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A Constituição de 1988 produziu um forte 

crescimento no tamanho do Estado, da 

ordem de 10 pontos percentuais do PIB, que 

resultou em novo patamar de carga tributária 

e em sucessivos surtos inflacionários, entre 

1988 e 1995. A questão inflacionária foi bem 

resolvida pelo Plano Real e pela adoção de 

metas de inflação, a cargo de um Banco 

Central dotado de adequada autonomia.

A questão do desequilíbrio fiscal, no entanto, 

não teve a mesma sorte. Durante certo 

período, a elevação da carga tributária e o 

crescimento da economia permitiram uma 

relativa acomodação. Por quase quinze 

anos sucessivos, o Setor Público apresentou 

superávits primários que contiveram o 

aumento explosivo da dívida pública.

A partir do Governo Dilma Rousseff, a 

complacência com os fatores estruturais 

do lado da despesa pública - regimes de 

previdência e gastos com o funcionalismo 

-, a dificuldade política para aumentar 

ainda mais os impostos  e uma atitude de 

clara negligência em relação à disciplina 

fiscal, puseram fim aos superávits primários 

e deram início à elevação vertiginosa da 

dívida pública, à alta dos juros básicos e ao 

renascimento da inflação.

Entre 2014 e 2016 a economia entrou em 

severa recessão e o desemprego disparou. 

Todos os sintomas de uma enfermidade 

econômica se manifestaram. Não era mais 

possível ignorá-la.

A LONGA TRAJETÓRIA DE LUTA DO NOSSO PARTIDO, O 

MDB, NOS ENSINOU QUE PAÍSES BEM-SUCEDIDOS SÃO 

SEMPRE AQUELES QUE TÊM O PRIVILÉGIO DE CONTAR 

COM UMA LONGA CONTINUIDADE DE POLÍTICAS 

ECONÔMICAS CORRETAS, CONSISTENTES 

COM A REALIDADE E CAPAZES DE ENFRENTAR AS 

VARIAÇÕES DE CONJUNTURA SEM PERDER O RUMO. 

ESTE NÃO TEM SIDO SEMPRE O NOSSO DESTINO

O caminho para o futuro.
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A política interveio, pelos meios 

constitucionais, e a trajetória rumo ao 

desastre econômico pode ser contida. O 

Governo Temer deu início a um conjunto de 

reformas destinadas à busca do equilíbrio 

fiscal e à recuperação do crescimento. 

Os resultados alcançados demonstram a 

correção do diagnóstico e a qualidade das 

escolhas de política econômica que foram 

feitas, como comprovam os termos do 

documento “Uma Ponte para o Futuro”.

O dilema que se apresenta à sociedade 

brasileira neste momento é se vamos 

prosseguir na direção adotada pelo Governo 

Temer ou se vamos retornar às políticas tipo 

“nova matriz econômica”.

Os resultados eleitorais sugerem que a 

sociedade brasileira deseja a volta do 

crescimento, com inflação baixa e sem novos 

impostos. Isto significa equilibrar as despesas 

do Estado com suas receitas atuais e pôr um 

fim aos benefícios e privilégios distribuídos 

injustamente pelo Estado, em prejuízo dos 

serviços essenciais para a toda a população. 

E significa também ampliar a liberdade 

econômica e desobstruir os espaços para a 

iniciativa privada.

A experiência dos dois últimos anos nos 

revelou com toda a clareza que o Brasil é 

um país viável, com enorme resistência aos 

desacertos e que tem todas as condições 

para, em pouco tempo, reingressar numa 

trajetória virtuosa de desenvolvimento 

sustentável e duradouro. Contas públicas 

equilibradas e um ambiente de segurança 

jurídica e previsibilidade para as pessoas em 

geral, as empresas, os trabalhadores, podem 

nos levar a um crescimento forte e mais justo. 

Não há caminho alternativo.
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O país que encontramos

A economia, que vinha evoluindo 

positivamente desde o ano 2000 e que, de 

2011 a 2013, manteve um ritmo médio de 

crescimento de 3% ano, iniciou um forte 

declínio. Cresceu apenas 0,5% em 2014 e 

recuou quase 7,5% no biênio 2015-2016, 

na maior recessão já registrada em nossa 

história. Isto resultou numa queda de 10% 

da renda por habitante, um desempenho 

incompreensível para um país que não 

esteja em guerra.

