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Resumen/abstract:
O século XXI vem assistindo certa retomada dos estudos e aprimoramento das
técnicas relativas ao planejamento e à prospecção estratégica, tanto em nível
organizacional nos setores público e privado, como em nível das políticas públicas e do
próprio desenvolvimento nacional delas derivado. Isso decorre da imensa
heterogeneidade estrutural e crescente complexificação das sociedades contemporâneas,
bem como da notória insuficiência e parcos resultados das ações estatais na maioria dos
países. Com o intuito de contribuir para esta reflexão e aportar proposições práticas a
dirigentes públicos da política e da alta burocracia estatal, este texto faz considerações
prospectivas acerca da importância e necessidade da retomada do planejamento
governamental de médio e longo prazos para o desenvolvimento brasileiro ainda no
século XXI.
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1. Introdução.
Desde o seu início, o século XXI vem assistindo certa retomada dos estudos e
aprimoramento das técnicas relativas ao planejamento estratégico, tanto em nível
organizacional nos setores público e privado, como em nível das políticas públicas e do
próprio desenvolvimento nacional delas derivado. Isso decorre, sobretudo, da imensa
heterogeneidade estrutural e crescente complexificação das sociedades contemporâneas,
por um lado, e por outro, da notória insuficiência e parcos resultados das ações estatais
na maioria dos países.1
Neste cenário, tem havido também certa retomada das iniciativas e desenvolvimento das
ferramentas destinadas à prospecção estratégica, como instrumento próprio e
privilegiado da função planejamento, voltada tanto à idealização de cenários futuros
possíveis a setores, políticas, países ou dimensões cruciais da vida contemporânea,
como à construção de estratégicas e identificação de requerimentos técnicos e políticos
para a perseguição de trajetórias desejadas em cada caso.2
Com o intuito de contribuir para esta reflexão e aportar algumas proposições práticas a
dirigentes públicos da política e da alta burocracia estatal, este texto fará, após esta
introdução (seção 1), uma breve contextualização do debate recente sobre planejamento,
prospecção e desenvolvimento no Brasil (seção 2), e algumas considerações
prospectivas (seção 3) à guisa de ilustração e provocação acerca da importância e
necessidade da retomada do planejamento governamental de médio e longo prazos para
o desenvolvimento nacional ainda no século XXI. Por fim, o texto aportará diretrizes
gerais para uma reforma do Estado brasileiro de natureza republicana, democrática e
desenvolvimentista ainda no século XXI (seção 4).
É esta a aposta (e a utopia!) analítico-interpretativa aqui sugerida, e é essa a aposta
político-institucional de construção coletiva que os governantes brasileiros deveriam se
impor ainda neste século XXI.
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Uma passada d’olhos pelas referências bibliográficas listadas ao final do texto dá mostras dessa
afirmação.
2
Nas referências bibliográficas, os trabalhos citados da Cepal, Ilpes, Godet, Marcial e Ipea são exemplos
elucidativos.

2

2. Planejamento, Prospecção e Desenvolvimento no Brasil Contemporâneo: de
retomadas a incertezas radicais.
Histórias de construção e afirmação nacionais nunca foram nem serão lineares. Eivadas
de avanços e retrocessos, todas elas estão marcadas por contradições inerentes a cada
um dos processos particulares de desenvolvimento.
O caso brasileiro, portanto, não foge à regra. Linhas gerais, tal processo está marcado
por fatos e fatores muito emblemáticos de nossa trajetória histórica. Sendo este um país
construído sobre imensas heterogeneidades e desigualdades de vários tipos e dimensões,
o seu processo civilizatório reflete a luta de classes e as diferentes formas pelas quais os
grupos populares vêm lutando por igualdade, reconhecimento e pertencimento.
Do século XIX, pode-se destacar nada menos que a independência política formal em
relação a Portugal, a abolição formal da escravatura como base do processo de
acumulação capitalista no país, e a proclamação da República como coroamento do
processo de independência política e início da disputa por um Estado verdadeiramente
nacional, de pretensões universalistas, voltado à promoção do interesse geral e do
desenvolvimento para o conjunto da população em toda sua extensão territorial.
Do século XX, deve-se dar destaque aos processos – ainda em curso – de
autonomização industrial e tecnológica, de rápida e caótica urbanização, de intensa
recomposição populacional no sentido campo-cidades, norte-nordeste ao centro-sul, e
não menos importante, ao difícil e tortuoso processo de democratização do Estado, do
mercado e da própria sociedade brasileira.
Como corolário desses 200 anos anteriores de construção nacional, o Brasil adentrou o
século XXI de modo muito mais heterogêneo e complexo. No entanto, ao longo da
década compreendida, sobretudo entre 2003 e 2013, delinearam-se grandes tendências
de seu processo histórico de desenvolvimento neste século. Grosso modo, a ideia de um
desenvolvimento nacional soberano, includente, sustentável e ... democrático.3
Por esta razão, o projeto golpista de desenvolvimento, se é que se pode chamar de
desenvolvimento o ideário liberal-conservador-antidemocrático em curso no Brasil
desde 2016, torna claro que a discussão não é tanto saber se a Constituição de 1988 cabe
ou não cabe no orçamento nacional. Muito mais importante a constatar é que a própria
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sociedade brasileira, em sua heterogeneidade, diversidade, desigualdade, pluralidade e
necessidades, enfim, é esta que definitivamente não cabe no projeto golpista.4 Em outras
palavras, como reduzir a plêiade de manifestações, interesses e necessidades políticas,
econômicas, sociais, culturais, raciais, sexuais, etárias, artísticas, religiosas, intelectuais,
internacionais etc. de uma nação como a brasileira a um ideário ideológico elitista e
excludente? Simplesmente impossível!
Então, a questão não é ajustar e restringir artificialmente toda a grandeza e pujança da
sociedade brasileira a leis fiscais e parâmetros orçamentários como se leis e parâmetros
fossem imposições da natureza. A questão é justamente buscar os arranjos políticos,
sociais e institucionais capazes de melhor compatibilizar capacidades estatais e
capacidades societais, instrumentos governamentais e de mercado, no sentido da
ampliação democrática da nação, ao invés da sua castração. Para tanto, torna-se
imprescindível redefinir o papel do mercado e da acumulação capitalista em suas
relações com o Estado e o poder público instituído.
Neste sentido, é necessária uma reflexão que vincule o tema da Administração Pública a
um projeto de desenvolvimento e a outra concepção de Estado. Isso é especialmente
importante para que a perspectiva de desempenho governamental se volte na direção de
certa reativação do Estado para a construção de um projeto de desenvolvimento
soberano, inclusivo e democrático. Neste caso, remontar o sistema político nacional e
aperfeiçoar as estruturas de planejamento, prospecção e gestão do Estado são tarefas
essenciais para mobilizar capacidades estatais e instrumentos governamentais em prol
do projeto político e social em delineamento na década passada, de modo a que atenda
aos interesses da maioria da população. Este é o cerne de uma reforma contemporânea
do Estado e da Administração Pública no Brasil e por onde ela deveria começar.
Em perspectiva prospectiva, embora não esgotem o conjunto de atributos desejáveis de
um ideal amplo de desenvolvimento para o país, as dimensões citadas abaixo
certamente cobrem parte bastante grande do que seria necessário para garantir níveis
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Para comprovação desta afirmação, veja-se por exemplo alguns dos livros publicados em 2016 que já
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Proner et alli, 2016; Jinkings et alli, 2016; Cardoso Jr. et alli, 2016). Como se sabe, desde a divulgação
oficial dos resultados das eleições gerais brasileiras em fins de 2014, anunciando a legítima reeleição da
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em torno do objetivo, primeiro, de inviabilizar na prática as ações do governo eleito, e depois, derrubá-lo
como consequência do anterior. Por outro lado, como já amplamente documentado nos livros citados, há
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geral contra o golpe.
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simultâneos e satisfatórios de soberania externa, inclusão social pelo trabalho
qualificado e qualificante, produtividade sistêmica elevada e regionalmente bem
distribuída, sustentabilidade ambiental e humana, equidade social e democracia civil e
política ampla e qualificada. Senão, vejamos.

