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A trajetória que vem transformando um país fechado, agrário e atrasado numa economia 
moderna e globalizada. 
 
Os sentimentos dos brasileiros a respeito das possibilidades do país oscilaram de forma bipolar 
nos últimos 40 anos. Da euforia dos tempos em que os 90 milhões em ação comemoravam o 
tricampeonato mundial de futebol, viam obras gigantescas de infra-estrutura brotar em vários 
cantos do território e surfavam a onda de uma economia que evoluía a taxas de quase 10% ao 
ano, seguiu-se a mais profunda das depressões, um estado econômico e de espírito que se 
manteve por anos e deixou cicatrizes. Foi como se a chave de desenvolvimento tivesse sido 
invertida para o pólo negativo. As mazelas políticas em Brasília, o crescimento pífio, as 
oportunidades perdidas, os recorrentes escândalos de corrupção contribuem atualmente para 
corroborar a tese de que a nação é um projeto que não deu certo. Por tabela, estimulam 
também o nascimento de uma onda de nostalgia da época em que, dizia-se, o Brasil tinha 
melhores escolas, serviços de bom nível e um cenário em que mesmo as grandes cidades 
pareciam menos hostis. "Exageramos tanto em nossos momentos de sucesso quanto nos de 
fracasso", afirma o cientista político Renato Janine Ribeiro, da Universidade de São Paulo. 
"Essa característica não nos permite ver, com clareza, quanto o Brasil mudou do final dos anos 
60 para cá." 

Os problemas ainda existem e são graves, assim como nossas limitações. Mas o fato é que, 
por qualquer ângulo que se olhe, o Brasil é um país infinitamente melhor, mais moderno e 
mais sofisticado do que há 40 anos. Em 1967, grande parte de nossa economia era tocada na 
base da enxada e da força bruta. Mais da metade da população morava no campo, vivendo de 
uma atividade agrícola de baixíssima produtividade. Éramos na época menos urbanizados que 
vizinhos de continente, como Chile e Argentina, e vivíamos de costas para o mundo, com um 
volume de exportações anuais semelhante ao do Senegal nos dias de hoje. Os indicadores 
sociais diferentemente do que as antigas imagens de um Rio de Janeiro embalado pela bossa 
nova e de uma São Paulo aristocrática podem levar a crer só não eram péssimos para a elite. 
A expectativa de vida média não ultrapassava 60 anos. As causas de morte mais comuns eram 
doenças infecciosas ligadas à pobreza, como tuberculose e malária. Na educação, quatro em 
cada dez brasileiros nos anos 60 não sabiam ler e escrever. Quase metade das crianças não 
tinha acesso à escola. Esse velho Brasil virou pó nas últimas décadas. 

De uma nação agrária, atrasada e fechada, o país avançou o suficiente para transformar-se 
numa economia moderna e rele vante para o mundo. Sua renda per capita mais que 
quadruplicou no período, o acesso à educação básica universalizou-se e o volume de vendas 
ao exterior cresceu de 1,6 bilhão de dólares para o patamar de 137 bilhões de dólares por ano. 
(É evidente que a exuberância que o mundo experimenta há alguns anos ajuda 
consideravelmente países como o Brasil. O comércio mundial cresce a uma taxa próxima de 
5% ao ano. E, diante desse panorama, o Brasil continua a representar cerca de 1% do total 
das trocas internacionais.) No campo, se a imagem que representava o país no passado era a 
figura indolente do jeca-tatu, hoje o Brasil é reconhecido nessa área como uma das potências 
mundiais do agronegócio. "Nenhuma nação do mundo fez o que o Brasil realizou", diz o ex-
ministro Maílson da Nóbrega, sócio da consultoria Tendências. "Vivemos vários séculos em 
quatro décadas." A façanha realizada nesse intervalo de tempo foi transformar a sociedade 
rural em industrial e de serviços. Mas foi apenas uma etapa do processo. O desafio daqui para 
a frente é possivelmente ainda maior, devido à velocidade acelerada do mundo: transmutar 
esta sociedade na qual vivemos numa economia não mais baseada em máquinas, mas em 
informação. 

O país passou por várias transformações simultâneas nos últimos 40 anos movimentos 
provocados por forças externas e internas. Nos anos 70, o Estado foi o grande motor da 
economia. Foi um período no qual ocorreram grandes saltos no processo de industrialização e 
na criação de uma base capaz de sustentar o desenvolvimento, com obras de infra-estrutura 
como a usina hidrelétrica de Itaipu e a estrada BR-364.  



