
Este capítulo tem por objetivo lembrar, resumidamente, os aspectos macroeconômicos mais
relevantes da trajetória recente da economia brasileira, destacando a inserção do Estado de São Paulo
nesse processo, apenas no que se refere a alguns dos fatos mais relevantes. Isso, obviamente, decorre do
fato de que o restante do trabalho tratará especificamente da economia paulista. O texto se detém mais no
exame do período posterior a 1989, quando o país adotou as linhas da política econômica de corte
neoliberal.

1
 Desde logo, é bom lembrar que São Paulo, mesmo antes de 1930,  já era o principal parque

industrial do país, e, a partir da Crise de 1929 e das políticas macroeconômicas iniciadas pela Revolução
de 1930 – o primeiro momento da Era Vargas –, reforça seu caráter de ser o principal centro dinâmico da
economia nacional, liderando o processo de industrialização e integração do mercado nacional.

Lembremos que em 1929, antes do advento dessa trajetória, São Paulo já concentrava 37,5% da
produção da indústria brasileira de transformação, cifra que, com a industrialização e integração do
mercado nacional chegaria ao máximo de 58,1% em 1970. Essa industrialização, que atingiria seu apogeu  
entre 1967 e 1974, embora se desse de forma concentrada, alterou as estruturas produtivas e mercantis da
periferia nacional, desencadeando importantes efeitos de complementaridade entre ela e São Paulo. A
indústria paulista, entre 1930 e 1970, efetivamente obteve a mais alta taxa de crescimento no país, mas
aquela complementaridade fez com que as taxas da periferia também fossem altas, apenas um pouco
menores do que as de São Paulo.

Entre 1967 e 1980, a política econômica nacional esteve voltada, fundamentalmente,  para a expansão
e  diversificação produtiva, com objetivos de  acelerar o crescimento – o projeto Brasil Potência – e ampliar e
diversificar nossas exportações. O intenso crescimento do período manifestou-se em todos os setores
produtivos, atingindo também a maior parte do território nacional. 

Essa política, que  teve  forte condução  do Estado e de suas empresas, exigiu que a infra-estrutura
de transporte, energia e telecomunicações fosse também contemplada com pesados investimentos,
acelerando ainda mais o crescimento  do PIB, o qual, entre 1970 e 1980, cresceu à média anual de  8,7%.
Contudo, o elevado crescimento fez-se, em grande parte, com recurso a forte endividamento externo, o
que nos causaria subseqüentes e graves problemas. 
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O uso mais intenso do potencial produtivo da periferia nacional  fez com que esta crescesse pouco
acima de São Paulo, embora a taxa média anual desse estado tivesse sido de exuberantes  8,2%. Isso foi
consoante à política de desconcentração espacial produtiva e de infra-estrutura, fazendo com o que, a
despeito daquela elevada taxa de crescimento, a participação de São Paulo no PIB nacional caísse
ligeiramente (39,5% para 37,7%) e  na produção da indústria de transformação, um pouco mais, dos
58,1% para 53,4% em 1980. Assim, a economia nacional dava prosseguimento ao processo de integração
do mercado nacional iniciado em 1930, tornando-a internamente mais coesa.

Contudo, a crise  da economia  internacional que se inicia por volta de 1973 tomaria rumos inesperados
a partir de fins de 1979, decorrentes da mudança da política fiscal dos EUA, notadamente a brutal elevação de
sua  taxa de juros. Subseqüentemente,  restaurariam  sua hegemonia e instaurariam, com outras atitudes, o
maior poder imperial no sistema capitalista de produção.

O efeito imediato para os países subdesenvolvidos e fortemente endividados, como o Brasil, foi o
corte substancial do financiamento externo, desdobrando-se em outros efeitos perniciosos: alta inflação,
queda do investimento, baixo crescimento, crise crônica de balanço de pagamentos, corte do crédito
interno,  elevação acentuada das dívidas públicas externa e interna, e aprofundando as crises fiscais e
financeiras do estado nacional, debilitando ainda mais o gasto e os investimentos públicos.

