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O Grupo de Estudos de Economia e Polí -

tica (GEEP) do IESP-UERJ tem a satisfaça o de 

apresentar seu quinto Boletim, intitulado 

“Novos e velhos desafios do capitalismo con-

tempora neo”. Esta ediça o conta com cinco 

artigos de pesquisadores do grupo. Os capí -

tulos contemplam temas variados, que pos-

suem em comum a interlocuça o entre a polí -

tica e a economia, ale m da preocupaça o com 

o desenvolvimento socioecono mico e ambi-

entalmente responsa vel. Nesse sentido, trata-

mos de questo es teo ricas e empí ricas, que 

compreendem problemas de ordem nacional 

e internacional. Os para grafos a seguir ofere-

cem um panorama das contribuiço es presen-

tes nesta ediça o. 

No capí tulo 1, Helio Cannone analisa o 

pensamento polí tico do economista John Ma-

ynard Keynes no contexto ingle s das primei-

ras de cadas do se culo XX. O texto busca en-

tender como o autor conciliava, em seus arti-

gos de opinia o, o liberalismo com a interven-

ça o do Estado na economia. Conforme Can-

none, Keynes se proporia a ser uma espe cie 

de terceira via entre a ortodoxia do partido 

conservador e a postura tida por ele como 

radical do partido trabalhista. 

No capí tulo 2, Yago Paiva analisa a rela-

ça o entre conjuntura e estrutura ao longo da 

pandemia de Covid-19 no Brasil. Seguindo 

consideraço es de Terry M. Moe (1990) sobre 

as dina micas das instituiço es polí ticas, o au-

tor indica as inverso es entre vencedores e 

perdedores, com relaça o a  polí tica econo mi-

ca, e as trocas realizadas de itens de polí ticas 

pu blicas por mudanças estruturais. Se, no 

iní cio da pandemia, Paulo Guedes foi o gran-

de perdedor - em termos da na o adequaça o 

entre o ultraliberalismo que defende e as me-

didas necessa rias para combater os efeitos 

provocados pela crise sanita ria -, ainda em 

2020 o governo buscou inverter essa situa-

ça o atrelando polí ticas especí ficas de comba-

te aos efeitos da pandemia a  aprovaça o de 

mudanças estruturais. O autor tece, ainda, 

algumas reflexo es sobre a autonomia do Ban-

co Central, uma das mudanças estruturais 

implementados ao longo da pandemia. 

No capí tulo 3, Rafael Moura debate, em 

cara ter explorato rio, conseque ncias e efeitos 

da nova estrate gia corporativa da Petro leo 

Brasileiro S. A. (Petrobras) a partir da reori-

entaça o neoliberal com o governo de Michel 

Temer e tendo continuidade com o atual pre-

sidente, Jair Bolsonaro. Esta nova gesta o de 
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empresa se voltou mais a  remuneraça o de 

curto prazo ao shareholder value, se materiali-

zando: na nova polí tica de preços, na privati-

zaça o de refinarias, gasodutos, parte da subsi-

dia ria BR distribuidora e outros ativos. Ale m 

disso, a empresa abdicou de investimentos na 

a rea de refinarias e processamento, se con-

centrando na exploraça o e exportaça o de pe-

tro leo cru; e tambe m abdicando da condiça o 

de vetor da polí tica industrial, com menor po-

tencial de encadeamento e desverticalizaça o. 

Portanto, sob nova o tica de empresa, priori-

zou-se unicamente a desalavancagem e retor-

nos de curto prazo dos acionistas privados em 

detrimento de uma visa o nacional estrate gica 

de soberania energe tica. 

No capí tulo 4, Fernanda Feil aborda os 

desafios que sera o enfrentados no processo 

de transiça o verde. Dado o qua o radical e rapi-

damente a sociedade precisa mudar para evi-

tar uma cata strofe clima tica completa, todos 

os setores da vida, da silvicultura, da educa-

ça o, das artes, da habitaça o, da eletrificaça o, 

da produça o e do consumo, da forma como os 

Estados, o mercado e a sociedade interagem, 

das polí ticas pu blicas e das finanças, devem 

estar alinhadas sob o guarda-chuva de uma 

u nica missa o para toda a sociedade. Os desafi-

os sa o enormes. Os impactos da mudança cli-

ma tica representam um risco transversal para 

a humanidade, gerando efeitos econo micos, 

sociais e ambientais. Avaliar a intensidade das 

emisso es de GEE, identificar atividades e seto-

res crí ticos e projetar cena rios sa o medidas 

essenciais para concentrar os esforços de pre-

vença o e mitigaça o na direça o correta. Os es-

forços para alcançar uma transiça o verde jus-

ta e sustenta vel devem ser coordenados entre 

paí ses, Estados, entidades pu blicas e privadas, 

envolvendo o maior nu mero possí vel de ato-

res nos cena rios global, nacional e local.  Os 

efeitos clima ticos na o respeitam fronteiras. A 

coordenaça o deve ser global, inclusiva, com 

mudanças em todos os setores da economia, 

desenvolvimento social e regional. 

Finalmente, no capí tulo 5, Pedro Lange 

analisa as conseque ncias da adesa o do segun-

do governo Dilma a uma agenda econo mica 

ortodoxa, contrariando o que seu partido pro-

metera na campanha eleitoral de 2014. A  luz 

das explicaço es que a literatura acade mica 

vem propondo sobre o feno meno global de 

ascensa o do populismo, o autor relaciona al-

gumas das deciso es do governo petista a  vito -

ria de Bolsonaro na corrida presidencial de 

2018. Disso decorreriam liço es para um even-

tual novo governo Lula, que aparece no hori-

zonte para as eleiço es de 2022. Com efeito, tal 

como argumenta o autor, uma agenda econo -

mica que restabeleça o papel do Estado na 

promoça o do desenvolvimento socioecono mi-

co e  urgente para que novas aventuras popu-

listas na o possam prosperar no paí s. 

 

Desejamos a todas e todos uma boa 

leitura! 
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Segundo conta o historiador Tony Judt 

(2007), em seu cla ssico Pós-guerra, a histo ria 

econo mica da Europa naquele perí odo teria sido 

uma inversa o do que era praticado nos anos  

anteriores. Se antes os governos cortavam gas-

tos e defendiam uma polí tica severa de austeri-

dade, entre as de cadas de 1940 e 1950 consoli-

dou-se uma visa o de que os investimentos pu -

blicos deveriam ser ampliados e que o pro prio 

Estado era um ator na economia. Em dados do 

autor:  

 Entre 1950 e 1973, os gastos do 
governo elevaram-se de 27,6% para 
38,8%, em relaça o ao produto inter-
no bruto gastos na França; de 
30,4% para 42%, na Alemanha Oci-
dental; de 34,2% para 41,5%, no 
Reino Unido; e de 26,8% para 
45,5%, na Holanda - numa e poca em 
que o produto interno crescia em 
ritmo sem precedentes, nunca mais 
igualado. O montante maior das 
despesas era com seguros, penso es, 
sau de, educaça o e habitaça o.  (JUDT, 
2007, p. 368) 

Na o so  na Europa, mas tambe m nos Esta-

dos Unidos a ortodoxia econo mica estava em 

modificaça o. Tendo como destaquesos efeitos 

da crise de 1929 e a emerge ncia de uma classe 

trabalhadora organizada, os anos 1930 repre-

sentaram um conjunto de medidas que a biblio-

grafia por vezes classifica de “proto-

keynesianas” (HALL, 1986; WIER, 1986; JUDT, 

2007).  Apesar do anacronismo inerente ao ter-

mo, de fato, naquele paí s, o New Deal de Theo-

dore Roosevelt ja  pressupunha em 1933 um Es-

tado protagonista na atividade econo mica e pro-

piciador de bem-estar social que so  seria forma-

lizado em uma teoria mais rí gida por Keynes na 

publicaça o em 1936 d’A Teoria Geral do Empre-

go, do Juro e da Moeda.  

O peso do auxí lio norte-americano atra-

ve s do Plano Marshall para a reestruturaça o da 

Europa tambe m na o deve ser menosprezado. 

Para ale m do esgarçamento do entendimento 

sobre quais setores da economia caberia a inter-

vença o do Estado em plano dome stico, o capital 

pu blico externo foi investido em a reas as quais 

o investimento privado na o alcançava. O conjun-

to destas questo es teria contribuí do para for-

mar uma concepça o geral de “Estado previden-

cia rio”, (JUDT, 2007, p. 337), que pressupunha 

tributaça o progressiva, aumento dos gastos pu -

blicos, oferta de serviços e valorizaça o salarial. 

Esta concepça o de Estado fundar-se-ia na ideia 

de que ele servia para garantir a qualidade de 

U m  l i b e r a l  i l u s t r e  e  d e s c o n h e c i d o :  o  l i b e r a l i s m o   

p o l í t i c o  d e  J o h n  M a y n a r d  K e y n e s  

  
 

Helio Cannone —Doutorando em Cie ncia Polí tica no IESP-UERJ e  

pesquisador do Geep 
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vida de seus cidada os, tanto diretamente pelo 

fornecimento de serviços e de empregos pu bli-

cos, quanto indiretamente pelo planejamento 

econo mico em a reas estrate gicas, visto que se 

passou a entender tanto entre os atores institu-

cionais quanto entre os economistas  que o se-

tor pu blico era mais eficiente que o mercado 

deixado livre enquanto modo de equilibrar a 

economia e garantir estabilidade social. Tony 

Judt sintetiza este entendimento em uma passa-

gem: 

A noça o de que era preferí vel deixar 
tais questo es ao exercí cio do inte-
resse pro prio esclarecido e do funci-
onamento do livre mercado, para 
bens e ideias, era considerada nos 
cí rculos hegemo nicos europeus 
(polí ticos e acade micos) uma exo ti-
ca relí quia da era pre -keynesiana: 
na melhor das hipo teses, o conceito 
traduzia a incapacidade de apren-
der com a Depressa o; na pior, trata-
va-se de um convite e um apelo aos 
instintos humanos mais primitivos. 
(JUDT, 2007, p. 368) 

No trecho do historiador conterra neo de 

John Maynard Keynes, novamente aparece pres-

suposto uma separaça o entre um perí odo (ou 

“era”) entre o laissez-faire e o Estado interven-

tor, cujo marco seria os escritos do economista.  

A bibliografia tende a tratar sua obra como cria-

dora de um novo mundo, com outra concepça o 

de polí tica, de economia e de sociedade. Na o 

discordamos dos resultados obtidos e percebe-

mos nas comprovaço es empí ricas expostas aci-

ma pontos convincentes para diagnosticar esta 

mudança. No entanto, cabe averiguar como esta 

transiça o foi sendo gestada teoricamente nos 

textos do pro prio Keynes.  

Enquanto figura pro xima do Partido libe-

ral brita nico, Keynes gestou sua teoria a partir 

de seus textos polí ticos de intervença o no seu 

contexto nacional, no qual era profundamente 

temeroso do colapso do sistema capitalista.  Se 

percebendo como cercado entre o socialismo de 

corte marxista que ele via  no Partido trabalhis-

ta e a enrijecida ortodoxia econo mica do Partido 

conservador, ele interveio no debate defenden-

do uma terceira via que, em sua concepça o, era 

liberal. O problema que ele tentava resolver era 

como conciliar o capitalismo e sua mentalidade 

empreendedora com bem-estar social.  

Em 1931, John Maynard Keynes publicou 

uma coleta nea de textos seus pro prios que da-

tam desde 1919. Originalmente, eram escritos 

tirados de outros livros, de intervenço es em jor-

nais, palestras e panfletos que o economista 

achou por bem reunir enquanto obra sobre o 

tí tulo de Essays in persuasion. Segundo ele conta 

no prefa cio, tornava-se urgente a mudança no 

entendimento ocidental sobre a relaça o entre 

governo, economia e sociedade. Para ele, sem 

uma organizaça o devida a fim de utilizar os re-

cursos disponí veis para conciliar as questo es 

econo micas com problemas de ordem social e 

moral, o pro prio modelo de sociedade capitalis-

ta poderia colapsar. 