Mas foi também um período pobre para a iniciativa privada, sufocada pela falta de espaço 
deixada pelo governo na economia. Em 1967, seis das dez maiores empresas do país eram 
estatais. O PIB estava umbilicalmente ligado a Brasília. "O período do regime fechado teve um 
lado positivo apesar de tudo, os militares desenvolveram um projeto nacional", afirma o 
cientista político Sérgio Abranches. "Mas eles fizeram opções econômicas penosas para a 
sociedade, caso de algumas obras faraônicas e inúteis, como a estrada Transamazônica. A 
falta de controle democrático sobre o governo gerou decisões discutíveis como essa. Estamos 
pagando até hoje uma série de contas que penduraram em nosso nome." A recessão mundial 
dos anos 70, provocada pela crise do petróleo, não apenas acelerou o esgotamento desse 
modelo nacional-desenvolvimentista mas também abriu o caminho para o início do processo 
que colocaria fim ao período do autoritarismo, dando início à transição para a democracia e a 
economia de mercado. 

O governo de Fernando Collor de Mello acabou se tornando um marco nessas duas questões. 
Ele chegou ao poder na primeira eleição direta realizada após a ditadura e, logo depois de sua 
posse, em 1990, iniciou o processo de abertura do mercado brasileiro. Antes de Collor, as 
tarifas médias de importação de produtos estavam entre 70% e 80%. Atualmente, encontram-
se na casa de 10%. As restrições ainda são maiores do que o desejável num mundo 
globalizado, mas sofreram uma inequívoca evolução. O conjunto de condições para o Brasil 
realizar de vez a transição para uma economia moderna ficaria completo no final dos anos 90, 
com o sucesso do Plano Real, que lançou o país numa de suas mais longas fases de 
estabilidade. "O Real foi o acontecimento econômico mais importante dos últimos 40 anos", 
afirma Cláudio Haddad, presidente da escola de negócios Ibmec São Paulo. 

O país avança 

Evolução nas últimas quatro décadas de 
vários indicadores econômicos e sociais do 
Brasil 

PIB (em bilhões de dólares) 

1967 31 

2007 1 177(1) 

Renda per capita (valores constantes em 
dólares PPP por ano) 

1960 1 800 

2006 8 800 

Inflação 

1967 26,5% 

2006 3,1% 

Taxa de analfabetismo 

1967 39% 



2006 11% 

Crianças no ensino fundamental 

1967 51% 

2006 97% 

Jovens no ensino médio 

1967 39% 

2006 84% 

Matrículas no ensino superior (público 
e privado) 

1967 426 000 

2006 4,4 milhões 

Frota de veículos 

1967 1,6 milhão 

2006 46,3 milhões 

Quilômetros de estradas asfaltadas 

1967 42 000 

2006 196 000 

Capacidade de geração de energia (em 
MW) 

1967 14 350 

2006 100 000 

Consumo de energia (em GWh) 

1967 28 000 

2006 359 000 

Residências com energia 



1967 43% 

2007 97% 

(1) Estimativa 
Fontes: Banco Mundial, FMI, IBGE, 
Ipea,Denatran, Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE), IGP-FGV, 
IPCA(IBGE), Ministério dos 
Transportes 

As mudanças ocorridas nas últimas quatro décadas na economia ajudaram a forjar o moderno 
capitalismo brasileiro. Nenhuma outra companhia brasileira encarnou tão bem as 
transformações ocorridas no país quanto a Embraer. A empresa nasceu em agosto de 1969, 
por decreto do presidente Arthur da Costa e Silva, para fabricar aviões para o Exército 
nacional. Tratada como centro da alta tecnologia brasileira, a Embraer viveu boa parte de sua 
história de costas para o mercado. O cliente simplesmente não importava para a Embraer, 
assim como não importava para a maior parte das empresas nacionais. Ele se vingaria. Foi o 
fortalecimento do mercado, com a abertura à competição internacional, que jogaria a 
fabricante de aviões e outros tantos nomes da velha indústria brasileira na lona. Em 1994, à 
beira da falência, a Embraer foi privatizada. Hoje, é a terceira maior fabricante de jatos do 
mundo atrás apenas da americana Boeing e da francesa Airbus. É também uma das mais 
globalizadas empresas do país. Sua sede, em São José dos Campos, no interior de São Paulo, 
é uma pequena babel de idiomas, nacionalidades e especializações. Cerca de 85% dos 
componentes de seus aviões vêm do exterior. Há operações nos Estados Unidos, na Europa, 
em Cingapura e na China. E novos projetos de desenvolvimento chegam a ser tocados, 
simultaneamente, por profissionais de oito países. 