Durante a década de 1980 – a chamada década perdida – essa conjunção fez com que diminuísse a ação
do Estado no plano nacional e regional e também se debilitasse o investimento privado, notadamente o
industrial, atingindo principalmente o núcleo da dinâmica industrial – o parque produtivo de São Paulo –, que 
estagnou, diminuindo os efeitos impulsionadores de desconcentração industrial.

Como se vê na Tabela 1, o crescimento foi medíocre, tanto para o Brasil como para São Paulo, e a
indústria de transformação, o setor antes mais dinâmico, teve desempenho ainda pior. Nessa década, a
desconcentração arrefeceu,  e a diminuição da participação de São Paulo se deu muito mais por ter crescido
menos do que o resto do país, dado que também a periferia nacional teve medíocre crescimento.   

Em termos de setores produtivos,  a indústria debilitou-se, e os segmentos que ainda apresentavam
algum crescimento mais expressivo eram os vinculados às exportações agroindustriais,  minerais e de
insumos  básicos, além dos vinculados à questão energética, como petróleo e álcool de cana-de-açúcar. 

Estagnação (e a desvalorização cambial entre 1980 e 1985) estimulou fortemente as exportações,
que cresceram 71% entre 1980 e 1989,  em que pese a queda dos preços internacionais de produtos
básicos, e teriam crescido ainda mais, não fosse a forte valorização cambial entre 1985 e 1989. A recessão
conteve as importações, que cresceram apenas 24%, com o que geramos na década, US$ 97 bilhões de
saldos comerciais, incapazes, contudo, ante o que remetemos de juros (US$ 87 bilhões) além de outros
pagamentos, para tentar   evitar o aumento da dívida externa, a qual, no entanto,  entre o início e o fim da
década, saltou (em US$ bilhões) de 64 para 115. 

Tabela 1. Brasil e São Paulo: crescimento e participação nacional.

Variação anual média do PIB do Brasil e de São Paulo (%) Participação do Estado
de São Paulo no Brasil (%)Brasil Estado de São Paulo

1980/1989 1989/2003 1980/1989 1989/2003 1970 1980 1989 2003

Primário 3,2 3,5 3,5 2,9 18,0 14,2 15,5 23,9

Secundário 1,2 0,9 0,5 0,5 56,4 47,3 44,7 33,3

Ind. de transformação 0,9 0,7 0,2 0,4 58,1 53,4 50,2 44,0

Terciário 3,1 1,9 2,2 2,1 35,0 34,8 36,1 32,9

Total 2,2 1,8 1,5 1,5 39,5 37,7 37,8 32,1

Fonte (dados brutos): IBGE, Contas Regionais.

Na década de 1990, o receituário neoliberal implicou a submissão consentida à Nova Ordem,
representada pelos preceitos contidos no chamado Consenso de Washington, com o que abdicamos de
nossa soberania nacional, no desenho, implementação e manejo da política econômica.
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Esse receituário  está assentado para atender a duas ordens de questões: a financeira e a produtiva.
A primeira, decorrente da crise financeira internacional, explicitou a supremacia do capital financeiro
sobre as outras formas de capital, impondo a quebra da soberania nacional de nossos países, para liberar
seu movimento internacional na busca incessante da valorização. A segunda, da reestruturação produtiva
e comercial feita pelas grandes empresas transnacionais (ETs), em suas bases localizadas nos países
desenvolvidos, também exigiria, na década de 1990, reestruturações semelhantes em suas bases
localizadas nos subdesenvolvidos. Dessas duas ordens derivaram os objetivos para impor um conjunto de
reformas institucionais liberais a nossos países. 

Esse quadro  foi complementado por políticas de estabilização que tiveram como lastro uma
elevada valorização da moeda nacional ante o dólar e um ciclópico crescimento da dívida pública interna,
potencializada ainda por elevados juros reais. A valorização resultou em forte diminuição dos custos dos
importados, debilitamento das exportações, gerando grandes déficits comerciais e de serviços, além de
seu papel nas políticas antiinflacionárias.