 O principal alvo de crí tica de Keynes 

era a ortodoxia econo mica de corte cla ssico – ou 

neocla ssico – que teria como representante o 

Partido conservador brita nico. Por outro lado, 

na o era menor o seu temor da aproximaça o da 

classe trabalhadora com o socialismo advogado 

pela Partido trabalhista. No decorrer dos textos, 

seu autor demonstra a percepça o de si mesmo 

como uma terceira via que conciliaria as reivin-

dicaço es tidas por ele como justas entre estes 

dois outros lados – conservadores e trabalhis-

tas. Ele partilhava com os conservadores a preo-

cupaça o sobre a estabilizaça o econo mica e a vi-
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sa o do capitalismo como modelo mais eficiente 

e mais capaz de gerar uma boa vida comunita ria 

(em potencial). Ao mesmo tempo, ele concorda-

va com a crí tica trabalhista de que descaso soci-

al gerado pelo modelo de austeridade praticado 

produzia diminuiça o da qualidade de vida pela 

corrosa o dos sala rios.  

 Em texto datado de 1919 sobre a In-

flaça o, Keynes provocativamente cita suposta 

passagem do revoluciona rio sovie tico Vladmir 

Lenin no qual ele teria afirmado que a melhor 

maneira de desestabilizar o capitalismo seria 

pela corrosa o do valor da moeda. Tendo em vis-

ta a polí tica praticada pelo Tesouro brita nico, o 

autor apontou que com inflaça o, os governos 

confiscariam arbitrariamente parte da renda 

dos cidada os. A alta inflaça o que o governo esta-

ria mantendo, alimentaria um sentimento de 

o dio tanto pelo setor produtivo da burguesia 

quanto pelo proletariado contra o grupo dos in-

vestidores (os “profiteers”) que enriqueceriam 

pelo mesmo mecanismo que os outros empo-

breceriam. Deste modo, sem querer, o governo 

brita nico estaria agindo tal como a liderança da 

revoluça o russa gostaria.  Entretanto, os 

“profiteers” seriam mera conseque ncia da alta 

de preços, na o sua causa.  Esta classe seria re-

presentante, na verdade, dos empreendedores 

do capitalismo, fundamentais para a produzir 

inovaça o e reproduça o do sistema. Os verdadei-

ros culpados seriam os governos inertes no 

combate a  inflaça o. Ja  apontando sua crí tica a  

ortodoxia econo mica vigente, Keynes responsa-

bilizava na o os atores individuais, mas o fato de 

que o governo mantinha pra ticas ultrapassadas 

de teorias produzidas no se culo XIX e que na o 

responderiam mais aos dilemas do se culo XX.  

 A crí tica dos problemas sociais e po-

lí ticos da inflaça o e  continuada em texto retira-

do de A Tract on Monetary Reform, escrito em 

1923.  Sua preocupaça o principal com a questa o 

permanece centrada em seus efeitos sociais e na 

desestruturaça o dos fundamentos do capitalis-

mo que este desarranjo representaria, tudo por 

culpa de um desencontro entre as ideias econo -

micas antigas e as exige ncias do mundo novo.  

Em seu argumento, desde 1914 teria se iniciado 

um perí odo ine dito de flutuaço es na moeda, di-

ferente do que ocorreria nos anos anteriores. O 

Se culo XIX, conforme argumenta o autor, teria 

se guiado pela ideia de que o auto interesse pro-

duzia bem-comum e que poupança gerava pros-

peridade.  Naqueles mesmos anos, teria se for-

mado uma classe me dia de investidores com 

fortuna modesta, cuja fonte da riqueza era tí tu-

los em moeda corrente. Um dos efeitos da Pri-

meira Guerra Mundial e da polí tica moneta ria 

feita durante ela foi o comprometimento da ren-

da da classe dos investidores.  A conseque ncia 

negativa que Keynes esperava era o de isto afe-

tar a mentalidade de poupança e de investimen-

to da classe me dia. Para ele, esta salutar cultura 

que surgiu no se culo XIX na o se sustentaria com 

a polí tica moneta ria de laissez faire. Caberia en-

ta o ao Estado intervir para manter o valor da 

moeda esta vel. 

 Os efeitos culturais da crise perma-

neceriam como preocupaça o de Keynes quando 

ele aponta que a desvalorizaça o moneta ria aba-

laria os fundamentos que davam ao capitalismo 

sua raza o de ser – ou, em termos weberianos, 

seu espí rito – qual seja, a relaça o equilibrada 

entre me rito e recompensa, na qual existiria 

uma desigualdade legí tima validada por estes 

crite rios. Nesta espe cie de contrato social capi-

talista – ou modelo funcionalista de sociedade – 

pressuposto por Keynes, o homem de nego cios 

so  seria tolerado pelas demais classes sociais 



Relatório 05 GEEP—Novos e velhos desafios ao capitalismo contemporâneo 

Maio—Agosto 2021 

 Grupo de Estudos de Economia e Política—GEEP  

6 

porque ele contribuiria ativamente para a co-

munidade com o seu investimento.  A desvalori-

zaça o moneta ria e a imprevisibilidade daqueles 

anos teriam transformado os investimentos em 

espe cie de esquema de sorte ou azar, que desen-

corajava a iniciativa e a criatividade dos empre-

endedores 

Ja  do lado do trabalhador assalariado, 

Keynes diagnosticava que os sindicatos e de-

mais associaço es teriam historicamente aumen-

tado sua pressa o por melhorias no sala rio e pela 

diminuiça o da jornada de trabalho. Entretanto, 

a experie ncia da guerra tambe m teria modifica-

do sua postura, pois lhe abriu um novo horizon-

te, visto que na figura do soldado o homem pro-

leta rio se percebeu como mais bem alimentado, 

com melhores roupas e melhores condiço es ge-

rais de vida do que na experie ncia das fa bricas. 

Ja  as mulheres, por sua vez, entraram no merca-

do de trabalho e ampliaram seus horizontes de 

ganhos e de lugar social.  

Na medida em que os empreendedores 

viessem aumentando seus lucros, eles na o teri-

am problemas em atender este conjunto de de-

mandas sociais. Pore m, o medo generalizado de 

queda do valor moneta rio – e da consequente 

queda de preços – abalaria negativamente o 

processo produtivo como um todo, pois afetaria 

a disposiça o de investimento. Afinal, se o preço 

pode cair, o investidor e o empreendedor po-

dem perder dinheiro ao inve s de ganhar. Este 

medo teria feito com que o empreendedor limi-

tasse seus nego cios ao inve s de expandi-los, o 

que empurraria os sala rios para baixo. Na visa o 

de Keynes, o mundo dos nego cios funcionaria a 

partir de expectativas. Por isso, a queda ou o 

aumento de preços interferiria nos investimen-

tos e no processo produtivo. O problema e  que 

esta expectativa tambe m afetaria a produtivida-

de e o investimento, pois ela faria com que os 

atores ajam de uma maneira e na o de outra.  O 

u nico reme dio possí vel para esta oscilaça o seria 

o controle por parte do governo do padra o de 

valor. De modo que se algo ocorresse para alte-

rar os preços em uma direça o, a autoridade de 

controle poderia tomar uma medida em sentido 

contra rio e produzir estabilizaça o. Assim, o con-

trato social capitalista seria mantido, pois se ga-

rantiria poupança para o investidor e produça o 

para o empregado, a partir de uma re gua co-

mum definida de cima. 

 A crí tica a  inadequaça o entre as idei-

as econo micas e o mundo – que necessitava de 

um Estado interventor – continua no texto de 

1926, intitulado The end of laissez-faire. O ponto 

ali e  que o liberalismo econo mico tal como vi-

nha sendo praticado ja  estava em plena extinça o 

e que, portanto, caberia uma postura consciente 

sobre este movimento, rearranjando a socieda-

de para os novos moldes do capitalismo no se -

culo XX. Sua crí tica a  escola cla ssica e aos seus 

praticantes que lhe eram contempora neos era 

de que a crença utilitarista de que o interesse 

individual sempre coincidia com o bem-comum 

havia se provado falsa na realidade, para ele is-

so era uma incompreensa o dos princí pios ilumi-

nistas do se culo XVIII (KEYNES, 1963, p. 312). 

Segundo o economista, a experie ncia posterior 

teria demonstrado que a medida de controle e 

organizaça o da economia estaria em uma medi-

ana entre iniciativa individual e o controle do 

governo.  O Estado na o deveria atuar em esferas 

a s quais indiví duos ja  se ocupariam de maneira 

eficiente, mas daquelas que estariam fora de sua 

alçada.  Isso se expressaria em questo es relati-

vas ao risco, incerteza e a  ignora ncia das pesso-

as, porque seriam fatores que quando mobiliza-

dos s transformariam o investimento em uma 
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loteria, produzindo alto desemprego, desigual-

dade de renda e desa nimo de investidores, tal 

como Keynes demonstrou em seus textos acerca 

da inflaça o.  

 Estes pressupostos normativos de 

John Maynard Keynes reverberavam em sua re-

comendaça o pela criaça o de novas instituiço es 

pu blicas, tais como insta ncias auto nomas no Es-

tado, que estivessem sujeitas ao parlamento e 

que funcionassem como um corpo esclarecido 

que pensasse o bem comum (Idem, p. 313 e 

314). Ele tambe m recomendava a criaça o de 

uma instituiça o central de controle da moeda e 

do cre dito e que coletasse e disseminasse dados 

sobre os nego cios e os empreendimentos prati-

cados no paí s, ou seja, uma espe cie de Banco 

Central (Ibidem, p. 316). 

 Ao fazer este conjunto de recomen-

daço es, o economista enfatiza que elas na o iri-

am contra as bases do capitalismo, que para ele 

poderiam ser sintetizadas pelo entendimento de 

que o apelo intenso aos instintos individuais de 

querer fazer dinheiro e de amar o dinheiro sa o a 

força motriz da economia (KEYNES, 1963, p. 

319).  Dentre os modelos econo micos disponí -

veis, o autor acreditava que o capitalismo era o 

melhor e mais eficiente em produzir riqueza e 

que o problema que se colocava era o de conci-

lia -lo com as noço es que a sociedade tinha de 

uma vida satisfato ria. A outra alternativa dispo-

ní vel seria o socialismo, que ao seu ver era inca-

paz de dar uma resposta atualizada com as no-

vas exige ncias do capitalismo e de sua atualiza-

ça o, pois era baseado em uma fo rmula anacro ni-

ca de textos escritos 100 anos antes.  

 A crí tica ao socialismo ja  havia apa-

recido em texto datado de 1925, ou seja, um ano 

antes, cuja intença o do autor era explicar aos 

leitores sua identidade polí tica. Em Am I a libe-

ral?  Keynes faz um exame das associaço es polí -

ticas brita nicas. A crí tica ao Partido trabalhista 

se dava porque ele seria liderado pelo setor que 

Keynes chama de “partido da cata stro-

fe” (KEYNES, 1963, p. 324). Para o economista, a 

agremiaça o era controlada pela extrema-

esquerda, cujas lideranças na o eram intelectual-

mente capazes de gerir a coisa pu blica e nem 

prezavam pelas instituiço es liberais. Como se 

este conjunto de crí ticas ja  na o fosse o bastante, 

Keynes colocou um segundo problema, o Parti-

do trabalhista seria um partido seccional de 

uma classe que na o era a sua.  Nas palavras do 

economista: 

Ought I, then, to join the Labour Party? Su-

perficially that is more attractive. But loo-

ked at closer, there are great difficulties. 

To begin with, it is a class party, and the 

class is not my class. If I am going to pur-

sue sectional interests at all, I shall pursue 

my own. 