 

 
 
 
Os anos 90 foram de destruição criadora, de darwinismo econômico, do mercado como 
principal protagonista. "As empresas brasileiras foram obrigadas a oferecer produtos e serviços 
mais sofisticados, com maior qualidade e menor preço", afirma o cientista político Abranches. 
Desde a década de 90, a produtividade média da indústria nacional vem crescendo a uma taxa 
de 8% ao ano, segundo um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Com o 
surgimento da concorrência, aperfeiçoamentos institucionais tornaram-se indispensáveis. O 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) foi instituído em 1962. Mas só mais de 
30 anos depois sua plena atuação passou a fazer sentido. Em 2006, o Cade jul gou 507 
processos. Neste ano, de janeiro a julho, foram 372. 
 
 



A destruição criadora, termo cunhado pelo economista austríaco Joseph Schumpeter, fica 
evidente quando se comparam as maiores empresas em faturamento dos últimos 40 anos.  
Entre as 40 mais bem colocadas do setor privado nacional no ranking de 2006 de Melhores e 
Maiores, de EXAME, nove surgiram nas duas últimas décadas entre elas estão a companhia 
aérea Gol e a operadora de telecomunicações Oi Telemar.  
 
As empresas já existentes e que conseguiram sobreviver ficaram fortalecidas. Nos últimos 27 
anos, o faturamento da Perdigão foi multiplicado por 10. No mesmo período, as vendas da 
Suzano, fabricante de papel e celulose, cresceram 400%. Na França, para efeito de 
comparação, apenas quatro das 40 maiores empresas do país surgiram depois dos anos 80. 
Essa tropa de elite dos negócios brasileiros passa por um rápido processo de 
internacionalização. De acordo com um levantamento do Boston Consulting Group, o Brasil 
possuiu hoje 12 das 100 maiores multinacionais das economias emergentes. Nesse aspecto, 
fica atrás de China (44 companhias) e Índia (21), mas à frente de Rússia (sete) e México 
(seis). 
 
A mineradora Vale do Rio Doce é hoje o maior símbolo do avanço das multinacionais 
brasileiras. Como a Embraer, ela surgiu como estatal e entrou no lote de privatizações dos 
anos 90. Graças a uma gestão mais eficiente e a um grande ciclo de alta nas cotações 
mundiais das commodities, sua receita anual mais que triplicou na última década. (E, antes 
que alguém proteste: exportar commodities hoje é muito diferente de vendê-las 40 anos atrás, 
graças sobretudo à tecnologia e ao tipo de profissional especializado empregados atualmente.) 
"As empresas brasileiras se beneficiaram da forte transferência de recursos das nações que 
mais consomem commodities para aquelas que as produzem, conseqüência da entrada da 
China no mercado global", afirma o economista Raul Velloso. De 2001 para cá, a Vale fez 18 
aquisições internacionais, alcançando o posto de segunda maior empresa mundial do setor, 
logo depois da australiana BHP Billiton. No fechamento desta edição, seu valor de mercado na 
bolsa de valores era de 286 bilhões de reais, pouco à frente da maior companhia brasileira em 
faturamento, a estatal Petrobras. 
 
De forma geral, o Brasil dos negócios cresce mais rápido que o Brasil oficial. A existência de 
dois mundos paralelos fica mais evidente a cada crise política que explode no Planalto Central. 
Antes prenúncios de caos e paralisias, essas crises parecem ter perdido o poder de mexer, 
pelo menos dramaticamente, com a economia real. Em 2006, o conjunto das vendas das 500 
maiores empresas do país cresceu acima do PIB nacional 5,8%, ante 3,7%, de acordo com os 
dados de Melhores e Maiores. Em larga medida, o desempenho excepcional de um dos setores 
mais importantes de nossa economia na atualidade, o agronegócio, também decolou quando o 
Estado deixou de irrigar a ineficiência empresarial com subsídios. Quando isso ocorreu, em 
meados dos anos 80, falava-se numa quebradeira geral. O que aconteceu? A fronteira agrícola 
expandiu-se para novas áreas e a produtividade, no geral, aumentou. De acordo com 
estimativas de especialistas, deve ser colhido na safra 2007 um total de 131 milhões de 
toneladas de grãos, um recorde na história. "O maior mérito nisso é dos produtores", diz 
Marcos Pratini de Moraes, ministro da Agricultura entre 1999 e 2002. "Os mercados foram 
abertos lá fora e eles souberam aproveitar a oportunidade, aumentando sua eficiência sem 
precisar de incentivos públicos." 
 
