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Em 2010, ano em que a economia brasileira conheceu uma 

atípica taxa de crescimento de 7,5%, Lula saudou este resul-

tado como o início de uma nova era, prevendo que o país 

permaneceria nessa trajetória por muitos e muitos anos, 

graças à política econômica implementada em seu governo. 

Quatro anos depois, em 2014, o Brasil mergulhou numa pro-

funda crise econômica, colhendo uma das maiores recessões 

de sua história, com o PIB encolhendo mais de 8% até o ano 

de 2016 e amargando uma taxa de desemprego de 13% da 

força de trabalho, com a taxa de subutilização da mão de 

obra atingindo 25% de seu total. De lá para cá, o país tem se 

mantido num quadro de estagnação, com o medíocre cresci-

mento de 1,1% registrado em 2017 e 2018, sem conseguir 

deixar para trás o fantasma do elevado nível de desemprego 

e do baixo crescimento. É essa história, bem como a análise 

de seus fatos, que se procura contar e fazer neste livro.

Neste livro busca-se analisar as 
causas que teriam conduzido a 
economia brasileira à desacelera-
ção do crescimento e ao inferno da 
recessão e da estagnação no perío-
do de 2011-2018. O retorno à traje-
tória de baixo crescimento que 
marcou o período de 1980-2003, 
interrompido no mandato do 
governo Lula da Silva (2003-2010), 
explica-se, em boa medida, pelo 
fato de não se ter aproveitado, 
como se procura demonstrar, as 
oportunidades surgidas no quadro 
de bonança internacional de 2003-
-2008 que criaram condições para a 
realização das reformas necessárias 
para cimentar as bases de um 
processo de crescimento mais 
sustentável.

Quando essas condições come-
çaram a se esvanecer, primeiro com 
a crise do subprime de 2007-2009 e 
depois com a crise da dívida sobe-
rana europeia, a partir de 2010, o 
Brasil, tendo perdido novamente 
essa oportunidade, com o governo 
e a política econômica inebriados 
com a bonança deste quadro, 
apostando em sua continuidade, 
não conseguiu evitar o reingresso 
da economia numa trajetória de 
desaceleração, que terminou 
desembocando na recessão de 
2014-2016, seguida da estagnação 
ocorrida em 2017-2018 e que se 
mantinha firme na primeira 
metade do ano de 2019.
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Introdução

Este trabalho analisa a política econômica implementada no Brasil 
no período de 2011-2018, bem como os resultados com ela colhidos. 
Não mais que isso. Embora nele se dedique algum espaço para relatar 
diversos crimes cometidos contra a administração pública pelos prin-
cipais agentes – públicos e privados – envolvidos neste processo, bem 
como as denúncias, investigações e prisões que ocorreram com os 
mesmos, isso só é feito para entender como estes afetaram a condução 
da política econômica e a própria situação da economia, não podendo 
ser confundido com um romance policial. Mais especificamente, seu 
principal objetivo é o de avaliar a razão de dois projetos econômicos 
em tese distintos – da esquerda e da direita – terem produzido resul-
tados tão desastrosos para a economia do País e terem conseguido 
lançá-lo no inferno da recessão e da estagnação, a partir de 2014, no 
qual permanecia até 2018, sem saber quando dele escaparia.

Dois governos se revezaram neste período no seu comando: 1) o 
de Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores (PT), entre 2011 e 12 
de maio de 2016, quando foi temporariamente afastada do cargo, no 
segundo mandato (2015-2018), com a aprovação pelo Senado Federal 
da abertura do pedido de seu impeachment, até a conclusão do processo 
no dia 31 de agosto, que confirmaria a perda de seu mandato; 2) o 
de Michel Temer, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
(PMDB) que, como vice-presidente, assumiu interinamente o governo 
em maio e, de forma definitiva, com a cassação do mandato de Dilma, 
mantendo-se na presidência até 31 de dezembro de 2018. Neste 
período, foi alvo de três denúncias de corrupção apresentadas pela 
Procuradoria Geral da República (PGR) junto ao Supremo Tribunal 
Federal (STF), tendo sido negada. pelo Congresso Nacional, a autori-
zação para a investigação das duas primeiras, o que não impediu que 
a política econômica se mantivesse paralisada, refém do desfecho e 
consequências destes episódios.

Ambos os governos se defrontaram, portanto, não apenas com difi-
culdades no campo econômico, com projetos distintos, mas também no 
campo político, dardejados por seguidas denúncias de corrupção e de 
má administração dos recursos públicos, mantendo permanentemente 
desestabilizadas as expectativas dos agentes econômicos sobre o futuro 
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da economia e inoperante a política econômica. Essa, balizada em teses 
exóticas sobre as condições do crescimento, originadas ora da corrente 
da esquerda, ora da direita, e tensionada por estes eventos políticos, 
terminou produzindo, neste período, um dos piores resultados de toda 
a história econômica brasileira.

No governo Dilma, o PIB encolheu 8,1% no período de 2014-2016, 
com uma queda do PIB per capita de 10,4%, de acordo com as revisões 
estatísticas realizadas pelo IBGE. Foram 11 trimestres de recessão, a 
qual passou a ocupar o posto de segunda maior da história mais recente 
do País, só perdendo para a de 1981-1983 que, apesar de mais breve em 
termos de duração – nove trimestres – provocou um encolhimento do 
PIB de 8,5% e de 13,2% do PIB per capita.1 Não são números que um 
governante gostaria de ver inscritos em sua biografia.

Recessões prolongadas e profundas não são comuns na história 
republicana do País. De acordo com um estudo de Gonçalves (2010), 
que elaborou um Índice de Desempenho Presidencial (IDP), apenas em 
dois mandatos presidenciais foram registrados dois anos consecutivos 
de recessão: no de Floriano Peixoto (1891-1894), em 1892-3, quando 
o PIB desabou, com queda de 11,2% e 12,8%, respectivamente; e no 
de Getúlio Vargas, no primeiro governo, quando caiu 2,1%, em 1930, 
e 3,3%, em 1931. O primeiro sofreu os efeitos da política do “encilha-
mento” do então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, e defrontou-se com 
uma grave crise política, alimentada por diversos conflitos internos. O 
segundo, com a grande depressão, iniciada em 1929, e também com a 
crise política desencadeada com a Revolução de 1930.

