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Já tivemos o nosso período de emergente de grande crescimento como a China e a Índia. 
Durante toda a década de 1970 crescemos com taxas médias anuais ao redor de 10%. Esta 
alavancada econômica aconteceu durante o período da ditadura, quando tínhamos uma 
economia de controle centralizado. A continuidade desse crescimento foi podada pela 
fragilidade dos fundamentos econômicos vividos naquele período. O desequilíbrio foi causado 
pelos dois choques do petróleo ocorridos naquela década e pelo acelerado aumento do custo 
dos juros internacionais que gravaram com muita intensidade as contas nacionais. Os custos 
da fatura do petróleo e dos juros levaram o Brasil a ter de renegociar a sua dívida externa e a 
mergulhar na década perdida de 1980, chegando ao início dos anos 90 com hiperinflação.  
 
Durante a década de 1970, houve um grande avanço da indústria brasileira, respaldada pela 
política de substituição das importações. O principal problema da indústria foi o suprimento de 
matérias-primas para alimentar o seu crescimento. A gestão das empresas estava 
completamente voltada para o aumento da capacidade produtiva e o controle de custos era 
irrelevante. Tudo o que se produzia era absorvido pelo mercado. Os preços de venda eram 
formados de baixo para cima, ou seja, o valor de venda era um simples múltiplo do custo. O 
Brasil ainda era formado por muitas empresas de controle familiar e, principalmente, por 
empresas públicas que cresceram bastante sob o foco centralizador do governo. As 
multinacionais foram atraídas pelo rápido crescimento da economia.  
 
Os anos 80 foram denominados de "década perdida" em função da aceleração da inflação, do 
baixíssimo crescimento econômico e da perda de controle dos custos na indústria. O rápido 
aumento dos preços desequilibrou os gastos das empresas, cujos sistemas eram pouco 
preparados para controlá-los. Dificilmente os preços de venda conseguiam acompanhar a 
velocidade da deterioração da moeda. Neste período, muitas empresas de controle familiar 
quebraram ou foram compradas por multinacionais.  
 
A década de 1990 foi abalada pelo governo Collor, que iniciou a abertura da economia 
brasileira, trazendo transparência comparativa dos preços locais com os internacionais. As 
empresas tiveram que fazer várias racionalizações em suas estruturas para sobreviverem ao 
aperto das margens de vendas de seus produtos.  
 
Após várias tentativas de controle da inflação, a implantação do Plano Real finalmente trouxe 
estabilidade aos preços da economia. É importante lembrar que durante todo o período de alta 
inflação as taxas de juros foram extremamente elevadas. Apesar de possuirmos uma economia 
aparentemente capitalista, um dos principais meios de produção, o capital, foi sempre escasso 
e caro, tornando-se um dos principais entraves para o crescimento acelerado.  
 
O empresário brasileiro aprendeu a repensar e a reciclar o seu negócio, adaptando-se durante 
todo o período às oscilações inflacionárias e cambiais e às elevadas taxas de juros. Outro fator 
que testou a determinação dos empresários brasileiros foi o contínuo aumento da carga 
tributária, que desde a Constituição de 1988 não parou de crescer. A constituição "cidadã" fez 
mudanças na forma e distribuição dos tributos e, desde aquela época, a carga fiscal tem 
crescido ano a ano. Nesse período, ela pulou de 23% do PIB para 36% em 2008.  
 
Um dos setores que sobrepujaram toda a problemática economia foi a agricultura. Fortemente 
subsidiada, perdeu a tutela do governo no início dos anos de 1990, começando um longo 
caminho na busca de racionalidade e produtividade. Toda essa autonomia resultou no sucesso 
do agronegócio brasileiro, um dos mais desenvolvidos do mundo. Mais um exemplo da 
determinação e força do setor privado foi a transformação do sistema financeiro brasileiro. A 
inflação descontrolada e o giro rápido obrigaram o setor a implantar sistemas de controle 
eficientes e ferramentas transacionais eficazes para manusear a moeda. Construímos, assim, 
um modelo superior à maioria dos sistemas em funcionamento ao redor do mundo e as 
empresas do setor apresentaram alta rentabilidade. Muitas instituições financeiras mal 
estruturadas desaparecem durante este período de grande turbulência.  
 



A conclusão que se tira da análise dos últimos 40 anos é que tanto a indústria como a 
agricultura e as instituições financeiras ou seja, o setor privado do País conseguiram, através 
da busca constante pela eficiência e racionalização de suas organizações, alcançar um bom 
nível de excelência e competência. Em contrapartida, o setor público passou a consumir mais 
de 50% do que gastava nos últimos 20 anos, ou pouco mais de um terço do que se produz no 
País. A facilidade de criação de novos impostos ou o simples aumento de alíquotas tem gerado 
uma carga fiscal em constante crescimento.  
 
Infelizmente, toda a abundância de recursos coletadas pelo setor público não trouxe melhoria 
na assistência prestada à sociedade. Muito pelo contrário: a maioria dos serviços perdeu 
eficiência nas últimas décadas.  
 
A expectativa é que nos próximos anos haja um choque de gestão no Estado, para que ele dê 
à sociedade a contribuição que já foi fornecida pelo setor privado na economia. O Brasil não 
tem mais tempo a perder. Cada real coletado pelo fisco é parte da riqueza brasileira e deve ser 
aplicado para o crescimento e a melhoria do bem-estar do nosso País.  
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