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1. Federalismo e inflação
Aspásia Camargo
Desde seu inicio, subestimamos a dimensão real
da crise brasileira. Vivemos com perplexidade suas
sucessivas etapas, cada uma delas revelando dimensões
isoladas do mesmo problema maior. Foram quinze
longos anos de angustiada perplexidade para, afinal,
descobrirmos que todo o edifício estava ruindo. Nosso
modelo de desenvolvimento, com o qual convivemos
em estreita cumplicidade durante tanto tempo, chegava
ao seu final.
Primeiro descobrimos a dívida externa; depois a
dívida interna, em meio a intrincadas polêmicas sobre a
existência ou não de um déficit público. A crise do Estado
começou, de fato, junto com a crise econômica, quando
se desencadeou a campanha em favor da desestatização.
Seu agravamento conduziu a máquina administrativa ao
colapso e levou à escalada da inflação.
Da paralisia econômica e do déficit público resultou
a crise social, cujas dimensões perversas acabaram por
demolir a velha tradição do “brasileiro cordial”, derrotado
pela insegurança pública nas megalópoles paupetizadas.
Finalmente, eclodiu a crise moral e ética que sacudiu
a República e acabou provocando o impeachment do
presidente.
Estamos agora diante de um impasse radical: a
crise agravou-se a tal ponto que não temos como
adiar reajustes estruturais mais profundos, os únicos
capazes de permitir a retomada do desenvolvimento
dentro de um novo molde, mais eficiente, competitivo,
descentralizado e participativo. Enquanto o velho modelo
não for inteiramente substituído, as incongruências e os
desajustes se agravarão.
Por que o caminho tem sido tão longo e difícil,
marcado pela perplexidade e pela impotência? Por que
tantas frustrações coletivas? É porque nos comportamos
esse tempo todo como se a inflação fosse um mal
indecifrável, semelhante às calamidades naturais nas
sociedades primitivas. Ninguém sabe por que começa,
nem quando termina.O pensamento mágico e o gosto
pelos milagres são, sem dúvida, parte imponderável de
nossa cultura.
Estaremos nós, além disso, condenados ao fracasso
como punição por termos ousado demais, como se
fôssemos eleitos dos deuses? Somos inegavelmente um
povo ciclotímico, que oscila entre a depressão e a mania de

grandeza, entre a passividade e o delírio. Falta-nos agora
encontrar o justo principio de realidade, o pragmatismo
que nossas velhas elites sempre tiveram nos momentos
difíceis. Precisamos de mais contenção, organização
e confiança, isto é, da justa medida. Como é possível
que o país dê certo se, mal anunciado o novo plano de
estabilização, podemos entrever tantas versões diferentes
sobre o tamanho das dividas dos estados e municípios?
A crise brasileira é, sobretudo, gerencial. Um atestado de
desordem que começa com o colapso das informações
pertinentes: crise de dados e de números.
Outra dimensão persistente do impasse atual é a
polêmica entre liberais e intervencionistas, de origens
muito antigas, que se exacerbou no decorrer da crise.
Enganam-se aqueles que acreditam que para resolver
a crise brasileira basta optar por uma incondicional
adesão ao liberalismo, sem nenhum esforço adaptativo,
apenas seguindo uma pauta previamente fixada pela
ordem externa. Virar as costas para o mundo é outra
opção delirante que fortalece autarquias e cartórios
internos. Precisamos de uma aproximação entre as duas
correntes, acima das doutrinas liberais e estatizantes. O
Brasil sempre cultivou o pragmatismo e a sobrevivência
política. O bom senso poderá nos ajudar a redefinir o
pacto nacional que muitos confundem erradamente
com a velha mania da conciliação e dos conluios entre as
elites. Se a palavra pacto é tão desvalorizada, a culpa não
é do termo, mas do esvaziamento de seu conteúdo pelos
atores equivocadamente selecionados para presidi-lo.
Sua banalização decorreu, em realidade, dos sucessivos
fracassos provocados pela pobreza das discussões e pelo
empenho dos atuais beneficiados em adiar o ajuste.
Faltou senso de limite no comportamento público. O
que causou este fracasso?
O nó górdio da crise brasileira é a questão federal. A
complexidade gerencial do problema político é ligada
ao tamanho e à pobreza do país. A continentalidade do
Brasil é marcada pela fragmentação, pela desigualdade
e pela heterogeneidade social e política. Um imenso
território nos foi concedido por herança, mas o poder
central raramente pôde controlar essa imensidão. O país
consolidou-se politicamente através de um imperador de
origem lusa e de sua ação militar e diplomática durante
o Segundo Reinado. A República sariamente misturou

Aspácia Camargo é presidente do IPEA, professora da FGV-RJ, e membro do Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial. Estes artigos nasceram do
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suas elites com os próceres da monarquia e também
graças a eles acabou de negociar pacificamente e com
sucesso o seu imenso patrimônio. Nossa monarquia
aplicou um poder híbrido, bastante avançado para as
circunstâncias e para a época. O poder do imperador
- patriarcal, personalista, desmobilizador e eqüidistante
- situava-se a meio caminho entre as antigas monarquias
absolutas e as modernas constitucionais.
É nosso propósito procurar analisar a natureza
pendular e incompleta do federalismo que copiamos
dos Estados Unidos, mas que guardou do império a
heterogeneidade das alianças territoriais e um sistema
de trocas pessoais girando em torno de um centro
- até mesmo quando este centro parecia enfraquecido
pela descentralizada República dos coronéis. Entre um
extremo e outro expandiu-se a conquista do território e
consolidou- se um mercado interno que transformou o
gigante adormecido em potência industrial. Quando a
crise começou, em meados dos anos setenta, estávamos
inebriados por nossos grandes feitos, pelo papel que

nos parecia reservado entre as nações. Ingenuamente,
acreditávamos na aspiral ascendente do nosso
desenvolvimento e em sua curiosa lógica substitutiva:
cada etapa que se completava parecia garantida para
sempre, preparando a próxima, e absorvendo os segredos
da competitividade. O ciclo se encerraria com a indústria
de bens de capital e com ousados investimentos de infraestrutura, buscando assim a maturidade industrial. Esta
lógica da sustentação do mercado interno predominou,
ofuscando inclusive a própria crise, que cortava os
investimentos e precipitou a descapitalização.
Esta visão do Estado e do desenvolvimento ocultou a
perversão dos mecanismos políticos de transferências dos
recursos e de representação territorial. Nossa estrutura
política está gravemente enfraquecida. A desordem
nas finanças públicas, a escalada da inflação crônica e
o colapso da administração pública exigem medidas
coerentes para evitar a desintegração de nosso sistema
federativo. Neste ensaio vamos examinar nossas opções.

2. Mudancismo e ilusões
Podemos definir o federalismo como um modelo
extra-europeu de organização do Estado marcado pela
coexistência de duas soberanias: a da União, que detém
o controle e a execução de algumas funções comuns,
e a das unidades federadas, que se ocupam do resto.
Esta obra singular de engenharia política concretizouse como uma vertente do Estado democrático pela
primeira vez nos Estados Unidos. Estendeu-se depois,
ao longo do século XIX, a países como o Canadá, a
Austrália e as jovens repúblicas latino-americanas, cujas
origens coloniais parecem ter incentivado a criação
de estruturas superpostas: um poder central, herdado
da antiga metrópole, e outra baseada nas autonomias
regionais e locais. Essas autonomias eram alimentadas
pelas dificuldades de comunicação e pelas diversidades
econômico- culturais.*
Os poderes distintos e relativamente autônomos
podem ser identificados pela distribuição de competências
constitucionais entre a União e os Estados; pela existência
de fontes de arrecadação próprias, de controle sobre a
ordem pública e, finalmente, pela representação política
e jurídica, através dos poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário nos planos estadual e federal.