Em termos de profundidade da crise, o de Floriano Peixoto 
continua imbatível, em seus quatro anos de governo, com média 
negativa anual de 7,5%, ainda de acordo com Gonçalves, seguido por 
Fernando Collor de Mello (1990-1992), com -1,3%. Dilma conseguiu 
bater o primeiro recorde ou, no mínimo, igualá-lo – o de dois anos 
consecutivos de recessão –, e, se se considerar apenas o período de 
2015-2016, de seu segundo mandato, destronar Collor do segundo 
lugar, em se tratando de desempenho econômico.

Tal situação era impensável em 2010, quando o então presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva saudava o crescimento do ano, de 7,5%, como 
o início de um espetáculo que iria permanecer por muito tempo, consi-
derando que o Brasil conseguira construir fundamentos econômicos 

1 Cálculos da LCA Consultores.
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sólidos para lhe dar sustentação. Nada mais distante da realidade, 
embora vários economistas de esquerda, em especial os que partici-
param do governo, tenham deixado se enganar com essa possibilidade.2

Na verdade, Lula entregou para Dilma um País com vários problemas 
estruturais na economia e com não poucas fricções na arquitetura do 
modelo de estabilização, assentado no tripé macroeconômico, com o 
qual se comprometera, causadas pelo atípico crescimento de 2010. Essas 
fricções indicavam a necessidade de correções, caso o governo continu-
asse a manter o acordo selado com o capital ainda em 2002, em parti-
cular com o capital financeiro. Além disso, transferiu-lhe, como herança, 
um câmbio excessivamente valorizado, que vinha sendo manejado como 
instrumento de combate à inflação, e que se transformaria no coveiro 
da indústria nacional. Tudo isso, em meio a uma crise mundial que 
começava a emitir sinais de agravamento com a eclosão da crise da 
dívida soberana europeia, após a forte recuperação ocorrida em 2010 
como resultado da política econômica implementada pelos países desen-
volvidos em reação ao dilúvio provocado pela tormenta do subprime.

Lula conseguiu, de fato, durante os oito anos de seu governo 
(2003-2010) que a economia crescesse a uma taxa anual de 4%, mas 
não realizou, para isso, nenhuma reforma estrutural relevante, nem 
mesmo para ampliar os seus limites e dar maior consistência ao seu 
projeto de inclusão social.3 O crescimento, neste caso, teria vindo 
praticamente “de graça”, como resultado da bonança da economia 
mundial, que se expandiu à taxa de 5% ao ano entre 2003-2008, e 
também do espetacular crescimento da China, a taxas superiores a 
10%, que catapultou os preços das commodities, expandiu as reservas 
externas do País, permitindo-lhe formar um colchão protetor contra 
as crises externas e reduzir seu grau de vulnerabilidade, e, também 
importante, fortaleceu as finanças do Estado, em consequência do 
crescimento, dando-lhe condições de implementar programas de 
redistribuição de renda.

2 Assim como outros economistas (vide, por exemplo, Filgueiras e Gonçalves, 2012; 
Paulani, 2003), chamei a atenção em vários trabalhos para as bases frágeis em que se 
assentava o projeto de Lula de “crescimento com inclusão”, especialmente em meu livro 
“Política econômica, estagnação e crise mundial: Brasil, 1980-2010”, de 2012.
3 A rigor, apenas duas reformas microeconômicas relevantes para a economia podem ser 
atribuídas a seu governo: a regulamentação do crédito consignado, em 2003, e a Lei de 
Falências, em 2005. A reforma tributária de 2003 não passou de uma reforma orientada 
para a questão do ajuste fiscal, assim como a da previdência foi realizada para retirar 
vantagens dos servidores públicos.
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Quando estes fatores positivos começaram a se esvanecer, primeiro 
com a crise do subprime de 2007-2009, Lula implementou uma política 
anticíclica em 2009-2010, que deu certo em mitigar os seus efeitos e 
recuperar rapidamente o crescimento, mas a crise da dívida soberana 
europeia e, posteriormente, a reorientação do modelo de desenvol-
vimento chinês, que reduziu a demanda por commodities, provocando 
quedas consideráveis em seus preços, desvelaram as bases frágeis em 
que se assentava a promessa de um espetáculo do crescimento. 

Dilma assumiu, assim, num quadro altamente desfavorável em 
que, para ser bem-sucedida, teria ou de romper os laços com o capital, 
abrindo caminhos para a realização de reformas mais importantes, ou 
calibrar adequadamente os compromissos assumidos com a preser-
vação do modelo ortodoxo do tripé macroeconômico para os objetivos 
do crescimento. Tal como Lula, não fez nem uma nem outra coisa e, 
ao procurar sustentar o crescimento com políticas econômicas alterna-
tivas equivocadas, aumentou a erosão das bases do tripé macroeconô-
mico, lançando o País numa grande regressão econômica, tendo, ao 
final, de render-se à ortodoxia para tentar recuperar a confiança e o 
apoio do capital ao seu governo. A política econômica implementada, a 
partir daí se encarregaria, pela sua natureza, de torná-la forte candidata 
aos recordes negativos que a sua administração colheu em termos de 
desempenho econômico.

Um dos objetivos deste trabalho consiste em procurar compre-
ender a razão e os motivos pelos quais o cenário mirífico desenhado 
por Lula em 2010 rapidamente se desfez e conduziu o Brasil para uma 
das maiores crises de sua história. Entender isso parece fundamental 
para desfazer os mitos e crenças que foram criados em relação à política 
econômica implementada como redentora do País e como capaz de 
abrir as portas do paraíso para o crescimento econômico, combinado 
com o projeto de inclusão social.

Isso porque, se é inegável que se avançou consideravelmente no 
processo de redução da pobreza com as políticas sociais adotadas e, 
em menor grau, das desigualdades, o mesmo não se pode dizer em 
relação ao crescimento econômico, essencial para dar sustentação a 
este projeto e para torná-lo sustentável no tempo. Políticas de redis-
tribuição envolvem custos e quando deles se exime as camadas mais 
ricas da sociedade, como foi feito durante os governos Lula e Dilma, 
dado o acordo selado com as classes dominantes, aquelas passam a 
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depender exclusivamente do crescimento econômico e de um Estado 
com finanças fortalecidas capaz de bancar boa parte destes custos. 