When it comes to the class struggle as 

such, my local and personal patriotisms, 

like those of everyone else, except certain 

unpleasant zealous ones, are attached to 

my own surroundings. I can be influenced 

by what seems to me to be Justice and go-

od sense; but the Class war will find me on 

the side of the educated bourgeoisie 

(KEYNES, 1963, p. 324) 

Com o Partido conservador ele pontuou 

que na o concordava com seu conjunto de princí -

pios, pois na o acreditava que essa visa o de mun-

do promoveria nem o interesse pro prio nem o 

bem comum. Continuando na mesma to nica da 

crí tica de outros textos, ele indicava que os con-

servadores reproduziriam teses anacro nicas da 

ortodoxia econo mica do se culo XIX, com um ca-

pitalismo de base individualista. Ale m do caos 
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social gerado com isso, havia outro perigo, pois 

esta cegueira os deixaria incapazes de discernir 

as reformas que o capitalismo precisava para 

ser salvo do bolchevismo (Idem, p. 327) 

Assim, pela rejeiça o das outras ideias e pe-

lo seu apreço a  liberdade individual e a  vida em 

sociedade, Keynes se identificava com o partido 

liberal. So  que o problema e  que esta associaça o 

tambe m estaria parada em questo es histo ricas 

mortas. O partido precisaria se renovar, para se 

colocar como um partido de centro, adequados 

aos novos tempos e abandonando pra ticas ul-

trapassadas. Uma das pautas que o partido pre-

cisaria inserir em seu programa era a defesa da 

intervença o na economia e no fortalecimento de 

o rga os pu blicos de controle econo mico, como o 

Banco da Inglaterra e o National Treasury. Os 

liberais deveriam reivindicar que o Estado reto-

masse deveres aos quais abdicou, ao mesmo 

tempo que precisaria ser liberal em costumes, 

em temas tais como contraceptivos, posiça o da 

mulher no mercado de trabalho e leis relativas 

ao casamento.  Segundo Pedro Fonseca, Keynes 

tentou criar uma teoria do Estado que fosse um 

meio termo entre os totalitarismos e o liberalis-

mo econo mico predato rio (FONSECA, 2010, p. 

433).  

Em 1929, este apoio ao Partido liberal se 

converteu na elaboraça o de um panfleto em co-

autoria com Hubert Henderson em apoio a Da-

vid Lloyd George nas eleiço es brita nicas. Neste 

texto, ja  aparecem de forma explí citas pontos 

associados ao keynesianismo, tais como o papel 

do Estado como investidor e planejador econo -

mico, as possibilidades de garantia de pleno em-

prego e a reforma do capitalismo por um Estado 

de bem-estar social. Todavia, isto e  formulado 

na o nos termos de uma teoria macroecono mica, 

mas como uma “positiva polí tica de desenvolvi-

mento nacional” (HANDERSON, KEYNES, 1929, 

p. 3) para a Inglaterra, baseada em um reformis-

mo progressista. O texto foi publicado pelo jor-

nal brita nico The anthem and Athenaeum, perio -

dico liberal com o  qual o autor ja  vinha colabo-

rando nos anos anteriores. Mantendo o mesmo 

tom dos artigos aqui analisados anteriormente, 

a linguagem empregada e  simples, pois o fim e  

convencer a esfera pu blica de suas ideias. 

A crí tica ao Partido Conservador e sua po-

lí tica econo mica e  mais enfa tica no texto do que 

o temor do avanço do socialismo do Partido tra-

balhista, embora este tambe m seja elemento 

presente. Como agenda positiva, o panfleto pro-

po e que a via por eles defendida poderia resol-

ver o problema do alto desemprego no paí s ao 

mesmo tempo em que garantiria crescimento 

econo mico com polí ticas de industrializaça o. 

Para os seus autores, a visa o de mundo dos con-

servadores contraria o pro prio senso comum. 

Na o existiria, portanto, uma lei natural – tal co-

mo a defendida pela Lei de mercados de Jean 

Baptiste Say – que atuaria contra o pleno em-

prego. Na verdade, seria ruim para a economia 

que parte da populaça o fosse mantida desem-

pregada.  As altas taxas de populaça o desocupa-

da estaria afetando o pro prio desenvolvimento 

do paí s, fosse pelo abalo moral que causava em 

seus cidada os ou pelos seus efeitos negativos na 

produtividade e no investimento.  

O programa liberal de Lloyd George busca-

va responder a este problema com uma mudan-

ça no olhar para a polí tica econo mica, substi-

tuindo austeridade por investimento pu blico. 

Ele previa investir 100 milho es de libras para 

recuperar 500 mil empregos. O que para os au-

tores era um custo baixo quando comparado 

com os gastos do fundo de desemprego. Em sua 

visa o, o Estado estaria usando suas economias 

para manter pessoas em posiça o improdutiva 

ao inve s de usar estes recursos para investir em 
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desenvolvimento e inovaça o. O foco do plano 

que resolveria isto se dava em tre s a reas: 1) 

protagonismo estatal no sistema nacional de 

transportes, com parcerias privadas; 2) polí tica 

de habitaça o que almejava construir 200 mil ca-

sas por ano, evitando o crescimento de moradi-

as preca rias; 3) outros investimentos estrate gi-

cos para o desenvolvimento, como rede de tele-

fonia, eletricidade e drenagem do solo (que po-

deria tambe m contar com auxí lio privado). Es-

tes pontos, ao mesmo tempo, garantiriam em-

prego e produziriam efeitos duradouros no au-

mento da qualidade de vida e no dinamismo 

econo mico do paí s. Portanto, era uma espe cie 

de jogo onde so  havia vencedores.  

Nos ca lculos de Handerson e de Keynes, 

cada 1 milha o de libras investidos em melhora-

mentos de rodovias geraria 5 mil empregos, 

contando os especializados, na o-especializados 

e tambe m os empregos indiretos que seriam 

possibilitados por este incremento de infraes-

trutura e pelas novas demandas produzidas pe-

lo investimento nestas a reas. Essa criaça o de 

empregos seria o ponto de partida de todo um 

mecanismo causal, pois elateria efeito no au-

mento do poder de compra real, afinal, estas 

pessoas deixariam de receber auxí lio e receberi-

am sala rios.  Com isso, o come rcio seria favore-

cido e seu aumento de lucros  aumpliaria a ex-

pectativa de  rendimento  dos investidores, que 

iriam sair do imobilismo gerado pela inseguran-

ça econo mica e aplicariam mais capital em ou-

tras a reas.  

Prevendo o tipo de crí tica que poderia vir 

naquele contexto polí tico, o panfleto dedica um 

capí tulo para refutar a ideia de que seu plano e  

de cunho socialista. Nele, os autores sa o enfa ti-

cos em afirmar que planejamento estatal na o e  

algo restrito ao socialismo e que esta visa o seria 

anacro nica. O que definiria a ideologia na o era a 

presença ou ause ncia de intervença o na econo-

mia, mas o seu sentido.  A proposta liberal de 

intervença o do Estado se constro i explicitamen-

te no texto como diferente da proposta do Parti-

do trabalhista. Se o segundo pretendia socializar 

os meios de produça o estatizando toda a ativi-

dade econo mica, os liberais almejavam usar re-

cursos pu blicos em situaço es de emerge ncia ou 

para assistir a economia capitalista em a reas 

que a iniciativa privada na o conseguiria sozinha 

suprir, ou mesmo nas quais precisasse de ajuda 

para atuar.  (HANDERSON, KEYNES, 1929, p. 

33). O Estado precisaria ter protagonismo na 

atividade econo mica pois ele e  o u nico ente soci-

al que concentra capital que pode ser investido 

em setores estrate gicos para instigar o investi-

mento e permitir o crescimento econo mico, em 

moldes capitalistas.   Dentre as a reas citadas co-

mo exemplo estavam: moradia, indu stria ele tri-

ca, planejamento de canais e docas, refloresta-

mento, ale m de polí ticas de concessa o e incenti-

vo ao cre dito para modernizaça o de ferrovias e 

da atividade agrí cola.  

O termo usado para criticar a polí tica eco-

no mica defendida pelo Partido conservador e  o 

de classifica -la como “suicida” (Idem, p. 41). A 

ortodoxia do Tesouro o impediria de usar recur-

sos pu blicos para aumentar o investimento, com 

medo de possí veis efeitos que na o iriam ocor-

rer, pois segundo advogam os autores, aumento 

de investimentos so  geraria inflaça o em perí o-

dos de baixo desemprego e de crescimento eco-

no mico, o que estaria longe de ser o caso. O re-

sultado da manutença o deste tipo de polí tica 

estava sendo que os juros continuavam altos, o 

paí s estava atrasado no seu desenvolvimento e 

o desemprego estava alto. Na crí tica feita atra-

ve s do panfleto, o problema na o era so  o desco-

nhecimento te cnico do Partido conservador, 

mas o fato de que “a Polí tica de medo e de con-
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tença o” (Ibidem, p. 44) seria inerente a  ideolo-

gia da associaça o.  Em contraste, os liberais seri-

am capazes de testar ideias novas, para criar um 

futuro que conciliava liberdade econo mica e 

bem-estar.  O Partido liberal perdeu as eleiço es 

e o primeiro-ministro brita nico escolhido foi 

Ramsay MacDonald, do Partido trabalhista.  

Naquele mesmo ano, a quebra da Bolsa de 

Nova Iorque abalou a ortodoxia econo mica 

mundial, cuja resposta nos anos seguintes com o 

New Deal se assemelhava a va rios dos pontos 

trabalhados nas u ltimas pa ginas, tais como a 

ideia do Estado como investidor na economia 

atrave s de infraestrutura e setores estrate gicos 

e sua funça o previdencia ria e de bem-estar soci-

al. Pore m, como aponta Margaret Weir (1989), 

para compreender a implementaça o desta agen-

da tida como keynesiana, e  preciso enquadra -la 

em seus respectivos contextos nacionais. Segun-

do a autora, os Estados Unidos na o dispunham 

de uma estrutura burocra tica com a autoridade 

igual ao do Tesouro brita nico para barrar a apli-

caça o destas ideias, ale m de ter sido o paí s epi-

centro da crise econo mica. Isto o forçou a res-

ponder ligeiramente aos seus efeitos sociais no-

civos. Ja  na Inglaterra, estas medidas encontra-

ram forte resiste ncia tanto por parte do Partido 

conservador, que as via como de esquerda de-

mais, quanto do Partido trabalhista, que as via 

como de direita demais.  O ano de 1947 e  posto 

por Margaret Weir (1989) como uma virada, 

quando os conservadores passaram a conside-

rar o keynesianismo uma maneira mais modera-

da de regulamentaça o da economia do que 

aquela almejada pelos trabalhistas.  

Na o foi como intelectual orga nico do Parti-

do liberal que John Maynard Keynes ficou ce le-

bre, mas como produtor de uma nova escola 

econo mica, ou mesmo enquanto fundador da 

macroeconomia, contra o olhar microecono mico 

da teoria cla ssica e neocla ssica (HOOVER, 2003; 

FONSECA, 2010). Tendo sua estrate gia polí tica 

dado errado, John Keynes considerou mais fa cil 

convencer seus pares do que a esfera pu blica 

(WEIR, 1986; HOOVER, 2003). Assim, ele elabo-

rou em forma de complexa teoria econo mica 

seus pressupostos e sua ana lise sobre a realida-

de do capitalismo. Em 1936, foi publicado A teo-

ria geral do emprego, do juro e da moeda, no 

qual ele sistematizava em rebuscada linguagem 

e com modelos matema ticos certos conjuntos de 

ideias postas como aplica veis de maneira uni-

versal, a partir de uma leitura de como se com-

portam os atores em conjunto na economia, em 

escala nacional. No contexto po s-segunda guer-

ra mundial, “As teses de Keynes caí ram como 

uma luva para os defensores do intervencionis-

mo econo mico, da opça o pelo pleno emprego e 

pelos impostos progressivos do Welfare-State”. 