No Brasil, ao contrário do que ocorreu nos Estados
Unidos e em outros países latino- americanos, o termo
federação não se confunde com União, mas com a
multiplicidade das unidades federadas. Esta equivalência
singular entre federalismo e regionalismo, entre federação
e confederação, sinaliza o trauma de uma federação que
se constituiu de cima para baixo.
A formação do Estado brasileiro criou o paradoxo
da presença na vida política de duas tendências
contraditórias, o centralismo e o mandonismo local.
Estudos clássicos sobre a política brasileira enfatizam
com argumentos opostos, ora uma, ora outra. Para uma
primeira corrente, a onipresença do Estado se justifica
por suas origens burocráticas e patrimoniais portuguesas
e pela surpreendente continuidade entre o poder
colonial e o Brasil independente, que garantiu ao país
a integridade de um enorme território sob o comando
das elites tradicionais. A tendência unificadora não se
interrompe com a descentralização republicana de 1889
– apenas temporariamente se abranda - para retomar o
seu ciclo com Vargas, a partir de 1930.
Para outra corrente, no entanto, a força de quatro
séculos de latifúndio sempre teria prevalecido sobre um

* Os primeiros parágrafos deste texto foram adaptados do artigo “A federação acorrentada”, in Marcelo Carmagnani (org.) Tres Federalismos, México, Fondo
de cultura Economica., 1993.
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Estado aparentemente poderoso mas de fato débil e
longínquo, incapaz de controlar os grandes proprietários
de terras espalhados pelas diferentes regiões do país.
Em realidade, ambos os diagnósticos estão
parcialmente corretos: foi o acordo
patrimonial entre uma burocracia
centralizadora e os grandes
proprietários que viabilizou, em
etapas sucessivas, a consolidação
do Estado Nacional brasileiro. Por
trás da aparente autonomia da elite
imperial estava a ordem privada dos
coronéis da Guarda Nacional e dos
senhores de escravos que encontraram
no regime centralizador da monarquia o
suporte indispensável para prolongar relações de trabalho
já superadas em outras partes do mundo. A força do
poder privado era ilimitada nas áreas economicamente
marginais que, desde a Colônia, não despertavam o
interesse do fisco.
A descentralização republicana não podia promover
o pluralismo e a iniciativa civil sonhados pelos ideólogos
da República. Passados os arroubos autonomistas iniciais,
a elite republicana incorporou ao seu ideário boa parte
da herança do Império e, graças à descentralização que
estendeu a rede do poder público aos diferentes estados,
consolidou “a integridade da Nação pela fragmentação
do poder” (Oliveira Viana). A política dos governadores
desenvolvida por Campos Salles foi um artifício
concebido para coibir as pressões do poder local dentro
do Congresso. O fortalecimento do poder Executivo,
articulando o plano estadual ao federal, devolveu ao
Presidente o poder moderador que havia sido exercido
pelo Imperador com grande eficácia. O chefe da Nação
virou árbitro diante das unidades federadas.
Nos estados economicamente fortes, a autonomia
federativa foi sinônimo de progresso. Mas nas regiões
mais pobres como Minas Gerais e os estados do
Nordeste, proliferaram as manifestações de coronelismo,
entendido como fenômeno de recrudescimento do
mandonismo local em função da introdução, a partir
de 1891, do voto universal e direto. Como não existia
o voto secreto, nem uma Justiça eleitoral independente
e isenta, as eleições eram e continuaram a ser uma
burla. O chefe político controlava o cadastro e presença
dos eleitores, a mesa eleitoral e a apuração. Quando
este sistema de controle não funcionava, era sinal de
disputas internas, manipuladas em geral pelos governos
estadual ou federal. O coronelismo resultava de “um
compromisso, uma troca de proveitos entre o poder
público fortalecido e a decadente influência social dos
www.braudel.org.br

chefes locais, notadamente dos senhores de terras” (Vitor
Nunes Leal).
As tendências centralizadoras e descentralizadoras
que cindem as elites resultam de uma ambivalência
natural, anunciada por Oliveira Viana: a questão maior é
a de “resolver os problemas da administração e da defesa
segundo um pensamento de centralização e unidade, de
modo a manter unida e coesa uma vasta massa amorfa e
ganglionar”. Contra esse projeto centralizador “levantase, porém, a fatalidade inexorável, que ainda hoje nos
pesa e embaraça, da latitude excessiva do território,
criando o problema das distâncias insuperáveis e
invencíveis”. Oliveira Viana conclui: “Não é possível
nenhuma organização central forte num país de base
física vasta, de baixa densidade demográfica e de
circulação rudimentar”.
As crises políticas do país se alastram em função do
esgotamento de um ou outro destes dois modelos, ora
favorecendo a estatização e a uniformização das regras,
ora privilegiando a autonomia e a diversificação. Esta
BRAUDEL PAPERS 0