Como as bases do crescimento não foram devidamente cimentadas 
com a realização de reformas estruturais, enquanto os ventos favorá-
veis da economia internacional sopraram a seu favor, propiciando ao 
Estado condições de seguir em frente com a política de inclusão, o 
cenário desenhado por Lula parecia uma realidade e a política econô-
mica exemplar. Quando, no entanto, estes ventos começaram a perder 
força, levando a economia à desaceleração e à estagnação, com conse-
quente queda das receitas, o Estado perdeu a condição de sustentar 
essa política, sem que, para isso, provocasse rachaduras na arquitetura 
do modelo neoliberal, do qual não se divorciara, tendo, ao sofrer vetos 
do capital, e sem apoio político suficiente, de render-se novamente à 
política ortodoxa e começar a fechar as portas do paraíso para os exclu-
ídos do sistema.

Tendo herdado uma economia em frangalhos e se apoiado na 
mesma política ortodoxa deslanchada desde o início do segundo 
mandato de Dilma Rousseff, o governo Temer, enfrentando também 
crescentes denúncias de corrupção tanto de seus principais quadros 
como do próprio presidente, conseguiu colher resultados menos desfa-
voráveis, embora não como resultado da política econômica implemen-
tada e nem na dimensão prometida, mudando apenas a situação do País 
de um quadro de recessão para o de estagnação.

No governo Temer (2016-2018) a economia saiu do estado de 
torpor em que se encontrava, devido: i) à melhoria das expectativas 
ocorrida com o afastamento de Dilma; ii) ao fato da economia se encon-
trar com sua base fortemente deprimida; e iii) à promessa vendida 
inicialmente pelo novo governo de que se comprometeria com uma 
série de reformas estruturais necessárias para a retomada do cresci-
mento econômico em bases sustentáveis.

Apoiado, no entanto, na mesma estratégia de política econômica, 
de cunho ortodoxo, que vinha sendo implementada no governo Dilma 
desde o início de seu segundo mandato, Temer viu progressivamente 
se enfraquecer, politicamente, sua promessa de realização de reformas, 
à medida que os principais quadros de seu governo se viram envol-
vidos – e alguns mesmo presos – em episódios de corrupção, com o 
próprio presidente recebendo três denúncias pela Procuradoria Geral 
da República (PGR) no mesmo sentido. Já limitada pela sua arquite-
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tura ortodoxa na solução dos problemas da economia, a política econô-
mica viu, assim, frustrarem-se as reformas mais importantes com que 
contava para o objetivo do ajuste fiscal e do crescimento, rendendo-se 
imobilizada no cenário de turbulência política e econômica que conti-
nuou pairando sobre o País até o final de 2018.

Tendo assumido com a promessa de retomada do crescimento, 
vital até mesmo para o seu objetivo inicial de concorrer às eleições 
presidenciais de 2018, o governo Temer, neste quadro, viu este objetivo 
se frustrar e conseguiu apenas deslocar o País do quadro de recessão 
para o de estagnação: em 2017, o PIB cresceria apenas 1,1%, a mesma 
taxa que seria registrada no ano seguinte, em 2018. Com o resultado 
deste último ano, a economia brasileira estava produzindo pratica-
mente o mesmo que em 2012 e abaixo 5,1% de seu pico atingido no 
primeiro trimestre de 2014. E, em termos do PIB per capita, 9% abaixo 
do patamar deste mesmo período. Uma tragédia para um país que não 
cresce de forma mais sustentada desde a década de 1980, marcado por 
gritantes desigualdades sociais e elevados níveis de pobreza da popu-
lação, com uma taxa de desemprego superior a 20% da população 
economicamente ativa, se considerado o emprego precário.  

Para realizar essa análise, o trabalho, além dessa introdução, se 
encontra organizado em quatro capítulos.

No primeiro capítulo, faz uma análise da política econômica imple-
mentada no período 2011-2014, considerando-a em três momentos 
distintos. O primeiro, que cobre o primeiro semestre de 2011, revela 
uma política econômica perfeitamente identificada com a ortodoxia, 
procurando corrigir as fricções provocadas nas bases do tripé macro-
econômico, com a adoção de medidas de conteúdo recessivo para 
combater a inflação – elevação da taxa de juros, contenção do crédito, 
corte de gastos públicos etc. – e recompor a meta cheia do superávit 
primário.

O segundo, que vai de agosto de 2011 a 2013, mostra uma política 
econômica se distanciando da ortodoxia, mas sem romper os laços 
com as regras do capital, e lançando-se, arrojadamente, na busca do 
crescimento econômico, mas sem realizar nenhuma reforma estru-
tural, apenas apoiada em um conjunto de ideias que deram origem a 
um modelo que ficou conhecido como Nova Matriz Econômica (NME), 
erigido para essa finalidade.

Estruturado em bases falhas, e sem ter contado com o apoio do 
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setor produtivo para o qual estava principalmente voltado, o modelo 
muito rapidamente apresentaria problemas, substituindo o que antes 
aparecia apenas como fricções no tripé macroeconômico por racha-
duras crescentes em suas bases, com a política econômica perdendo 
legitimidade ante uma burguesia unificada. Tendo minado as bases 
do tripé e não sendo bem-sucedida com o modelo da Nova Matriz, a 
política econômica passará a adotar, a partir daí uma estratégia de sobre-
vivência, com o objetivo de garantir a reeleição da presidente Dilma 
Rousseff em 2014.