O conjunto das políticas de estabilização e das reformas implantadas constitui um todo articulado
para permitir a funcionalidade do modelo:

1. Ampla liberdade para o capital (estrangeiro ou nacional) financeiro se apropriar de elevados
ganhos setoriais e regionais de toda ordem, pelo baixo valor dos ativos públicos e privados
adquiridos, pela especulação bursátil;  pelas tarifas públicas privilegiadas após a privatização, com
a indexação ao IGP-M e ao IGP-DI – índices mais sensíveis à variação do dólar – e pela remessa de
lucros e de juros. A justificativa foi a de que, com isso, o  capital externo não só financiaria nosso
“passageiro” desequilíbrio externo como a retomada do nosso desenvolvimento;

2. As reformas dos sistemas financeiros nacionais, necessárias para compatibilizar a velocidade
exigida pelos novos fluxos externos e pela diversificação que então se operaria nos mercados
financeiros; 

3. A abertura comercial e de serviços, via forte rebaixamento tarifário e não tarifário e
valorização cambial, que  sancionou  enxurradas de importações e gastos internacionais e
contribuiu para enfraquecer ainda mais o capital nacional, desnudando nossa incapacidade de
concorrer em igualdade com o capital internacional;

4. Flexibilização das relações trabalho-capital, para diminuir ainda mais o já baixo custo do
trabalho, adequar  contratos ao novo timing da tecnologia e  debilitar as estruturas sindicais;

5. As reformas  previdenciárias, para criar mais um importante flanco de mercado para o capital
financeiro e abrir maior espaço no orçamento público para os juros  das dívidas públicas
internas e externas;

6. A  reforma do estado nacional, para  desmantelar suas estruturas – o que se  fez com a conivência de
nossas elites, diminuindo o tamanho e a ação do estado, eliminando órgãos públicos, dispensando e 
reduzindo salários reais dos funcionários, privatizando ativos públicos, desmantelando os sistemas
de planejamento e de regulamentação.

Os efeitos dessa nova imposição – para a qual nossas elites muito colaboraram – foram de início
parcialmente positivos,  mas de curta duração. Com as medidas do Plano Real, a inflação que recrudescera
violentamente após o Plano Collor foi contida em patamares baixos. Mas isso à custa  de um elevado
crescimento das dívidas externa e interna e de forte perturbação da produção nacional. Ocorre que a dinâmica
de funcionamento do novo modelo, para manter um alto fluxo de importações e de outros gastos externos, que
aumentam  aceleradamente à medida que o PIB cresça, implica a necessidade de altos, crescentes e persistentes 
fluxos de capital estrangeiro,  forte endividamento externo e interno e de contaminação das contas públicas,
uma vez que a taxa de juros tem que ser muito alta e seu montante crescente. 

Qualquer perturbação internacional que sensibilize as finanças internacionais ou a surgida pela
deterioração visível do balanço de pagamentos e das contas públicas provoca um freio na entrada de
capital,  uma crise cambial e uma recessão. Com isso, o câmbio se desvaloriza, as importações são em
parte contidas, e as exportações estimuladas. Porém, a taxa de crescimento do PIB cai, só retomando
patamares mais altos, quando a “festa” de gastos internacionais pode ser reiniciada. Dessa forma, o
crescimento só pode ser ciclotímico, sem regularidade, resultando em uma taxa média anual ainda mais 
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medíocre do que a  observada na década anterior. Por exemplo, nos 16 anos do  período  1988-2004,
somente em quatro desses anos nosso PIB teve taxas acima de 4%. Elas foram  negativas, em dois, e 
menores que 1% em outros quatro.

Com efeito, a Tabela 1 mostra que a do PIB foi, durante 1989 a 2003, de medíocre 1,8%, e para o
Estado de São Paulo,  ainda mais baixa: 1,3%. Assim,  em 2003, o PIB/habitante  do  Brasil era cerca de
3% inferior ao de 1980 e para  São Paulo 7,2% menor!  Contudo, em termos produtivos, as perdas não
foram apenas essas. A taxa de investimento caiu de cerca de 25% no final da década de 1970, para cerca
de 18% e,  em sua estrutura, o item construção, que perfazia 50% do total, passou a 75%, reduzindo,
assim, fortemente o outro componente, o de maquinaria. Essa alta percentagem é a fornecida pela
CEPAL, em seu Anuário de 2003, com base nos valores estimados em  US$. As Contas Nacionais
estimadas pelo IBGE também mostram essa tendência; porém, as cifras referentes à Construção Civil
situam-se em torno de 60%.