disputa constante obedece a um movimento pendular que base nas regiões: confederações e federações patronais e
o general Golbery do Couto e Silva batizou de “sístoles sindicais, associações e sociedades agrícolas, comerciais e
e diástoles” da Federação brasileira. Segundo esta lógica industriais, de profissionais liberais ou do funcionalismo
pendular e evolutiva, exaure-se periodicamente o ciclo público. Todas elas são pautadas pelo estrito cumprimento
centralizador e unitário e inicia-se outro, estruturalmente das regras de distribuição regional dos cargos políticos.
mais descentralizador, federativo e democrático. Desde Os pleitos regionais tem sido a seiva que alimenta nossa
1975, temos visto a tendência descentralizadora firmar-se vida econômica e política. O ato generoso de distribuir
irreversivelmente até as incongruências da Constituição recursos é prova de zelo do Governo Federal - do
de 1988, que ampliou a transferência de recursos para presidente da República e de seus colaboradores - pelo
estados e municípios, mas também os encargos da União. destino de cada um de seus filhos. Essa incontinência
Essa notória fonte de desordem é a maior responsável federativa em tempos de crise tem levado o país à
pelo déficit crônico e alimenta a hiperinflação.
falência e o governo, à instabilidade crônica. Segundo
A centralização autoritária, que intermitentemente a Carta de 1988, os beneficiários passam a distribuir os
durou décadas, não impediu a coexistência com recursos, levando o Estado à falência e a estrutura federal
os padrões herdados da República Velha. Políticos à instabilidade crônica.
vinculados à tradição unitária, como o foi Vargas,
O que há de original na situação que vivemos hoje é
tiveram sempre que transigir e colaborar com o poder que, pela primeira vez, temos consciência de que as sístoles
regional e quando possível, governar com ele. Os e as diástoles esgotam-se mutuamente. A pendularidade
militares também institucionalizaram o poder político, perde energia nos dois extremos. O poder central se
mantendo as eleições estaduais e o Congresso aberto, esgota pelo emprobrecimento da máquina burocrática
escolhendo governadores ratificados por Assembléias e pela irracionalidade e escassa representatividade das
estaduais e por consultas locais. Não devemos confundir políticas que articula. O processo descentralizador
a legitimidade política do regionalismo com o esbarra seja na excessiva fragmentação do poder político
federalismo propriamente dito, nem com seu conteúdo (que também conduz ao imobilismo e à paralisia), seja
liberal-democrático, vigente em países como o Canadá e na polarização e na radicalização estimuladas pelas
os Estados Unidos.
disputas entre o Executivo e o Congresso. Dentro do
A velha política dos governadores incorpora- Congresso, o poder tende ainda a ser distribuído pelas
se, por sua vez, ao sistema institucional e à cultura facções políticas até que sobrevenha a não menos nefasta
política das elites, funcionando desde o início do tendência à polarização e à radicalização.
século como um contrapeso federativo importante
O modelo centralizador recente, que predominou
ao poder do Congresso. Foi uma força mediadora (e com grandes turbulências no último meio século, foi
estabilizadora), sempre presente
capaz de produzir políticas
nas conflituosas relações entre
econômicas
consistentes
o Executivo e o Congresso. A A federação brasileira oscila entre as em tomo de um Estado
dimensão territorial do país sístoles e a diástoles da centralização promotor do desenvolvimento
impõe, de certo modo, esta
e modernizador. Este modelo
e descentralização
mediação, da mesma maneira
foi, no entanto, incapaz de
que as diferenças de população
gerar estabilidade no plano
e de nível de desenvolvimento criam hierarquias sólidas. institucional e constitucional. O elevado grau de
No primeiro escalão estão os estados de Minas e São descontinuidade político-partidária deu ao Brasil, nos
Paulo, e como moderador o Rio Grande do Sul, pátria últimos 60 anos, seis cartas constitucionais e quatro
dos militares centralizadores. Nos momentos em que o sistemas partidários. Criou-se um casuismo políticopoder central se enfraquece e que o poder alternativo do legal que desorganizou e atomizou as estruturas
Legislativo se fortalece, a força das unidades estaduais partidárias, superpondo-as umas às outras, com
mais importantes dentro e fora do Congresso funciona perpétuas mudanças nas regras do jogo que podemos
como bombas de sucção dos recursos federais em favor chamar “mudancismo”.
dos estados. Quando o poder central se fortalece, sua
No Segundo Reinado, o imperador usufruía do
importância é também relevante. Apenas as negociações poder moderador que lhe permitia substituir o partido
ocorrem na penumbra, à luz das velas.
que dava sustentação ao Gabinete, e ele em geral o fazia
Institucionalizou-se no país uma estrutura corporativa para forçar uma rotatividade que não ocorreria de outra
de representação profissional, empresarial e sindical com forma. Dada a estrutura oligárquica dos partidos, baseada
www.braudel.org.br
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no poder local, quem garantia a democracia partidária
era o imperador. Na República Velha, o enrijecimento
oligárquico excessivo conduziu em 1912-1913, às
chamadas “derrubadas estaduais”, que obrigaram a
substituição de velhas oligarquias empedernidas por
novos comandos partidários. Vargas dissolveu os partidos
e o Congresso em 1937, e os militares instituíram
sucessivamente dois sistemas partidários, um no início
e o outro no fim do regime.
O principal objetivo de todo este mudancismo é
modificar a fachada, alterar a superestrutura, modernizar

formalmente as leis e as regras, eventualmente mudar
os homens, para produzir a ilusão de que o imobilismo
inerente aos pactos tradicionais foi definitivamente
vencido. Este imobilismo estremeceu com a dura e
prolongada crise econômica dos anos oitenta, que
atravessou os onze anos consecutivos dos governos
Figueiredo e Sarney para desembocar na traumática
desintegração do pacto nacional- desenvolvimentista,
durante a campanha presidencial de 1989 e o governo
Collor de Mello.

3. Transferências desastradas
A crise brasileira agravou-se com os novos desajustes
do sistema federativo. Intensificaram-se as transferências
e pressões entre os municípios, os estados e o Governo
Federal. A descentralização faz do município o grande
protagonista do pacto federativo
e do Governo Federal, o bode
espiatório da crise. Sobre a
enfraquecida União incidem as
maiores tarefas de dar direção
e ritmo às mudanças, de
promover uma política de
estabilização e de sustar
os efeitos perversos, a
anarquia das funções
e das contas públicas.
Tarefas como a privatização
e a descentralização ganham extrema
complexidade gerencial no contexto dos
conluios inter-governamentais e da extensão
territorial do país.
Na paralisia do Estado, os políticos não
conseguiram se desvincular do velho modelo
centralista e foram ainda incapazes de redefinir
funções; introduzir simplificações e métodos
gerenciais a partir de novos critérios regionais, sociais e setoriais - de redistribuição
dos recursos públicos. A crise fiscal deve-se, em
grande parte, à dívida dos estados mais prósperos
e aos bancos estaduais indisciplinados que, escapando
ao controle do Banco Central, funcionam como agentes
emissores e caixas políticos de seus respectivos governos;
às irracionalidades da burocracia centralizadora, que
gera desperdício na execução das políticas públicas por
seu distanciamento das bases e pelas múltiplas instâncias
www.braudel.org.br

administrativas que a separam de seu público alvo,
sediado no município. A corrupção é freqüentemente o
corolário natural deste estado de coisas, uma vez que o
colapso lento e gradual do modelo de centralização não
permite mais nenhum tipo de controle eficaz.
Oligopólios e grupos empresariais procuram
garantir antigos privilégios típicos
do
Estado
patrimonialmercantilista, enquanto
diques
regionais
na
Comissão
de
Orçamento
do
Congresso distribuem
escassos recursos públicos
entre
as
camarilhas
organizadas. Órgãos oficiais
de
fomento
distribuem
créditos em troca de apoio
político no Congresso, dado o
fortalecimento do Legislativo
na votação do Orçamento Público
e a incapacidade do Governo
Federal de formar maioria. O
Executivo pressionado pela inflação, pelo
desregramento orçamentário e financeiro,
permaneceu incapaz de definir prioridades
dentro de um programa macroeconômico. Cargos
de segundo e terceiro escalão dos ministérios ficam à
disposição das lideranças regionais para garantir o apoio
dos governadores nos votos do Congresso.
Segmentos profissionais sindicalizados desenvolveram
cumplicidades indiretas com monopólios empresariais
regionalmente localizados, vistos, em tempo de recessão
severa, como importante fonte geradora de empregos.
BRAUDEL PAPERS 0