O terceiro período, que vai da segunda metade de 2013 a 2014, 
analisa as medidas que foram adotadas nessa estratégia de sobrevi-
vência, bem como suas consequências para o modelo de estabilização, 
procurando mostrar que, embora bem-sucedida em seu objetivo de 
reeleição da presidente, conseguiu, com a geração de resultados danosos 
para as variáveis centrais da economia – em termos de inflação, contas 
públicas, contas externas etc. -, atrair a oposição ainda maior de outros 
setores, como a classe média tradicional, que se juntaram à burguesia 
unificada. Acuada e sofrendo crescentes vetos à sua política, a presi-
dente, depois de reeleita, recuaria em suas promessas de campanha e 
terminaria entregando o comando da economia para a ortodoxia, com 
o objetivo de reconquistar o apoio do capital, mesmo que, para isso, 
tivesse de sacrificar as políticas de inclusão que tanto ela como Lula 
defenderam.

No segundo capítulo procura-se fazer uma comparação da política 
econômica dos governos Lula e Dilma, visando identificar seus pontos 
em comum e as razões de seu insucesso em atingir o objetivo de conci-
liar um processo de crescimento consistente com inclusão sustentável 
no tempo.

Pela análise realizada, considera que a opção feita por ambos de 
evitar confrontos com o capital, particularmente o do ramo financeiro, 
e comprometer-se em respeitar as regras do tripé macroeconômico, 
bloqueou, de saída, os caminhos do crescimento, dada a arquitetura 
deste modelo, a menos que fossem realizadas reformas estruturais 
para ampliar seus limites, o que não aconteceu. Além disso, dado o 
pacto estabelecido com as classes dominantes, as grandes rendas foram 
excluídas dos custos da política redistributiva contemplada no projeto 
de governo, cabendo, assim, ao Estado bancar boa parte destes custos. 
Ora, nessas condições a política de inclusão passou a depender exclu-
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sivamente do crescimento econômico para manter o Estado em condi-
ções de dar-lhe continuidade, mas muito pouco se fez para garanti-lo.

Por isso, enquanto a bonança da economia internacional e o espe-
tacular crescimento da China derramaram efeitos benéficos sobre o 
Brasil, foi possível, ao Estado, patrocinar várias políticas que favore-
ceram a população mais pobre e os excluídos do sistema. Quando 
essas condições esvaneceram, especialmente a partir de 2010, e a crise 
econômica começou a se instalar no País, o Estado perdeu as condições 
de continuar levando à frente este projeto de inclusão, diante do enfra-
quecimento de suas fontes de financiamento.

A tentativa desesperada de Dilma de retornar à trajetória de cres-
cimento a partir de agosto de 2011, em face dessa nova realidade, em 
meio à crise mundial que avançava e sem contar com bases consistentes 
para este objetivo, já que também não realizou nenhuma reforma 
importante para essa finalidade, terminou ampliando as fendas do tripé 
macroeconômico, sem ter conseguido sucesso no objetivo do cresci-
mento econômico com o modelo da Nova Matriz, por que fundado em 
bases teóricas exóticas. Acuada, e sem apoio à sua política econômica, 
terminou rendendo-se à ortodoxia para promover um ajuste recessivo 
da economia em 2015.

O terceiro capítulo analisa a política econômica ortodoxa imple-
mentada em 2015, com o objetivo de recompor as bases do tripé macro-
econômico e promover o ajuste cíclico da economia, recolocando em 
seu lugar as variáveis centrais da economia – câmbio, inflação etc. – e 
resgatando o papel do Estado como produtor de superávits primários 
para cumprir sua função, de acordo com as ordens emanadas do novo 
consenso macroeconômico, de preservar e garantir o pagamento de 
juros da riqueza financeira para não colocar em risco a estabilidade 
macroeconômica.

Uma política que, no entanto, colherá, pela sua natureza, resul-
tados bem diferentes dos pretendidos. Além de seu conteúdo alta-
mente recessivo, que destrói as bases da tributação e, portando, das 
fontes de financiamento do Estado, remando contra o ajuste fiscal – o 
que a ortodoxia ignora -, uma crise política de grandes proporções, 
alimentada pelo crescente enfraquecimento político da presidente, 
que prometeu muito na campanha, mas não cumpriu, pelo avanço das 
investigações da Operação Lava Jato, envolvendo também membros do 
governo, e por um Congresso hostil aos seus projetos, impediram que 
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aquele andasse como se pretendia.  Não poderia, por isso, gerar bons 
resultados.

Por todas essas razões, o ajuste de 2015 se traduzirá em desequi-
líbrios ainda mais acentuados da economia, com a inflação superando 
a casa dos dois dígitos (10,67%), os juros da dívida pública atingindo 
8,46% do PIB, o déficit nominal batendo em 10,34%, um dos maiores 
do mundo, e a relação dívida bruta/PIB aproximando-se de 70%. Junto 
a isso, o produto nacional encolheria 3,5%, o desemprego atingiria mais 
de 9%, com nove milhões de desocupados no País, derrubando a renda 
real dos trabalhadores, enquanto o Estado, sob o controle e comando 
da ortodoxia, daria início à desmontagem de vários programas sociais.

2015 representa, assim, o ano em que a ilusão do projeto do “espe-
táculo do crescimento com inclusão social” chega ao seu fim, subs-
tituindo a visão de um paraíso para as classes menos favorecidas da 
população, que se descortinou com o projeto do presidente Lula, pelo 
inferno da recessão, do desemprego e da miséria, que, tudo indicava, 
deveria perdurar por um bom tempo, como se analisa neste trabalho.

Na parte final deste capítulo, procura-se extrair lições da política 
econômica posta em prática para viabilizar o projeto do governo de 
“crescimento com inclusão”, visando obter subsídios para evitar que 
novas oportunidades para essa finalidade, quando surgirem, não sejam 
novamente perdidas. Infelizmente, o do período 2003-2015, porque 
estruturado em bases inconsistentes e por ter evitado confrontos com o 
capital e perdas para as camadas ricas da sociedade, não passou de uma 
miragem rapidamente desfeita, quando o crescimento perdeu força.

O quarto capítulo é dedicado à análise do período de 2016-2018. 
Apesar da mudança de governo ocorrida em 2016, em virtude do impea-
chment da presidente Dilma Rousseff e a entrada no poder de Michel 
Temer, a política econômica permanecerá, até 2018, com o mesmo 
conteúdo: uma política ortodoxa que, tal como em 2015, perseguirá, 
como prioridade absoluta, o ajuste das contas públicas, acreditando 
ser este uma precondição para o retorno dos investimentos e para a 
retomada do crescimento econômico.