O descolamento dos dois Brasis é um dos grandes desafios que o país precisa enfrentar nas 
próximas décadas. Na visão da maioria dos analistas, a resolução desse problema passa pelo 
término do trabalho de revisão do papel do Estado na economia do país, iniciado com a onda 
de privatizações dos anos 90. "Não há mais como o governo exercer hoje o papel que 
representou nos anos 70", diz Haddad. "As reformas precisam ser aprofundadas." Segundo 
estimativas, o país deve terminar este ano com uma taxa de evolução do PIB na casa dos 5%, 
a melhor marca dos últimos três anos. Mesmo assim, será a pior performance entre os outros 
gigantes emergentes Rússia, Índia e China. "A evolução de alguns números fornece a 
impressão errada de que está tudo resolvido", afirma o ex-ministro Delfim Netto. "Nos anos 
80, tínhamos uma participação no comércio mundial igual à da Coréia do Sul e à da China. 
Hoje, continuamos com o mesmo 1%, enquanto a Coréia chegou a 3% e a China está batendo 
em 9%." 
 



O Brasil parece ter nascido fadado a conviver para sempre com o fantasma da urgência do 
desenvolvimento.  
 
Mesmo tendo sido uma das economias que mais evoluíram nos 80 primeiros anos do século 
passado, esse feito ocorreu sobre uma base baixa. Repeti-lo, nas próximas décadas, será algo 
muito mais complicado. Mas não há como pensar num futuro minimamente decente para o 
país sem incluir um grande e novo ciclo de multiplicação de recursos.  
 
Há várias dívidas no campo social que estão longe de ser quitadas. Segundo dados da 
Fundação Getulio Vargas, a proporção de miseráveis entre a população caiu de 36% para 19% 
no período de 1993 a 2006. Em outros termos, houve redução de 45% no número de pessoas 
vivendo em situação de pobreza extrema, com renda mensal abaixo de 125 reais. Mesmo 
assim, dois em cada dez brasileiros continuam fora do mais básico dos mercados, uma 
proporção inaceitável para qualquer país com uma economia do tamanho da brasileira. Outros 
indicadores, apesar da evolução registrada nos últimos 40 anos, ainda trazem um quadro 
preocupante. Na questão do analfabetismo, por exemplo, um trabalho recente mostrou que a 
taxa de 11% de pessoas que não sabem ler e escrever no Brasil está acima da média de 9% 
registrada no conjunto de países da América Latina e do Caribe. 
 



 
 
A transformação em larga escala da sociedade brasileira e a incapacidade do governo de lidar 
plenamente com esse movimento gerou novos problemas. "Num primeiro momento, a 
migração do campo para a cidade ocorreu no mesmo ritmo de evolução da economia 
nacional", diz o cientista político Abranches. "A partir de meados dos anos 70, porém, esse 
movimento continuou intenso sem que as grandes cidades tivessem mais condições de 
absorver tanta gente, pois o país passou a crescer bem menos." A crise de violência urbana 
em capitais como Rio de Janeiro e São Paulo é fruto direto desse descompasso. 
 



 
 
As projeções sobre o perfil demográfico da população brasileira trazem oportunidades e 
desafios.  
 
Com o aumento da expectativa de vida das pessoas e a queda na taxa de natalidade, a 
população vem envelhecendo num ritmo rápido o que deve sobrecarregar ainda mais as já 
combalidas contas da Previdência Social. 
  
O Brasil gasta atualmente cerca de 10% de seu orçamento com os regimes de aposentadoria. 
Segundo as projeções dos especialistas, que levam em conta a evolução da população e do 
atual perfil demográfico, esses gastos devem se elevar para 20% até 2050. Com isso, o Brasil 
vai gastar mais com aposentadoria do que países desenvolvidos, como Alemanha, Espanha e 
Dinamarca. "Precisamos resolver com urgência o que desejamos ser num futuro próximo", diz 
Delfim Netto, lembrando que a população dever chegar a 250 milhões até 2050. "Com as 
reformas econômicas que estimulem um crescimento maior nos próximos anos, podemos nos 
tornar um país de 250 milhões com renda per capita de 15 000 dólares. Caso contrário, 
seremos uma nação com essa mesma quantidade de gente, mas com renda per capita de 1 
500 dólares." A análise dos erros e acertos dos últimos 40 anos fornece pistas valiosas para o 
Brasil escolher o rumo certo nessa encruzilhada. 
 
Fonte: Exame, a.41, n. 19, p. 32-41, 10 out. 2007. 


