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Estamos vivendo momentos difíceis no mundo e o Brasil, juntamente com toda a América 
Latina, não escapa a essa realidade. O país está metido numa crise que já envolveu uma 
geração inteira, já se vão 25 anos. Um dos sintomas do seu crescente agravamento  é o fato 
de hoje haver maior dificuldade de se entender a realidade, ou se aproximar de um conceito 
de verdade. A mistificação, a mentira, a embromação têm sido constantes nesses últimos 
tempos. O sujeito antigamente praticava a trapaça no escurinho; agora, não: vai ao 
telejornal do meio-dia da maior emissora e diz lá suas bobagens. A mídia hoje é muito pior 
que a de 1964. Na época, tinha alguma coragem e havia jornalistas com J maiúsculo. Esses 
se tornaram raros, ninguém mais checa informação e a regra é a pressa. 
  
O mercado financeiro internacional, que alimenta fortemente essa mídia, também  
influencia o comportamento de empresários, já que grande parte deles tem sua conta em 
dólar em Nova Iorque ou nas Bahamas. Têm, assim, interesse dúbio, com uma perna no 
Brasil e outra nos EUA, na Alemanha ou no Japão. Haja vista inclusive que o BNDES 
(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) financia investimentos 
brasileiros no exterior. Ou seja, banca empresários nacionais para que criem empregos nos 
EUA. 
  
Não escapam desses tentáculos os economistas, classe essa que também tem embarcado 
nessa canoa,  já de longa data. Em plena turbulência oriunda da quebra da bolsa americana 
em 1929, a associação dos economistas da Universidade de Harvard veio a público declarar 
que a crise seria passageira e logo seria retomado o crescimento. E quem duvidasse não era 
patriota. Ao que tudo indica, não aprendeu (ou esqueceu) a lição do passado. Quando se 
analisam as estatísticas oficiais do País, tem-se a impressão de que melhoraram, mas, na 
verdade, pioraram, dadas as constantes mudanças metodológicas, que tanto nos confunde. 
Seja para a análise dos fatos econômicos, sociais e políticos ou para a crítica no campo da 
política e da sociologia, navegamos num mar revolto. 
  
A crise  brasileira, que vem dos anos 80, dizia respeito à dívida e permitia administrar 
minimamente a política econômica. Depois nos anos 90, introduziram-se as políticas 
neoliberais e tivemos que nos submeter totalmente aos ditames do Banco Mundial e do 
FMI (Fundo Monetário Internacional). De 1980 a 2003, a renda per capita brasileira 
cresceu em torno de 9% –o que é ridículo diante das necessidades objetivas deste país.  
A taxa de crescimento do Brasil na chamada década perdida foi 2,2% ao ano. De 1989 a 
2002, de apenas 1,9%. No Estado de São Paulo,  foi ainda pior: 1,5% e 1,4%, 
respectivamente. 
  
Ainda mais espantoso foi o caráter desse crescimento, cujo carro chefe foi a agricultura. O 
setor industrial, tradicional locomotiva da economia nacional e especialmente da paulista, 
murchou. Isso é um contra-senso em termos da própria teoria e da história do 
desenvolvimento econômico.  Nos últimos 150 anos, o traço característico do processo de 



desenvolvimento econômico é a redução da participação da agricultura . No final do século 
XIX, a maioria dos países hoje desenvolvidos ainda tinha entre 30% e 50% da sua 
população no campo. Nos EUA, por exemplo, no inicio do século XX já era 10%; hoje o 
setor rural é cerca de 2%. Também é declinante o peso do setor agropecuário na geração da 
renda nacional. Antes 40% ou 50%, hoje em torno de 5%.  
 
Na contra-mão, o peso da agricultura no produto da renda paulista passou de 5,7%, em 
1970, para 7,8%, atualmente. Em que pese todo o avanço da fronteira agrícola, com a soja 
no Piauí, no Maranhão, em Rondônia, em Mato Grosso e o boi no Amazônia, São Paulo 
respondia por 18% da agricultura nacional em 1970 e hoje detém 26%. Aumentou a 
participação num movimento evidentemente paradoxal em termos das nossas necessidades 
objetivas de desenvolvimento econômico. A nossa indústria, que era aproximadamente 
44% da geração a renda em 1970, caiu para 40%.  É como se estivéssemos voltando ao 
passado. Como São Paulo foi muito mais atingido pela crise nos  80 e 90, é fácil intuir que 
a participação do estado de São Paulo na renda nacional caiu. Era de quase 40% e hoje, 
apenas de 32.5%.   
 