É difícil separar os interesses setoriais e classistas de sua
base espacial de poder, exercida seja através dos governos
estaduais, seja através de representantes ocupando postos
na área econômica do poder Executivo, seja ainda através
de lobbies dentro do poder Judiciário e, principalmente,
do próprio Congresso.
O novo pacto constitucional consagra, pela primeira
vez, a primazia da Nação sobre o Estado e a submissão
do desenvolvimento ás exigências da cidadania. A
descentralização fiscal, consagrada pela Constituição
de 1988, pretendia criar um novo pacto federativo para
valorizar a proximidade, nos planos regional e local,
entre o governante e o cidadão. Este balbuciante pacto
federativo foi, no entanto, incapaz de fixar uma nítida
distribuição de competências entre as esferas de governo,
compatível com as transferências de recursos em favor dos
estados e municípios. Como revelou-se também incapaz
de delimitar as novas funções coordenadoras do Governo
Federal. Como resultado desta omissão, encontramos
ainda hoje o Executivo em Brasília definindo políticas
sociais que não tem mais recursos para realizar e cujo
desempenho gerencial é, reconhecidamente, o pior
possível. Foi tímido o empenho do Governo Federal
em transferir competências para os estados e municípios
beneficiados pela Reforma Fiscal de 1988, talvez na
esperança de obter restituição imediata da primazia
que havia perdido. Ficou sem defesa para conter as
transferências econômicas desastradas que aumentaram
a inflação e enfraqueceram a estrutura política.
Para ganhar tempo, as equipes econômicas
recorreram ao costume de criar ou aumentar tributos.
Por trás desta prática recorrente, que há dez anos tem
sido mal sucedida, reside a esperança da classe política
brasileira de continuar usando o Governo Federal
como trampolim que garanta seu fortalecimento
no plano regional, e que fortaleça compromissos de
lealdade pessoal através do cordão umbilical entre
as instâncias inter-governamentais, alimentado por
repasses de recursos de cima para baixo. Aos estados e
municípios, interessava obter um máximo de recursos
e um mínimo de encargos, para assegurar maior folga
nos seus orçamentos. Foi por esta razão que o Congresso
defendeu tão instransigentemente a descentralização,
embora os deputados na Comissão de Orçamento
tenham persistido em continuar reivindicando no
varejo recursos para o poder local. Segundo o deputado
Nelson Jobim, o deputado brasileiro continua agindo
como “despachante do município”, isto é, como simples
mediador de recursos federais para sua região. Isto ocorre
também nas democracias maduras, como Inglaterra e os
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Estados Unidos, porém com maior reconhecimento dos
limites fiscais e mais disciplina partidária relacionada a
um programa de governo.
A Constituição de 1988, embora defeituosa, teve a
peculiaridade inédita de ter sido elaborada por muitas
mãos e lideranças diversas. A sociedade não foi, no
entanto capaz de ir além de enumerar exaustivamente
seus direitos e privilégios, dissociadas dos deveres da
cidadania. É significativo o fato de que os obstáculos
ao novo pacto federativo, que se manifestam no plano
gerencial e contábil, financeiro, fiscal e administrativo
devem ser identificados, tal como a inflação, não na
esfera técnica mas na esfera política. Na ausência de
pressões cívicas de contenção, a classe política achou-se
dona do país e dos recursos públicos e não limitou-se ao
papel de representante dos eleitores.
Esta é a razão pela qual planos sucessivos, inspirados
por metodologias diferentes e conduzidos por brilhantes
economistas têm sido devorados pela lógica das pressões
inconfessáveis, das cifras ocultas de caráter políticoadministrativo. O mesmo tem ocorrido com as reformas
fiscais, sempre bloqueadas pelos principais envolvidos.
O desencontro Norte-Sul representa a desintegração
do velho pacto federativo, com seus privilégios e benefícios
desigualmente distribuídos e registro contábil obscuro.
A obscuridade impede a avaliação dos benefícios, vistos
como mesadas vitalícias que, de forma patrimonial,
contemplaram de maneira politicamente consistente
todas as regiões, mas de forma desigual e distorcida,
ora pelas tarifas especiais, ora pelos incentivos, ora pelo
imposto de renda, ora pelo ICMS.
As distorções na esfera política surgem com a
representação desproporcional no Congresso. São
Paulo é o grande prejudicado com a sub- representação
na Câmara que beneficia vários estados, sobretudo
do Norte e Centro-Oeste. No entanto, essa situação
é contornável em um quadro federativo no qual as
funções negociadoras dentro do Congresso aumentam,
e a relação vertical de imposição entre o Governo Federal
e os estados diminui. A hostilidade contra a distribuição
orçamentária favorável aos estados pobres advém do fato
de que outras fontes tradicionais de recursos secaram
subitamente e também por causa da distorção na
representação, que garantiu desigual proporção dentro
da Comissão de Orçamento.
A solução para o problema parece, no entanto, muito
simples. Em primeiro lugar, os antagonismos Norte-Sul
estão ultrapassados pela própria dinâmica da economia
regional, em franco processo de diversificação em relação
ao “concentracionismo” paulista. Por outro lado, o Brasil
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precisa da prosperidade de São Paulo, - uma vez que boa que democraticamente se alargou em proporção direta
parte dos capitais vinculados a outros pólos econômicos ao crescimento e à proliferação dos partidos. De fato, foi
tem vinculação com a Grande Locomotiva.
a fragmentação políticopartidária que impossibilitou ao
A solução para o problema político não parece poder Executivo federal construir maiorias legislativas
impossível. Pesquisa recente do Instituto Brasileiro de e obrigou aos sucessivos governos a obter apoio fugaz
Estudos Políticos (IBEP) mostra que no Congresso, a através de barganhas com os partidos.
maioria julga a subrepresentação de São Paulo injusta.
As transferências econômicas desastradas cresceram
De fato, 29% da Câmara e 11% do Senado acreditam através das Sete Torneiras principais:
que a posição é justa, e respectivamente, 58% e 56%
1. As transferências através do Orçamento da União,
acreditam o inverso. Para a maioria que considerou sobretudo via IR e IPI, que beneficiam os estados e
a situação injusta, a proporção mais alta admitiu a municípios mais atrasados do Norte- Nordeste através
possibilidade de alterar tanto a quota máxima quanto a dos Fundos de Participação, mas que também favorecem
quota mínima de distribuição de cadeiras. As denúncias grandes obras em grandes estados, incluídas no mesmo
crescentes contra a representação desproporcional no orçamento. Muitos municípios que não têm renda
Congresso são apenas a ponta do iceberg que nos indica a própria vivem apenas desses “recursos externos”, em parte
falência de um certo modelo de federação que incorporou canalizados para uma superdimensionada classe política
tanto o corporativismo quanto o pacto patrimonial mais local. Alguns estados, que continuam com perfil de
antigo, de cunho fisiológico e clientelista, que lhe deu “territórios”, sobrevivem da mesma maneira. A ausência
consistência política.
de acompanhamento especial dos gastos e investimentos
O que a polêmica em torno da representação política propiciados pela única fonte mantenedora estimula o
e do desencontro Norte-Sul nos revela é o mesmo desgoverno, a irresponsabilidade política e o parasitismo
problema que podemos constatar quando examinamos de elites locais.
a posição de crescente fragilidade do Governo Federal
2. A divida interna e o subsídio sistemático
e de suas principais linhas de comando: a arrecadação às dividas geradas dentro do setor moderno, que
de impostos, o controle da moeda e o orçamento beneficiam o capital financeiro e os bancos oficiais
público. De fato, o nó górdio
dos estados mais adiantados.
da crise federativa converge
Podemos acrescentar algo
Incentivos,
subsídios,
empréstimos,
para um encontro de contas
de difícil contabilidade: os
bem mais complexo do que em repasses, fraudes, créditos, rolagem fluxos de capitais públicos e
geral se imagina, uma vez que
privados de uma região para
de dívidas, déficits...
os indicadores utilizados são
outra, de natureza financeira
parciais e metodologicamente
ou industrial. No passado
precários. A caixa preta da crise é o traumático ajuste assistimos à compra abusiva de empresas falidas ligadas
que não aconteceu ainda e que vem sendo há mais de ao setor financeiro sob o pretexto de que o Estado devia
uma década postergado, haja visto que este é um jogo proteger o investidor. O mesmo ocorreu com empresas
perverso de perde-ganha. O descontrole geral que do setor dito moderno, que hoje engrossam a lista das
debilita o Estado e a economia brasileira é fruto de privatizações do BNDES.
uma desordem gerencial de caráter sistêmico, que gera
3. Os incentivos e subsídios que transferiram para
entropia e que impede a tomada racional e articulada de o Nordeste em 30 anos nove bilhões de dólares através
decisões, baseadas em princípios gerais e universais.
de fundos que foram divididos com o Norte mas que
A engrenagem regional e corporativa é composta beneficiaram também os capitais do Sudeste, via FINOR
de uma vasta rede de privilégios diferenciados e e Zona Franca de Manaus. O cômputo desses recursos
hierarquizados em torno da qual se exacerba a insaciável foi, nos últimos anos, explicitamente mais favorável ao
disputa por milhares de cargos federais de segundo Sudeste.
escalão loteados entre os partidos nos diferentes
4. Os empréstimos e repasses dos bancos federais
estados brasileiros. Esta prática, que sempre se exacerba oficiais com crédito subsidiado ou a fundo perdido
nos períodos democráticos, marcados pelas pressões para indústria e agricultura, construção da casa
eleitorais, sobrevivia também de forma discreta nos própria e saneamento básico, que são os responsáveis
regimes autoritários, sustentados por poderosas mas por “rombos” na Caixa Econômica, controladora do
selecionadas oligarquias regionais. O que se alterou de FGTS, e por déficits invisíveis no Banco do Brasil e no
1985 para cá foi a extensão deste condomínio oligárquico, BNDES, detentor do PISPASEP. Estes recursos foram
www.braudel.org.br
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em boa parte para o setor moderno, mas também, em
proporções ignoradas, para outras regiões.
5. Os investimentos diretos das empresas estatais
e seus benefícios indiretos nas regiões onde atuam e
que ninguém pode dizer onde e como são gastos. Os
privilégios de castas corporativas podem ser também
identificados como “enclaves burocráticos” concentrados
no eixo Brasilia-São Paulo-Rio, mas que também
repartem contingentes de classes médias estatais por
grandes capitais ou por outras cidades menores que
abrigam empresas públicas, universidades, bancos
oficiais, constituindo, como Tânia Bacelar observou
para o Nordeste, um mercado interno movido ainda por
rendas de origem governamental. Este mapa pode ser
também traçado para os governos estaduais e municipais,
incluindo a discussão sobre a “privatização” dentro do
marco federativo.
6. As tarifas, os monopólios e concessões rentáveis
beneficiadores do setor industrial do Sudeste graças à
capacidade reguladora e desenvolvimentista do Estado
que transferiu rendas do setor exportador para o setor
industrial, do campo para a cidade, do Norte para o
Sul. O fechamento da economia obrigou, de fato, que
regiões mais pobres comprassem mais caro produtos
“exportados” de regiões mais ricas, incentivadas pelo
protecionismo. Este fluxo se reproduz através do imposto
sobre o valor adicionado (ICMS), que penaliza os
estados consumidores e fortalece os estados produtores