Os efeitos da recessão não tardaram a 

surgir. A taxa de desemprego, que era de 

6,5% no final de 2014, cresceu rapidamente 

para 9% em 2015, 12% em 2016, até o 

auge de 13,7% em março de 2017.

A inflação, que desde 2010 oscilava 

em torno do limite superior da meta, 

extrapolou este limite em 2014 e atingiu 

em 2015, pela primeira vez em muito 

EM 2014 OS EFEITOS DA PASSIVIDADE DO GOVERNO 

DILMA DIANTE DAS PRESSÕES ESTRUTURAIS DAS 

DESPESAS PÚBLICAS E DOS ERROS EXPLÍCITOS 

DE POLÍTICA ECONÔMICA COMEÇARAM A SE 

MANIFESTAR EM TODA A SUA INTENSIDADE.

tempo, a casa dos dois dígitos: 10,67%.

Para combater as novas pressões 

inflacionárias, o Banco Central elevou a taxa 

básica de juros para 11,75% ao final de 2014 

e para 14,25% ao final de 2015, agravando o 

custo da dívida pública e freando mais ainda 

a atividade econômica.

Neste cenário, as receitas fiscais deixaram 

de crescer, ao passo que as despesas 

obrigatórias do Governo, na falta de 

qualquer iniciativa para reduzi-las, seguiram 

se elevando. Em 2001 elas já representavam 

85,6% das despesas totais, e em 2017 

chegaram a quase 94%.

Tudo isso resultou na evolução negativa dos 

resultados fiscais do Governo. Depois de 

quinze anos de superávits primários, que 

mantinham razoavelmente estabilizada a 

dívida pública, já a partir de 2012 o esforço 
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de poupança fiscal começou a arrefecer. Em 

2014, finalmente, incorremos num déficit 

primário de 0,4%, que passou a 1,9% em 

2015 e a 2,5% em 2016. Com juros nominais 

em alta, o déficit nominal do Governo 

Central saltou para 4,75 % do PIB em 2014, 

8,6% em 2015, 7,6% em 2016 e 7,0% em 2017. 

Um resultado negativo acumulado de 28% 

do PIB em apenas quatro anos.

O resultado final foi a explosão do 

endividamento público, que passou de 51,7% 

do PIB no final de 2013 para 74% no final de 

2017, quase 50% de aumento. No início do 

Governo Temer, a dívida pública já atingia 

67% do PIB e seguia em forte trajetória de 

crescimento, em razão da combinação de 

queda do PIB, juros altos e déficits fiscais 

crescentes. Naquele momento, as projeções 

de aumento da dívida apontavam para uma 

situação catastrófica, a se materializar em 

breve. Se os juros fossem mantidos no nível 

de 14,25% e se o crescimento real da despesa 

primária do Governo continuasse a se elevar 

à mesma taxa, de 6% ao ano, em que vinha 

crescendo de 1997 a 2015, sem crescimento 

da economia, logo a dívida passaria de 

100% do PIB. E se as condições não fossem 

alteradas profundamente, a dívida chegaria a 

102% do PIB em 2022 e a 142% em 2026.

Esta trajetória da dívida pública era 

claramente insustentável, e o país caminhava 

para a insolvência fiscal, com todo o 

seu cortejo de graves consequências:  

hiperinflação, recessão profunda, 

desorganização do sistema financeiro e 

desemprego em massa. Em nenhum outro 

momento de nossa história o país defrontou-

se com uma deterioração fiscal de tal 

magnitude e de tal intensidade.

O mesmo quadro evidentemente se 

estendeu à situação fiscal dos estados da 

federação. Dentre eles, alguns dos maiores 

e mais importantes deixaram até de 

pagar em dia os salários dos servidores 

e aposentados, derrubando a já precária 

qualidade dos serviços básicos que lhes 

cabe prestar à população, como saúde, 

educação e segurança.

O único setor que resistiu à crise foi o setor 

externo, graças à iniciativa privada e ao 

agronegócio, sem mencionar a diminuição  

da demanda de importações, provocada 

pela recessão.