Locomotiva em marcha à ré 
 
As duas crises, a da dívida e a originada pelas imposições das políticas neoliberais, 
implodiram não apenas um painel de instrumentos com que o governo federal movia a 
política econômica, mas também as finanças públicas. Isso gerou uma reação em cadeia, 
que atingiu União, estados e municípios. O Estado brasileiro, como a maior parte dos 
maiores países latino-americanos, até a década de 1970, tinha no investimento público 
direto o maior motor do desenvolvimento econômico. Esse era responsável por metade da 
inversão nacional. As empresas estatais respondiam por outros 25%. Hoje, o investimento 
público federal está no chão, é menos de 1% do PIB. O estadual também caiu 
violentamente.  
 
Graças às privatizações, São Paulo perdeu também a capacidade de induzir a atividade 
econômica. Quando possuía um sistema elétrico, o investimento nesse setor significava 
encomendas pesadíssimas à indústria elétrica , mecânica, siderúrgica e da construção. Com 
a desestatização, cai a qualidade que do investimento que o Estado é capaz de fazer. 
Constrói prisões e unidades da Febem (Fundação para o Bem-Estar do Menor), quiçá algum 
hospital ou escola, mas isto não fomenta eficientemente a economia nem gera o emprego 
necessário. Habitação poderia ter esse caráter, embora não tão marcante, mas também foi 
esquecida. Foram passados às mãos da iniciativa privado os setores estratégicos, 
telecomunicações, rodovias, ferrovias, etc. 
 
Isso fez parte do ajuste financeiro. Os ativos públicos privatizados do governo do estado de 
São Paulo somaram US$ 15 bilhões, 50% da receita líquida anual corrente de um ano 
recente. Com as privatizações, não se precisava mais financiar o investimento das estatais, 
que nos anos 80, em média, era cerca de 15% da despesa total do governo e caiu para 4%. 
Isso independentemente do investimento direto que era 5% e foi a 3%. Esses 13% da 
despesa corrente que deixaram de ser investidos destinaram-se a pagar juros e amortizações 
da dívida.  
 



 
Portanto, ao examinar as finanças públicas, é preciso cuidado. A Constituição de 1988 
pretendeu melhorar a distribuição dos impostos entre os entes da federação. Entretanto, a 
malandragem foi, a partir daí, passar a aumentar cada vez mais o tamanho das contribuições 
sociais com a desculpa excelente que é a assistência aos pobres. Elas cresceram muito mais 
que o imposto sobre a renda e o  IPI. Foi como se tivesse rasgado a Constituição porque 
recentralizou as finanças públicas no nível federal. No entanto, estados e municípios 
também aumentaram sua arrecadação.  
 
A receita estadual cresceu em termos reais, de 1988 a 2002, 43%. Isso é muito acima do 
aumento do PIB, que não chegou a 20%. Essa seria uma notícia auspiciosa, pois o estado, 
“nadando em dinheiro”, poderia construir escola, tapar buracos nas ruas, fazer moradia. 
Ledo engano, porque estados e municípios, dedicaram-se a corrigir as receitas pela inflação 
e engavetar despesas para deteriorar o seu valor real. Isso gerou uma ilusão monetária 
decorrente de um endividamento crescente do estado.  
 
Quando se tornou insustentável, em 1996, o governo federal promoveu uma “negociação” 
desses débitos, estabelecendo uma série de condições, inclusive juros que variavam de 40% 
e 70% ao ano nos três primeiros anos dos acordos, que têm duração de 30 anos. No estado 
de São Paulo, por exemplo, a dívida que era de 13% da receita corrente, em 1980, está em 
226%. É impagável.   
 
Esse foi o ajuste mais duro, o que demonstra como esses governos cometem verdadeiros 
assassinatos sociais e ainda posam de bons moços.  
Se não houver uma renegociação para se refazer o pacto federativo, submetido ao 
compromisso de investimentos nas áreas essenciais, não há saída. Os passos para vencer a 
extrema pobreza e concentração de renda paulista (e a nacional) deverão ser extremamente 
inteligentes e criativos, mas ainda assim serão limitados. 
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