(FONSECA, 2010, p. 444) 

Neste ponto, a ana lise aqui feita de Key-

nes esta  em consona ncia com a hipo tese de 

Christian Lynch (2013) na qual a separaça o en-

tre teoria e pensamento tem como a ncora a 

ideia de que o primeiro escreve em linguagem 

abstrata, de cara ter cosmopolita, e o segundo 

disserta sobre a realidade particular de quem 

escreve. Mas, na mesma direça o do cientista po-

lí tico, podemos averiguar que no norte global a 

pretensa o de universalidade esta  vinculada aos 

interesses que os atores polí ticos te m a sua vol-

ta quando escrevem. No caso de John Maynard 

Keynes, a via do pensamento na o funcionou e 

suas ideias so  tiveram impacto na Inglaterra 

apo s sua morte. Ja  com a teoria, o economista 

conseguiu se aproximar da criaça o do mundo 

que ele na o viveu para ver se expandir. Apo s a 

Segunda guerra mundial, passou a haver um 

keynesianismo, mesmo sem Keynes e com rela-

tiva autonomia em relaça o a ele. 
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A base da polí tica macroecono mica brasi-

leira desde o governo Temer e  a retraça o do 

gasto do setor pu blico e a expectativa de maior 

gasto do setor privado a partir da melhora da 

confiança dos agentes econo micos. A pandemia 

de Covid-19 inverteu os termos desta equaça o, 

mudando a dina mica macroecono mica ao alte-

rar a distribuiça o da renda e os fluxos de consu-

mo e poupança (SOUZA, 2021). Esse giro e a va-

lorizaça o repentina de diversas caracterí sticas 

cla ssicas do Estado, como estabilizador, investi-

dor, protetor, prestador de serviços e empreen-

dedor (CARVALHO, 2020), abriu a expectativa 

de que, ao promover a "volta do Estado", a pan-

demia daria o golpe fatal no neoliberalismo que 

a crise de 2008 na o deu.  

No entanto, no Brasil, essa perspectiva de 

reconciliaça o com a intervença o estatal durou 

pouco. Questo es relacionadas a  deterioraça o 

fiscal ganharam espaço novamente, reforçadas 

pelo aumento da dí vida pu blica. A partir de 

2021, de maneira a “fazer do lima o uma limona-

da”, o governo Bolsonaro, principalmente Paulo 

Guedes, passou a atrelar polí ticas especí ficas de 

combate aos efeitos da pandemia a  aprovaça o 

de mudanças estruturais mais profundas no 

sentido neoliberal. 

Na seque ncia deste ensaio, analisaremos 

essas inverso es da relaça o entre conjuntura e 

estrutura do ponto de vista da dina mica das ins-

tituiço es polí ticas, especificamente a partir das 

consideraço es de Terry M. Moe (1990) sobre as 

fundaço es da escolha estrutural. Na o exporemos 

todos os aspectos da teoria de Moe sobre as ins-

tituiço es polí ticas. Destacaremos apenas alguns 

pontos que consideramos relevantes para o ob-

jetivo deste texto.  

       *** 

Em Political Institutions: the neglected side 

of the story, Terry M. Moe busca preencher uma 

lacuna que identifica na "teoria positiva das ins-

tituiço es"¹: as ana lises da o muita e nfase a um 

dos aspectos definidores de instituiço es — a mi-

tigaça o de problemas de aça o coletiva —, mas 

negligenciam outro ta o importante quanto -— 

as instituiço es como armas de coerça o e redis-

tribuiça o, ou seja, como meios estruturais atra-

ve s dos quais vencedores perseguem seus inte-

resses muitas vezes em detrimento dos perde-

dores. A principal crí tica de Moe a essa e nfase 

nos problemas de aça o coletiva e  que os teo ri-

cos positivos passaram a pensar as instituiço es 

polí ticas com metodologia baseada em ana lises 

de organizaço es econo micas, principalmente a 

A  r e l a ç ã o  e n t r e  c o n j u n t u r a  e  e s t r u t u r a  a o  l o n g o  d a  

p a n d e m i a  n o  B r a s i l :  d a  " v o l t a  d o  E s t a d o "  a o  r e f o r ç o  

d o  n e o l i b e r a l i s m o  
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partir da noça o de custos de transaça o e da teo-

ria da age ncia. A polí tica e  vista como uma ex-

tensa o da economia. 

Moe argumenta que as instituiço es e a di-

na mica das deciso es polí ticas na o podem ser 

vistas da mesma forma que as organizaço es e as 

deciso es econo micas porque a esfera polí tica 

tem uma caracterí stica u nica: o exercí cio da au-

toridade pu blica. Os vencedores de determinado 

processo polí tico te m a possibilidade de dizer a 

todos os outros o que fazer. A coaliza o que exer-

ce temporariamente a autoridade pu blica pode 

desenhar novas estruturas institucionais e impo 

-las a  comunidade polí tica como um todo. Moe 

destaca, portanto, as burocracias, dado que sa o 

as instituiço es polí ticas ana logas a s firmas, mas 

que possuem uma se rie de caracterí sticas dis-

tintivas.  

O primeiro ponto que queremos destacar 

do conjunto de observaço es de Moe e  a diferen-

ça em termos de controle hiera rquico. As buro-

cracias na o pertencem a ningue m. Ha , portanto, 

ní vel maior de incerteza com relaça o a s deci-

so es sobre polí ticas pu blicas e desenhos institu-

cionais. Os atores polí ticos, por conta disso, sa o 

estimulados a formar estruturas insuladas que 

favoreçam os programas de suas prefere ncias, 

protegendo-os do exercí cio futuro da autorida-

de pu blica. O que esse tipo de medida faz e  dimi-

nuir o controle hiera rquico futuro que seria 

exercido pelas deciso es discriciona rias da auto-

ridade pu blica. 

Segundo, embora Moe a princí pio trabalhe 

com uma delimitaça o muito clara entre vence-

dores e perdedores, a dina mica da escolha es-

trutural envolve ambiguidades. Em sistemas 

fragmentados, os acordos polí ticos sa o necessa -

rios, muitas vezes entre grupos que, a  primeira 

vista, seriam divididos entre vencedores e per-

dedores. As burocracias tendem a ser estrutura-

das na o somente pelos vencedores, mas tam-

be m pelos perdedores. E  possí vel, por exemplo, 

que itens estruturais sejam trocados por itens 

de polí ticas pu blicas para forjar o acordo. Por-

tanto, um grupo polí tico que a princí pio e  per-

dedor pela implementaça o de determinada polí -

tica pu blica pode "cobrar" em troca mudanças 

estruturais de acordo com suas prefere ncias.  

Por u ltimo, e  importante destacar que, 

uma vez desenhada uma instituiça o polí tica de 

acordo com os interesses de determinado gru-

po, este tambe m fica subordinado a  autoridade 

pu blica da organizaça o em questa o. A relaça o 

entre vencedor e perdedor tambe m pode ser 

invertida aqui, dado que, a depender das regras 

que regem a instituiça o, elas podem limitar fu-

turamente os interesses desse mesmo grupo 

que contribuiu para cria -las ou modifica -las.  

                                    *** 

A relaça o entre conjuntura e estrutura no 

Brasil, em termos de polí tica econo mica, ao lon-

go da pandemia de Covid-19, apresenta uma se -

rie dessas inverso es entre vencedores e perde-

dores e de trocas entre itens de polí ticas conjun-

turais por mudanças de regras institucionais.  

Em 2020, primeiro ano da pandemia, Pau-

lo Guedes foi o grande perdedor em termos da 

na o adequaça o entre o ultraliberalismo que de-

fende e as medidas necessa rias para combater 

os efeitos provocados pela crise sanita ria. Ape-

sar de ter inicialmente defendido que “a melhor 
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resposta a  pandemia sa o as reformas”, Guedes e 

o governo Bolsonaro receberam forte pressa o 

da sociedade, da oposiça o e do Congresso Nacio-

nal para adotarem medidas que tivessem impac-

tos contrací clicos, como o "Orçamento de Guer-

ra" e o Auxí lio Emergencial. Essas aço es contri-

buí ram para amortecer a queda econo mica do 

paí s em 2020 (PAULA; VAZ; MACHADO, 2021).  

Dado o volume grande de transfere ncia de 

renda promovida pelo Estado, Souza (2021) es-

tima que o setor privado obteve ganho de rique-

za lí quida de quase 12% do PIB entre fevereiro 

e agosto de 2020. A conjuntura crí tica da pande-

mia produziu, portanto, uma inversa o macroe-

cono mica, com polí ticas diversas daquelas es-

truturalmente assentadas na retraça o dos gas-

tos pu blicos e na expectativa de investimento 

privado. A trajeto ria da desigualdade social tam-

be m foi invertida. O í ndice de Gini do Brasil fi-

cou, pela primeira vez na histo ria, abaixo de 

0,50, como mostram uma se rie de pesquisas 

(BARBOSA; PRATES, 2020; MENEZES-FILHO; 

KOMATSU; ROSA, 2021; GONÇALVES et al., 

2021). 

No entanto, a expectativa de reconciliaça o 

com a intervença o estatal durou pouco, na o obs-

tante os resultados positivos de medidas mais 

expansionistas do ponto de vista fiscal.  Devido 

a s projeço es de crescimento da Dí vida Bruta do 

Governo Geral (DBGG) — 98,9% do produto em 

2020 (FMI, 2021) — os debates em torno do re-

torno da austeridade fiscal ganharam espaço 

novamente, ainda em 2020. A partir de 2021, foi 

ficando cada vez mais claro que o governo pas-

sou a utilizar a pandemia para reforçar a estru-

tura baseada na austeridade fiscal.  

Para inverter o sentido da relaça o entre 

perdedor e vencedor, o governo adotou como 

estrate gia a troca de itens estruturais por itens 

de polí ticas pu blicas, atrelando polí ticas especí -

ficas de combate aos efeitos da pandemia a  

aprovaça o de mudanças estruturais no sentido 

neoliberal. A lo gica disso, do ponto de vista da 

ortodoxia econo mica, e  relativamente simples: 

ja  que o governo foi obrigado a gastar mais e, 

logo, se endividar mais, e  necessa rio exigir mais 

sacrifí cios em reformas para compensar.  

Dessa forma, concomitantemente ao agra-

vamento da pandemia e a da crise social, em 

2021, foi aprovada a autonomia do Banco Cen-

tral (Lei Complementar 179), instituindo man-

datos de quatro anos para presidente e direto-

res da autarquia federal; a PEC Emergencial 

(PEC 186/19) foi promulgada e transformada 

na Emenda Constitucional 109, em contraparti-

da para a retomada do Auxí lio Emergencial. O 

texto preve  uma se rie de gatilhos — ale m dos ja  

previstos pelo teto de gastos —, como vedaça o 

de ajuste de sala rios do funcionalismo pu blico e 

de realizaça o de concursos, sempre que as des-

pesas obrigato rias da Unia o atingirem 95%; e 

avança no Congresso Nacional a tramitaça o da 

PEC 32/20, que propo e ampla reforma adminis-

trativa. Um dos principais pontos da reforma e  a 

limitaça o da estabilidade no serviço pu blico pa-

ra novos servidores. De acordo com o texto da 

PEC, a estabilidade ficara  restrita a carreiras tí -

picas de Estado, que sera o definidas posterior-

mente por lei complementar (CA MARA DOS DE-

PUTADOS, 2020). 

                                        *** 
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Ha  dois pontos importantes a se salientar 

com relaça o a  autonomia do Banco Central se-

guindo a lo gica da escolha estrutural de Moe. 

