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Quando o economista americano Albert Fishlow está no Brasil, se sente em casa. Há 
quase meio século, dedica-se a estudar o país com lentes apaixonadas, sem abrir mão da 
crítica. Professor emérito da Universidade Columbia, de Nova York, acaba de publicar, 
aos 74 anos, um livro destinado a se tornar a herança intelectual mais preciosa de sua 
longa convivência com os problemas e os desafios brasileiros. Em "O Novo Brasil - As 
Conquistas Políticas, Econômicas, Sociais e nas Relações Internacionais", vasculha o 
que de mais importante ocorreu no país do fim do regime militar até o encerramento do 
governo Lula. Faltou apenas a área cultural. Não é por cultivar antigos e sólidos laços 
de amizade com expoentes do PSDB - foi, por exemplo, o orientador, na Universidade 
da Califórnia em Berkeley, do doutorado do ex-ministro da Fazenda Pedro Malan -, que 
se constrange em apontar os êxitos da era Lula. Com a ressalva de que os últimos dois 
mandatos não representaram uma ruptura com as políticas dos dois anteriores, mas uma 
continuação. 

Embora pertencente a uma linhagem de economistas clássicos, que abominam 
invenções criativas, Fishlow se mostra à vontade para navegar contra a corrente da 
ortodoxia dogmática. Foi assim ao condenar as profecias apocalípticas formuladas no 
auge das crises de 2002 e 2008. Acertadamente, previu que o Brasil não afundaria 
porque, no primeiro caso, o dólar disparava em consequência de um frenesi especulativo 
pré-Lula. Nem, no segundo, seria engolido pelo colapso de Wall Street. Foi taxado de 
incorrigível otimista. 

Nada disso. O otimismo não se faz agora presente, quando o consenso enaltece o 
crescimento acima de 7,5% obtido em 2010. Adverte que a expansão escorada em 
consumo, sem prévia acumulação de poupança interna capaz de elevar o investimento, é 
fictícia. Pessimismo? O livro, apesar dos fabulosos avanços alcançados nos últimos 25 
anos, mostra que não. Muito já foi feito, muito ainda precisará ser feito. O importante é 
que, nesse exato momento, já se está bem longe do ponto zero. 

O Brasil se tornou o queridinho dos emergentes pela conjugação de alguns fatores de 
peso. Consistente ímpeto de crescimento manifestado desde 2007, com pausa 
surpreendentemente indolor em 2009, consolidado em 2010, redução continuada na 
ainda desigual distribuição de renda, inesperada capacidade de evitar, por meio de 
políticas tributárias e quantitativas, contágio adverso da crise global de 2008 e o 
vislumbre de uma produção futura de petróleo sem igual no mundo foram aspectos que 



projetaram o país no centro dos emergentes mais promissores. A solidez demonstrada 
nos últimos quatro anos tem sua raiz mais profunda fincada em mudanças ocorridas nos 
quatro pilares analisados em detalhes pelo professor americano. Na área política, houve 
rebalanceamento da força relativa dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Sem 
negligenciar a emergência de um Ministério Público aguerrido na defesa dos interesses 
da sociedade. 

Encerrado o regime militar, o poder do presidencialismo parecia incontrastável. Seu 
pleno exercício não foi constrangido pela Constituição de 1988, já que os presidentes 
encontraram na via das medidas provisórias o instrumento mais ágil para a tomada de 
decisão. E, em plebiscito realizado em 1993, a sociedade rejeitou o parlamentarismo. 
"Os presidentes FHC e Lula usaram esse poder de maneira positiva", afirma Fishlow. 
Temendo a perda de influência, o Congresso reagiu. E criou limitações ao uso das 
medidas provisórias (MPs). Passou também a lançar mão, para a negociação de cargos e 
verbas, da prerrogativa segundo a qual emendas constitucionais precisam ser aprovadas 
por maioria de 60%. O poder dos políticos sofreu tão-somente o freio autoinflingido 
pelos vários escândalos. 

As mudanças ocorridas na autoridade judicial, agora muito mais eficiente e moderna, 
foram igualmente notáveis, mas a "verdadeira revolução" ocorreu mesmo na área 
econômica. O economista cita alguns dados objetivos para justificar o seu entusiasmo. 
A inflação outrora cronicamente descontrolada cedeu para patamar anual de 5% ou 
menos. A razão dominante foi a aceitação de impostos mais altos para cobrir as 
despesas. Os gastos, cuja expansão passou, em 2001, a ser cerceada pela Lei da 
Responsabilidade Fiscal, tornaram-se mais transparentes. Para todos os fins práticos, o 
Banco Central passou a gozar de independência. A rédea curta monetária desfruta hoje 
de aceitação mais ampla. 

