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Resumo: 

 

 Nesta dissertação de mestrado, são retratadas as políticas econômicas 

utilizadas pelo ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva durante os oito anos em que 

esteve no poder (2003 a 2010). Quando assumiu a presidência, em 2003, o Brasil 

passava por um período de estagnação, com a inflação em alta. Os principais objetivos 

de Lula eram a estabilidade econômica e o combate à pobreza. As políticas utilizadas 

pelo seu governo conseguiram controlar a inflação, trouxeram estabilidade e 

crescimento econômico (levando os investidores a ter confiança para investir no país), 

houve fortalecimento do mercado interno, aumento do crédito pessoal e diminuição do 

desemprego. As exportações aumentaram à níveis consideráveis, levando à superávits 

na balança comercial. O desenvolvimento social foi conseguido através de programas 

voltados para ajudar os mais carentes, sendo o de maior projeção, o Bolsa Família. O 

sucesso desse programa foi um dos grandes responsáveis por Lula ganhar as eleições 

pela segunda vez em 2006, já que durante seu governo, houve a diminuição da pobreza 

no Brasil. A política externa do governo Lula, a partir de 2003, levou o Brasil a um novo 

patamar, sendo hoje um ator respeitado internacionalmente. O Brasil, é hoje, visto como 

líder regional e potência emergente, com grande potencial para subir ainda mais no 

ranking das maiores economias do mundo. 

 

 

Palavras-Chave: Lula da Silva – políticas econômicas – estabilidade – desenvolvimento 

social – potência emergente 

 



Abstract: 

 

 In this master’s degree paper, are portrayed the economic policies used by 

former president, Luís Inácio Lula da Silva, during the eight years he was in power 

(2003-2010). When he assumes the presidency, in 2003, Brazil went through for a 

period of stagnation, with high inflation. Lula’s main objectives were economic stability 

and the poverty combat. The policies pursued by his government managed to control 

inflation, brought stability and economic growth (leading investors to have confidence to 

invest in the country), there was the strengthening of the internal market, increased 

personal loans and decrease of the unemployment. Exports increased to significant 

levels, leading to trade balance surpluses. The social development was achieved 

through programs aimed at helping the needy people, and the highest projection, was 

the Bolsa Família. The success of this program was largely responsible for Lula win the 

election for the second time in 2006, since during his rule, had the reduction of poverty in 

Brazil. The Lula’s government foreign policy, since 2003, led Brazil to a new level, and 

it’s now a respected international actor. Brazil is today seen as a regional leader and an 

emerging power, with great potential to rise further in the ranking of the world’s largest 

economies. 
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 Introdução 

 

 O período da ditadura no Brasil chega ao fim em 1985. Neste mesmo ano, o 

Colégio Eleitoral escolhe Tancredo Neves como o novo presidente do País, com o 

objetivo de realizar eleições diretas e convocar uma Assembleia Nacional Constituinte 

para elaborar uma nova Constituição. No entanto, Tancredo acaba por falecer, 

assumindo o cargo, o então, vice-presidente, José Sarney. Durante o governo Sarney 

foi promulgada a Constituição de 1988, que vigora até hoje no Brasil.  

 Em 1990, Fernando Collor de Mello torna-se no primeiro presidente eleito de 

forma democrática após a ditadura. Collor venceu as eleições e deu início ao chamado 

Plano Collor, cuja intenção era reduzir a liquidez para combater a grande inflação que 

assolava o Brasil. Também deu início à abertura comercial do país e às privatizações. 

Apesar de ter governado por apenas dois anos1, as novas regras para o comércio 

exterior fincaram, bem como a ideia de que as empresas públicas e seus serviços 

deveriam ser privatizados. 

 Itamar Franco, vice-presidente de Collor, assume a presidência em 1992, e seu 

maior feito de governo foi a criação do Plano Real2 pelas mãos do então, Ministro da 

Fazenda, Fernando Henrique Cardoso (FHC). Através deste Plano, houve a 

estabilidade da moeda brasileira. 

 FHC elegeu-se presidente em 1994, permanecendo no poder até 2002. Sob o 

seu governo ocorreram as principais privatizações, o câmbio passou a ser flutuante, a 

política econômica foi regida por metas de inflação. 