2.1 Inserção internacional soberana e macroeconomia para o desenvolvimento.
Em contexto de crescente internacionalização dos fluxos de capitais, bens, serviços,
pessoas, símbolos e ideias pelo mundo, está colocada para as nações a questão dos
espaços possíveis e adequados de soberania (econômica, política, militar, cultural etc.)
em suas respectivas inserções e relações externas. O tema é especialmente caro a
qualquer projeto de desenvolvimento que se pretenda ou se vislumbre para o Brasil,
devido a, entre outras coisas, suas dimensões territorial e populacional, riquezas naturais
estratégicas, posição geopolítica e econômica na América Latina e pretensões recentes
em âmbito global.
Esta importante dimensão de análise está, portanto, ordenada sob o entendimento de que
o movimento das forças de mercado por si só não é capaz de levar economias
capitalistas a situações socialmente ótimas de emprego, geração e distribuição de renda.
Ademais, em economias em desenvolvimento, como a brasileira, emergem problemas
como altos patamares de desemprego e de precarização do trabalho, heterogeneidade
estrutural, degradação ambiental, inflação e vulnerabilidade externa. Daí que o pleno
emprego dos fatores produtivos (como a terra, o capital, o trabalho e o conhecimento)
converte-se em interesse e objetivo coletivo, apenas possível por um manejo de políticas
públicas que articule virtuosamente os diversos atores sociais em torno de projetos de
desenvolvimento includentes, sustentáveis e soberanos.
Sob tal perspectiva, uma nação, para entrar em rota sustentada de desenvolvimento,
deve, necessariamente, dispor de autonomia para decidir acerca de suas políticas
internas, inclusive daquelas que envolvem o relacionamento com outros países e povos
do mundo. Para tanto, é necessário buscar independência e mobilidade econômica,
financeira, política e cultural, sendo capaz de fazer e refazer trajetórias, visando reverter
processos antigos de inserção subordinada para, assim, desenhar sua própria história.
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2.2 Produção e consumo com sustentabilidade e inovação.
No plano estritamente interno, outras questões de igual relevância manifestam-se. Os
temas sempre presentes no centro das discussões sobre o crescimento econômico
ganham novos enfoques, demandando que sejam atualizados em seus próprios termos e
em face das demais dimensões cruciais do desenvolvimento. Está-se falando dos
aspectos propriamente (micro)econômicos do crescimento, ligados às esferas da
produção (primária, secundária e terciária), da inovação e da competitividade sistêmica
e dinâmica das firmas e do próprio país.
De modo patente, não se trata mais de priorizar – em face de outras dimensões
igualmente relevantes do desenvolvimento – estratégias ou políticas que representem
ganhos de produtividade com vistas apenas à apropriação e à acumulação empresarial
(seja de controle privado ou estatal, seja ao nível individual ou setorial das firmas). Ao
contrário, tem-se já compreensão – mais teórica que política, é bem verdade – de que
ganhos sistêmicos e dinâmicos de produtividade só podem ser obtidos (e só fazem
sentido nessa nova conceituação de desenvolvimento que se busca construir), se as
respectivas políticas ou estratégias de produção, inovação e competitividade estiverem
concebidas e relacionadas à satisfação também das condições postas pelas dimensões da
soberania externa, coerência macroeconômica, regulação pública (no sentido estatal,
institucional e democrática), sustentabilidade ambiental, convergência regional,
equilíbrio campo/cidade, inclusão e sustentação humana e social, entre outras dimensões
e qualificativos a se explicitarem.
Em outras palavras, as atividades de ciência, tecnologia e inovação, territorialmente
articuladas, são concebidas como fundamentais para a redução das desigualdades e para
o próprio desenvolvimento nacional. Reforça-se a ideia de que as políticas de
desenvolvimento produtivo e tecnológico precisam ser econômica, social e
ambientalmente sustentáveis, além de aderentes às diferentes realidades regionais do
país. É necessário que a agenda pública priorize políticas de fomento, incentivo e
regulação em favor da articulação de atores e regiões.
Assim, a compreensão de que políticas e estratégias para a estruturação de um Sistema
Nacional de Inovação devem ser regionalmente articuladas e integradas faz com que
temáticas ligadas à territorialização e à regionalização do desenvolvimento adquiram
centralidade na agenda pública. Essa dimensão do desenvolvimento, então, pensa na
estrutura produtiva e tecnológica, na inovação e na competitividade como
6