Estes problemas refletiram-se diretamente na 

vida das pessoas mais pobres, desfazendo 

o mito de que as políticas públicas do 

Partido dos Trabalhadores priorizavam 

as populações carentes e o papel social 

do Estado. Em 2016, no auge da crise 

econômica provocada pelo Governo Dilma, 

25 milhões de brasileiros estavam vivendo 

em situação de pobreza extrema, com 

uma renda inferior a um quarto do salário 

mínimo. Quase 9 milhões de pessoas 
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retornavam à situação de miséria, um 

aumento de 53% em comparação ao ano 

de 2014, quando iniciou-se a recessão. Mais 

uma vez ficava demonstrado que a mais 

importante política social é o crescimento 

econômico, sem inflação e com equilíbrio 

fiscal. Sem estas condições o resultado é 

sempre mais pobreza, 

quaisquer que sejam 

os efeitos das políticas 

compensatórias.

Nestes anos sombrios, 

os erros dos governos 

anteriores não se 

limitaram à política 

macroeconômica.  

Atingiram em cheio 

nossas principais empresas estatais. Quando 

o Governo Temer se instalou, a Petrobras 

encontrava-se em meio à maior crise de 

sua história. Por causa de irregularidades 

graves de gestão, da corrupção fartamente 

comprovada e de decisões políticas de 

investimento inteiramente em desacordo 

com os interesses da companhia, a empresa 

acumulou prejuízos e endividamento 

excessivo. No final de 2015, a Petrobras 

registrou um prejuízo de R$ 34,8 bilhões,  

e sua dívida bruta chegou a R$ 493 bilhões.

No setor elétrico, a cena encontrada era 

igualmente devastadora. A Eletrobras 

acumulava, em quatro anos, prejuízos de 

quase R$ 30 bilhões, e sua dívida era de 

quase dez vezes sua geração de caixa.

Este panorama revela o tamanho do desastre 

administrativo que estava 

em gestação, pelo 

menos desde 2011. Os 

custos desses erros vêm 

sendo pagos por todos 

os brasileiros e ainda 

perdurarão por muitos 

anos.

O Governo Temer, 

com sua equipe, num 

tempo bastante curto, 

interrompeu essa trajetória de desastre 

generalizado, a tempo ainda de evitar suas 

piores consequências. Não podemos deixar 

que se perca a memória desses fatos e 

desses perigos, para que a sociedade possa 

melhor se prevenir de sua repetição no 

futuro. E, sobretudo, não podemos esquecer 

que foram as políticas corretas escritas em 

“Uma Ponte para o Futuro”, e rigorosamente 

implementadas, que permitiram isto.

Queda de 10% da 
renda por habitante



Encontro com o futuro | 9

O Brasil de 2018

A ECONOMIA BRASILEIRA HOJE É MUITO  

DIFERENTE DA QUE ENCONTRAMOS EM 2016.

Ainda em 2017 saímos da recessão, 

revertendo um declínio do PIB numa 

trajetória constante: em maio de 2016, na 

posse do Presidente Michel Temer, o PIB era 

de 5,9% negativo; em dezembro de 2016, 

melhora para 3,6%, ainda negativo; em 

dezembro de 2017, conseguimos atingir 1,0% 

positivo, uma extraordinária recuperação 

de 6,9%. Em 2018 o crescimento estará 

em volta de 1,4%, ainda muito abaixo do 

atual potencial da economia, em virtude 

principalmente das incertezas de natureza 

política que afetaram as expectativas 

dos agentes econômicos e retardaram as 

decisões de investimento. Mas, certamente, 

já em 2019 estaremos em condições de 

crescer acima de 2,5%, que ainda é pouco 

para recuperarmos o tempo perdido, mas é 

uma melhora radical em relação ao Brasil de 

2014-2016. Transmitiremos ao novo Governo 

um país com condições para crescer em um 

ritmo necessário para termos um aumento 

anual da renda per capita superior 2,5% ao 

ano, que é a média dos melhores anos de 

nossa história.

O Brasil hoje não é mais uma economia 

em recessão, tem inflação baixa, juros reais 

praticamente inéditos em nossa história 

e um plano de ajuste fiscal em curso. O 

crescimento, embora ainda baixo, pode 

se elevar nos próximos anos, mantidas as 

mesmas orientações.

A inflação, depois de chegar a mais de 

10% em 2015, encerrou o ano de 2017 no 

nível também inédito de 2,95%. E com uma 

previsão de manter-se no centro da meta 

até pelo menos 2020. As gerações que 

ainda se lembram dos longos períodos de 

inflação crônica e elevada que assolavam a 

sociedade brasileira, e que foram grandes 

responsáveis pelos nossos níveis intoleráveis 

de desigualdade, saberão, com o tempo, 

reconhecer o valor da estabilidade de preços 

que parece que alcançamos graças às 

políticas corretas, à autonomia institucional 

do Banco Central e à qualidade dos seus 

dirigentes.