Primeiro, dado que o BC e  uma instituiça o fun-

damental para a polí tica econo mica, modificar 

as regras desta burocracia e, mais do que isso, 

assegurar ao ma ximo que as mudanças durara o 

no tempo, pode ser interesse de primeira ordem 

para a institucionalizaça o de projetos econo mi-

cos. Como vimos com Moe, o ní vel de incerteza 

das deciso es sobre desenhos institucionais im-

pele a  busca pelo insulamento das burocracias 

apo s elas serem redesenhadas. A autonomia do 

BC representa, dessa forma, o reforço do insula-

mento da polí tica econo mica iniciada em 2016 

com a implementaça o do teto de gastos, buscan-

do garantir que os objetivos de "suavizar as flu-

tuaço es do ní vel de atividade econo mica e fo-

mentar o pleno emprego” (BANCO CENTRAL, 

2021) continuem em segundo plano.   

O segundo ponto e  relativo aos mandatos 

de presidentes e diretores do BC. A Lei Comple-

mentar 179/2021 estabeleceu que os mandatos 

do presidente e dos diretores da instituiça o se-

ra o de quatro anos e na o coincidentes com o do 

Presidente da Repu blica (Ibidem). Roberto 

Campos Neto, nomeado por Jair Bolsonaro, tem 

mandato ate  o fim de 2024. Portanto, se uma 

coaliza o com visa o econo mica diferente da atual 

ganhar as eleiço es de 2022, somente em 2025 

podera  trocar o comando da instituiça o. Esse e  

um desenho institucional que diminui o contro-

le hiera rquico a ser exercido no futuro, prote-

gendo as prefere ncias atuais.  

No entanto, os efeitos da dina mica da es-

colha estrutural a partir da autonomia do BC 

entra no u ltimo ponto que destacamos da teoria 

de Moe: a coaliza o que esta  no poder e redese-

nhou o BC de acordo com seus interesses tam-

be m tera  de se submeter a  autoridade pu blica 

desta instituiça o. Digamos, hipoteticamente, que 

em 2025, com um governo de orientaça o econo -

mica heterodoxa, sejam indicados presidente e 

diretores que passem a dar maior importa ncia 

a s flutuaço es do ní vel de atividade econo mica e 

a  promoça o do pleno emprego. Caso, para o 

mandato presidencial seguinte, a coaliza o orto-

doxa volte ao poder, ela, que promoveu a auto-

nomia do BC, tera  de se submeter a  autoridade 

pu blica desta instituiça o, mas desta vez contro-

lada por economistas heterodoxos.  
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O objetivo deste pequeno ensaio e  promover 

uma (necessa ria) discussa o explorato ria acerca 

das conseque ncias e efeitos em curso da nova 

estrate gia seguida pela empresa estatal Petro -

leo Brasileiro S. A. (Petrobras) a partir do cena -

rio po s-impeachment com o governo de Michel 

Temer e tendo continuidade com o atual man-

data rio, Jair Messias Bolsonaro.  

Em maio de 2016, a partir da controversa 

deposiça o da presidente Dilma Rousseff, do 

Partido dos Trabalhadores (PT), o ex-Vice-

Presidente de chapa Michel Temer logra ascen-

der ao poder com uma nova coaliza o polí tica e 

uma guinada dra stica com relaça o a diversas 

orientaço es e medidas praticadas ao longo do 

governo petista.  

Tal nova coaliza o, contando com partidos ate  

pouco opositores tais como o Partido da Social-

Democracia Brasileira (PSDB), rece m derrota-

do no pleito eleitoral de 2014, implementa uma 

agenda econo mica neoliberal e ortodoxa; pau-

tada, dentre outras coisas, por um forte com-

promisso com a austeridade fiscal, desmonte 

de capacidades estatais e do tecido protetivo 

social. No bojo dessa agenda, merecem desta-

que novas diretrizes como as do projeto de 

emenda constitucional do teto de gastos pu bli-

cos (PEC 241 ∕ 55), a reforma trabalhista e a re-

forma da previde ncia, sendo esta u ltima apro-

vada somente em 2019 ja  sob o governo Bolso-

naro (Santos & Moura, 2019).  

Para ale m dessas medidas citadas, todas im-

buí das de severos impactos socioecono micos 

sobre o Brasil, outra das facetas da ideologia 

neoliberal do novo governo incumbente foi o 

papel projetado para a Petrobras. No que tange 

a  estatal, o governo Temer abandonou por 

completo a orientaça o pre via da empresa en-

quanto alavanca indutora da polí tica industrial 

e do desenvolvimento nacional (via contratos 

governamentais e requerimentos de conteu do 

local, para ale m da verticalizaça o) e particular-

mente para a cadeia de petro leo, ga s e infraes-

U m  D e b a t e  N e c e s s á r i o :  a n á l i s e  e x p l o r a t ó r i a  d a  r e o -

r i e n t a ç ã o  d a  e s t r a t é g i a  c o r p o r a t i v a  d a  P e t r o b r a s  

p ó s - i m p e a c h m e n t ¹  
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¹ Parte substantiva do conteu do deste ensaio se encontra presente no capí tulo “A Operaça o Lava Jato e as mudanças 

na gesta o da Petrobras: uma avaliaça o dos impactos econo micos gerais e locais”, escrito por mim e pelo Prof. Dr. Luiz 

Fernando de Paula (IE∕UFRJ & IESP∕UERJ) e publicado no livro “Operaça o Lava Jato: Crime, Devastaça o Econo mica e 

Perseguiça o Polí tica” (2021), organizado por Fausto Augusto Jr., Jose  Sergio Gabrielli e Antonio Alonso Jr e publicado 

pela editora Expressa o Popular.  
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trutura. Em termos reto ricos, a justificativa era 

de que uma linha consonante com os fundamen-

tos de mercado afastaria a Petrobras do 

“excesso de intervença o polí tica” que havia le-

vado a  suposta ma  gesta o e corrupça o do man-

dato anterior (Age ncia Brasil, 2017).  

Assim, deu-se maior e nfase a  lo gica empresa-

rial privada vis-a -vis a face social da empresa 

(voltada a  soberania energe tica dome stica), com 

prioridade a  desalavancagem financeira vis-a -

vis metas produtivas; para ale m da promoça o 

por parte do governo de mudanças importantes 

no setor de petro leo e ga s, favora veis a s empre-

sas estrangeiras (Pinto, 2020). A principal des-

tas foi a Lei No. 13.365, aprovada em 29 de no-

vembro de tal ano (2016) retirando a Petrobras 

da condiça o de operadora u nica do Pre -Sal.     

Em consona ncia com a desalavancagem fi-

nanceira, o desmonte da cadeia industrial cen-

trada em torno da Petrobras tambe m trouxe 

consigo a modificaça o das polí ticas de conteu do 

local, reduzindo drasticamente as exige ncias de 

fornecedores dome sticos e ameaçando conquis-

tas pre vias em termos de padro es de excele ncia 

de desenvolvimento tecnolo gico (Azevedo, 

2021). Esta reduça o dos requerimentos corro-

borou o abandono definitivo da estatal como 

indutora de encadeamentos produtivos e de 

uma polí tica substitutiva de importaço es irradi-

ando ganhos e economias de escala a partir de 

investimentos em segmentos importantes como 

o naval, de engenharia pesada e de construça o 

civil (Nozaki & Lea o, 2019; Pinto, 2020). Nos 

blocos de produça o do Pre -Sal, por exemplo, o 

conteu do local me dio (fornecido por firmas do-

me sticas) caiu de 37% para 27% na exploraça o 

e de 55% para 35% no desenvolvimento entre 

2013 e 2018. Um claro retrocesso se levarmos 

em conta, por exemplo, que entre 2005 e mea-

dos de 2014 a estatal havia ampliado o mesmo 

de 39% para 73% no departamento de produ-

ça o e de 54% para 84% no departamento de de-

senvolvimento em termos gerais (Pinto, 2020). 

Pedro Parente, ex-Ministro de Minas e Ener-

gia do governo Fernando Henrique Cardoso 

(FHC) e que se notabilizou pelo episo dio da cri-

se do apaga o ocorrida no paí s em 2001, assumiu 

a preside ncia da estatal indicado por Temer ao 

final de maio de 2016 com a missa o de materia-

lizar essa estrate gia pretendida. Foi no Plano 

Estrate gico e Plano de Nego cios e Gesta o 2017-

2021 que foi enfim assumido formalmente o 

compromisso conferindo prioridade a  diminui-

ça o do endividamento da empresa, atrave s de 

uma pesada desalavancagem dos investimentos 

da ordem de US$ 21 bilho es. ² 

Uma das dimenso es mais importantes de tal 

plano da Petrobras foi o anu ncio de recomposi-

ça o de sua rentabilidade atrave s do reposiciona-

mento estrutural no mercado de petro leo e ga s, 

passando a focar mais na produça o e exploraça o 

e menos na capacidade de tratamento e refino 

(ou seja, nas a reas midstream e downstream da 

cadeia de energia), bem como em redes de dis-

tribuiça o e transporte. Estas eram tidas como 

excessivamente custosas e com retornos de pra-

zo relativamente longo de maturaça o, na o sendo 

supostamente renta veis e convenientes no curto 

prazo (Lea o & Pinto, 2019). 

Curioso e  que, na o obstante tal foco aludido a  

produça o, ainda assim a Petrobras se desfez de 

2 Tal plano estrate gico da Petrobras encontra-se disponí vel em:  https://pt.slideshare.net/petrobrasri/plano-

estratgico-e-plano-de-negcios-e-gesto-20172021  
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 participaço es importantes em iniciativas como 

as dos Polos de Pampo e Enchova, na Bacia de 

Campos; do Polo Lagoa Parda, na Bacia do Espí -

rito Santo; e dos campos Ponta do Mel e Redon-

da na Bacia Potiguar (Azevedo, 2021). So  entre 

2016 e 2017, Pinto e Dweck (2019) estimam 

que os investimentos da estatal tenham declina-

do R$ 23 bilho es e R$ 4 bilho es nas a reas produ-

tiva e de refino, respectivamente.   

Em decorre ncia desta nova estrate gia, perce-

be-se desde enta o um apequenamento nacional 

da Petrobras, com seus investimentos se vendo 

em trajeto ria cadente desde a eclosa o da crise 

de 2014, amalgamando o esca ndalo da Lava Jato 

e tambe m o tombo do preço do barril de petro -

leo Brent, que havia caí do de US$ 110 em junho 

do dito ano para  US$ 30,80 em janeiro de 

2016³. Mesmo com a recuperaça o subsequente 

da cotaça o da commodity, as inverso es da esta-

tal na o se recuperaram; e a mesma tambe m 

mostra enxugamento em termos de trabalhado-

res formais a ela vinculados e capacidade de 

adensar a formaça o bruta de capital fixo do paí s. 

Os Gra ficos 1, 2 e 3 abaixo sa o ilustrativos quan-

to a tal perda de protagonismo da empresa.  

Para ale m da aludida retirada da Petrobras 

da operaça o do Pre -Sal, tambe m destaco, no bo-

jo de sua nova trajeto ria de desmonte e enxuga-

mento, a privatizaça o: da subsidia ria Liquiga s 

ao conso rcio Copagaz ∕ Itau  S.A. em 2020; de re-

finarias; e das redes de gasodutos e oleodutos 

Nova Transportadora Sudeste (NTS) e Trans-

portadora Associada de Ga s S.A. (TAG) para os 

grupos canadense Brookfield e para o france s 

Engie, nessae ordem (Campos, 2019; O Globo, 

2019; Pinto, 2020; UOL, 2020).  

Com relaça o ao programa de desinvestimen-

tos, estes contribuí ram para acentuar com cele-

ridade a desverticalizaça o da estrutura empre-

sarial da Petrobras, ampliando sua vulnerabili-

dade externa. Uma vez que se viam cada vez 

mais sucateadas suas capacidades de refino, a 

estatal se ve  obrigada a exportar cada vez mais 

³ A se rie histo rica da cotaça o do barril de petro leo pode ser consultada em: https://markets.businessinsider.com/

commodities/oil-price.  