e as grandes capitais. Estas perdas significativas são
“neutralizadas” através das transferências do Imposto de
Renda e do IPI.
7. A Previdência Social apresenta um déficit atuarial
projetado em 40 bilhões de dólares nos próximos 25
anos. A partir da Constituição de 1988 é instrumento
de transferência de renda para regiões mais pobres.
Existem também ligações clandestinas com os políticos
e com o poder judiciário, gerando fraudes e falsas
aposentadorias.
O mapa geral dos fluxos inter-regionais pode ser
também traçado dentro dos estados em relação aos
municípios, incluindo uma discussão mais ampla sobre a
“privatização” dentro do marco federativo. Nenhum destes
fluxos e transferências de recursos, fiscais, financeiros
e humanos, está devidamente contabilizado. Como
também não está sendo contabilizado o desempenho
financeiro e administrativo dos municípios e estados.
Nenhum sistema político agüenta tamanha confusão.
Nesse contexto devemos observar, com estrito rigor, a
singularidade do modelo político brasileiro, delineado
desde o Segundo Reinado, e cujo ponto forte reside no
fato de ter utilizado a União para múltiplas funções:
integração territorial; promoção do desenvolvimento
e da mediação entre grupos econômicos nacionais e
internacionais; e de modesto redistribuidor de rendas
no plano social e espacial. Todas essas funções hoje estão
em suspenso ou em colapso.

4. As Sete Torneiras e as Cinco Pragas
Federalismo hoje é um termo que precisa ser 1iberado
de sua velha cunha regionalista e tomado como sinônimo
de eqüidade e justiça, distribuídas em favor de uma
sociedade civil capaz de ser protagonista social e não
apenas a sombra reflexa dos poderes públicos.
Temos
alguns
exemplos
dramáticos
do
desenvolvimento do poder local, berço da prática
democrática nos países onde funciona a democracia.
Escolas cooperativas que proliferam em áreas de classe
média tanto quanto em favelas; parcerias entre o setor
público e o setor privado para cuidar dos bens coletivos;
mutirões para a construção de casa própria e de serviços
públicos deverão crescer para atender as necessidades
sociais crescentes e reduzir a falta de serviços públicos.
As parcerias podem se estabelecer também entre agentes
governamentais, tais como consórcios de municípios
para empreender juntos serviços de interesse comum,
seja na mesma região metropolitana ou entre municípios
independentes.
www.braudel.org.br

Homogeneidade nunca haverá, mas poderemos
reduzir desigualdades e promover a convivência baseada
nos princípios de justiça. Precisamos para isso de regras
políticas claras e de contas transparentes que permitam
uma alocação de recursos mais democrática e equilibrada.
Sem regras políticas claras, o Brasil sofre o perigo de
perder o que tem conquistado de modernidade. Em
muitas esferas da atividade humana, o moderno é o
domínio de escala e dos conhecimentos. Nas sociedades
modernas que funcionam, as exigências de escala sofrem
tensões contínuas com vontades locais, sem saldo claro
de vencedores e vencidos, mas com fluxos e trocas que
enriquecem o conjunto.
Como seria um novo pacto federativo que refletisse
as mudanças no Brasil e no mundo? No Brasil de hoje, a
crise que desmonta o Governo Federal deixa uma questão
delicada em aberto: estaremos caminhando, como a
Rússia, para um arranjo político semelhante a uma
confederação? Ou estaremos vendo no federalismo uma
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moldura flexível, capaz de acomodar heterogeneidades,
grandes diferenças, representadas politicamente?
Um esquema confederativo já começa a ser visto
como solução por algumas lideranças. Nossa legislação
fiscal, com todas as suas contradições, é considerada
hoje como bastante descentralizadora pelos padrões
internacionais. Podemos até dizer que nosso sistema
federativo enfraquecido já é, na realidade, uma
confederação mascarada. Como será nossa estrutura
política se for levada a uma descentralização maior, ora
pelo colapso do poder central, ora institucionalizada por
mais mudancismo constitucional? Pensamos nas Cinco
Pragas já no horizonte.
1. Vastas regiões do Brasil, espalhadas num arquipélago
de comunidades distantes uma da outra, perderão o que
tem de modernidade e poderão ingressar em situação
semelhante à “desmodernização” africana. A periferia
das grandes cidades e os excluídos dos “hot spots” das
ínsulas, dos polos de exportação de alta tecnologia e
mão de obra qualificada serão totalmente expelidos do
processo dinâmico de integração competitiva. Muitos
municípios, hoje dependentes das transferências de
recursos federais para sobreviver, irão ficar na poeira ou
desaparecer do mapa.
2. O grande ativo do Brasil moderno, seu mercado
continental integrado, ficará triturado se a Federação
for dividida em estados confederados. Surgirão
impedimentos ao comércio entre estados, como em
experiências anteriores de confederação, tal como no
ensaio primitivo dos Estados Unidos com seus Artigos de
Confederação (1781-89), rapidamente abandonado, ou
como nos novos estados herdeiros da União Soviética. A
trituração do mercado interno vai acelerar a deterioração
da infra-estrutura integrada de comunicações e
transportes por falta de poder central de investimento,
manutenção, planejamento e administração. Surgirão nos
estados confederados padrões diferentes para comércio,
produtos manufaturados ensino e atividade profissional
como formas disfarçadas de autarquia e protecionismo.
3. O esfacelamento do mercado interno e a deterioração
da infra-estrutura de comunicações e transportes serão
somente aspectos isolados num retrocesso que desliga o
interior brasileiro do sistema mundial de conhecimentos,
motor do desenvolvimento da vida moderna. O governo
federal, com suas universidades e agências operando em
múltiplas áreas especializadas, como pesquisa agrícola,
energia elétrica e telecomunicações, apesar de todas suas
deficiências e pobrezas, é o canal mestre de acesso para o
conjunto dos brasileiros aos conhecimentos do mundo
externo. Aos estados e municípios isolados, ligados
frouxamente numa confederação, faltará a capacidade
www.braudel.org.br