A taxa básica de juros, depois de ter atingido 

14,25% em 2015, em meio a uma economia 
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em plena recessão, foi progressivamente 

sendo reduzida, em virtude da melhoria 

dos fundamentos econômicos, até alcançar 

6,50%, a partir de março de 2018. Esta 

redução vai aliviar o custo de financiamento 

da dívida pública e tem efeitos importantes 

sobre o crédito, o investimento privado e o 

consumo das famílias. As expectativas são 

de que a taxa permaneça em torno deste 

valor pelo menos nos próximos dois anos, 

podendo se manter por muito mais tempo 

se as mudanças estruturais na situação fiscal 

forem implantadas. Para tal será necessário 

consolidar o regime da Emenda do Teto dos 

Gastos e aprovar a Reforma da Previdência.

No plano externo, voltamos a obter 

grandes superávits comerciais, mesmo 

com o aumento das importações e da 

compra de serviços no exterior, em razão 

da recuperação da atividade econômica. 

O balanço das transações correntes, que 

foi deficitário em US$ 104 bilhões em 2014, 

está, desde 2017, praticamente equilibrado. 

O nível das reservas cambiais mantém-se 

elevado, resguardando o país de choques 

externos desestabilizadores.

A crise econômica que herdamos deixou 

um saldo terrível de desemprego. Em 

2014 o desemprego era de apenas 4,8%. 

Desde o início da recessão, no segundo 

trimestre de 2014, o índice não parou de 

subir, saltando para 10,8% em 2016, até um 

limite de 13% pouco depois, a partir do qual 

passou a cair lentamente. Hoje, ainda é de 

11,9%, em torno de 12 milhões de pessoas 

procurando emprego e não encontrando. 

A recuperação do emprego nas economias 

atuais, por uma série de razões, é mais 

lenta do que a recuperação da atividade 

econômica. Equacionada a questão fiscal, os 

investimentos privados voltarão a crescer e, 

com eles, a criação de empregos.

A tarefa que o país tem pela frente, de 

recuperar os empregos perdidos e criar 

novos, para os jovens que chegam ao 

mercado de trabalho, é gigantesca. Para isto 

contamos com a aceleração do crescimento 

da economia e o novo ambiente criado pela 

Reforma Trabalhista, baseada na liberdade 

de negociação, sem a tutela autoritária do 

Estado. Uma política de emprego para o 

século XXI tem que ter um olhar para as 

transformações nos sistemas de produção 

induzidas pela tecnologia, e não para os 

conflitos ideológicos do século passado.

No plano macroeconômico é impossível 

fechar os olhos para os bons resultados 

obtidos. Resta a questão do enfrentamento 

da crise fiscal, sem o qual nem a atual 

estabilidade poderá se manter e nem o 

crescimento econômico será possível.
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A crise fiscal

NO DOCUMENTO “UMA PONTE PARA O FUTURO” 

JÁ INDICÁVAMOS QUE O FORTE DESEQUILÍBRIO 

FISCAL HAVIA SE TORNADO O MAIS IMPORTANTE 

OBSTÁCULO PARA A RETOMADA DO CRESCIMENTO 

ECONÔMICO.

No documento, propusemos iniciar o ajuste 

das contas públicas por meio do controle 

e da redução das despesas, sem elevação 

da carga tributária. Era um compromisso 

crítico, pois as despesas primárias da União, 

como proporção do PIB, vinham crescendo 

continuamente desde a entrada em vigor da 

Constituição de 1988. Nenhum Presidente  

do Brasil, desde então, conseguiu reduzir 

essas despesas, dado o caráter estrutural  

do crescimento contínuo do gasto 

público, em virtude de normas legais e 

constitucionais. Todos os ajustes tentados 

foram feitos por meio da elevação da carga 

tributária, que passou de 25% do PIB em 

1989 para 33,4% em 2016.

As despesas primárias do Governo Federal 

subiram de 10,8% do PIB em 1991,  

para 20% do PIB em 2016. Quando se  

olha a composição deste crescimento de  

9 pontos percentuais do PIB, nota-se que 

quase 60% desse crescimento decorreu da 

expansão dos gastos com o Regime Geral de 

Previdência Social e com o Regime Próprio 

dos Funcionários civis e militares. Juntos, 

hoje, eles somam mais de 10% do PIB, ante 

4,3% do PIB em 1991.  