condicionantes de trajetórias de desenvolvimento que enfrentem as desigualdades
regionais existentes no país.

2.3 Desenvolvimento territorial, federativo e integração regional.
Neste quesito está a compreensão de que temáticas ligadas à territorialização e à
regionalização do desenvolvimento tenham maior centralidade na agenda produtiva.
Aqui, é abordada ampla gama de velhas e novas questões que se fazem repercutir sobre
as perspectivas do desenvolvimento nacional hoje, diante dos riscos crescentes ligados à
fragmentação regional brasileira, com suas implicações diretas e indiretas sobre os
espaços urbanos e a sustentabilidade ambiental.
A redução de desigualdades entre os diferentes espaços territoriais do país, por um lado,
e a configuração minimamente planejada das cidades e de sua infraestrutura social, com
complementaridade entre habitação, saneamento e transporte público, por outro lado,
são algumas das questões discutidas. A elas agregam-se os temas da redução dos
impactos ambientalmente degradantes da atividade econômica e regulação do avanço
sobre o território em busca de suas riquezas, os quais se apresentam também como
desafiadores para o país.

2.4 Infraestrutura econômica, social e urbana.
Algumas das questões diretamente relacionadas às dimensões regional, urbana e
ambiental são abordadas por meio de ideias que entendem ser a redução de
desigualdades espaciais, a complementação, em espaços urbanos, dos componentes
sociais da infraestrutura (habitação, saneamento e transporte público) e a concomitante
redução de impactos ambientais em diversas ordens, imperativos categóricos do
desenvolvimento.
Em adição, a adequação e a logística de base da infraestrutura propriamente econômica
(energia, comunicações e transportes) são outra dimensão fundamental do
desenvolvimento, mas que necessitam estar permeadas e orientadas pelas dimensões do
regional, do urbano e do ambiental, já enunciadas. Assim, ganham destaque a discussão
sobre atualização da matriz energética brasileira, com ênfase em fontes renováveis e
segurança energética, e a discussão sobre revisão, expansão e integração adequadas das
7

infraestruturas de telecomunicações e de transportes, considerada esta última em todos
os modais pertinentes ao Brasil.
O desenvolvimento nacional depende, portanto, também de infraestrutura econômica,
social e urbana – tudo em perspectiva conexa – e de arranjos institucionais capazes de
satisfazer e compatibilizar, em conjunto, os reclamos por crescimento econômico,
equidade social e sustentabilidade ambiental.

2.5 Sustentabilidade ambiental, produtiva e humana.
Não é por outra razão, então, que sustentabilidade ambiental é aqui afirmada como
dimensão transversal inseparável das demais (social e econômica), devendo os ativos
ambientais ser preservados, geridos e recuperados de forma harmônica e complementar
àquelas.
As políticas públicas devem dispensar especial atenção na criação de oportunidades
para populações tradicionais e grupos social e ambientalmente mais vulneráveis. O
acesso à água potável e a condições sanitárias adequadas são ativos fundamentais na
concepção de desenvolvimento que já se faz imperativa entre os povos do mundo. A
conservação das bacias hidrográficas, portanto, deve ser compatibilizada com as
atividades econômicas em geral e com os processos em curso de urbanização no mundo.
A gestão dos biomas, da biodiversidade e biotecnologia brasileiras representa aspecto
econômico e político essencial ao desenvolvimento do país, motivo pelo qual este deve
ser pensado a partir de uma realidade de recursos naturais exauríveis. As mudanças
climáticas e o fenômeno do aquecimento global devem receber atenção especial e
tratamento prospectivo para que se conheçam seus efeitos sobre os biomas e sobre a
própria humanidade e para que se formulem políticas preventivas em tempo hábil.
Um novo modelo de desenvolvimento, enfim, deve incorporar inovações sociais,
institucionais e tecnológicas que conduzam ao uso estratégico e sustentável desses
ativos, traduzido no aumento da eficiência produtiva, reaproveitamento de rejeitos e no
estabelecimento de padrões de produção e consumo que respeitem as capacidades do
ambiente.
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2.6 Proteção e promoção social, garantia de direitos e geração de oportunidades.
Há uma questão de extrema relevância na discussão sobre o desenvolvimento, qual seja,
a ideia de que garantir direitos, promover a proteção social e gerar oportunidades de
inclusão são não apenas objetivos plausíveis, mas também condições necessárias a
qualquer projeto nacional naquele sentido.
Visto este movimento em perspectiva histórica, percebe-se que a civilização ocidental
constituiu um conjunto de parâmetros fundamentais de convívio e sociabilidade, em
torno dos quais se organizaram certos direitos civis, políticos e sociais, balizadores da
condição humana moderna. Condensados na ideia forte de cidadania, o acesso ao
conjunto de direitos passa a operar como critério de demarcação para a inclusão ou
exclusão populacional em cada país ou região, portanto, como critério adicional de
demarcação para aferir-se o grau de desenvolvimento nacional em cada caso concreto.

