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A questão do crescimento com eqüidade é sobretudo política e continua por ser resolvida 
 
"Brasil em Desenvolvimento" foi uma iniciativa que surgiu a partir de muitas conversas diante do 
belo teatro de arena do palácio, como é chamado o prédio em que funciona o Instituto de 
Economia da UFRJ. No primeiro volume, que trata de "Economia, Tecnologia e Competitividade", 
destaca-se a introdução, intitulada "Para recuperar o dinamismo", um dos últimos escritos do 
mestre Celso Furtado. É um texto requintado, rico e profundo sobre as raízes do 
subdesenvolvimento brasileiro. O texto do mestre é requintado, do ponto de vista intelectual, 
porque faz uma articulação perfeita entre a história do Brasil, seus aspectos sociológicos 
marcantes e as abstrações teóricas específicas referentes às economias periféricas. A base 
agrícola da formação econômica do Brasil, sustentada em relações escravocratas, explicaria, 
segundo Furtado, as dificuldades de constituição de uma sociedade civil influente no processo 
político e o padrão perverso de distribuição de renda e riqueza dos dias de hoje. 
 
O texto do mestre é rico porque utiliza a mesma planilha intelectual, para explicar porque o 
sistema financeiro detém despropositado poder na vida política nacional: aqueles que detém o 
poder de determinar a taxa de juros, em verdade, detém poder político. O sistema financeiro 
deteria poder, diz Furtado, por causa da vocação brasileira para o endividamento, que vem da 
época colonial, quando o país necessitava de financiamento externo para fazer funcionar sua 
economia. Naquela época, o poder era exercido pelos de fora. Hoje, está com as elites financeiras 
de fora e de dentro. O texto do mestre é profundo porque reconhece as limitações institucionais, 
políticas, sociais e econômicas que impedem que o país entre em rota de desenvolvimento. Existe, 
diz Furtado, "uma crise estrutural causada pela perversa articulação das elevadíssimas taxas de 
juros com a extrema concentração de renda social". Portanto, esta é a sua conclusão: o Brasil não 
está em desenvolvimento, mas em crise estrutural. Logo, é uma crise de modelo.  
 
Assim, as limitações são do modelo, não são inerentes à sociedade brasileira ou à natureza do 
país. A lição oferecida por Furtado norteou a elaboração dos diversos capítulos que compõem a 
obra: o termo em desenvolvimento esconde uma realidade estrutural de paralisia e sugere uma 
idéia (incorreta) de processo, contínuo, em direção ao paraíso de um Brasil desenvolvido que está 
por vir. Não. Não estamos em rota de desenvolvimento, esta é a linha central do livro. O modelo 
precisa ser mudado, é preciso reencontrar o caminho do desenvolvimento. 
 
O livro está dividido em cinco partes que tratam de diversos temas, desde a estabilidade 
macroeconômica até políticas de P&D. As principais conclusões da obra, em seu primeiro volume, 
são as seguintes: (i) a inserção na globalização financeira deve ser bastante cautelosa, para evitar 
a ocorrência de choques cambiais/financeiros; (ii) o financiamento do desenvolvimento não 
depende da mera existência de poupança doméstica ou externa, mas, sim, da criação de liquidez 
(crédito) por parte do sistema financeiro, que deve ser capaz, ainda, de ofertar instrumentos de 
alongamento de dívidas contraídas por empresários-investidores; (iii) serão necessários 
investimentos de US$ 100 bilhões em sete anos - e, dadas as restrições das finanças públicas, o 
setor privado deve ser atraído para cumprir essa tarefa num quadro de condições 
macroeconômicas estáveis e de um sistema financeiro capaz de atender às suas demandas; (iv) 
para que esses investimentos se concretizem, será imprescindível estabelecer formas de 
regulação que tenham qualidade; (v) deve-se buscar uma trajetória tecnológica para o 
desenvolvimento baseada na substituição do modelo intensivo em energia, que agride o meio 
ambiente, por um outro, baseado na informação e, portanto, poupador de recursos naturais; (vi) 
incentivos fiscais devem ser revigorados e políticas de juros baixos devem ser utilizadas para a 
construção de um ambiente favorável à inovação e à pesquisa e desenvolvimento de 
conhecimento. A mensagem-síntese do livro pode ser expressa nas palavras de Furtado, para 
quem a dimensão das mudanças necessárias "é muito mais política do que especificamente 
econômica. São problemas que escapam às leis do mercado e requerem prioridade nacional". 
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