Em um cenário agravado por incertezas políticas e dificuldades 
para a aprovação das propostas de reformas apresentadas, a estratégia 
da política econômica, de cunho recessivo, não conseguirá colher frutos 
favoráveis nem para o ajuste fiscal pretendido, nem para o crescimento, 
provocando, ao contrário, maior erosão das contas públicas, à medida 



Governos Lula, Dilma e Temer: do espetáculo do crescimento 
ao inferno da recessão e da estagnação (2003-2018)

18

que as receitas do governo continuaram despencando, em termos reais, 
e mantendo enfraquecidos os fatores dinâmicos da economia, como o 
consumo, os investimentos e os gastos públicos.

Em 2016, nem mesmo se pode dizer que se tenha contado com 
uma política econômica efetiva. De um lado, a investigação e o julga-
mento do processo de impeachment de Dilma, que se prolongou até 
o mês de agosto, paralisaram as iniciativas que poderiam ter sido 
levadas à frente e, mesmo com a substituição do ministro da Fazenda, 
Joaquim Levy por Nelson Barbosa, no final de 2015, este não dispôs 
de condições e nem de tempo suficiente para elaborar a apresentar um 
plano consistente para o enfrentamento dos problemas da economia 
brasileira. De outro, a interinidade do governo de Temer, a partir do 
mês de maio, limitou a adoção de medidas de política econômica, que 
poderiam ser anuladas, caso o desfecho do processo de impeachment 
fosse favorável a Dilma.

Assumindo, em caráter definitivo, o posto de presidente a partir 
de setembro, o tempo que restou a Temer no ano foi curto para a 
montagem da equipe e para deslanchar a estratégia de ajuste desenhada 
por seu novo ministro da economia, Henrique Meirelles, representante 
do capital financeiro – nacional e internacional - e comprometido com 
o cardápio da ortodoxia. De concreto, neste ano, apenas uma reforma 
seria aprovada, contando com o apoio de um Congresso que se rendeu 
ao novo governo e com a crença que foi criada de que o novo governo 
priorizaria as mesmas para remover os obstáculos do crescimento: a 
do teto dos gastos públicos, por meio da Emenda Constitucional n. 95, 
de 15 de dezembro (EC 95/96), que limitou por 20 anos a correção 
dos gastos primários do governo à inflação do ano. Outra, a reforma 
trabalhista, antiga reivindicação do empresariado, terminou sendo 
encaminhada, como projeto de lei (PL 6.787/16) pelo Executivo para 
apreciação do Congresso Nacional no dia 23 de dezembro deste ano. 
Já a reforma previdenciária tão ansiada pelo mercado e pelos hostes 
governamentais para coroar o ajuste fiscal teve sua apresentação adiada 
para 2017.

Estes movimentos iniciais do governo Temer em direção às 
reformas – o mesmo chegou a se autointitular “senhor das reformas” 
– despertaram o ânimo dos mercados e dos agentes econômicos no 
futuro da economia, projetando melhores condições para o seu desem-
penho em 2017, com apostas de crescimento do PIB que variavam 



Fabrício Augusto de Oliveira

19

entre 0,5% e 1%, o que já constituiria um grande êxito dada a crítica 
situação da economia na época. De fato, essa onda de maior otimismo 
contrapunha-se aos melancólicos resultados colhidos em 2016, quando 
o PIB se contraiu mais 3,3%, o consumo das famílias 3,9% e a formação 
bruta de capital 12,1%. Neste ano, a taxa de investimento da economia, 
que já caíra para 17,8%, em 2015, conheceu uma nova redução de mais 
2,3 pontos percentuais do PIB, fechando o ano em 15,5%, o pior da 
série das contas nacionais iniciada em 1995. 

A possibilidade das reformas do governo Temer continuarem 
avançando em 2017, ampliando os horizontes para a retomada do 
crescimento em 2018, cujas projeções variavam otimistamente entre 
2% e 3%, pressupondo a sua realização, começou a claudicar logo no 
início do ano quando seus principais mosqueteiros – Romero Jucá, 
André Moura, Henrique Alves e Geddel Vieira Lima – começaram 
a ser apeados de seus cargos de ministros e de representantes do 
governo, envolvidos em várias e sérias denúncias de corrupção. Fatal 
para a redução dos já baixos índices de popularidade de Temer, que 
andavam na casa de pouco mais de 10%, tal situação se agravaria, 
ainda mais, em maio, com a delação dos empresário da JBS, Joesley e 
Wesley Batista, que trouxe à tona a gravação de uma conversa mantida 
entre Joesley e Temer, em março, com a famosa frase “Tem de manter 
isso aí, viu?”, que envolvia diretamente o presidente nos esquemas de 
corrupção. A partir daí, as atenções do governo voltaram-se, quase 
que exclusivamente, para se defender das denúncias que passaram a 
ser apresentadas pela Procuradoria Geral da República (PGR) junto 
ao Supremo Tribunal Federal (STF), com os índices de aprovação 
do presidente Temer despencando ainda mais e minando sua legi-
timidade para conseguir aprovar as reformas que pretendia, com 
destaque para previdenciária, com a qual o pensamento ortodoxo 
e o mercado contavam para a realização de um ajuste fiscal mais 
crível e consistente. Apenas a reforma trabalhista encaminhada ao 
Congresso no final de 2016 conseguiu ser aprovada em julho deste 
ano, passando a vigorar a partir de novembro, mas, embora consi-
derada relevante para a ortodoxia, pouca contribuição poderia dar 
para o ajuste.

Do ponto de vista da economia, muito pouco se fez para retirá-la 
do estado de prostração em que se encontrava, à espera de um ajuste 
fiscal que não aconteceu, devido à política econômica esquizofrênica 
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implementada, que continuava derrubando as receitas públicas, e, em 
parte, porque imobilizada pelos sucessivos escândalos políticos. Apenas 
a redução da taxa de juros Selic de 14,25%, do início do governo 
Temer, para 7,5% no final de 2017, propiciada pela queda vertiginosa 
da inflação devido ao fim da correção dos preços monitorados e ao 
ambiente recessivo da economia, mas insuficiente para relançar o cres-
cimento num mundo de incertezas – econômicas e políticas -, e a libe-
ração das contas inativas do FGTS e do PIS/Pasep para seus titulares 
que representaram um injeção de R$ 60 bilhões na economia, dando 
algum impulso ao consumo das famílias, uma receita tipicamente 
keynesiana, podem ser apontadas nessa direção. Mas foi só.