Gráfico 1 – Investimentos da Petrobras (milhões de US$), 2008-2019 

                Fonte: Elaboraça o pro pria com base em PETROBRAS e INDEX MUNDI  
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petro leo cru ao mercado internacional para ser 

tratado la  fora e reimportado ja  processado em 

combustí vel, um ultraje em vista da longa ex-

pertise e know-how acumulados pela estatal em 

tal departamento (Pinto, 2020). Diante dessa 

opça o feita a partir do governo Temer, tanto Pe-

trobras quanto o paí s passam a ficar crescente-

mente expostos a varia veis exo genas tais como 

a taxa de ca mbio, podendo levar a eventuais tur-

bule ncias e episo dios disruptivos (Pinto, 2020).  

Outro ponto importante da estrate gia neoli-

beral da empresa inaugurada por Pedro Parente 

foi a polí tica de precificaça o da Petrobras em 

semi-paridade com a cotaça o do petro leo no 

mercado internacional. O intuito era turbinar os 

Gráfico 2 – Investimentos da Petrobras como % do Volume Total de Investimentos 

(FBKF) no Brasil, 2008-2019 

Fontes: BANCO MUNDIAL, World Development Indicators; PETROBRAS. 

Gráfico 3 – Trabalhadores diretamente empregados no Sistema Petrobras  

Fontes: PETROBRAS. 
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rendimentos e a lucratividade de curto prazo 

para contemplar e remunerar os acionistas mi-

norita rios da empresa no mercado financeiro. 

Contudo, esta polí tica de preços trouxe conse-

que ncias altamente adversas para o restante da 

sociedade, principalmente os maiores custos e a 

inflaça o ante os frequentes reajustes dos preços 

dos combustí veis (Campos, 2019; Nozaki & 

Lea o, 2019). O Gra fico 4 abaixo objetiva uma 

pequena ilustraça o da magnitude de tais reajus-

tes, principalmente a partir de 2017. 

Essa periocidade menor de aumentos levou 

ao encarecimento dra stico da estrutura de cus-

tos nacionais (em funça o do espraiamento dos 

custos de transporte) que, por conseque ncia, 

acabaria levando a uma greve nacional dos ca-

minhoneiros contra a polí tica de precificaça o da 

estatal em maio de 2018; culminando na saí da 

de Parente e sua substituiça o por Ivan Monteiro 

(O Globo, 2018a; O Globo, 2018b). Monteiro, 

que permaneceria a  frente da Petrobras ate  o 

fim do governo Temer, embora tenha revisto e 

suavizado a polí tica de precificaça o seguida por 

Parente, manteve o abandono a  capacidade de 

refino, com uma reduça o ainda mais agressiva e 

acentuada de sua participaça o (Costa, 2019).  

 O governo de Jair Bolsonaro, a  guisa de 

conclusa o, na o aparenta ter trazido qualquer 

ruptura com relaça o a  trajeto ria de desmonte 

assinalada ate  aqui. Logo em seu primeiro ano 

de governo, a Petrobras se desfez de R$ 70,3 bi-

lho es de ativos atrave s da ja  aludida privatiza-

ça o das subsidia rias BR Distribuidora, TAG, Li-

quiga s, etc. Tambe m estima-se que esteja em 

rota de venda quase 50% do parque de refino e 

unidades produtivas da empresa. As refinarias 

previstas para privatizaça o sa o as de Abreu e 

Lima (RNEST) em Pernambuco, Landulpho Al-

ves (RLAM) na Bahia, a Presidente Getu lio Var-

gas (REPAR) no Parana , a Alberto Pasqualini 

(REFAP) no Rio Grande do Sul, a Gabriel Passos 

(REGAP) em Minas Gerais, a Isaac Sabba  

(REMAN) em Manaus, a Lubrificantes e Deriva-

dos do Nordeste (LUBNOR) no Ceara  e a Unida-

Gráfico 4 – Preço médio de revenda da gasolina comum no Brasil, 2006-2018 

Fonte: Age ncia Nacional do Petro leo, Ga s Natural e Biocombustí veis (ANP).  
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 de de Industrializaça o do Xisto ou SIX no Parana  

(Abadie, 2020; Pinto, 2020). Se forem concreti-

zadas tais vendas, a Petrobras tende a perder 

definitivamente seu cara ter nacional e passaria 

a atuar so  no eixo Sudeste (Abadie, 2020). 

Esse desmonte (“abertura”) do parque de re-

fino tambe m se fundamenta no discurso neoli-

beral de que as privatizaço es, promovendo a 

abertura do mercado a  maior concorre ncia de 

outros atores, levariam a  diminuiça o do preço 

de derivados. Contudo, muitas dessas refinarias 

e infraestruturas logí sticas foram instaladas es-

trategicamente para minimizarem custos de in-

vestimentos e potencializarem economias de 

escala. Uma problema tica de tal raciocí nio libe-

ral e  que tais refinarias tambe m constituem mo-

nopo lios naturais regionais, que permanecera o 

praticando preços monopolistas mesmo depois 

de vendidas, fazendo o custo ao cidada o comum 

(consumidor) aumentar (Pinto, 2020). Ou seja, 

com a venda de tais refinarias e os terminais e 

dutos constitutivos de suas logí sticas, a privati-

zaça o das unidades de refino pelo governo sig-

nifica tambe m a entrega de bandeja dos pro -

prios mercados regionais (Lea o & Pinto, 2019; 

Abadie, 2020; Pinto, 2020). 

A gesta o do presidente Roberto Castello 

Branco, nomeado em janeiro de 2019, deflagrou 

o retorno da – momentaneamente interrompida 

– polí tica de preços alinhados ao mercado inter-

nacional (Valor Econo mico, 2021). Em abril de 

2021, por questo es de perda de capital polí tico e 

desgaste em funça o da inflaça o em tende ncia de 

alta, Bolsonaro destituiu Castello Branco e em-

placou o General Joaquim Luna e Silva no co-

mando da estatal, manifestando descontenta-

mento com a polí tica de preços, que poderia ser 

mitigada (Age ncia EPBR, 2021).  

Contudo, ainda na o esta  claro, ao menos ate  o 

momento de escrita deste artigo, em que medi-

da tal substituiça o no comando da empresa se 

transmutara  numa revisa o dra stica da precifica-

ça o de combustí veis ou mesmo da pro pria es-

trate gia de desmonte, com cortes de “custos”, 

venda de ativos. A u nica coisa certa, ate  agora, e  

que a Petrobras segue convertida em “vaca lei-

teira de dividendos” dos acionistas (Azevedo, 

2021: p.1).  
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N ã o  h á  s o l u ç ã o  i n d i v i d u a l  p a r a  p r o b l e m a s   

c o l e t i v o s  -  a  c r i s e  c l i m á t i c a  e  a  t r a n s i ç ã o  v e r d e  

 

  

Fernanda Feil – doutora em economia, pesquisadora de pos-doc da  

UFF e do Geep  

Os elementos que caracterizam a crise 

clima tica sa o cada vez mais evidentes. De 

acordo com o alarmante relato rio do IPCC – 

International Painel on Climate Change, os 

aumentos observados nas concentraço es de 

gases de efeito estufa (GEE) sa o inequivoca-

mente causados pelas atividades humanas. 

Essa afirmaça o representa uma mudança 

considera vel em relaça o aos relato rios ante-

riores que informavam que as causas seriam 

provavelmente resultado da atividade hu-

mana. Durante os u ltimos 40 anos, cada de ca-

da tem sido sucessivamente mais quente do 

que qualquer de cada que a precedeu desde 

1850. A mudança clima tica induzida pelo ser 

humano ja  esta  causando muitos eventos ex-

tremos em todas as regio es do mundo, como 

ondas de calor, chuvas intensas, secas e ciclo-

nes tropicais.  A temperatura global continu-

ara  a aumentar ate , pelo menos, meados do 

se culo em todos os cena rios de emisso es con-

siderados. O aquecimento global de 2°C, con-

forme acordado na Cop 21, sera  excedido du-

rante o se culo XXI, a menos que reduço es 

profundas de GEE ocorram nessa de cada.  

As previso es na o param por aí : o IPCC 

afirma que as ondas de calor que costuma-

vam ocorrer uma vez a cada dez anos ocorre-

ra o quatro vezes a cada dez anos, e as que 

costumavam ocorrer apenas uma vez a cada 

cinquenta anos ocorrera o quase nove vezes 

durante o mesmo perí odo. Assegura que o 

aquecimento adicional devera  intensificar e 

aumentar ainda mais a freque ncia de precipi-

taço es extremas, ciclones tropicais intensos e 

secas. O aquecimento dos oceanos durante o 

restante do se culo possivelmente sera  entre 

duas e quatro vezes maior do que entre 1971 

e 2018. A estratificaça o, acidificaça o e desoxi-

genaça o dos oceanos continuara  a aumentar. 

As geleiras nas montanhas e na Groenla ndia 

prosseguira o derretendo por de cadas, e e  

prova vel que o derretimento tambe m conti-

nue na Anta rtida. Tambe m e  quase certo que 

o ní vel do mar subira  0,28-0,55m no se culo, 

resultando que em quase metade dos lugares 

onde ha  eventos excepcionais de mare  que 

foram observados uma vez por se culo no 

passado recente sera o observados pelo me-

nos uma vez por ano, aumentando a freque n-

cia de enchentes.  

Ale m disso, na o se pode descartar pon-

tos de ruptura (tipping points – mudanças 

que podem causar efeitos abruptos e irrever-

sí veis) - tais como o aumento do derretimen-

to anta rtico, a morte da floresta e mudanças 

https://www.ipcc.ch/
https://www.ipcc.ch/
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nos padro es clima ticos regionais e no ciclo da 

a gua. As projeço es de aumento de temperatura 

sa o apenas me dias: e  quase certo que a tempe-

ratura na superfí cie terrestre subira  mais rapi-

damente do que na superfí cie do oceano 

(provavelmente 1,4 a 1,7 vezes mais ra pido). 

Tambe m e  praticamente certo que o A rtico con-

tinuara  aquecendo mais ra pido do que a me dia 

global (provavelmente mais do dobro da veloci-

dade).  Nunca antes um relato rio de especialis-

tas em mudança clima tica trouxe evide ncias ta o 

angustiantes com a ana lise de fatos a  luz das leis 

da fí sica. 

Um importante passo para minimizar as 

aço es contra o impacto do aquecimento global 

veio com o mais recente tratado internacional 

sobre mudança clima tica, vinculado a  Conven-

ça o das Naço es Unidas sobre o Clima, o Acordo 

de Paris, em 2015. Adotado por 196 paí ses na 

Cop 21 em Paris, o acordo trouxe um objetivo 

claro e quantifica vel para controlar o aumento 

da temperatura da Terra. O Cop 21 concordou 

em manter o aumento da temperatura me dia 

global bem abaixo de 2°C acima dos ní veis pre -

industriais, esforçando-se para limitar este au-

mento de temperatura a 1,5°C. Tambe m se com-

prometeu a tornar os fluxos financeiros compa-

tí veis com uma trajeto ria de baixa emissa o de 

GEE e desenvolvimento resiliente a s mudanças 

clima ticas. A contribuiça o mais significativa do 

Acordo de Paris e  trazer a luta contra a crise cli-

ma tica para o ní vel global, com acordos vincula-

tivos que reu nam todas as naço es. Ele tambe m 

entende a luta contra o aquecimento global co-

mo uma questa o coletiva. Portanto, as soluço es 

devem ser coordenadas.   