2.7 Fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia.
Todos os temas esboçados acima devem ser, por sua vez, incorporados segundo a
compreensão do Estado como ator estratégico fundamental em qualquer processo que se
queira de desenvolvimento, pois é esse ente, em última instância, o responsável por
garantir a segurança interna, ordenar o uso sustentável do território, regular, enfim, a
atividade econômica e promover políticas públicas.
Entende-se que, embora as economias e alguns processos sociopolíticos estejam muito
internacionalizados, importantes dimensões da vida social permanecem sob a custódia
das políticas nacionais, afiançando a ideia de o Estado ser ainda a principal referência
quanto à regulação de diversas dinâmicas sociais que se desenrolam em seu espaço
territorial.
Em suma, inclusão e proteção social são elementos constitutivos cruciais para
estratégias e trajetórias de desenvolvimento com maior equidade. A expansão e a
consolidação dos direitos civis, políticos e sociais, reunidos sob a ideia de cidadania,
devem, portanto, orientar o planejamento, a prospecção estratégica, a implementação e a
avaliação das políticas públicas em geral. O processo mencionado requer participação e
engajamento do poder público em todas as suas esferas e dimensões, bem como da
sociedade civil e setores produtivos.
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3. Considerações Prospectivas para o Brasil no Século XXI: entre a
subalternidade estrutural e a construção da nação.
Apesar de mui sintéticos, os diagnósticos temáticos setoriais, a rede de conexões entre
diagnósticos e situação das respectivas políticas públicas na primeira década de 2000, a
identificação de sinergias, sobreposições e conflitos entre políticas públicas e destas
com os respectivos diagnósticos produzidos, bem como as análises prospectivas e
propositivas em cada caso, continuam sendo uma importante referência para o tema do
desenvolvimento nacional no século XXI, razão pela qual procedemos acima a um
breve resumo dos seus principais conteúdos até a eclosão do golpe de 2016 no Brasil.
Percebe-se, então, que tais dimensões cruciais do desenvolvimento brasileiro no século
XXI, hoje inseparáveis de uma concepção moderna deste conceito, visam conferir um
sentido agregado ao esforço de entendimento do desenvolvimento em perspectiva
contemporânea e complexa. Este sentido agregado de que se fala é um processo em
construção, necessariamente contínuo, cumulativo e coletivo.
E é neste diapasão que devemos situar o potencial da abordagem prospectiva. Ela não
deve ser um fim em si, pois apenas ganha sentido à medida que está conectada a um
projeto de desenvolvimento de país. Esta atividade se torna ainda mais importante em
um contexto de globalização e de crescimento da complexidade, como o verificado na
realidade brasileira, que exige um pacto em relação aonde queremos chegar enquanto
nação e à estratégia mais adequada para tanto. O estudo de futuro é uma das ferramentas
do planejamento governamental que permite vislumbrar possibilidades, oportunidades,
cenários, e identificar possíveis constrangimentos nacionais e internacionais ao projeto
de desenvolvimento politicamente majoritário. O instrumento é muito poderoso e útil
para mapear o leque de possibilidades que o país tem à sua disposição, possibilitando ao
governo alocar recursos financeiros, humanos e tecnológicos em uma determinada
direção. O uso dessa ferramenta estratégica pode se traduzir em ações concretas para a
população, nos territórios.
Como se sabe, o processo de desenvolvimento é complexo e se dá no presente, mas
orientado por alguma visão de futuro desejável. Nesse sentido, apesar de sua relevância,
a prospecção estratégica ainda está pouco desenvolvida e difundida pelos órgãos do
Governo Federal, o qual deveria se valer mais desse tipo de ferramenta para aprimorar a
qualidade de seu planejamento.
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Está claro que muitas instituições brasileiras já têm constituída uma inteligência
estratégica, tanto para a prospecção quanto para o planejamento. No entanto, falta
centralidade política para esses trabalhos e sinergia entre as iniciativas em curso de
planejamento e prospecção. O contexto de complexidade que estamos vivendo pede
uma abordagem integrada entre os desafios e os esforços coletivos a definir caminhos
para o desenvolvimento. E essa abordagem não deve ser setorizada, fragmentada. Deve
ser, necessariamente, multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar.
Portanto, aplicando-se tal perspectiva metodológica sobre nosso objeto de interesse,
chegamos à seguinte configuração prospectiva, formulada a partir de metodologia
desenvolvida e aplicada pelo Ministério da Defesa na produção do documento Defesa
2035: visão prospectiva (MD, 2015).5
•

Dimensão Econômica: aumento de concentração do poder econômico de países
líderes e de grandes corporações transnacionais aumentará a heterogeneidade
estrutural das economias e as assimetrias e fragilidades entre países.

•

Dimensão Social: a prevalecer a continuidade das crises internacional e
brasileira, os processos recentes de estruturação dos mercados laborais se
reverterão, com impactos deletérios importantes sobre as condições de vida, e
aumento das desigualdades e pobreza de grandes contingentes humanos.