técnica
para
procurar e absorver
o que outros lá fora
já sabem ou estão
desenvolvendo.
4. Com os serviços
de saúde pública no
Brasil já em crise,
sua
pauperização,
degradação profissional
e seus problemas
administrativos
crescerão numa época de
ressurgimento de doenças infecciosas até recentemente
consideradas extintas ou contidas, como malária e
colera, e a chegada de novas infecções como a AIDS.
O que profissionais do ramo chamam de sucateamento
dos sistemas de saúde pública choca-se com pressões
demográficas geradas por novas turmas de jovens adultos
chegando à idade madura em que precisam de atenção
médica contínua para cuidar das doenças crônicas.
O descuido de hoje é uma receita para aumentos na
mortalidade adulta. Se os serviços de saúde pública
ficarem espalhados pelo país continental sem canais de
coordenação e acesso aos conhecimentos e informações
do sistema de saúde pública internacional, a ameaça de
maior mortalidade cresce.
5. Urna confederação continental brasileira
produziria diversas espécies de poder local. Algumas
desenvolverão altos níveis de vida cívica. Outras cairão de
novo em mandonismo local tradicional. Especialmente
em territórios afastados, surgirão novas formas de
mandonismo criminoso com recursos financeiros e
tecnológicos superiores aos das autoridades centrais
enfraquecidas, privando-as de direito e capacidade de
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se transforma em um malfadado caixa dois do governo
e da inflação, ao ser obrigado a proteger cumplicidades
culposas entre o Congresso e os governos estaduais de
um lado, e o governo federal de outro.
Podemos definir um novo pacto federativo baseado
no princípio consagrado pela Constituição alemã de que
tudo que puder ser feito pela comunidade menor não deve
ser feito pela comunidade maior; o Estado não deve fazer
o que pode ser de iniciativa da sociedade. O município
pode vir a ser, pela primeira vez na história brasileira,
o grande protagonista do pacto federativo. Para exercer
este papel principal, o município precisa ser dotado de
mais poder tributário e ter mais responsabilidades.
O segundo ponto importante do pacto federativo
seria restringir as funções do Governo Federal à ação
coordenadora e avaliativa, à Justiça, à segurança interna
e externa, à representação diplomática e ao controle da
moeda. A construção da infra- estrutura, sempre cara,
também exige ainda a presença federal, bem como os
investimentos selecionados em ciência e tecnologia,
educação e formação de recursos humanos. Finalmente,
intervenção para proteger cidadãos e suprimir atividades seria tarefa indispensável do governo federal facilitar o
acesso de todos às redes e aos benefícios que emergem
ilícitas.
O argumento aqui é que não existe alternativa viável rapidamente com o processo de globalização.
Perdemos os anos 80. Estamos patinando na década
senão o fortalecimento da União. O que força a confusão
de
90. Para o Brasil comemorar com merecimento seu
inflacionária que vivemos hoje é o uso abusivo das Sete
Torneiras para levar vantagem, que acaba invocando Quinto Centenário e chegar vitorioso ao ano 2000,
as Cinco Pragas citadas acima. A diferença entre precisará ultrapassar grandes barreiras, tão grandes
confederação formal e o sistema federal enfraquecido em quanto mudar de século e de milênio. Da última vez
que estamos caindo hoje é questão de nome e grau. Esta que o fato ocorreu, em 1900, fomos brindados por um
queda não é nem uma necessidade nem uma fatalidade grandioso livro encomendado para o evento, de autoria
do Conde Afonso Celso, intitulado Por que me ufano de
histórica.
Precisamos agora de uma reforma fiscal que fortaleça meu País. Seu mérito consistia em narrar, com nobreza
o governo federal em suas funções básicas. Enormes de estilo, as principais virtudes do país promissor. A
obstáculos políticos bloqueiam a reforma do Estado. primeira delas era a grandeza do território; a segunda,
O corpo de funcionários deteriorou-se ao longo da as belezas naturais; a terceira, as riquezas escondidas
em um país-criança, dotado de
última década, mas ficou
potencialidades inexcedíveis.
forte o suficiente para impedir
Desmodernização,
Hoje, cem anos depois,
sua reestruturação enquanto
deteriorização,
vivemos o extremo oposto de
enfraquecia a função pública
mandonismo
nossa tradicional ciclotimia,
com sua ineficiência e pobreza.
alimentada por duas décadas
A pouca importância que o
Congresso atribui à reforma, oitava prioridade de uma de triunfalismo destemperado, seguido por outra de
lista de problemas permanentes, dá a medida da gravidade insegurança e de perplexidade sem precedentes. Sair
do processo de decomposição da máquina federal, tão da ciclotimia é encontrar o caminho da maioridade e
grande quanto seus baixos salários, seu gigantismo e seus da própria identidade. É também aprender a conviver
com limites e combater o delírio. Discernir com bom
múltiplos deveres sem lastro fiscal.
Outro poder federal importante que exige senso o caminho a seguir. E saber até onde vão as nossas
fortalecimento é o Banco Central, que freqüentemente fraquezas e onde começam os males do mundo.
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5. A saída passa pelo federalismo
Maílson da Nóbrega
A inflação brasileira tem resistido a todos os
tratamentos. Fracassaram a ortodoxia, a heterodoxia,
a acomodação e a ousadia. Erros de diagnóstico e de
implementação? Dificuldades institucionais e falta
de vontade política para ajustar o setor público? O
abrangente estudo de Aspásia Camargo leva à conclusão
de que a resposta está na questão federativa.
Algumas correntes de pensamento buscaram explicar
a crise com o argumento da dívida externa ou do “caráter
financeiro do déficit público”. Tais “explicações” caíram
em desuso por sua insuficiência. Apenas uma minoria
ainda teima em repeti-las. Infelizmente, seu simplismo
deu lugar a outros: a autonomia do Banco Central e o
alongamento “voluntário” da divida pública.
Ninguém tem dúvida sobre a necessidade da
autonomia do Banco Central, nem de que a melhoria
do perfil da dívida interna do setor público contribuiria
para melhorar a gestão da política monetária e o estado
das expectativas da sociedade quanto à solvência do setor
público. Mas, tal qual as “explicações” do passado, essas
novas propostas pecam igualmente pela insuficiência.
Nossos analistas econômicos são dotados, em sua
maioria, do instrumental teórico que os habilita a
construir diagnósticos e formular saídas para o problema
inflacionário. Nem sempre percebem, entretanto,
o ambiente institucional e político em que operam
os gestores da política econômica no Brasil, o qual
responde pelas imensas dificuldades em conduzir planos
de estabilização monetária.
Por isso, alguns são levados a delírios autoritários,
com propostas de imediata “privatização selvagem”
das empresas estatais, “extinção corajosa” de bancos
estaduais e assim por diante. Outros dizem que equilibrar
o orçamento é apenas uma questão de vontade do
presidente da República e de tenacidade do ministro da
Fazenda. Há quem creia que o corte dos gastos pode
ser alcançado com declarações públicas de apoio às
autoridades econômicas.
Também não há dúvida de que é preciso privatizar,
controlar os bancos estaduais, equilibrar o orçamento
e ainda agir sobre o corporativismo cartorial. Alcançar
esses objetivos, essenciais para restaurar o regime fiscal
e o regime monetário, devolver ao governo federal a
capacidade de gerência macroeconômica e viabilizar um
ataque frontal e definitivo à inflação não é uma tarefa que