Os desafios sa o enormes. Os grandes polu-

entes sa o os paí ses desenvolvidos – que esta o 

ha  se culos gerando GEE. Em ní vel global, os 

10% da populaça o mais rica do planeta produz 

aproximadamente metade das emisso es dos 

GEE.  Os mais afetados pelos efeitos do aqueci-

mento global sera o os paí ses subdesenvolvidos 

e a populaça o mais pobre dado que sa o os que 

possuem menor resilie ncia para lidar com as 

conseque ncias da mudança clima tica. O Acordo 

de Paris reafirma que os paí ses desenvolvidos 

devem assumir a liderança na prestaça o de as-

siste ncia financeira aos paí ses subdesenvolvi-

dos e mais vulnera veis, ao mesmo tempo em 

que, pela primeira vez, tambe m incentiva con-

tribuiço es volunta rias de toas as partes. Isso 

na o esta  acontecendo. Ate  enta o as alternativas 

apresentadas para a transiça o verde sustenta vel 

– como os bem-vindos programas europeus e 

estadunidense - mantem a lo gica financeirizada 

do atual modo de produça o. Isso quer dizer que 

sa o programas que mante m a lo gica de mercado  

Os programas sa o bastante abrangentes, mas de 

forma geral se limitam as suas fronteiras, esti-

mulando a lo gica privada a incorrer em pra ticas 

de tributaça o de produtos importados que na o 

cumpram os padro es de produça o compatí veis 

com as pra ticas de reduça o de GEE, num proces-

so de proteça o industrial camuflado. Repito: sa o 

pra ticas muito bem-vindas, mas nem de longe 

suficientes para impedir a cata strofe que se avi-

zinha. As iniciativas para mobilizar a iniciativa 

privada sa o essenciais. No entanto, devido a sua 

caracterí stica de maximizadora de lucro, a ela 

tende a preferir projetos com alta taxa de retor-

no e com maturaça o de curto prazo. De acordo 

com Mariana Mazzucato (2014) em o Estado 

Empreendedor, as grandes revoluço es produti-

vas na o foram iniciadas pela iniciativa privada, 

mas pelo Estado. 

Os impactos da mudança clima tica repre-

sentam um risco transversal para a humanida-

de, gerando efeitos econo micos, sociais e ambi-
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entais. Avaliar a intensidade das emisso es de 

GEE, identificar atividades e setores crí ticos e 

projetar cena rios sa o medidas essenciais para 

concentrar os esforços de prevença o e mitiga-

ça o na direça o correta. Alcançar uma transiça o 

verde justa e sustenta vel deve ser um projeto 

coordenado entre paí ses, Estados, entidades pu -

blicas e privadas, envolvendo o maior nu mero 

possí vel de atores nos cena rios global, nacional 

e local.   

A minimizaça o da cata strofe ambiental 

perpassa por uma mudança profunda e ra pida 

da forma como temos nos relacionado em socie-

dade. Especialmente, passa pela coordenaça o 

dos Estados Nacionais entre si, suas polí ticas 

pu blicas e sua interaça o com a iniciativa priva-

da. Temos menos de uma de cada para atingir o 

objetivo de reduzir as emisso es de GEE pela me-

tade. Uma transformaça o sustenta vel envolve 

mudança coletiva e para que isso ocorra e  fun-

damental a construça o de alternativas para a 

sociedade, com alternativas de baixo impacto 

ambiental acessí vel para todos os setores da so-

ciedade. Desse modo, sera  necessa ria uma nova 

Convença o para o Desenvolvimento Sustenta -

vel.  

A pandemia da Covid-19 causou uma que-

da na atividade econo mica mundial, trazendo a 

oportunidade de incorporar a recuperaça o ver-

de no planejamento do Estado para nutrir o de-

senvolvimento sustenta vel. O atual reve s sanita -

rio e econo mico se soma aos dilemas relativos 

ao aprofundamento das desigualdades sociais e 

econo micas, a  ra pida destruiça o ambiental e a s 

dra sticas mudanças clima ticas. A crise econo mi-

ca associada a  pandemia, juntamente com o de-

sastre ecolo gico e sanita rio, mostrou a instabili-

dade inerente ao sistema financeiro atual. A Co-

vid-19 infligiu a necessidade de novos instru-

mentos de polí tica pu blica uma vez que os atu-

ais reproduzem o mesmo sistema econo mico 

que causou os problemas em primeiro lugar - 

subdesenvolvimento, desmatamento, impacto 

ambiental, pobreza e desigualdade, para citar 

apenas os mais evidentes.  

A atual crise da pandemia de Covid-19 e a 

falta de resultados para minimizar as crises cli-

ma ticas apontam para a necessidade do resgate 

de estrate gias efetivas de desenvolvimento lide-

radas pelo Estado e suas instituiço es. A transi-

ça o verde requer, entre outras transformaço es 

estruturais, investimentos de longo prazo em 

novos setores, em novos processos e inovaço es 

tecnolo gicas. O Estado deve focar em impulsio-

nar mudanças estruturais, reduça o das desi-

gualdades sociais e regionais, e desenvolvimen-

to sustenta vel. Para isso, e  necessa rio repensar 

o papel do Estado, as polí ticas econo micas e o 

conjunto de ferramentas disponí veis.  

A mudança na percepça o dos agentes pri-

vados diante de uma nova institucionalizaça o 

para o desenvolvimento sustenta vel merece 

atença o constante dos governos porque nada 

implica, a priori, que esta reaça o seja necessari-

amente positiva. Em particular, os anos de difu-

sa o da doutrina neoliberal reforçaram a propen-

sa o desses atores a resistir a uma estrate gia 

consciente de desenvolvimento coordenada pe-

lo Estado. Nesse sentido, entendemos que a eco-

nomia polí tica desempenhara  um papel essenci-

al na transiça o verde. Ao mesmo tempo, torna-

se fundamental incorporar ao debate sobre as 

polí ticas macroecono micas a questa o da susten-

tabilidade e a necessidade de uma mudança es-

trutural. A releva ncia dessa dimensa o fica evi-

dente quando nem mesmo as correntes mais 

heterodoxas dos economistas apresentam uma 

teoria macroecono mica que transforma signifi-
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cativamente a sociedade como e  necessa rio - no 

que diz respeito a s desigualdades estruturais, 

regionais, setoriais e sociais, ao meio ambiente e 

a  sustentabilidade do modo de produça o. E , por-

tanto, necessa rio voltar a  economia polí tica, a s 

relaço es de poder e a  reforma social.   Enquanto 

na o houver coordenaça o entre as polí ticas ma-

croecono micas, com o Estado e suas instituiço es 

focalizadas no desenvolvimento econo mico - 

uma Convença o para o Desenvolvimento Sus-

tenta vel - continuaremos de crise em crise, exa-

cerbando as fissuras sociais, econo micas e am-

bientais inerentes ao processo de neoliberalis-

mo financeiro. O Estado precisa voltar a traba-

lhar como um planejador de longo prazo, pro-

movendo o desenvolvimento sustenta vel, esti-

mulando empresas inovadoras e possibilitando 

mudanças estruturais para garantir a transiça o 

verde. 

Dado o qua o radical e rapidamente a soci-

edade precisa mudar para evitar uma cata strofe 

clima tica completa, todos os setores da vida, da 

silvicultura, da educaça o, das artes, da habita-

ça o, da eletrificaça o, da produça o e do consumo, 

da forma como os Estados, o mercado e a socie-

dade interagem, das polí ticas pu blicas e das fi-

nanças, devem estar alinhadas sob o guarda-

chuva de uma u nica missa o para toda a socieda-

de. Na o ha  soluça o individual para problemas 

coletivos. Os efeitos clima ticos na o respeitam 

fronteiras. Desse modo, a coordenaça o deve ser 

global, inclusiva, com mudanças em todos os 

setores da economia, desenvolvimento social e 

regional.  
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No ano eleitoral de 2014, o Partido dos 

Trabalhadores (PT) lançou a candidatura a  ree-

leiça o de Dilma com a promessa de "Mais mu-

danças, mais futuro". Este foi o tí tulo do progra-

ma de governo apresentado aos eleitores brasi-

leiros naquela corrida presidencial. O partido 

prometia lançar as bases de um novo ciclo de 

mudanças, "para superar problemas estruturais 

e seculares que ainda impedem o desenvolvi-

mento pleno de um paí s mais justo e para ga-

rantir que na o ocorrera o retrocessos nas impor-

tantes conquistas obtidas nos u ltimos 12 

anos" (PT, 2014, p. 5). Para tanto, fazia-se neces-

sa rio aumentar os investimentos pu blicos em 

educaça o, cie ncia e tecnologia, assim como ex-

pandir as polí ticas sociais existentes e os inves-

timentos em infraestrutura. 

O projeto petista, segundo a narrativa cor-

rente, era ameaçado pelos adversa rios de Dilma 

na disputa. As conquistas sociais de tre s manda-

tos do PT seriam comprometidas se um candi-

dato de direita fosse eleito e implementasse 

uma agenda de austeridade, em linha com de-

mandas do mercado financeiro. No segundo tur-

no das eleiço es, era bastante claro, para os elei-

tores de Dilma, que essa ameaça era representa-

da por Ae cio Neves, do PSDB, que provavelmen-

te transferiria para os mais pobres os custos da 

superaça o da turbule ncia econo mica enta o ex-

perimentada, em benefí cio dos estratos mais 

ricos da populaça o. 

Uma vez reeleita, pore m, a presidente sur-

preendeu a todos – eleitores e oposiça o. Imedia-

tamente apo s a apertada vito ria sobre Ae cio, 

nomeou para o ministe rio da fazenda um pro cer 

do mercado financeiro, Joaquim Levy, que pro-

meteu um forte ajuste fiscal, em linha com o 

programa derrotado nas urnas. Os custos do es-

telionato recaí ram, inevitavelmente, sobre a 

agenda social prometida pelo governo. Como 

resultado, ja  entre dezembro de 2014 e feverei-

ro de 2015, a aprovaça o da presidente despen-

cara 21%, sinalizando o ra pido derretimento de 

sua base de apoio popular (G1, 2015).  

Na o se pretende explorar, neste espaço, as 

razo es que levaram o governo reeleito a mudar 

de forma ta o dra stica os planos prometidos. Ha-

vera  sempre justificativas a serem enumeradas, 

que contemplam desde o quadro recessivo em 

que a economia adentrava, passando pela rever-

sa o do superciclo das commodities, ate  o ca lculo 

polí tico do PT e a nova correlaça o de forças polí -

ticas no paí s, resultante da formaça o do Con-

C o n s e q u ê n c i a s  e  l i ç õ e s  d o  e s t e l i o n a t o   

e l e i t o r a l  d e  2 0 1 4  

  

Pedro Lange Netto Machado  - Doutorando em Cie ncia Polí tica no IESP-UERJ   

e pesquisador do GEEP 

 

*Artigo derivado do capí tulo, escrito pelos autores, para o livro "COVID-19 e agendas de pesquisa nas cie ncias sociais".   



Relatório 05 GEEP—Novos e velhos desafios ao capitalismo contemporâneo 

Maio—Agosto 2021 

 Grupo de Estudos de Economia e Política—GEEP  

30 

gresso Nacional mais conservador – ate  enta o – 

da histo ria da Nova Repu blica. Em outra dire-

ça o, busca-se aqui compreender algumas das 

conseque ncias sociopolí ticas da aça o. 

O estelionato eleitoral de Dilma ofereceu 

uma oportunidade u nica para as forças polí ticas 

que tentavam, havia quatro ciclos eleitorais, re-

tomar e aprofundar a agenda neoliberal que 

prevaleceu no Brasil na de cada de 1990. E  ver-

dade que qualquer avaliaça o crí tica dos gover-

nos do PT deve lembrar que nem Lula nem Dil-

ma romperam com as diretrizes macroecono mi-

cas estabelecidas no governo FHC. Mas tambe m 

e  verdade que o impulso por privatizaço es e re-

formas liberalizantes foi contido, enquanto uma 

se rie de polí ticas sociais viabilizaram a reduça o 

da pobreza e a conformaça o de um mercado in-

terno pujante no paí s. Isso estruturou a diferen-

ciaça o, percebida pelo eleitorado, entre os pos-

tulantes de esquerda e direita no sistema parti-

da rio brasileiro. 