•

Dimensão Ambiental: a defasagem entre ritmo de ampliação da governança
internacional sobre o meio-ambiente e os recursos naturais, e o ritmo de
ampliação da degradação ambiental (água, terra, atmosfera e espaço orbital),
poderá gerar conflitos diplomáticos e bélicos entre países, além de crises
ambientais severas, sobretudo na periferia do capitalismo.

•

Dimensão Tecnológica: a chamada convergência tecnológica (small BANG:
bite, átomo, nano, gene, cogno) levará os países líderes a um novo e superior
padrão técnico-produtivo, altamente dependente do conhecimento e da inovação
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Com base, portanto, num trabalho prévio de identificação e mapeamento de grandes tendências no
período compreendido entre 2016-2035, o Ministério da Defesa, em parceria com outros agentes
governamentais e não-governamentais, realizou análise prospectiva a partir de quatro âmbitos geográficos
(mundial, regional, nacional e restrito ao espaço de influência direta do próprio MD), cada qual em torno
a seis dimensões relevantes da contemporaneidade (economia, sociedade, meio-ambiente, tecnologia,
política e dimensão militar), de onde derivaram implicações para a segurança e a defesa nacionais. No
documento citado, estas foram organizadas de modo a permitirem visualização resumida das
características principais dos conflitos atuais e futuros, bem como de algumas ameaças potenciais e
oportunidades a serem aproveitadas pelo Brasil ao longo do tempo.
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como insumos fundamentais. E isso levará a um aumento da heterogeneidade
estrutural entre países, aumento das assimetrias globais e forte mercadorização
(com apropriação privada) dos ganhos do progresso técnico.
•

Dimensão Política: aumento de concentração do poder econômico de países
líderes e de grandes corporações transnacionais levará o mundo a uma fase de
privatização e mercadorização crescentes do Direito Internacional, sobretudo no
campo do domínio econômico, colocando em risco os conceitos (e situações) de
soberania e de democracia no mundo.

•

Dimensão Militar: EUA e OTAN manterão grande superioridade e assimetria
militar, com capacidade de atuação global. Portanto, continuarão a empregar
suas forças armadas em coalizões multinacionais, em qualquer parte do mundo,
sempre que entenderem necessário e militarmente praticável. Isso poderá
incentivar soluções militares para os conflitos, na medida em que garante o
sucesso no emprego da força, com menores custos e baixas, menores riscos
políticos e maior impunidade aos agressores.

4. Do Golpe (e da EC 55/2016 relativa ao teto de gastos públicos) à
Desconstrução da Nação: as três teses liberais equivocadas sobre o Estado
brasileiro.
Embora a aliança golpista entre oligopólios privados da mídia e setores conservadores
do governo e do empresariado venham tentando blindar as reais motivações por trás de
medidas recentes como as EC 95/2016 e outras, já pipocam dúvidas e conflitos no
interior do atual bloco político no poder. E a implementar-se na íntegra ou em essência,
muito em breve a maior parte da população brasileira, enganada e instigada a apoiar o
golpe e os candidatos conservadores no pleito eleitoral das prefeituras e vereanças em
2016, começarão a sentir os efeitos deletérios de tais medidas, dentre as quais deverão
vir com destaque: a redução quantitativa e a piora qualitativa dos serviços públicos de
primeira necessidade e de acesso pretensamente universal, tais como saúde, assistência
social, educação fundamental etc.; o desemprego de longa duração e a queda dos
rendimentos reais; o reforço às discriminações de gênero, raça e idade no mercado de
trabalho, dentre outras.
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Como se sabe, a Emenda Constitucional 95/2016 propõe a instituição de um Novo
(porém não necessariamente melhor!) Regime Fiscal, a vigorar por vinte exercícios
financeiros seguidos. 6 No caso de descumprimento do limite estabelecido, o Poder
Executivo deverá ajustar-se já no exercício subsequente, por meio do congelamento de
subsídios e vedando a ampliação de desonerações tributárias que provoquem renúncia
de receita. Por fim, a EC afirma que as vedações introduzidas pelo Novo Regime Fiscal
não constituirão obrigação de pagamento futuro pela União ou direitos de outrem sobre
o erário. A motivação fundamental da EC 95 está expressa no item 8 da Exposição de
Motivos que acompanha o texto da lei (EMI nº 83/2016 MF e MPDG). Embora careça
de comprovação teórica e empírica, explicita-se a ordem causal irreal de suas
suposições da seguinte maneira:
Com vistas a aprimorar as instituições fiscais brasileiras, propomos a criação de um limite para
o crescimento das despesas primária total do governo central. Dentre outros benefícios, a
implementação dessa medida: aumentará a previsibilidade da política macroeconômica e
fortalecerá a confiança dos agentes; eliminará a tendência de crescimento real do gasto
público, sem impedir que se altere a sua composição; e reduzirá o risco-país e, assim, abrirá
espaço para redução estrutural das taxas de juros. Numa perspectiva social, a implementação
dessa medida alavancará a capacidade da economia de gerar empregos e renda, bem como
estimulará a aplicação mais eficiente dos recursos públicos. Contribuirá, portanto, para
melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e cidadãs brasileiro.

(Grifos nossos). (EMI no

83/2016)
Trata-se, sejamos claros, do infeliz encontro entre a ignorância, a insensatez, a
arrogância e a má-fé.7 Segundo esse entendimento, a proposição resolverá – a um só
golpe – o problema fiscal, que considera estrutural e insolúvel nas condições vigentes, e
com ele o que considera problemas crônicos do Estado brasileiro, quais sejam: o
6

Para tanto, o texto fixa, em cada ano, um limite individualizado para a despesa primária total do
Executivo e demais poderes da esfera federal. Para 2017, o limite será calculado pela aplicação do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-IBGE) à despesa primária realizada no exercício de
2016. Para os anos posteriores, o valor do limite referente ao exercício imediatamente anterior, corrigido
pela inflação. Para fins de verificação do cumprimento do limite estabelecido a cada ano, será
considerado o somatório das despesas que afetam o resultado primário no exercício, incluídos os restos a
pagar referentes às despesas primárias.