No final de 2017, devido à fraqueza da atividade produtiva, a 
inflação estava reduzida a 2,95%, com as contas externas registrando 
inegáveis melhorias,  garantindo o seu ajustamento: a balança comer-
cial, que acusara um déficit de US$ 4 bilhões em 2014, registrou um 
superávit de US$ 67 bilhões no ano, enquanto o déficit em transações 
correntes praticamente desapareceu, correspondendo a 0,35% do PIB. 
Internamente, no entanto, a situação continuava crítica: o índice de 
desemprego, que se aproximara de 14% no início do ano, recuou para 
11,8% em dezembro, mas retornaria para a casa dos 13% no primeiro 
trimestre de 2018, com mais de 12 milhões de desempregos; nas contas 
públicas, o déficit primário consolidado continuou elevado, no nível 
de 1,7% do PIB, e o déficit nominal em 7,8% - se não o maior, um 
dos maiores do mundo -, devido muito ao custo da dívida de 6,1% do 
PIB. Como resultado, a dívida líquida do setor público fechou o ano 
com o percentual de 51,5% do PIB, e a dívida bruta do governo geral 
na casa de 74%, um nível extremamente elevado – e preocupante – 
para uma economia emergente. O PIB, por sua vez, carente de medidas 
capaz de impulsioná-lo, ainda assim conseguiu ser retirado das trevas 
da recessão, registrando um crescimento de 1,1%, muito como resul-
tado da liberação de recursos das contas inativas do FGTS e do PIS/
Pasep, do pequeno aumento do emprego e, não se pode desconsiderar, 
da queda da inflação e dos efeitos da queda da taxa de juros sobre o 
consumo e o investimento. De qualquer forma, um quadro melancólico 
para um país mergulhado, desde 2014, numa profunda recessão.

Em 2018, apesar de continuar tentando vender a imagem para 
a população de que o seu governo conseguira colocar novamente a 
economia nos “trilhos”, o projeto de Temer de viabilizar-se como candi-
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dato às eleições presidenciais deste ano foram praticamente soterrados 
pelo turbilhão de escândalos políticos surgidos em sua administração 
e pelos insucessos colhidos no campo econômico. Com índices raste-
jantes de popularidades inferiores a 5%, vários processos de investi-
gação pendentes e sem contar com a confiança da sociedade, além de 
ter visto a proposta de reforma previdenciária emperrar no Congresso 
e o desequilíbrio fiscal aumentar, sem perspectiva de solução, seu 
governo, bem como a política econômica implementada, conheceria 
amargas derrotas.

No dia 11 de janeiro, a Standard Poor’s (S&P) rebaixaria a nota de 
crédito do Brasil de “BB” para “BB-, três degraus abaixo do grau de 
investimento, o menor patamar desde 2005. Em fevereiro, no dia 23, 
foi a vez da Fitch seguir o mesmo caminho, cortando-a para o mesmo 
nível (BB-). A justificativa da S&P para o rebaixamento da nota traduzia 
a percepção generalizada sobre a impotência do País de fazer avançar as 
reformas e reduzir o desequilíbrio fiscal: “o Brasil fez progressos mais 
lentos que o esperado para corrigir a deterioração fiscal e o aumento do 
endividamento. [...] os atrasos no avanço das medidas fiscais [...], junta-
mente com perspectivas de políticas incertas após as eleições presiden-
ciais de 2018, refletem pouca eficiência na formulação de políticas pela 
classe política no Brasil”. Não poderia ter sido mais precisa.

O cenário externo, por sua vez, não era nada favorável. A anun-
ciada continuidade da elevação das taxas de juros dos Estados Unidos 
em resposta ao maior aquecimento da economia deste país para conter 
a alta de preços, o que terminou ocorrendo em meados do ano com o 
seu aumento de 1,75% para 2%, somada ao crescimento ainda anêmico 
das economias da Zona do Euro, à desaceleração econômica da China 
e à crise da Argentina, indicavam que não se poderia contar muito com 
as forças da demanda externa para garantir uma taxa de crescimento 
para o Brasil projetada pelo governo, à época, de 3%.

Para agravar este quadro, a greve dos caminhoneiros em protesto 
contra os aumentos seguidos do preço dos combustíveis pela Petrobrás, 
iniciada no dia 21 de maio, paralisaria a economia por duas semanas, 
causando prejuízos irrecuperáveis para a atividade econômica e para o 
desempenho do PIB. Suspensa no dia 31 de maio, como resultado das 
negociações que foram realizadas pelo governo com os líderes dessa cate-
goria, a normalização das atividades econômicas que foram afetadas não 
se daria rapidamente, ampliando os custos e os prejuízos para a economia.
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Os resultados do PIB divulgados pelo IBGE para os dois primeiros 
trimestres do ano foram, assim, desapontadores para o governo que 
continuava apostando em uma taxa de crescimento de 3%: no primeiro 
trimestre em relação ao trimestre anterior, este não passou de 0,4%, 
sendo nulo (0%) no segundo trimestre. No acumulado ao longo do ano 
em relação ao mesmo período do ano anterior, o crescimento do PIB 
foi de 1,2% no primeiro trimestre e de 1,1% no segundo, indicando 
que dificilmente superaria a taxa de 1,1% de 2017, o que terminou 
se confirmando, especialmente pelo fato de estarem previstas para o 
segundo semestre as eleições presidenciais, as quais, pelas incertezas 
que provoca sobre os seus resultados e sobre os rumos da política 
econômica, tendem a afetar negativamente a atividade produtiva. O 
desemprego, por sua vez, vinha se mantendo firme na casa de 13% da 
população economicamente ativa (ou em torno de 25% se se considera 
os empregos precários e sub-remunerados).