Entretanto, ao turvar essa diferença em 

2015, o PT caiu em descre dito com seu pro prio 

eleitorado. Paralelamente, Michel Temer, que 

sucedeu a Dilma apo s o impeachment, apareceu 

como a figura ideal na o apenas para dar conti-

nuidade ao ajuste fiscal ja  implementado pela 

presidente em seu breve segundo mandato, mas 

tambe m para perpetua -lo atrave s de reformas 

estruturais e institucionais – cujo sí mbolo maior 

foi a Emenda Constitucional 95, que instituiu no 

paí s um teto para os gastos pu blicos. Como su-

gerem Campello e Zucco (2020, p. 205), Temer 

na o era um polí tico de direita qualquer, mas sim 

um polí tico de direita provavelmente ciente de 

que suas chances de renovar o mandato nas 

eleiço es seguintes eram bastante remotas. Des-

se modo, o í mpeto para dar andamento a medi-

das altamente impopulares na o foi contido pe-

los freios que o ca lculo eleitoral deveria impor. 

O perí odo que contempla o segundo go-

verno Dilma e o governo Temer foi, como resul-

tado, crí tico para a insatisfaça o de boa parte da 

populaça o brasileira com seu sistema polí tico. 

Este movimento, e  preciso observar, reflete uma 

tende ncia internacional do contexto de globali-

zaça o, que se configurou nas u ltimas de cadas do 

se culo XX. Em boa parte do mundo ocidental, a 

crescente concentraça o de renda, precarizaça o 

do trabalho, retraça o das classes me dias, desin-

dustrializaça o, financeirizaça o e os altos ní veis 

de desemprego se associaram a  falta de alterna-

tivas polí ticas nas democracias liberais, na me-

dida em que governos, a  direita e a  esquerda do 

espectro partida rio, passaram a implementar 

polí ticas econo micas semelhantes e alinhadas 

aos para metros da globalizaça o. Em linhas ge-

rais, a agenda predominante se fundamentou 

em preceitos neoliberais de organizaça o socioe-

cono mica e acarretou o desmonte dos Estados 

sociais previamente estabelecidos em maior ou 

menor grau. Para piorar, ela se mostrou tam-

be m ineficaz na promoça o do crescimento eco-

no mico, de modo a acentuar as mazelas supraci-

tadas. 

A consequente reaça o popular vem enta o 

se refletindo no fortalecimento de movimentos 

autorita rios, populistas e neofascistas, que se 

aproveitam da demanda social por soluço es fa -

ceis e radicais aos problemas experimentados. 

No Brasil, essa onda anti-establishment foi po-

tencializada pelo cena rio de concomitantes cri-

ses polí tica, econo mica e de representatividade 

– esta resultante do estelionato seguido pelo 

impeachment, que levaram ao paroxismo a pa-

tente falta de alternativas ao eleitor. Em outu-

bro de 2018, isso se refletiu na vito ria de Jair 

Bolsonaro nas eleiço es presidenciais, que fez 
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uso de um discurso marcadamente antissistema 

para obter os votos de mais de 57 milho es de 

brasileiros.   

Impulsionado pela Operaça o Lava-Jato, o 

debate eleitoral de enta o se pautou majoritaria-

mente pelo tema da corrupça o, em linha com o 

modus operandi de lideranças populistas mundo 

afora. No discurso bolsonarista, os esca ndalos 

da Petrobra s serviram a  propaganda e ao forta-

lecimento de uma agenda pretensamente anti-

Estado para a economia, representada pelo pro-

grama ultraliberal de Paulo Guedes, e do conse-

quente aprofundamento das reformas estrutu-

rais iniciadas por Temer. Com essa finalidade, o 

governo Bolsonaro logo promoveu uma reforma 

da previde ncia e, a  altura em que se escreve este 

texto, acaba de aprovar a privatizaça o da Eletro-

bras. Apesar do forte choque exo geno represen-

tado pela pandemia de Covid-19 e da postura 

negacionista do governo frente a  crise sanita ria, 

em prejuí zo da economia nacional, e  seguro afir-

mar que essa agenda econo mica dificilmente 

resgataria o paí s do quadro de estagnaça o em 

que se encontrava desde 2017. Em outras pala-

vras, um exercí cio contrafactual, baseado tanto 

na experie ncia recente brasileira quanto na in-

ternacional, permite projetar um cena rio no 

qual, mesmo sem as circunsta ncias pande micas, 

a economia brasileira permaneceria sem crescer 

e o paí s ainda lidaria altos ní veis de desemprego 

e desigualdade social. 

O estelionato eleitoral de 2014 desponta, 

portanto, como uma peça no quebra-cabeças 

para se compreender a resilie ncia da agenda 

ortodoxa no Brasil. Em um primeiro momento, 

ela foi revitalizada pelo pro prio PT e logo sedi-

mentada por Temer; na seque ncia, as forças po-

lí ticas que a defendem instrumentalizaram um 

movimento populista para faze -la permanecer 

vigente, ao mesmo tempo em que foram tam-

be m usadas pelo grupo polí tico de Bolsonaro 

para alcançar o poder. Essa coaliza o social – que 

abrange setores financeiros, a grande mí dia, o 

agronego cio, igrejas neopentecostais, parte do 

empresariado e fraço es das classes me dias e al-

tas – vem buscando, desde 2015, interditar o 

debate econo mico brasileiro. 

Mas a disfuncionalidade da liderança de 

Bolsonaro na implementaça o da agenda ortodo-

xa promoveu ciso es profundas nessa aliança, 

que abrem espaço para que um programa alter-

nativo saia novamente vitorioso das pro ximas 

eleiço es presidenciais. Nesse contexto, se a con-

juntura de 2015 ofereceu pretextos para uma 

guinada a  direita da polí tica econo mica do go-

verno do PT, tudo indica que o cena rio para 

2022 sera  bastante diferente. Isso porque a pan-

demia de Covid-19 parece estar acelerando a 

tende ncia de superaça o da ortodoxia neoliberal, 

cujas fragilidades se evidenciaram na capacida-

de limitada dos Estados que a privilegiaram pa-

ra reagir aos desafios impostos pela crise sani-

ta ria (Saad Filho, 2020). 

Os sinais dessa realidade sa o abundantes. 

Nos Estados Unidos, as diretrizes de polí tica 

econo mica do governo Biden apontam para uma 

direça o distinta do que prevalecia no paí s desde 

a de cada de 1980, com um maior ativismo do 

Estado na provisa o de bem-estar social e na 

promoça o de investimentos pu blicos (Andre s, 

2021). Paralelamente, organizaço es internacio-

nais como o FMI e o Banco Mundial ve m flexibi-

lizando seu alinhamento aos preceitos ortodo-

xos, admitindo e recomendando a aça o do Esta-

do, via expansa o fiscal, para a superaça o da cri-

se corrente (Valor Econo mico, 2021). Ale m dis-

so, na Ame rica do Sul, um novo ciclo de gover-

nos progressistas parece se formar, o que per-
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mite especular sobre a ascensa o de uma nova 

"mare  rosa" na regia o (Machado, 2021). E  nesse 

cena rio em que Lula, do PT, aparece bem a  fren-

te de Bolsonaro nas pesquisas presidenciais pa-

ra 2022.  

Se conseguir ser eleito, Lula tera  nova 

oportunidade de implementar um programa 

nos moldes do que fora vitorioso em 2014. Com 

efeito, o ex-presidente ja  deu declaraço es apon-

tando para necessidade de se revogar o teto de 

gastos, mas e  preciso ir ale m para recuperar a 

confiança dos cidada os brasileiros em seu siste-

ma polí tico e evitar que um novo governo extre-

mista possa instrumentalizar um sentimento de 

indignaça o generalizada para alcançar o poder e 

ameaçar as instituiço es do paí s. Os desdobra-

mentos sociopolí ticos brasileiros, desde 2002, 

sugerem que a maior parte da populaça o vem 

rejeitando o alinhamento irrestrito a  agenda or-

todoxa. No u nico processo eleitoral em que ela 

saiu vitoriosa no perí odo, em 2018, o debate 

econo mico foi coadjuvante num cena rio atipica-

mente conturbado – marcado por uma forte di-

fusa o de fake news, por um atentado a  vida de 

Bolsonaro e pela prisa o de Lula, que depois se-

ria reconhecida como ilegal, quando o petista 

despontava em primeiro lugar nas pesquisas de 

intenço es de voto. 

Mas nada indica que uma vito ria do PT se-

ra  fa cil no ano que vem – a despeito do que as 

u ltimas pesquisas ve m apresentando. Dois moti-

vos, pelo menos, recomendam a cautela dessa 

avaliaça o. Em primeiro lugar, e  possí vel que 

Bolsonaro esteja experimentando o piso de seus 

í ndices de popularidade, que ainda e  alto e con-

templa cerca de 25% da populaça o. Desse modo, 

ao longo do ano que precede as eleiço es, e  pro-

va vel que sua aprovaça o aumente, uma vez que 

a vacinaça o seguira  avançando nos pro ximos 

meses, o que, por si so , deve se reverter em efei-

tos bene ficos para a economia. Paralelamente, o 

paí s vem se beneficiando de um novo boom nos 

preços das commodities e o governo Bolsonaro 

planeja, nesse contexto, lançar uma nova polí ti-

ca de distribuiça o de renda. As perspectivas pa-

ra o presidente sa o, no entanto, ainda nebulo-

sas, dados os desdobramentos da CPI no Senado 

Federal e as incertezas inerentes a  pandemia. 

Em segundo lugar, o impeachment do pre-

sidente aparece no horizonte, embora seja pou-

co prova vel de ocorrer enquanto perdurar a ali-

ança do governo com o presidente da Ca mara, 

Arthur Lira, e com bloco do "centra o" que ele 

representa. Quanto a esse tema, e  bom lembrar 

que a destituiça o de Bolsonaro interessa politi-

camente sobretudo a s forças de direita do paí s, 

defensoras da agenda ortodoxa para a econo-

mia. No possí vel embate entre Lula e Bolsonaro 

em 2022, a coaliza o neoliberal tende a ver a pre-

domina ncia de seus interesses novamente ame-

açada, em funça o do favoritismo petista. Disso 

decorre que apenas a destituiça o do presidente 

poderia novamente embaralhar as cartas do jo-

go polí tico e viabilizar, no pleito eleitoral, uma 

nova liderança de direita que substitua Bolsona-

ro na polarizaça o com Lula. Portanto, embora a 

remoça o de Bolsonaro da preside ncia seja ur-

gente, e  preciso ter claro que este se trata de um 

movimento eleitoralmente prejudicial a  supera-

ça o da agenda econo mica cuja hegemonia, ao 

fim e ao cabo, foi o que ajudou a alça -lo ao po-

der. 

Apesar de todos os problemas e ameaças 

que a liderança pessoal de Bolsonaro representa 

para o paí s, e  preciso ter em vista que sua vito -

ria, em 2018, e  sintoma de um problema maior, 

que na o pode ganhar sobrevida no ciclo eleito-

ral vindouro. Internacionalmente, como visto, 
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essa percepça o parece se consolidar, dados os 

movimentos no sentido de superaça o da ortodo-

xia econo mica nos paí ses desenvolvidos. Mas no 

Brasil ainda sa o escassos os sinais nessa dire-

ça o. Cabera  enta o a s forças da esquerda brasi-

leira, se vitoriosas nas urnas, na o repetirem os 

erros do passado, de modo a atacar as causas 

que viabilizaram o bolsonarismo no u ltimo ciclo 

eleitoral. Para tanto, as alianças firmadas em 

prol da democracia, que sa o imprescindí veis e 

urgentes, na o devem incluir concesso es que 

imobilizem o Estado no enfrentamento dos pro-

blemas socioecono micos.  
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