7

O máximo do escárnio está, contudo, no item 25 da Exposição de Motivos: “Trata-se, também, de
medida democrática. Não partirá do Poder Executivo a determinação de quais gastos e programas
deverão ser contidos no âmbito da elaboração orçamentária. O Executivo está propondo o limite total
para cada Poder ou órgão autônomo, cabendo ao Congresso discutir esse limite. Uma vez aprovada a
nova regra, caberá à sociedade, por meio de seus representantes no parlamento, alocar os recursos
entre os diversos programas públicos, respeitado o teto de gastos. Vale lembrar que o descontrole fiscal
a que chegamos não é problema de um único Poder, Ministério ou partido político. É um problema do
país! E todos o país terá que colaborar para solucioná-lo.” (Grifos nossos)
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tamanho supostamente agigantado, a ineficiência crônica e a suposta postura contra
interesses do rei-mercado! O restante deste artigo busca questionar e invalidar tais mitos
e argumentos.

4.1 O Estado brasileiro é grande?
Ora, grande em relação a quem? Grande em relação a quê? A resposta depende do
tamanho da ambição, da ousadia, do escopo, do perfil do projeto de desenvolvimento
nacional almejado. Significa que o problema não é o tamanho (em abstrato!) do Estado,
mas sim qual o arranjo institucional necessário (Estado/Mercado/Sociedade) para levar
a cabo o projeto de desenvolvimento pretendido.
Em perspectiva desenvolvimentista: para um projeto includente, sustentável, soberano,
democrático, o Estado brasileiro decididamente não é grande! Pelo contrário, sua
ossatura e modus operandi são de índole liberal, está assentado – por incrível que
pareça! – numa concepção de Estado mínimo! Significa que suas lógicas de organização
(ossatura) e funcionamento (modus operandi) trabalham sempre abaixo do potencial. A
ineficiência do Estado, deste modo, decorre na verdade da contradição latente entre
projetos de ambição desenvolvimentista e instrumentos de governo de cunho liberal,
cuja orientação geral consiste em dificultar ou bloquear o gasto público real, mas
deixando praticamente livre de restrições o gasto público financeiro que sustenta o
pagamento de juros aos rentistas de plantão.
Dois indicativos disso são a carga tributária brasileira e o percentual dos trabalhadores
empregados no serviço público, tais como vistos nos gráficos abaixo.
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Gráfico 1: Arrecadação Tributária como % PIB – países selecionados vs. Brasil.
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Gráfico 2: Empregados no Setor Público como % Total Ocupadas – países selecionados vs. Brasil.
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Em suma: capacidades estatais e instrumentos governamentais, porquanto potentes no
caso brasileiro, não trabalham sob a lógica do desenvolvimento (includente, sustentável,
soberano, democrático), e sim sob constrangimentos jurídicos e liberais do Estado
mínimo, construídos e aplicados cotidianamente para impedir ou dificultar o gasto
público real, seja em políticas sociais, seja em investimentos estatais. Até mesmo antes
da promulgação da EC 95/2016, a Lei n. 8.666 (grande dificultadora das contratações
públicas), a LRF (grande limitadora dos gastos reais em favorecimento do gasto
financeiro) e a postura dos órgãos de controle, estes centrados mais em auditorias de
conformidade e foco em aspectos triviais da gestão pública para a racionalização de
gastos e busca por eficiência, ao invés de preocupação mais ampla sobre a eficácia e a
efetividade das ações governamentais, eram bons exemplos para as afirmações
precedentes.
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4.2 O Estado brasileiro é ineficiente?
Ora, para usar apenas um único parâmetro de avaliação, temos hoje no Brasil um Estado
cujo contingente de servidores civis ativos é praticamente o mesmo de quando foi
promulgada a CF-1988. No entanto, desde então, esse mesmo Estado ampliou em muito
as suas competências e áreas institucionais de atuação, bem como o acesso da população
e a cobertura social de todas as políticas públicas de âmbito federal, tal como se pode
ver pelos Quadros e Tabelas abaixo.
Quadro 1: Dimensão Econômica da Trajetória de Desenvolvimento Brasileiro: 2003 a 2013.

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. .
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Quadro 2: Políticas Públicas e Resultados da Trajetória de Desenvolvimento: 2003 a 2013.

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão..

Tabela 1: Dimensões e Ampliação da Rede de Infraestrutura Brasileira: 2002 a 2013

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão..
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Tabela 2: Dimensões e Ampliação da Rede de Equipamentos e Serviços Sociais: 2002 a 2013

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão..