As principais regras desses regimes ficaram 

cristalizadas na Constituição, o que torna 

inevitável uma reforma constitucional para  

dar um encaminhamento mais racional  

para a questão.

Ao lado da Reforma da Previdência, os custos 

do funcionalismo em geral têm que ser 

tratados de uma forma mais responsável, pois 

a soma destas duas despesas obrigatórias 

já representa 75% dos gastos da União. A 

tendência de ambas as despesas, na ausência 

de reformas efetivas, é continuar crescendo 

mais rápido que o crescimento da economia 
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e das receitas tributárias da União, levando 

inevitavelmente à paralisia do Governo e a 

níveis insustentáveis de crescimento da dívida 

pública em pouco tempo.

Os efeitos da inércia do Governo Dilma em 

relação à disciplina fiscal reverteram, como já 

notamos, a trajetória de superávits primários. 

Em 2015 a União incorreu em déficit primário 

de 1,9% do PIB, número que se elevou para 

2,5% em 2016. Com os altos custos da dívida, 

só o Governo da União 

apresentou um déficit 

nominal de 8,6% do 

PIB em 2015 e 7,6% em 

2016, níveis claramente 

insustentáveis.

Para realizar o ajuste 

nos termos propostos, 

o Governo atual tomou 

duas iniciativas de 

grande alcance. A 

primeira delas, aprovada 

pelo Congresso 

Nacional, foi a Emenda 

Constitucional do Teto, que estabeleceu 

um novo regime fiscal, determinando 

crescimento real zero para as despesas 

primárias do Governo Central. A outra foi 

a proposta de Reforma da Previdência, 

aprovada na Comissão Especial da Câmara 

e que espera votação na Câmara dos 

Deputados.

O esforço de redução das despesas já 

mostra resultados. As despesas primárias do 

governo correspondiam, em 2016, a 20% do 

PIB. Em 2017 foram reduzidas para 19,5%, e 

em 2018 estão caindo novamente. O déficit 

primário da União caiu para 1,8% do PIB 

em 2017 e deve terminar 2018 em 1,25%. 

Pela primeira vez, desde a Constituição de 

1988, um Presidente da República terminará 

o seu governo com as despesas primárias 

registrando um valor inferior ao do início do 

seu mandato, que, 

no caso, foi 2016.

Daqui para a 

frente este esforço 

tem que ser 

continuado, com a 

profundidade e o 

ritmo necessários 

para que, em 

breve, o país 

possa voltar a 

produzir superávits 

primários que 

permitam a 

estabilização da dívida e, em seguida, seu 

retorno a níveis sustentáveis.

Um ajuste fiscal efetivo é um desafio muito 

difícil. O controle do gasto público produz 

muitos perdedores com forte poder de 

reação política. Os ganhos do processo são 

difusos, demoram a se manifestar e nem 

Ao lado da Reforma da 
Previdência, os custos 
do funcionalismo em 
geral têm que ser 
tratados de uma forma 
mais responsável.



Encontro com o futuro | 13

sempre são claramente compreendidos por 

quem deles se beneficia, numa cultura que 

não relaciona causas e efeitos. 

O Brasil, no entanto, chegou a um ponto 

em que não há mais margem para a 

complacência fiscal. A sociedade clama 

abertamente por mais e melhores serviços 

públicos e pela volta do crescimento e das 

oportunidades econômicas. Mas isto só vai 

ser possível quando o Estado recuperar 

o equilíbrio entre gastos e receitas e a 

dívida pública retomar um nível mais 

sustentável. Para tal não há outro caminho 

a não ser que se aprovem mudanças 

legais e constitucionais que alterem 

substancialmente as regras dos sistemas  

de previdência e interrompam o aumento 

das despesas com pessoal. 