 Luís Inácio Lula da Silva chega à presidência em 2003, sendo reeleito em 2006, 

permanecendo até 2010. A política econômica realizada por FHC foi aprofundada por 

Lula. A própria política de metas de inflação3 continuou a determinar a prática de taxa 

de juros elevadas. De acordo com Mariana Ferreira, professora de economia da 

PUC/SP, “a prioridade estabelecida no começo da década de 90, isto é, durante o 

                                                 
1  Sofreu Impeachment. O Parlamento afastou Collor do cargo de Presidente da República e cassou seus 
direitos políticos por oito anos.  
2 O Plano Real tinha como principal objetivo a redução e o controle da inflação. Foi criada uma Unidade 
Real de Valor (URV), fazendo com que todos os produtos ficassem desvinculados da moeda vigente, o 
Cruzeiro Real. Todos os preços teriam que se converter à URV até 31 de Julho de 1994. Em 1º de Agosto 
de 1994, o Cruzeiro Real deu lugar ao Real.  
3  A política de metas de inflação consiste em manter os níveis de inflação baixos. Assim, o Banco Central, 
para regular os diversos choques sofridos pelo mercado, busca o controle do nível de preços mediante as 
alterações na taxa de juros básica da economia. Havendo um aumento da demanda (que eleva a inflação), o 
Banco Central aumenta a taxa de juros, forçando a diminuição da demanda, diminuindo a inflação.  
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governo Collor, mantém-se em todos os outros governos: o pagamento dos juros sobre 

a dívida pública.” 

 Durante o governo Lula, o salário mínimo obteve um aumento de 53,88%, entre 

Abril de 2003 e Janeiro de 20104. Sob seu governo foi instalado o Fórum Nacional do 

Trabalho, com o intuito de alterar a legislação trabalhista e sindical. Somando estes 

fatos à implantação do Bolsa Família, que em 2010 já beneficiava mais de 11 milhões 

de famílias, e do Prouni5, bem como à expansão do crédito às famílias e ao pequeno 

produtor, explicam o porquê Lula não só foi reeleito, como durante todo seu mandato 

teve uma imensa popularidade. Segundo o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e 

Estatística (IBOPE), em Dezembro de 2008, a avaliação positiva do desempenho do 

seu governo atingia 73%, e o seu desempenho pessoal, 84%. Na primeira eleição, Lula 

recebeu 53 milhões de votos, e na sua reeleição, 58,3 milhões de votos. 

 Essa dissertação busca analisar as políticas econômicas e sociais do governo 

Lula e o desempenho da economia brasileira entre os anos de 2003 e 2010. O meu 

objetivo nesse estudo é mostrar o crescimento que o Brasil teve na era Lula. 

 No primeiro capítulo, é abordado, de forma breve, a política econômica utilizada 

por Lula e os pontos mais marcantes do seu governo, como as desigualdades sociais, a 

exposição cambial e a dívida pública, a inflação e a política monetária. 

 Nos dois seguintes capítulos são analisados os mandatos de Lula. São 

abordados, ano a ano, os principais indicadores econômicos, como, inflação, taxa de 

desemprego, PIB (Produto Interno Bruto), balança comercial, taxa de juros, com a 

finalidade de mostrar como, ano após ano, o país melhorou seus índices e apresentou 

crescimento da economia. No terceiro capítulo, são apresentadas, ainda, as principais 

razões que levaram o Brasil a sair rapidamente da crise financeira internacional. 

 No quarto capítulo são abordados e explicados os principais programas sociais e 

de desenvolvimento do governo Lula, que são: o Bolsa Família, o Programa de 

Aceleração de Crescimento e a Política de Desenvolvimento Produtivo.  

A política externa brasileira, durante o governo Lula, é analisada no quinto 

capítulo, mostrando o Brasil como ator ativo em blocos, coalizões e grupos, tendo por 

objetivo a defesa de seus interesses. Mostra-se a participação do Brasil no IBSA (Índia, 

Brasil e África do Sul), no MERCOSUL (Mercado Comum do Sul), nos BRICS (Brasil, 

                                                 
4 Fonte Dieese – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconómicos. 
5  Programa Universidade para Todos – visa conceder bolsas de estudo para alunos vindos do ensino 
público (que não possuem condições financeiras para pagar suas graduações) ingressarem em universidades 
privadas. Criado em 2004, já atendeu 800 mil estudantes até o final de 2010.   
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Rússia, Índia, China e África do Sul), na ONU (Organização das Nações Unidas), entre 

outros, bem como, a liderança regional do Brasil, a atual relação com o FMI (Fundo 

Monetário Internacional), e a preocupação com as alterações climáticas. 

 Por último, são apresentadas as conclusões do trabalho, evidenciando o impacto 

das políticas implementadas por Lula no desenvolvimento da economia brasileira nos 

oito anos que esteve no poder. 
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1 – O Lulismo 

 

1.1 – Desenvolvimento e pobreza 

 

O lulismo é uma fórmula que mistura políticas de mercado e programas sociais 

para os mais desfavorecidos, sendo apontado por muitos como a receita por conseguir 

levar a economia brasileira para a linha do desenvolvimento6. 