esteja ao alcance apenas da competência e eventualmente
da bravura do ministro da Fazenda ou da determinação
pessoal do presidente da República.
O estabelecimento das condições objetivas para
estabilizar a moeda no Brasil depende de muito mais do
que dos fatores acima mencionados. Trata-se, afora um
bom diagnóstico, de questão eminentemente política,
isto é, de como adotar as decisões complexas requeridas,
sob uma democracia representativa. E isto, no Brasil,
tem a ver com o federalismo.
O estudo de Aspásia Camargo dá as pistas para
entender o quebra-cabeças. Em uma feliz síntese, ela
afirma que o “nó górdio da crise brasileira reside na
complexidade gerencial das soluções que precisamos
resolver, todas elas diretamente ligadas ao tamanho
do país e às conseqüências político- sociais de sua
continentalidade, marcada, como em todos os
grandes impérios do passado, pela fragmentação, pela
desigualdade e pela heterogeneidade social e política”.
Aí estão a raiz da crise e a explicação para as baixas
condições de governabilidade, esta entendida não como
afirmações públicas de apoio de políticos profissionais ao
presidente da República. Governabilidade é a capacidade
que detém um sistema político de tomar decisões
complexas, sob aceitação social, com eficácia quanto
aos resultados e coerência no tempo. Ingovernabilidade
é, além da ausência desses pré-requisitos, o excesso de
demandas sobre a capacidade do governo de atendê-las.
O sistema político brasileiro beira a ingovernabilidade.
Tem baixa eficiência decisória, em face da excessiva
fragmentação partidária, da ausência de fidelidade
aos programas dos partidos e de uma lei eleitoral
permissiva. E, conforme Aspásia, um caso único de
“subdesenvolvimento partidário”, em escala comparativa
com outros países, inclusive os da América Latina. E
impossível formar maiorias estáveis para governar e
adotar as decisões complexas requeridas pela crise.
Entre essas decisões avultam as reformas
constitucionais destinadas a restabelecer a viabilidade
financeira da União, destruída pela desastrada partilha
de recursos entre as três esferas de governo, efetuada ao
longo de várias emendas constitucionais (1979,1983 e
1986) e levada ao paroxismo com a Constituição de 1988.
Essas mudanças acarretaram severas perdas de receita
do governo federal em favor dos estados e municípios
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e aumento das despesas a nível central. Criou-se um
déficit estrutural no Tesouro Nacional, que vem sendo
enfrentado mediante o uso de medidas artificiais e de
caráter temporário, que terminam por agravar ainda mais
a já aguda crise fiscal. Cerca de 90 por cento das receitas
do governo federal devem ser compulsoriamente gastos,
uma rigidez orçamentária dificilmente encontrável em
outros países.
O cerne das dificuldades está justamente nessa
situação. A paralisia decisória é a conseqüência do atual
quadro político e federativo. Conforme diz Aspásia,
“aos estados e municípios interessa obter um máximo
de recursos e um mínimo de encargos”. O parlamentar
federal, por outro lado, é no dizer insuspeito do deputado
Nelson Jobim, um “despachante” dos interesses dos
estados e municípios e não um representante da vontade
geral da Nação. Além de terem contribuído para
empobrecer a União, os membros do Congresso pioram

anualmente o orçamento mediante emendas de interesse
exclusivamente local e de discutível justificativa diante
da crise.
A proposta de Aspásia Camargo de um pacto federativo
é a saída. No fundo, é uma questão de poder. Trata-se
de rever o acesso aos recursos políticos, redefinindo
o federalismo. Na dimensão política, redistribuir as
cadeiras na Câmara para mitigar os desequilíbrios
do momento. Na dimensão fiscal, redefinir receitas e
encargos entre a União, os estados e os municípios. Ao
lado disso, garantir a descentralização e assim diminuir
o poder da burocracia, erradicar o corporativismo e o
oportunismo e reduzir o potencial de corrupção.
A reforma das leis eleitoral e partidária é necessária
para assegurar o mínimo de eficiência decisória no
Congresso. Mas sem o pacto federativo será muito difícil
estabelecer as condições para estabilizar a moeda, voltar
a crescer, reduzir a pobreza e consolidar a democracia.

Inflação e governabilidade

Juan de Onis

Quando se fala em “hiperinflação e governabilidade”,
procurando fazer uma análise comparativa entre Brasil
e Rússia, é preciso antes de mais nada eliminar a
imprecisão dos termos. Embora a “hiperinflação” possa
advir um dia, não é isso o que está acontecendo no Brasil.
O colapso monetário, que caracteriza a hiperinflação,
tem sido evitado pela indexação. (Onde a hiperinflação
parece estar a solto é na Sérvia.) O problema brasileiro
não é a hiperinflação, que é terminal, mas uma inflação
crônica, inercial. Portanto, o tom de catastrofismo
que se encontra nas referências históricas à experiência
hiperinflacionária do passado não é útil para enfocar
com nitidez o problema.
A inflação brasileira é controlável por remédios
ortodoxos bem conhecidos, que foram aplicados
com sucesso anteriormente no Brasil (Campos Sales,
Bulhões-Campos) e esses exemplos deveriam receber
mais atenção do que estão tendo agora. Esses remédios,
ou semelhantes, não foram aplicados agora diante da
inflação crescente por motivos políticos e/ou ideológicos
que produzem um governo incompetente. Isso vem
do tempo das manobras de Delfim Neto, no período
final do regime militar, mas os enganos mais danosos
ocorreram durante a coabitação de Sarney-UlissesPMDB-PFL, com a sucessão dos ministros FunaroBresser- Mailson vestindo suas desculpas com erudição
especiosa. O eleitorado entendeu isso com clareza e