A Tabela 2 mostra as modificações estruturais então ocorridas,  destacando-se a forte diminuição
do peso da indústria de transformação em ambas as regiões e o aumento da agropecuária,  uma anomalia
em termos do sentido regressivo para o qual essa estrutura aponta, em que pese a expansão de segmentos
modernos ocorrida no setor primário. O setor industrial com efeito foi fortemente atingido, como se verá
no capítulo pertinente.

Tabela 2. Estrutura setorial do PIB (%).

Setor
Brasil Estado de São Paulo

1970 1980 1989 2003 1970 1980 1989 2003

Primário 11,5 10,1 7,7 10,4 5,7 3,9 3,5 7,7

Secundário 35,8 40,9 36,6 42,3 43,8 51,2 48,3 43,8

Indústria de transformação 27,0 31,3 25,6 27,8 39,9 44,3 40,9 35,0

Terciário 52,6 49,0 55,7 47,3 50,4 44,9 48,2 48,5

Fonte (dados brutos): IBGE, Contas Regionais.

As importações brasileiras dispararam, crescendo 203% entre 1989 e 2001, e só diminuíram seu
ímpeto dois anos após a crise e desvalorização cambial de 1999. No mesmo período, as exportações
aumentaram apenas 69% e só passariam a crescer após 2002, pelas razões apontadas e pelo colossal aumento
das importações  que a China passaria a fazer no comércio internacional, elevando as quantidades compradas e
seus preços. O atraso tecnológico acumulado nas duas décadas certamente dificultou sobremodo que a
participação das exportações de produtos industrializados no total exportado ultrapassassem as cifras que já
haviam sido obtidas na segunda metade  da década de1980, ou seja, cerca de 55%.

O câmbio barato e desregulamentado ampliou também os gastos com turismo, compras de imóveis 
no exterior e crescentes remessas  não controladas, muitas de escusa procedência. Isso, mais as crescentes
remessas de juros, fizeram com que, contados apenas os anos de 1995 a 2002, o déficit em transações
correntes  acumulasse a fantástica cifra de US$ 199 bilhões; nossa dívida externa saltasse  de US$ 150
bilhões para US$ 235 bilhões e nosso passivo externo atingisse  cerca de US$ 400 bilhões.

Parte importante da entrada de capitais se deu na forma  de Investimentos Diretos do Exterior
(IDE), mas a maior fração deles deu-se em compras de empresas públicas e privadas nacionais,
predominantemente na área de serviços (distribuição de energia, transportes, telecomunicações,
instituições financeiras etc.). Com isso, tais empresas  passaram, a partir daí, a remeter juros e lucros ao
exterior, e como a maior parte delas não gera divisas, são consumidoras líquidas de divisas. Com o
desmantelamento de empresas nacionais  prestadoras de serviços e a liberalização destes, também
cresceram muito os gastos internacionais com serviços de transporte, financeiros, de engenharia,
consultoria etc., ampliando o  rombo do setor externo.

Para enxugar a liquidez gerada por essa  “enxurrada de dólares”, foi necessário imenso aumento da 
dívida pública, dessa forma, os juros pagos pelo governo passaram a equivaler a cerca de 8% a 9% do PIB,
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estrangulando as finanças públicas. A elevação da taxa interna de juros implicou ainda restrição ao crédito 
interno, que se reduziu, até nossos dias, a um  volume de tão-somente 25% do PIB.