 Durante oito anos no poder, Lula conseguiu avançar no combate à pobreza, sem 

desagradar os investidores, levando o Brasil ao mesmo nível de potências emergentes 

como a China ou a Índia. 

 O lulismo foi beneficiado não só pela subida dos preços das commodities como 

também pelo carisma de Lula.  

 De acordo com a revista “The Economist7”, os países da América do Sul estão 

seguindo o modelo Lula, em busca de melhorar a economia dos seus países. O lulismo 

mistura estabilidade econômica, investimento privado e programas sociais. A revista 

afirma, ainda, que o Brasil tem buscado desenvolver uma democracia social que casa 

uma economia capitalista globalizada com um governo que faz grandes esforços para 

diminuir as desigualdades sociais, sendo esta, a chave para seu sucesso. 

 Já o jornal “Financial Times” diz que o lulismo “combinou a concessão de 

benefícios sociais, aumentos salariais generosos, fácil acesso ao crédito e a 

manutenção de uma economia estável, sendo um modelo ao qual se atribui a retirada 

de 33 milhões de pessoas da pobreza durante seus oito anos de governo.” Ainda como 

sede  da Copa do Mundo em 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, o Brasil "raramente 

teve uma chance melhor de se livrar do clichê de ser 'o país do futuro’” e realmente 

afirmar-se como uma potência emergente. 

 

1.2 – Exposição cambial e dívida pública 

 

 Durante os governos anteriores a Lula, grande parte dos títulos públicos 

emitidos pelo Tesouro Nacional era atrelada à variação cambial. Esses títulos eram 

                                                 
6 Segundo o Banco Mundial, em 2010, o Brasil foi a 7ª maior economia do mundo. 
7 Latin American Politics: Lulismo V Chavismo – 21/07/2011 
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chamados de NTN-D e E (Notas do Tesouro Nacional – séries D e E). Com isso, a partir 

de 1999, com a desvalorização do real frente ao dólar, a dívida pública mobiliária 

cresceu de forma considerável. Contabilizando os juros, a dívida cresce ainda mais, já 

que no governo FHC, a taxa Selic8 estava alta. 

 Uma das prioridades da equipe econômica de Lula foi, já em 2003, reduzir a 

exposição cambial visando o controle da dívida pública interna. O Tesouro Nacional 

realizou dois tipos de movimentos: operações de recompra das NTN-D e E que estavam 

no mercado ou então operações de swaps, pelas quais os detentores das NTNs-D e E 

trocavam esses títulos por outros de menor exposição, como as LFTs (Letras 

Financeiras do Tesouro), que são títulos pós-fixados atrelados à variação da taxa Selic. 

Com isso, o governo Lula mudou o perfil da dívida pública interna brasileira, reduzindo a 

exposição cambial que o país tinha até então. Em dezembro de 2002, a parcela da 

dívida pública atrelada ao câmbio era de 33,5%, passando, em março de 2010, para 

0,6%. (Banco Central do Brasil – pág.17) 

 

1.3 – Inflação e Política Monetária 

 O governo Lula decidiu que era necessário manter uma política de arrocho 

monetário a fim de controlar a inflação e fazer com que ela baixasse. No final de 2002, a 

Selic estava em 25% ao ano. No primeiro semestre do governo Lula, houve uma série 

de elevações da taxa básica de juro, com a Selic chegando a 26,5% ao ano, como 

forma de controlar a inflação. A partir daí, já com a inflação sob controle, o Comitê de 

Política Monetária (Copom) iniciou uma série de reduções da Selic, encerrando 2009 

com 8,75% ao ano. 

 Durante o governo Lula, houve crescimento econômico, grande geração de 

empregos, redução dos juros, retração da inflação e diminuição da exposição cambial 

do Brasil. Assim, houve uma maior procura por títulos da dívida externa brasileira, 

elevando seu preço, e consequentemente, reduzindo o prêmio pago por eles. O risco 

país, no final do governo Lula, media 180 pontos base. 