Como se vê pela Tabela 1, são bastante expressivas as quantidades observadas em itens
de acesso da população e das empresas a bens e serviços dependentes da expansão das
redes de infraestrutura nos setores ali considerados. Sem ser exaustivo, basta verificar
que o número de bilhetes pagos em voos regulares nacionais, a movimentação de
passageiros em aeroportos, a frota de veículos automotores, a movimentação de
contêineres e cargas nos portos brasileiros, o número de unidades consumidoras de
energia, o número de telefones móveis ativos e de assinantes de TV a cabo, apenas para
ficar em algumas dimensões representativas da modernidade, mais que duplicaram no
intervalo de uma década.
Da mesma maneira, pela Tabela 2 é possível constatar a enorme ampliação da cobertura
social havida entre 2002 e 2013 no país, viabilizada por meio das políticas e programas
de assistência e previdência social, trabalho e renda, saúde e educação, desenvolvimento
urbano e agrário. Em todos esses casos, para além das concessões de bens e serviços
finalísticos de natureza social, há que se levar em conta as respectivas redes de
infraestrutura física necessárias ao atendimento dos diversos segmentos populacionais
contemplados em cada caso. São equipamentos públicos que, embora diferentes e
específicos em cada caso, guardam em comum o fato de precisarem estar fisicamente
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perto das pessoas para as quais se destinam; algo que não é trivial num país como o
Brasil.
Claro está que, para tais resultados positivos no cômputo geral das políticas públicas
implementadas no período sob escrutínio, houve forte incremento de tecnologias
inovadoras (TIC’s), aumento da arrecadação (sem criação de novos impostos e sem
aumento de alíquotas dos impostos já existentes), aumento do orçamento e da sua
respectiva execução físico-financeira, recursos humanos mais escolarizados e presentes
mais em áreas finalísticas da ação estatal que em áreas intermediárias, ligados mais ao
atendimento direto à população que a funções meramente administrativas, além de
outras características que denotam, na verdade, um incremento no desempenho
institucional agregado do setor público federal.
Significa que, em termos de eficiência, faz-se hoje muito mais que no passado, seja por
unidade de pessoal, de TIC’s ou mesmo de orçamento per capita. Disso não se
depreende que a agenda da eficiência não seja relevante! Pelo contrário, todos
reconhecem serem necessários e urgentes novos e permanentes ganhos de eficiência da
máquina pública. Porém, de mais eficiência não se obtém, automaticamente, mais
eficácia ou efetividade da ação governamental. E é exatamente neste pequeno detalhe
que reside toda a ignorância, insensatez, arrogância e má-fé do projeto golpista.
Dito de outra maneira: significa que o problema do Estado brasileiro é menos de
eficiência (problema típico de gestão pública = fazer mais com menos) e mais de
eficácia (fazer a coisa certa) e efetividade (transformar a realidade, eliminando ou
mitigando os grandes e históricos problemas nacionais). Ou seja: grande parte dos
problemas do Estado brasileiro relaciona-se com a ausência ou precariedade do
Planejamento Público (e não da Gestão pura e simples)! Mas planejamento entendido
aqui como processo tecnopolítico necessário e orientado a uma maior e melhor
capacidade de governar.

4.3 O Estado brasileiro é contra o mercado?
Ora, a índole liberal (mais que social!) do Estado brasileiro faz com que ele seja,
historicamente, mais perfilado a atender os interesses do Capital e do processo de
acumulação capitalista que os interesses diretos e imediatos de sua população, a grande
maioria, aliás, ainda hoje distante ou alijada da cidadania efetiva e do desenvolvimento
integral.
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Por outra: o capitalismo brasileiro (como qualquer outro, aliás!) é altamente dependente
da capacidade do Estado em mobilizar e canalizar seus recursos e instrumentos de
políticas públicas em favor do processo de acumulação de capital, em bases privadas.
Não obstante, como demonstrado pela – curta, mas exitosa – experiência recente de
desenvolvimento no Brasil (2003 a 2013), houve combinação virtuosa de decisões e
políticas públicas que tornaram possível realizar, em simultâneo, aumento de renda per
capita e redução das desigualdades de rendimentos no interior da renda do trabalho, cf.
Gráfico 3.
Gráfico 3: Combinação Virtuosa entre Renda Per Capita e Índice de Gini.
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Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão..

Ocorre que tal combinação de fenômenos, tida como situação desejável, não é obra do
acaso ou da atuação de livres forças do mercado. Requer, ao contrário, certa
combinação virtuosa e longeva de decisões e políticas públicas, orientadas a objetivos
complementares e compatíveis, propícias ao crescimento econômico, ao combate à
pobreza e à redução das desigualdades.
Nestes termos, como sustentar tal trajetória ao longo do tempo sem um Estado ativo e
capaz, direcionado ao desenvolvimento nacional? Sem a pretensão de esgotar ou
detalhar em demasia o assunto, é possível resumir – pelo Quadro 4 – alguns dos
princípios gerais a orientar uma reforma do Estado brasileiro no século XXI, de
natureza republicana, democrática e desenvolvimentista, na qual o planejamento
estratégico governamental de índole e orientação pública aparece como parte integrante,
indissociável e intransferível do próprio processo de governar.
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Quadro 4: Princípios Gerais para uma Reforma do Estado no Brasil no Séc. XXI

Fonte: (CARDOSO JR. e BERCOVICI, 2013).

Para além dos princípios gerais acima sugeridos, há evidentemente uma agenda de
reformas concretas inadiáveis, que aqui apenas se enunciam de modo não exaustivo, já
que a concertação política necessária à sua viabilidade institucional e implementação no
âmbito do Estado brasileiro, depende obviamente da restauração democrática de fato e
de direito. São elas:
•

A reforma tributária e fiscal: progressiva na arrecadação e redistributiva nos
gastos.

•

A revolução técnico-científica-produtiva: ancorada nos fundamentos da
economia verde, com ênfase em educação ambiental desde a primeira infância,
produção e difusão de tecnologias limpas, promotora de encadeamentos
inovativos de amplo alcance, ou seja: inovação produtiva e institucional de
processos e produtos.

•

A refundação dos poderes Legislativo e Judiciário: a reforma do sistema
representativo e de partidos políticos, o fortalecimento dos instrumentos de
democracia direta e dos mecanismos coletivos de participação e deliberação, a
democratização dos meios de comunicação e do sistema de justiça.