protestou — colocando Collor e Lula no segundo turno
—, mas a classe política, com raras exceções, não mudou
seu comportamento voraz e egoísta de profissionais do
aparato. A questão fundamental da ‘governabilidode”,
portanto, tem de ser colocada com clareza. Significa esse
conceito que a formação histórica do Brasil produziu
deficiências intrinsecas, de natureza social e cultural, que
impedem o adoção de políticas econômicas que possam
controlar a inflação e estimular o trabalho produtivo
e o uso eficiente do capital? Nesse caso, o Brasil
é”ingovernável” como nação em sua formo presente e
está sujeita à fragmentação política e à desintegração
social.
Mas se “governabiiidade” significa algo semelhante
a uma definição do que é necessário no Brasil
contemporâneo para o surgimento de uma comunidade
politica coerente e legítima, baseada nas Forças políticas
e sociais existentes, que fornecerão soluções para
problemas que todos reconhecem (emprego, crime,
educação, saúde, corrupção etc), então a análise se
torna menos misteriosa e mais especifico e particular
às condições que precisam ser enfrentadas no Brasil.
Dessas, a mais essencial é claramente a “competência
do regime”, mediante a combinação de instituições
centrais e administração local descentralizada que seio
considerada a mais prática.
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Nesse último sentido de governabilidade, não estou
convencido de que a comparação com as condições no
Rússia seja particularmente relevante para o Brasil, dados
as enormes diferenças históricas, políticas e culturais
entre os dois países. No meu entender, o que parece
mais pertinente para a situação brasileira é a revolto do
eleitorado da Itália contra o corrupção politicnmente
institucionalizada, ou as recentes experiências inovadoras
no México, no Chile e na Argentina, com reformas
econômicas e sociais em contextos culturais e políticos
que são suficientemente semelhantes aos do Brasil para
fornecer exemplos de modos de governar que podem ser
aplicados ao país.
Na minha opinião, a questão mais fundamental
levantada pela confusão brasileira é o seguinte: por que
o Brasil não aprende com a experiência? Parece haver
uma disfunção sistemática que se manifesta numa
incapacidade de desenvolvera partir do experiência um
modelo adequado do mundo e uma capacidade de operar
dentro desse ambiente percebido de uma forma que
atinja condições para a sobrevivência e a reprodução.

O fracasso do Brasil em extrair informações úteis
de sua situação parece ser o motivo de sua persistência
nos mesmos erros. Em biologia, todos os sistemas
vivos dependem de constantes feedbacks que adaptam
as respostas do organismo à vida circundante. A atual
“cultura” política do Brasil parece aceitar somente
feedbacks que reforçam o comportamento não
adaptativo.
Por que acontece isso? No Brasil, existem claramente
grupos de interesse que se beneficiam com o perpetuação
de uma percepção distorcida de condições que precisam
ser reconhecidas como contrários ao interesse público.
Essas distorções são reforçadas por conexões inadequadas
a idéias abstratos (justiça social, nacionalismo etc)
que precisam ser adoptadas àrealidade, não impostas
ideologicamente. Em conseqüência, a resposta a
situações objetivas, desordem fiscal, investimentos
ineficazes, corrupção etc) é cronicamente inadequada.
Na ausência de soluções, há um sentimento repetido de
fracasso, mas não se tiram lições sensatos. Isso é o que
preciso ser enfrentado de frente.

Primo rico, primo pobre?
O crescimento desigual das regiões e estados brasileiros
é uma característica presente na economia nacional desde
os tempos coloniais. Sua evolução produziu-se através
de uma sucessão de ciclos que foram se deslocando
espacialmente — açúcar no Nordeste, ouro em Minas,
café no Sudeste — para chegar à industrialização centrada
em São Paulo, no século XX. Nos grandes debates que
precederam a criação da SUDENE a intelligentzia
nordestina adotou a tese, hoje de novo em evidência, de
que o protecionismo industrial penalizou o Nordeste e
beneficiou o Centro-Sul, principalmente São Paulo. Por
outro lado, estendeu-se de Norte a Sul a crítica de que as
oligarquias nordestinas sobreviviam às custas das verbas
do DNOCS e da “indústria da seca”, prolongando assim
os processos feudais de exploração da terra.
Tendo em consideração que do ponto de vista da
Nova Federação o Nordeste continua a ser “a região
problema”, necessitando ainda de infra-estrutura e de
recursos especiais para ativara economia e combatera
pobreza, é importante fazer um balanço dos progressos
alcançados e das correções a serem introduzidas para
institucionalizar um uso mais racional dos incentivos e
subsídios, não apenas para o Nordeste, mas para todas
as regiões. As avaliações hoje disponíveis nos permitem
afirmar que a massa de investimentos realizados alterou
o perfil da região e introduziu ganhos importantes na
www.braudel.org.br

dinâmica de sua economia e que os aspectos negativos,
tais como o desperdício e a ausência de seletividade, não
foram privativos do Nordeste. Todas as outras regiões
padeceram do mesmo mal.
A partir de 1959, criou-se um sistema abrangente
de incentivos fiscais para a região. No imaginário
político da elite brasileira, essa política de incentivos foi
interpretada como se os nordestinos vivessem às custas
de uma régia mesada, financiada pelo “primo rico” do
Sul. Os dados da Receita Federal nos indicam, porém,
uma realidade um pouco diferente. A renúncia fiscal se
limita, de fato, a 1,1% do PIB e não ultrapassa 17,8%
da receita de impostos. No conjunto dos incentivos
fiscais regionalizados cabe ao Sudeste 45,8%, ao Norte
38,8%, ao Nordeste 9,6%, ao Sul 4,8% e ao CentroOeste 1,0%. Sem esquecer que a maioria dos incentivos
do Norte beneficia empresas do Sudeste e que muitos
oligopólios que recebem incentivos no Nordeste têm a
mesma origem.
O Nordeste brasileiro tem como principal fonte de
receita as dotações provenientes do Orçamento da União,
que os redistribui do Sudeste para o Norte e o Nordeste.
Os Fundos de Participação são fontes importantes de
transferência de uma região para outra. Enquanto houve
prosperidade, transferências de diferentes naturezas
eram vistas como uma contribuição normal, ou, na pior
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das hipóteses, como um mal necessário. Com a crise do
modelo desenvolvimentista, parece que todas as regiões e
estados brasileiros se dispõem a organizar contabilidade
própria, para saber o que estão perdendo e o que estão
ganhando.
Na contabilidade nordestina, no entanto, existe
uma “dívida histórica” que é o colonialismo interno,
semelhante às transferências de recursos que se
realizaram do Brasil para Inglaterra e Portugal. Através
do confisco cambial, foram apropriados os saldos das
exportações nordestinas, por meio de dólares trocados
por cruzeiros desvalorizados, que em alguns períodos
podem ter se reduzido a 25% do valor real. Essa
diferença, que resume 34 anos de uma sangria que pode
ter alcançado 1 a 2 bilhões de dólares, foi sustada pelo
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presidente Castelo Branco. A quantia teve a finalidade
nobre de subsidiar a importação de bens de capital
para estimulara industrialização de outra região. Outro
fator de desequilíbrio é que o Nordeste exporta a preços
internacionalmente competitivos e compra produtos
industrializados do Centro-Sul a preços protegidos por
altas tarifas. Seu saldo na balança comercial coexiste com
o déficit no comércio por vias internas.
Os críticos do colonialismo interno são, no entanto,
os primeiros a reconhecer que a região precisa extirpar
do poder suas velhas elites. E que muitos dos recursos
mobilizados em favor da região foram desviados e mal
empregados, como ocorreu também nas grandes e nas
pequenas obras do Sul, ligadas a máquinas políticas e a
campanhas eleitorais. (A. C.)
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