazo do desenvolvimento? 
Em primeiro lugar, se requer, para isso, um mínimo de sentimento de soberania 
nacional e algumas ideias de como se precisaria contar com uma transformada e 
crescida economia, no futuro, para darmos conta de alguns dos principais 
problemas econômicos e sociais que hoje (perdão, há muito!) nos afligem: má 
educação e saúde públicas; crise urbana; precários sistemas de transporte coletivo 
e de saneamento; interminável e grande déficit habitacional (mais de 80% dele 
nas classes de baixa renda); elevadas dívidas públicas interna e externa; 
desindustrialização e baixa produtividade industrial; baixa introjeção de ciência e 
tecnologia; poluição; forte ameaça de uma crise hídrica e energética; 
criminalidade; e outros, muitos mais...  
 
Mas a dimensão do tempo e da massa de recursos financeiros que precisariam ser 
empregados para reduzir fortemente a maioria desses problemas superaria 
largamente, durante os próximos 25 anos, pelo menos o dobro de nossa atual e 
reduzida taxa de investimento total. 
 
Temos recursos financeiros para isso? Nem todos, mas também não temos 
poucos. Temos um grande sistema financeiro público para enfrentar grande parte 
disso, mas a que taxa de juros? Para os empresários, a avaliação de seus riscos 
privados e de ganhos, por exemplo, com títulos da dívida pública, os envolve 
cada vez mais nos fictícios investimentos financeiros. Mas até os bancos públicos 
têm que seguir os Acordos de Basileia: como libertá-los desses grilhões? Ainda 
mais tendo em conta que estão tentando “abrir o capital” da CEF, uma forma 
sutil de privatizar grande parte de seus recursos.  
 
A forma positiva de se ampliar o investimento público não é essa que vem sendo 
usada, a quimera do corte do gasto público corrente (cortam de tudo, menos os 
juros, naturalmente), mas sim uma profunda reforma tributária e um 
equacionamento da dívida pública. Nenhum país pode ter uma taxa de 
investimento público maior, pagando cerca de 6% anuais de seu PIB em juros! 
Esta limitação tem sido estrutural, e foi radicalmente ampliada desde o Plano 
Real em 1994, e a partir dai, engessou o orçamento público. 
 
Para a maior parte dos gastos sociais acima apontados, a demanda de recursos em 
divisas é reduzida, bem como suas pressões no Balanço de Pagamentos. Mas as 
decorrentes de uma importante parcela da necessária ampliação dos 
investimentos industriais e de alta tecnologia, sim, demandariam grande soma de 
divisas. Daí, portanto, nos defrontarmos com mais um dilema: como reduzir e 
conter nossa necessidade de financiamento (e IDE) externo? Como controlar os 
fluxos internacionais de capital? Como remover os obstáculos decorrentes de 



 

 

nossa adesão à OMC e a alguns acordos internacionais já assinados e outros ora 
em tramitação?  
E quanto à necessária e imprescindível reindustrialização, que, aliás, já começa a 
ser falada até na Academia, a qual, de maneira mistificadora, tentava até há 
pouco negar a desindustrialização? Contudo, o problema aqui é muito mais 
complexo, pelas seguintes razões: 
 
• a desnacionalização aumentou consideravelmente no setor industrial, retirando 
do Brasil parte de  
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seu poder de tomada de decisões de investimento público e privado;• a morte de 
vários de nossos outrora grandes empresários industriais não foi só física (afi nal, 
estamos nessa crise há 35 anos!), mas também decorrente de sua retirada 
produtiva e de sua metamorfo-se negativa por reverter seu capi-tal produtivo à 
forma regressiva do capital mercantil. É muito difícil para um país a “reposição” 
de suas lideranças industriais 
; 
• está no cerne dessa questão a baixa produtividade, se comparada à dos países 
desenvolvidos e, em especial à imbatível China. E essa baixa produtividade tem 
causas diversas, sendo as principais a ta-xa de câmbio valorizada e a queda  
do investimento em grande parte dos setores da indústria de transformação. Esta 
última causa, por sua vez, é também fortemente infl uenciada pela absurda taxa 
de juros que o país pratica; 
 
• mas não podemos minimizar os importantes e graves problemas que teremos 
que enfrentar para es-sa tarefa, no que concerne a uma eventual reestruturação 
nacional de muitas cadeias produtivas, hoje internacionalizadas. 
 
• mas o que acima falei é apenas parte dos obstáculos que precisam ser 
removidos ou contornados. Em primeiro lugar, a Geopolítica mu-dou e, agora, 
além dos conhecidos “Senhores do Mundo” há a concorrência com o sistema 
asiático de produção. E isto signifi ca uma mudança estrutural nas relações 
internacionais do Brasil. Como va-mos alterar nosso comércio “X 
primários/Mindustrializados” re-tomando o peso (até 2000 de 65% da pauta, hoje 
cerca de36%) das exportações de manufaturados? 
 
• como fazer uma política cambial, de juros e de crédito adequada a essa 
reconstrução? Para isso, além de dar conta dos problemas institucionais 
internacionais, teríamos que reconstruir um Estado Desenvolvimentista para 
levar adiante essas mudanças, impres-cindíveis para uma efi caz política 



 

 

industrial. Mas até agora não falei das condições internas da Política Nacional. 
Ela se encontra de forma tão desestruturada, com seus principais partidos 
políticos tão descaracterizados – isto é, sem nenhum caráter –, que a 
governabilidade da política e da economia se tornou ainda mais difícil. Sem a sua 
reforma e retorno à governabilidade “sadia”, será impossível realizar as 
Reformas Política, do Judiciário e da Economia, fundamentais para o desenca-
deamento desse processo.Repetindo o que tenho falado desde 1990, o ”modelo” 
macroe-conômico neoliberal adotado pelo Brasil não nos permite: 
 
• Implementar e executar uma po-lítica industrial que atenda aos ob-jetivos 
nacionais, sem que os obs-táculos acima sejam contidos ou removidos. As 
razões, além da-quelas decorrentes de compromissos internacionais assumidos, 
estão no fato de que não podemos manejar os principais instrumentos de política 
econômica, os juros, o câmbio e o crédito; 
 
• manter um crescimento econômico alto e persistente, dado que as restrições já 
apontadas são as causadoras de problemas que de-terioram a fi nança pública e 
entorpecem o investimento público e o privado, obstaculizando a in-trojeção de 
tecnologia e contendo a produtividade;  
 
• mas causam ainda o pior dos problemas: para conter a inflação, reinventaram a 
ancoragem cambial e os altos juros, geradores de perda de competitividade, de 
importações e outros gastos internacionais desnecessários, de enormes remessas 
de rendas ao capital forâneo, e de uma enorme permissibilidade de entrada de 
capitais especulativos, que acabam se tornando necessários para cobrir os 
buracos do balanço de pagamentos, mas que, periodicamente, não evitam a fatal 
crise cambial. Passamos a conviver, assim, com o modelo ciclotímico – o 
conhecido voo da galinha -... 
 
A tormenta retornou: não bastassem as aterrissagens forçadas da “galinha” em 
1990-1992, 1997-1999, 2001-2003 e 2008-2009, padece agora da atual (2011- 
2015). Quando teremos uma nova e “esperançosa” decolagem?  
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