 Evitamos o abismo para onde 

caminhávamos e iniciamos a reversão da 

trajetória da economia.  Este é um legado 

que pertence à nação e que não pode 

ser desperdiçado. Não fomos tão longe 

quanto pretendíamos. A desorganização 

do sistema político e certas intervenções 

do sistema judicial interromperam os 

esforços de reforma do Estado que estavam 

em curso, especialmente a Reforma da 

Previdência. Mas abrimos caminho para 

o aprofundamento da modernização 

institucional que pode levar ao crescimento 

sustentável.
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Quem quiser seguir no caminho das 

mudanças que iniciamos terá as dificuldades 

políticas de sempre, mas as novas etapas 

estarão facilitadas pelos consensos 

que foram se formando no interior da 

sociedade. No debate público foi dada 

mais transparência às desigualdades na 

distribuição dos recursos do Estado. Ficou 

evidenciado que os mais pobres e as 

crianças são os verdadeiros órfãos do Estado 

brasileiro, que gasta mais de 50% dos seus 

recursos com aposentadorias e pensões. 

Somos um país que não consegue dar a 

seus filhos uma educação de qualidade e 

oportunidades justas de crescimento pessoal, 

e ainda impõe às novas gerações o encargo 

de lidar com uma dívida pública imensa: um 

país egoísta que está consumindo seu futuro 

no presente.

Se o novo Governo restaurar a confiança nos 

rumos da economia e aprofundar as reformas 

estruturais que sinalizem o ajuste fiscal de 

longo prazo, em pouco tempo os agentes 

privados voltarão a investir e o crescimento 

vai se acelerar. Mantido o regime fiscal da 

Emenda do Teto e aprovada uma Reforma 

da Previdência verdadeira, com elevação 

da taxa de crescimento do PIB na margem 

permitida pelo potencial da economia, em 

pouco tempo o déficit primário de 1,5% 

poderá se transformar num superávit de 

2,5%, e a dívida vai interromper seu aumento 

explosivo, começando a se estabilizar.

O Estado brasileiro já superou os seus limites 

e esgotou sua capacidade fiscal. Com uma 

carga tributária de 34% do PIB e com déficits 

nominais acima de 7%, ele absorve cerca 

de 40% da renda nacional. São números 

Uma agenda necessária

O RESULTADO DAS ELEIÇÕES MOSTROU QUE 

A SOCIEDADE REJEITOU QUEM SE PROPÔS A 

RETROCEDER E FAZER O CAMINHO DE VOLTA AO 

PASSADO. FOI, ENTRE OUTRAS COISAS, UM CLARO 

VEREDICTO SOBRE AS POLÍTICAS ECONÔMICAS DA 

ERA PT.
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extravagantes se comparados aos dos 

principais países emergentes. As restrições 

para a expansão do Estado são agora de 

caráter permanente, quaisquer que sejam os 

resultados dos ajustes fiscais. O crescimento 

do Estado é, portanto, uma questão vencida, 

qualquer que seja a visão política. Ao mesmo 

tempo, muitos serviços que são próprios 

da esfera pública, como segurança, saúde 

e educação básica, são insuficientemente 

prestados à população. A única solução 

que resta é reduzir a presença estatal onde 

ela não é indispensável e eliminar os gastos 

desnecessários ou injustos.

Com este propósito, 

o Governo Temer, 

cumprindo uma 

das promessas do 

“Uma Ponte para o 

Futuro” procurou 

transferir para a 

iniciativa privada 

tudo o que não fosse 

necessariamente 

função do Estado. 

Refez os modelos 

de concessão e de 

parcerias para atender simultaneamente as 

exigências do interesse público e a lógica 

dos empreendimentos privados, sem 

a necessidade de incentivos e fantasias 

tarifárias custeadas pelo dinheiro dos 

impostos gerais. Há capital disponível 

no Brasil e no exterior para aproveitar as 

oportunidades, desde que o ambiente 

regulatório seja racional e previsível.

Mudamos o marco regulatório do polígono 

do Pré-Sal, liberando a Petrobras do encargo 

inviável de estar presente em todos os 

blocos exploratórios, como acionista e como 

operadora exclusiva, atraindo para o país as 

maiores empresas petrolíferas do mundo e 

adiantando em muitos anos a extração de 

óleo e gás que ainda jazem inexplorados.

Revertendo a orientação que foi imposta ao 

país por 13 anos, o Governo Temer optou 

francamente por uma 

economia de mercado, 

baseada na iniciativa 

privada, na liberdade 

contratual e no livre 

comércio com o 

exterior. Esta é a única 

forma de organização 

econômica capaz de 

gerar riqueza, segundo 

as reiteradas lições da 

história. 

Com este propósito, o 

Governo promoveu uma grande mudança na 

legislação do trabalho, abrindo espaço para 

a liberdade de contratar e fazer acordos. Em 

nossa tradição corporativista e estatutária, as 

relações de trabalho precisavam ser tuteladas 

pelo Governo e pelo Poder Judiciário.  