Após a modernização granjeada pelo processo de privatização da era FHC, emergiu 
nova classe de empresários, a capacidade de exportação cresceu, o capital externo 
recebeu acolhida calorosa e a globalização foi vista como um fato natural. Como parece 
haver um consenso em torno do modelo econômico assentado no tripé metas 
inflacionárias, câmbio flutuante e equilíbrio fiscal erguido após o malogro, em 1999, da 
âncora cambial. A divergência se dá apenas na ênfase concedida momentaneamente, 
conforme a ocasião, a cada pilastra. As lideranças econômicas permanecem mais 
duradouramente em seus cargos e as regras de jogo são entendidas como estáveis. 

Sem condenar explicitamente as providências governamentais adotadas para minimizar 
as sequelas da grande crise externa de 2008 sobre a economia brasileira, Fishlow nota, 
porém, que elas tiveram o poder de "reanimar os intervencionistas". Em consequência 
delas, o déficit fiscal se alargou e o superávit primário ficou aquém dos níveis até então 
usuais. Corte de alíquotas de impostos e outros incentivos encorajaram os gastos 
privados. Em expansão, o consumo do governo acompanhou. 

A Selic caiu e as instituições públicas concederam abundante crédito. O capital 
estrangeiro não produtivo foi taxado. O resultado foi a prodigiosa expansão econômica 
de 2010. "Um Estado maior e mais intervencionista emergiu como possível forma de 
avançar", diz Fishlow. Mas a que preço? Restabeleceu-se o velho debate entre 
"desenvolvimentistas" e "estabilizadores". 



Na área social, os avanços foram de igual relevância. O Bolsa Família propiciou 
"retornos impressionantes". O programa, apesar dos gastos baixos, equivalentes a 
apenas 0,5% do PIB, beneficiaram cerca de 45 milhões de pessoas. "Os bem-sucedidos 
programas brasileiros de transferência condicional de renda se tornaram referência 
internacional", constata o professor. O melhor resultado na área social é a redução 
gradual mas reiterada nos elevados níveis brasileiros de desigualdade. A consequência é 
o surgimento de uma nova classe média, cada vez maior. Colabora para isso a concessão 
de reajustes reais ao salário mínimo. A contrapartida negativa é o aumento do déficit da 
previdência social. 

O que falta fazer para tornar sustentável no longo prazo o desenvolvimento brasileiro? 
Muita coisa. Fishlow recomenda várias reformas. A presidente Dilma Rousseff deveria 
aproveitar a lua de mel com o Congresso para deslanchar logo a sempre adiada reforma 
eleitoral: alterar o sistema aberto para a eleição à Câmara, definir os distritos 
geográficos como unidade eleitoral básica, redução do número hoje elevado de partidos 
fracos e reforço da identidade partidária. 

A política econômica também precisa de revisão. O nível de investimento total 
requerido para sustentar crescimento anual de 5% deveria merecer mais atenção. Hoje a 
taxa equivale a 20% do PIB. Esforços deveriam conduzi-la para, no mínimo, 25%. O 
investimento em infraestrutura, atualmente em 2% do PIB, deveria dobrar. Esse papel, 
no entender do professor, cabe à poupança interna, não ao capital estrangeiro. "A única 
maneira de chegar lá é que haja crescimento menor do consumo privado (e público)", 
aconselha. Ela descarta soluções do passado, como o imposto inflacionário e a elevação 
das alíquotas tributárias. A maneira segura é o aumento da poupança pública. Para tanto, 
propõe a eliminação do déficit da previdência. 

Com a redução nos gastos do consumo do governo, a poupança pública cresce, o déficit 
se converte em superávit, o custo do dinheiro cai e o câmbio se encaminha para nível 
lucrativo para os exportadores. O Estado tem de ser menor e mais eficiente. "Ficará 
mais fácil assegurar o futuro crescimento", diz. Será fácil fazer tudo isso? "Na Nova 
República do século XXI, a resposta deve ser reforma duradoura e evolutiva". 

  
 