Em verdade, a crise cambial deveria ocorrer em 1998. Foi esse ano, contudo, o da reeleição de
FHC, e, graças a um acordo com o FMI, no valor de US$ 41 bilhões – insuficientes para evitá-la – a crise
acabou adiada para o início de 1999. A desvalorização e a recessão não evitaram, entretanto, a
continuidade da “farra” de gastos externos, que acumularam um déficit em transações correntes, nos anos
de 1999 a 2001, em torno de US$ 73 bilhões. Esse fato, somado ao prenúncio de vitória eleitoral da
oposição em 2002, antecipou outra crise cambial, ensejando novo acordo com o FMI (US$ 24 bilhões),
novo aperto e nova recessão.   

Assim, as restrições externas e internas ao crescimento foram aumentando rapidamente, inibindo
duplamente o investimento: o público, porque o governo não tem recursos para isso e o privado, tanto pela 
elevada taxa de juros, quanto pelo aumento da incerteza e pelo baixo crescimento do PIB. É preciso
também lembrar que a crescente contaminação dos juros no orçamento público leva a novos e crescentes
cortes do gasto corrente, notadamente das áreas sociais.

Assim, se o  crescimento econômico acelerar, por diversas razões já citadas, trará novo aumento do 
endividamento público e privado, deprimindo também as contas públicas. Cabe ressaltar, no entanto, que
o crescimento baixo ou negativo também debilita a receita fiscal, jogando-a para baixo. É por isso que, a
despeito de nossa carga tributária ter crescido, no período recente, de 26% para 34%, a penúria fiscal não
se resolveu, pois todo o aumento dela (8%) praticamente foi absorvido pelos juros. Não é por outra razão – 
além do temor pela insolvência da dívida pública –, aliás, que, no presente momento, elites e a finança
pressiona pela inclusão, na Constituição Federal, da Meta Déficit Zero, que imobilizaria, em definitivo, o
resto de manobra da política econômica que ainda subsiste.

Cabe ainda lembrar que os males que afetam o governo central acabam também contaminando os
governos estaduais e municipais, transmitindo-lhes os efeitos estruturais e recorrentes da crise. Aliás, o
processo de renegociação das dívidas mobiliária e contratual dos governos subnacionais tornou mais agudo
os efeitos nocivos apontados anteriormente. Com a capacidade de investir imobilizada por 30 anos (a partir
de 1996-1998), esses entes federativos pouco podem fazer para superar as pressões sociais que enfrentam.
Desse modo, vale notar que em 2004, a despeito da negociação e em que pese o elevado comprometimento
compulsório (de 9% a 13%) da receita corrente líquida, dos 27 estados, a relação dívida líquida/receita
líquida corrente era pouco menor que 1 em três deles. No entanto, em quinze deles, ela era superior a 1, e em
oito, superior a 2, mostrando a inviabilidade de seu pagamento na maioria das unidades federadas. Em
capítulos específicos deste documento, esses problemas estarão melhor detalhados.

Acresça-se a deterioração ou ao abandono das políticas de desenvolvimento regional e o
desencadeamento de uma guerra fiscal entre os entes públicos subnacionais. Com efeito, os antigos
instrumentos e instituições que se ocupavam da política regional feneceram, dando lugar a novas e
modernas idéias,  como as do poder local, da região (ou cidade) competitiva, e, nos marcos do Estado
nacional, para dissimular suas efetivas intenções, inventou-se a política dos Grandes Eixos de logística.

Esses eixos, efetivamente, constituíam vetores ligando zonas produtivas a portos de exportação,
que deveriam receber grandes investimentos, para aumentar a eficiência e competitividade de nossas
exportações. Contudo, é necessário frisar que  apenas ligariam pontos de origem-destino; pouco ou nada
fariam em prol dos maiores espaços regionais em que estivessem inseridos. E praticamente ignoravam os
problemas urbanos e sociais das cidades maiores envolvidas pelos eixos. Pior ainda, parte substancial
(mais de dois terços) dos investimentos a eles vinculados viria do setor privado, os quais, dados os juros
escorchantes e a incerteza pelo pífio crescimento, ficaram ao largo. Ainda assim, até a presente data, nem
o investimento público, nem o privado, puderam dar conta de parte expressiva desses projetos.

