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PREFÁCIO
Este é um livro didático, introdutório, que adota uma perspectiva histórica
sobre as origens do nosso (sub)desenvolvimento e sobre as características
fundamentais da evolução da economia brasileira, de sua situação atual e das
perspectivas para o novo milênio.
Podemos, grosso modo, dividir a história econômica do Brasil em duas
grandes etapas: o período mercantil, até 1930, e o período industrial, de 1930 em
diante. No período mercantil, destacam-se duas fases: a fase colonial, composta
de dois grandes ciclos — o da cana-de-açúcar no século XVII e o do ouro no
século XVIII — e a fase primário-exportadora, caracterizada principalmente
pela expansão cafeeira iniciada no século XIX — quando se verificou um
significativo processo de desenvolvimento — que entraria em declínio na década
de 1930. É nessa fase primário-exportadora que começa a ocorrer,
efetivamente, a acumulação primitiva de capital na economia brasileira, com a
formação de uma burguesia local detentora de capital próprio, a burguesia
cafeeira.
O primeiro surto industrial, no final do século XIX, já acontece como fruto da
expansão cafeeira, mas é com a crise de 1930 que o processo de industrialização
se acelera, consubstanciando o período industrial do desenvolvimento brasileiro,
que se desenrola por intermédio de um processo de substituição de importações.
A crise da década de 1960 assinala um ponto de inflexão no processo de
substituição de importações. A manutenção dessa estratégia pelo regime militar
(1964-1984) resultou no agravamento das distorções estruturais da economia
brasileira, particularmente a concentração de renda, a inflação e o
endividamento externo.
A partir do segundo choque do petróleo e do significativo aumento das taxas
de juros internacionais, em 1979, tem início a crise dos anos 1980. Na definição
de Bresser Pereira, trata-se da “crise fiscal do Estado”, uma crise do modo de
intervenção do Estado na economia e na sociedade e da forma de administração
desse Estado. O Brasil enfrenta o problema da dívida externa e interna, a
negociação com o Fundo Monetário Internacional, o crescimento pouco
expressivo (quando não negativo) de seu produto e a persistência do processo
inflacionário. Depois de várias tentativas de promover a estabilização, o país tem
a experiência da URV e do Plano Real. O Plano Real, de 1994, o mais bemsucedido plano de estabilização inflacio nária desse período de crise fiscal do
Estado, foi precedido, e foi complementado, por um conjunto de reformas
econômicas — ajuste fiscal, liberalização comercial, reestruturação das
empresas privadas, privatização das empresas estatais e reforma da
administração pública — de cujos resultados ainda não é possível extrair
conclusões definitivas.

Depois da desvalorização ocorrida em 1999, porém, tornou-se claro que o
país ainda teria de enfrentar períodos de grandes dificuldades, expressas,
sobretudo, pela necessidade de superávits expressivos na conta capital, pela não
retomada do crescimento e pela manutenção de elevadas taxas de desemprego,
nunca antes registradas. No ano de 2010, decorrido o primeiro ano após a maior
crise mundial dos últimos setenta anos, o Brasil realçou suas qualidades e não foi
afetado pela crise como os países desenvolvidos. Fatores como: democracia
consolidada e estabilidade política; mercado doméstico robusto, equivalente a
85% do PIB; elevado nível de reservas internacionais, próximas de US$ 200
bilhões; baixa vulnerabilidade externa do país, em comparação com outros
momentos de crise; reduzida dependência do comércio exterior, correspondente
a 15% do PIB; sistema financeiro e bancário relativamente sólido e
regulamentado; bancos públicos fortes, que financiam o país em momentos de
restrição de liquidez e/ou contribuem para a expansão dos investimentos; entre
outros, contribuíram para a estabilidade econômica neste período.
Todo esse longo processo de evolução da economia brasileira está aqui
retratado. Por não ter sido escrito por um só autor, mas sim por professores de
diversas disciplinas — macroeconomia, história econômica, metodologia da
economia, economia do trabalho e economia do setor público —, o livro ganhou
uma abordagem bastante rica e diferenciada. Comum a todos os autores, no
entanto, foi a constante preocupação de não se descuidar do aspecto didático da
obra.
Seria quase desnecessário registrar, não obstante, que esperamos de nossos
colegas de profissão sugestões de melhorias, tanto de forma como de conteúdo,
para o aperfeiçoamento desta obra.
Por fim, gostaríamos de agradecer a oportuna iniciativa da Editora Saraiva,
que a nós demonstrou, de forma reiterada, atitudes de incentivo e de
profissionalismo ímpares.
José Márcio Rego e Rosa Maria Marques
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