À essa altura, com índices de popularidade que continuavam osci-
lando entre 3% e 5%, Temer finalmente acabou se convencendo de 
que não dispunha de cacife para sair como candidato à presidência 
com possibilidade de vitória nas eleições, e abriu mão de aventurar-
se nessa batalha em que fatalmente seria derrotado. Procurou, diante 
disso, reescrever a história de seu mandato com o objetivo de dar-lhe 
cores menos sombrias que a realidade retratava e a preparar-se para 
se defender dos processos que teria de enfrentar com o fim de seu 
governo. Não escapou, contudo, de receber mais uma denúncia feita 
pela PGR junto ao STF, no final de dezembro, conhecido como Inqué-
rito dos Portos, o qual o Congresso não teria tempo para avaliar, mas que 
teria continuidade em 2019, quando não mais contaria com o estatuto 
do foro privilegiado.

Especificamente no campo da economia, o maior erro de Temer 
para o seu projeto político de poder, foi o de acreditar, assim como 
Dilma em 2015, que a receita miraculosa da ortodoxia, na qual não há 
espaços para a população menos favorecida da sociedade – nessa visão, 
os pobres prejudicam a boa gestão da política econômica – e nem para 
o crescimento econômico se este provocar alguma fricção nas variá-
veis centrais da economia e prejudicar as contas públicas, comprome-
tendo a capacidade do Estado de honrar o pagamento dos juros de 
sua dívida, como ensina este pensamento. Com essa crença, levou para 
seu governo, Henrique Meirelles, às do capital financeiro e mestre na 
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arte de ganhar dinheiro, mas com pouca intimidade com as questões 
macroeconômicas, que canalizou toda a sua energia para a realização 
de um ajuste fiscal que, no final, não só se revelou infrutífero, dados 
os efeitos produzidos com a esquizofrenia da política implementada, 
como ainda operou como trava do crescimento. Não poderia dar certo.

Olhando pelo retrovisor, fica difícil acreditar que o otimismo 
imperante no País, em 2010, tenha rapidamente se esfumado e condu-
zido a economia, em tão pouco tempo, para o inferno da recessão e 
da estagnação, com a implementação de políticas econômicas equi-
vocadas, combinadas com uma sucessão interminável de escândalos 
políticos, os quais contribuíram para dificultar e comprometer a 
formulação e implementação de um projeto que, efetivamente, criasse 
as condições para o crescimento sustentado da economia brasileira, 
viabilizando o compromisso com o processo de inclusão social. Mas, 
infelizmente, para a população brasileira, foi o que aconteceu. É essa 
história, bem como a análise de seus fatos, que se procura contar e 
fazer neste trabalho.
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CAPÍTULO 1

 Governo Dilma: nau sem rumo e o fracasso da 
nova matriz econômica (2011-2014)

1. Introdução

O primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff (2011-2014) 
abriu uma nova oportunidade para se dar início à realização das 
reformas estruturais necessárias para o País, incluindo a da reforma 
tributária, de forma a remover não poucos obstáculos que impedem a 
economia brasileira de ingressar numa trajetória de crescimento mais 
sustentado.

Dilma substituiu no comando do País o presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, que havia surfado no boom da economia internacional 
entre 2003-2008. O ex-presidente não havia dado muita importância 
para essas questões no primeiro mandato (2003-2006) e só voltou sua 
atenção para as mesmas a partir do início do segundo (2007-2010), com 
a flexibilização da política fiscal para fazer o lançamento do Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC), com o qual pretendia aumentar 
os investimentos, públicos e privados, ampliar a oferta interna de 
produtos, os níveis de produtividade da economia e reduzir o custo
-Brasil, tornando a produção nacional mais competitiva.

A crise do crédito subprime de 2008-2009, no entanto, comprometeu 
este objetivo e a preocupação da política econômica voltou-se para a 
implementação de uma política anticíclica, incentivando o consumo 
para mitigar os efeitos da crise internacional. Tendo sido bem-sucedida 
neste objetivo, tanto que depois de amargar uma contração do produto 
de 0,2% em 2009, o País conseguiu reverter este quadro e crescer 
7,5% em 2010, o equacionamento das questões estruturais continuou 
pendente e, sem um encaminhamento para sua solução, mantendo o 
crescimento econômico prisioneiro destes problemas.

Este cenário atípico foi considerado, no entanto, por Lula, como se 
o Brasil tivesse conseguido adentrar o paraíso da prosperidade e que ali 
permaneceria para sempre, com ele se repetindo ad aeternum. O “espe-
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táculo do crescimento” que Lula prometera no início de seu governo, 
em 2003, parecia que finalmente começara a acontecer, mas por trás 
deste cenário benigno, em termos de inflação, nível de emprego, contas 
públicas e externas escondiam-se não poucos problemas estruturais 
que teriam de ser enfrentados para torná-lo, de fato, uma realidade.

A verdade, é que o crescimento de 2010, tornado possível pela forte 
política expansionista que vinha sendo implementada, desde 2009, para 
mitigar os efeitos da crise mundial, privilegiando o mercado interno, 
já começara a esbarrar em vários limites estruturais para sua conti-
nuidade, tanto que, já no final do ano, várias medidas restritivas nos 
campos monetário e creditício foram adotadas para conter a escalada 
de preços e o vazamento do crescimento do consumo para o exterior, 
tendo sido mantida em trajetória expansiva apenas a política fiscal por 
se tratar de um ano de eleições.4

De qualquer maneira, com este cenário aparentemente benigno 
e colhendo índices de popularidade recordes, devido a este desem-
penho econômico, Lula conseguiu facilmente eleger, já no primeiro 
turno, sua sucessora, Dilma Rousseff, que, tendo sido sucessiva-
mente, ministra das Minas e Energia (01/01/2003 a 21/06/2005) e 
Chefe da Casa Civil (21/06/2005 a 31/03/2010), assumira a respon-
sabilidade de gerenciar e coordenar o Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC), e foi por ele escolhida para dar continuidade ao 
projeto de seu governo.