Para quem quer seguir o 
caminho da continuidade 
há um mundo de 
problemas, mas também 
de possibilidades.



16 | Encontro com o futuro

Nos últimos 50 anos, os mundos da 

produção e do trabalho avançaram mais de 

um século, mas nossa legislação permaneceu 

atrelada aos dogmas da luta de classes.

A Constituição de 1988 organizou o Estado 

brasileiro segundo os moldes clássicos 

da separação dos poderes, mas manteve 

nas entrelinhas uma forte desconfiança 

em relação aos possíveis excessos do 

Poder Executivo. Nesta linha, ampliou 

as prerrogativas e o âmbito de ação das 

instituições de veto e de controle, mas, ao 

mesmo tempo, estendeu o campo de ação 

do Executivo na provisão de serviços na área 

de saúde, educação, segurança pública e 

proteção social. A prática da Constituição 

nesses trinta anos tem sido a diluição dos 

poderes do Executivo e o transbordamento 

da intervenção das instituições de controle 

que, frequentemente, tornam-se instâncias 

alternativas de governo.

Para cumprir com sua função de executar 

as tarefas de governo, o Poder Executivo 

precisa recuperar sua capacidade de decisão 

e ser blindado contra intervenções aleatórias 

que o tornam impotente para resolver 

problemas reais.
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NOS ÚLTIMOS 30 ANOS, DESCONTADOS ALGUNS BREVES 

PERÍODOS, O CRESCIMENTO ECONÔMICO DO BRASIL 

FOI DECEPCIONANTE. A NOSSA DISTÂNCIA EM RELAÇÃO 

AOS PAÍSES MAIS RELEVANTES AMPLIOU-SE EM VEZ DE 

REDUZIR-SE.

Em 1980 nossa renda per capita equivalia 

a 40% da renda dos Estados Unidos, 

segundo dados do FMI, usando o conceito 

de paridade do poder de compra das 

respectivas moedas. Hoje ela recuou para 

o equivalente a 25%. No mesmo período, 

a renda por habitante da Coreia do Sul era 

a metade da nossa, hoje é simplesmente o 

dobro. Nossa trajetória média, em todo esse 

tempo, tem sido de empobrecimento em 

relação aos países desenvolvidos, e mesmo 

em relação aos emergentes.

Nos anos mais recentes, o fenômeno de  

nosso empobrecimento relativo tornou-se 

ainda mais crítico. Entre 2014 e 2017, a renda 

dos brasileiros encolheu em quase 10%, 

enquanto nos Estados Unidos cresceu  

9,5%, nos países da zona do euro, 7,8%, e  

no mundo (incluídos a China e a Índia), 14%.

A falta de crescimento foi em parte 

amortecida por algumas políticas 

compensatórias, cuja continuidade ou 

expansão está limitada doravante pela 

fragilidade fiscal de todas as esferas de 

governo. Daqui para a frente o crescimento 

econômico é o nosso imperativo, pois, sem 

um forte crescimento da renda, o ajuste 

fiscal será excessivamente penoso e o  

mal-estar social poderá tornar-se 

insuportável.

O crescimento como obrigação
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A dramática reversão da nossa última, e 

talvez mais grave, crise econômica provou 

que um diagnóstico correto, políticas 

públicas adequadas e capacidade política 

de um governo produzem efeitos concretos 

e podem recolocar o país na mesma rota 

de crescimento que percorremos antes dos 

anos 1980.

O crescimento de um país não é obra do 

acaso, e sim das escolhas da sociedade.

O MDB, ao longo de sua história de 

mais de 50 anos, fez escolhas que 

transformaram o país.

Escolhemos restaurar a democracia 

e as liberdades individuais no país, e 

conseguimos. Escolhemos escrever uma 

Constituição que estabelecesse o Estado 

Democrático de Direito, e estamos 

conseguindo.

Agora escolhemos enfrentar a questão 

econômica e construir, no Brasil, igualdade 

de oportunidades, livre acesso ao 

emprego, à renda pessoal e familiar e nos 

encontrar com nosso destino: crescimento, 

competição, meritocracia, aumento da 

produtividade, emprego e renda.

Sabemos que as nossas escolhas falam por nós.

O CAMINHO
DO FUTURO