Muitos governos locais (estaduais e municipais), como medida de defesa – mas também por
acreditarem na ideologia do Poder Local –, lançaram-se à infeliz empreitada da guerra fiscal,
submetendo-se a verdadeiros leilões de localização industrial promovidos por empresas de grande porte
(geralmente transnacionais), transferindo dinheiro de pobres para milionários e fomentando a localização 
pelo subsídio e pelo trabalho periférico ainda mais precarizado e mais barato.
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Voltadas, assim, mais  para o exterior  do que para o interior, esses territórios competitivos –
cidades, estados, regiões –, se efetivamente implementados, causariam verdadeira fragmentação do
território nacional. Alguns acreditaram que a nova inserção seria intrínseca ao modelo de abertura, e a
fragmentação, inevitável. Outros também professavam isso, mais por convicção ideológica,  e fizeram
coro aos detratores da Era Vargas.

Não é preciso repisar os males sociais advindos dessa dinâmica: aumento do desemprego, queda
dos salários reais, corte dos gastos sociais e aumento da violência, hoje presentes em  todas nossas regiões 
e cidades. Assim, é inerente à dinâmica desse modelo a corrosão (e não o equilíbrio) dos chamados
fundamentos da economia, que, fatalmente, a conduz a um desastre cambial e financeiro.

Mas é preciso dizer que, a partir deste estudo, acreditamos que é possível e necessário um exame
detalhado dos impactos que a abertura causou em nossas estruturas produtivas – notadamente na industrial –, e
que nos permita uma reflexão mais profunda sobre as tendências de reconcentração (ou não) de setores mais
complexos e sobre as possibilidades de uma retomada mais profícua de nosso desenvolvimento.

Antes de entrarmos nas análises setoriais  e temáticas do Estado de São Paulo,  lembremos algumas 
de suas  principais características.  

O Censo Demográfico de 2000 mostrava que sua população (21,8% do país) era de 37,0 milhões
(93,4% dela urbana), na qual os não paulistas somavam 8,8 milhões, e destes, 5 milhões eram nordestinos. 
Seu território é de 247,8 mil km

2
 (cerca de 2,9% do país). Se admitirmos que o PIB nacional em  2002

fosse de  cerca de US$ 510 bilhões (em US$ correntes de 2002) e que o de São Paulo perfazia naquele ano 
32,6% do nacional,  então o de São Paulo teria sido de US$ 166,3 bilhões, o que resultaria em um PIB per
capita de US$ 4.400, valor que seria  51% maior do que a média nacional.

As exportações internacionais de São Paulo em 2004, em US$ bilhões,  totalizaram 31, nas quais
as de manufaturados somaram 25,4, e as de semimanufaturados, 2,5 bilhões. Esses valores representaram,  
respectivamente, 32%, 48% e 18% dos respectivos totais nacionais. A expansão da fronteira agropecuária 
e mineral, em direção à periferia nacional, fez com que suas vendas externas de produtos básicos de São
Paulo, embora também crescentes, passassem a representar apenas 10% do total nacional. Esse comércio,
relacionado com o PIB paulista, mostra bem os elevados coeficientes de exportações externas: 18% para o 
total, 62% para os manufaturados e 44% para estes últimos mais os semimanufaturados (denominados
industriais). Suas importações internacionais (80% das quais constituídas de bens de produção) somaram
US$ 27,1 bilhões (43% do total nacional), representando 15% do PIB paulista.

Seu comércio interestadual é de longa data, muito importante para sua economia. Os últimos dados 
que pudemos consultar são os do ano de 1999, por sinal, precários e agregados. Precário, pois os
problemas de sonegação fiscal fazem com que as omissões sejam altas e os dados  se apresentem em duas
formas: no que um estado declara como saídas  e outro como entradas, e esses valores são sempre
distintos, podendo ser muito diferentes para um estado individual, mas menor para o conjunto do país.
Naquele ano, as exportações paulistas para o resto do país e importações do resto do país teriam
representado, respectivamente, cerca de 45% e 34% de seu PIB, mostrando claramente que seus fluxos
comerciais com o resto do mercado nacional eram duas vezes mais importantes do que os internacionais.
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