Dilma é daquelas escolhas que muitos poucos sabem como, 
quando e porque aconteceu, dada sua condição de neófita no mundo 
político profissional e de desconhecida da maioria da população brasi-
leira. Tendo aderido à luta armada na década de 1960, foi militante 
do Comando de Libertação Nacional (Colina) e da Vanguarda Revo-
lucionária Palmares (VAR-Palmares), sendo presa no início de 1970 e 
cumprido pena por dois anos e meio, até 1972.

Neste ano, mudou-se para Porto Alegre, terra de Carlos Franklin 
Paixão de Araújo, companheiro de militância, com quem viveria por 
mais de 30 anos, tendo ali estudado economia na Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS) e se graduado em 1977. Sua militância 
política passou a ser feita, desde que saiu da prisão, nos estritos marcos 
da legalidade.

Cooperando inicialmente com o extinto partido do Movimento 

4 Para uma análise mais completa dessas medidas, consultar Oliveira (2012).
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Democrático Brasileiro (MDB), filiou-se, posteriormente, ao Partido 
Democrático Trabalhista (PDT), de Leonel Brizola, juntamente com 
Carlos Araújo. Profissionalmente, muito como decorrência dessas 
alianças políticas, foi assessora política da Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Sul na primeira metade da década de 1980; Secre-
tária Municipal da Fazenda, entre 1985 e 1988, da Prefeitura de Porto 
Alegre, na gestão do então prefeito eleito, Alceu Collares; presidente 
da Fundação de Economia e Estatística (FEE), de 1990 a 1993, quando 
Collares se elegeu governador do estado; e Secretária de Minas e 
Energia no mesmo governo, de 1993 a 1994.

Tendo se afastado da política oficial após 1995, retornou à FEE e 
atuou até mesmo como sócia de uma loja de produtos de baixo valor, 
conhecidos como “um e noventa e nove” (R$ 1,99), entre 1995-1996. 
Com o sugestivo nome de Pão & Circo, com apenas 17 meses a loja 
quebrou, fechando as portas em julho de 1996. De acordo com repor-
tagem da revista Istoé Independente, de 2015, de Sérgio Pardellas, falta 
de planejamento, improviso e descaso com a aparência da loja explicam 
a bancarrota. Mas Dilma, ao explicá-la, já no governo, atribuiu essa 
responsabilidade ao câmbio: “Quando a dólar está 1 por 1 e passa para 
2 ou 3 por 1, o microempresário quebra”. Só que o câmbio, na época 
de sua lojinha, ainda no início do Plano Real, oscilou muito pouco e 
não passou de R$ 1.5 

Pouco mais de dois anos após sua experiência como microem-
presária na malsucedida loja, Dilma seria convidada, em 1998, com 
a eleição de Olívio Dutra para governador, para participar de seu 
governo, novamente como Secretária de Minas e Energia.

Pela sua experiência e conhecimento adquiridos no setor de energia 
na secretaria, participou da elaboração do programa de Lula, em 2002, 
o qual terminou nomeando-a ministra das Minas e Energia, em 2003, 
provavelmente por admirar sua firmeza e capacidade de trabalho, Chefe 
da Casa Civil, em 2005, com o afastamento de José Dirceu do cargo, 
devido ao escândalo do processo conhecido como “mensalão”, coorde-
nadora do PAC e, em 2010, sua sucessora presidencial.

Pelo entusiasmo e empolgação com que Lula a apresentou como 
uma figura preparada tecnicamente, embora desconhecida no País, 
enaltecendo sua competência administrativa como “gerente e mãe do 
PAC”, tornou-se, assim, para o bem e para o mal, fiador de sua gestão. 

5 Istoé – Independente, 18/09/2015, edição 2.390. Capturado na internet em 21/02/2016.



Governos Lula, Dilma e Temer: do espetáculo do crescimento 
ao inferno da recessão e da estagnação (2003-2018)

28

Além deste aval técnico e político, sendo formada em economia, não 
seria nada demais esperar que os problemas estruturais da economia 
brasileira estivessem no seu radar, e sua correção começasse, final-
mente, a ser feita, removendo-se os entraves que obstruíam o cresci-
mento econômico em bases mais sólidas e sustentáveis. Não foi isso, no 
entanto, que ocorreu.

À semelhança de Lula, Dilma, em nenhum momento, se dispôs 
a romper com o que Filgueiras & Gonçalves (2007) chamam de 
modelo liberal periférico. Periférico, porque, segundo estes autores 
(p. 22), “[...] estruturado a partir da liberalização das relações econô-
micas internacionais nas esferas comercial, produtiva, tecnológica e 
monetário-financeira; da implementação de reformas no âmbito do 
Estado (em especial na área da Previdência Social) e da privatização 
das empresas estatais, que significa reconfigurar a intervenção estatal 
na economia e na sociedade; e de um processo de desregulação no 
mercado de trabalho, que reforça a exploração do trabalho. [...] Peri-
férico, porque é uma forma específica de realização da doutrina neoli-
beral e da política econômica em um país que ocupa posição subal-
terna no sistema econômico internacional [...]. Por fim, a dinâmica 
macroeconômica do modelo subordina-se à predominância do capital 
financeiro e da lógica financeira”.

Vale notar que, neste modelo, constitui pecado capital impor perdas 
às classes dominantes e mais poderosas da sociedade que são as que de 
fato determinam a política econômica do governo. Por isso, se explica por 
que o governo Lula em nenhum momento ousou propor uma reforma 
tributária que aumentasse os impostos sobre as grandes rendas e o patri-
mônio e, por meio da política monetária de juros estratosféricos, conti-
nuasse garantindo um crescimento significativo da riqueza financeira. 
Suas palavras, a este respeito, de que “os ricos nunca ganharam tanto 
dinheiro como no meu governo” é emblemática dessa situação.

Ora, nessas condições, as políticas de redução das desigualdades 
sociais, decantadas como prioridades em seu governo, encontram 
espaços limitados para prosperar, pois dependentes do crescimento 
econômico, que favorece o aumento dos salários dos trabalhadores, 
contribuindo para este objetivo, e aumenta a arrecadação do Estado, 
que pode bancar, com isso, parte de seus custos, já que deixa imune de 
seu ônus as classes mais ricas. Essas políticas se restringem, assim, ao 
âmbito das classes trabalhadoras e de seus rendimentos, considerando 