•

A revolução na cultura dos direitos: institucionalização e substantivação dos
direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais.
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5. Considerações Finais: ruptura democrática, incertezas radicais.
Mesmo se a democracia brasileira não estivesse sendo posta à prova, o cenário para os
próximos 20 ou 30 anos já seria suficientemente desafiador. Estamos vivendo, em
âmbito global, uma série de tendências que independem da vontade de países e
governos nacionais, mas que afetarão a forma de inserção do Brasil no mercado
internacional. Está em curso um movimento de hiperconcentração econômica que se dá,
preponderantemente, junto aos países centrais, ou já desenvolvidos, como os Estados
Unidos, a Alemanha e a China - que desponta como nova e poderosa potência. Essa
concentração ocorre no nível das empresas transnacionais e o Brasil não está neste rol
de países hegemônicos. Esse processo está ampliando a assimetria existente entre os
países ricos, medianos e pobres, agravando a hierarquização de poder em escala
mundial. Esta dinâmica tem consequências importantes para uma economia como a
brasileira, que tenderá a perder graus de liberdade, sendo impedida de decidir
completamente o que deseja ou pode fazer.
Do ponto de vista tecnológico, está em curso uma nova revolução: a da convergência
(nano)tecnológica. A ciência moderna de ponta conseguiu desmembrar a matéria nas
suas ínfimas unidades: a matéria física, no átomo; a matéria biológica, no gene. Esse
tipo de desenvolvimento requer um investimento muito pesado em Ciência, Tecnologia,
Inovação e Educação, recursos que estão disponíveis para poucos países. Quanto mais
essas tecnologias estiverem concentradas em poucas nações ou empresas, maior será a
assimetria de poder e de acesso a recursos. O Brasil tende a voltar a viver uma espécie
de dependência tecnológica radical que marcou o desenvolvimento da sua economia
nacional no começo do século XX e que, com muito esforço, estava sendo
minimamente enfrentada. Mas o desafio atual é maior do que o do passado porque não
se trata mais de copiar tecnologias existentes. Uma mudança de nível hierárquico nesse
sistema depende da produção de inovação e conhecimento, muito mais difíceis de obter
e dominar hoje em dia.
Diante deste cenário, certamente aumentará a heterogeneidade estrutural dentro do
sistema capitalista. O setor financeiro está no centro de todas essas disputas por, ao
mesmo tempo, impactar e ser influenciado pelas grandes corporações transnacionais;
depender e modular o campo da acumulação capitalista. São problemas complexos e
difíceis de resolver. A sociedade brasileira é majoritariamente de baixa renda, não tem
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acesso pleno à seguridade social e depende do sistema público. A proteção social é,
portanto, uma exigência no país, dado o perfil sociodemográfico e epidemiológico de
sua população. Por outro lado, tal sistema é altamente dependente de investimentos de
monta, algo que tem sido constrangido pelo governo golpista de forma aberta e infame
desde 2016.
Não por outra razão, a situação de ruptura da ordem democrática afeta a configuração
do Estado brasileiro e do seu poder de estabelecer uma agenda de desenvolvimento
inclusiva, democrática, soberana e sustentável, como era a que estava em construção na
primeira década de 2000. O consórcio golpista tenta convencer a população, por meio
de vários artifícios ideológicos, de que o estado social brasileiro não cabe no orçamento
nacional. Isto é uma falácia. A sociedade brasileira – por sua heterogeneidade,
complexidade, necessidades e carências – é que não cabe no projeto liberal conservador
que tenta se colocar como padrão de organização de Estado e de desenvolvimento no
país.
Mas logo ficará claro para a população que a única forma de o Brasil superar suas
dificuldades e organizar um processo de desenvolvimento que lhe sirva é ter o Estado
no centro do processo. Não se está aqui afirmando que todas as soluções dependem e
passam exclusivamente pelo papel do Estado. Mas, no caso brasileiro, ele é,
inevitavelmente, o agente central do processo de desenvolvimento. Sem ele, o próprio
mercado não existe e não funciona no país. É sua função focalizar e capitanear a política
pública na linha da inclusão e da universalização. Se o Estado não o fizer, não haverá
quem o faça. Não serão os agentes privados que irão promover a universalização da
Proteção Laboral e Previdenciária, da Saúde, da Educação, da Segurança Pública.
Desta maneira, quando falamos que o Estado é central no processo de desenvolvimento,
também estamos dizendo que ele precisa se organizar e funcionar de uma maneira
diferente da atual. Existem três ideias fortes que pautam a reflexão sobre Estado e
desenvolvimento, as quais foram resumidamente apresentadas no Quadro 4 acima.
A primeira trata da necessidade de uma reforma de natureza republicana, que traga mais
transparência aos processos decisórios, no trato da coisa pública de modo geral. É neste
ponto que se concebe a agenda de combate à corrupção. Isso precisa ser encampado
como parte da reforma de Estado, direcionando a esfera pública para as necessidades
universais da população.
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A segunda ideia trata a questão da democracia. Não há como fazer uma mudança dessa
envergadura sem a participação da maioria da população. A democracia não é apenas
um valor em si, mas também um método de governo, por meio do qual as vontades da
maioria da população se manifestam eleitoral e periodicamente.
Por fim, a terceira proposição considera o próprio desenvolvimento como carro-chefe da
ação do Estado. Ou seja, o Estado não existe para si próprio, mas como um instrumento
para o desenvolvimento da nação. Nesse sentido, fortalecer as dimensões do
planejamento, da prospecção, da gestão pública, da participação e do controle social –
estratégias essas de organização e funcionamento do Estado – é fundamental para que
possamos dar um salto de qualidade ainda no século XXI no Brasil.
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