                                                 
8 O Selic é um sistema que foi criado para gerir a emissão e negociação dos títulos públicos emitidos pelo 
Tesouro Nacional. A taxa Selic é a média dos juros que o governo paga por empréstimos tomados dos 
bancos. O governo usa essa taxa como instrumento para controlar a inflação. Quando a Selic é alta, há 
menos dinheiro no mercado e a procura por produtos e serviços diminuem, fazendo os preços caírem. 
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2 – O primeiro mandato de Lula: 2003 a 2006 

  

Em Janeiro de 2003 Lula assumia a presidência do Brasil. Neste ano, seu 

governo passou por períodos conturbados, decorrentes da transição entre governos, 

mas, já em 2004, o governo Lula obteve o maior crescimento desde 1994 (primeiro ano 

do Plano Real), com um aumento do PIB de 5,7%. Esse resultado foi de extrema 

importância, pois o país entre os anos de 2001 a 2003 passou por um período de 

estagnação, com o crescimento médio de 1,7% ao ano9. Aquele resultado reforçou a 

ideia de que a economia brasileira está numa trajetória de crescimento sustentado e de 

que a política macroeconômica adotada era acertada. 

Os principais desafios da nova presidência eram estabilizar a economia e 

implementar um modelo de desenvolvimento que combinasse crescimento com 

distribuição de renda. 

O primeiro mandato do governo Lula manteve a abertura comercial e financeira 

e a privatização das empresas estatais. 

A política monetária, conduzida por Henrique Meirelles, então presidente do 

Banco Central do Brasil (Bacen), elevou a taxa de juros para 25,5% em Janeiro e 26,5% 

em Fevereiro de 2003, mantendo-a nesse nível até Maio e reduzindo até 16% em Abril 

de 2004. O Copom voltou a aumentar em Setembro de 2004, 19,5% entre Maio e 

agosto de 2005.   

O uso desta política era justificado pelo governo devido à pressão inflacionária 

que decorria do crescimento da demanda à frente do crescimento do PIB potencial. 

Muitos economistas, apesar de concordarem com a tese de que o aumento na taxa 

Selic estimula o ingresso de capitais estrangeiros, também faz com que haja o 

desestímulo do investimento privado e do consumo, acabando por reduzir o 

crescimento econômico, trazendo impacto negativo sobre o emprego e aumentando o 

endividamento interno e os encargos da dívida. 

O governo Lula, além de se mostrar alheio a esses “riscos” ainda propôs ao FMI 

um aumento do superávit primário de 3,75% do PIB para 4,25% sem que nenhuma 

exigência tenha sido feita por aquela instituição. Para isso foram necessários cortes nos 

                                                 
9  Dados divulgados pelo IBGE. 
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recursos de custeio e financiamento, prejudicando as condições de infra-estrutura do 

país. 

No primeiro ano do governo Lula, a relação dívida-PIB apresentou uma evolução 

desfavorável atingindo 52,4% do PIB. Em 2004 com crescimento do PIB de 5,2%, a 

relação dívida-PIB reduziu-se para 47%. Em 2005 e 2006 esta relação é beneficiada 

pela continuidade do crescimento (3,2% e 3,7%), da valorização do real e da geração 

de superávits, caindo para 46.7% em 2005 e 44,9% em 2006. 

As condições da economia mundial também revelaram-se favoráveis em relação 

às contas externas. Com a desvalorização do real em 1999 e com a mudança do 

regime cambial, o saldo da balança comercial, a partir de 2001, tornou-se positiva e 

crescente, chegando a US$149,6 bilhões entre 2003 e 2006, beneficiando-se também 

do aumento dos preços das commodities no mercado internacional. A balança 

comercial acabou por favorecer o saldo da balança de pagamentos em conta-corrente, 

reduzindo as exigências de financiamento externo e a vulnerabilidade externa. 

Somente a partir de 2005 é que o governo pôde aproveitar essa fase favorável 

para recompor as reservas internacionais. O governo conseguiu saldar a maior parte 

dos seus compromissos com o FMI, fechando o ano de 2005 com US$ 85,8 bilhões. 

O primeiro mandato do governo Lula foi beneficiado por um cenário externo 

favorável e pelo ciclo de alta dos commodities. Manteve-se fiel à cartilha neoliberal, 

conseguindo reduzir o grau de vulnerabilidade externa da economia brasileira. 

A seguir, são analisadas as políticas conduzidas por Lula ano a ano. 

 

2.1 – 2003: primeiro ano de mandato 

 

 Em 2003, a economia brasileira apresentou dois cenários distintos: o primeiro 

semestre foi marcado por fatos ligados à transição política, como o aumento do risco-

país, a diminuição da disponibilidade de recursos externos, e a depreciação da taxa de 

câmbio, com impactos sobre o nível de preço. 

 A intenção do governo foi de conduzir a política monetária de modo a manter a 

estabilidade dos preços, já que o ambiente macroeconômico do início de 2003 levaram 

a um grande recuo da demanda interna. 

 No segundo semestre de 2003, a recuperação do nível de atividade foi iniciada. 

Houve um aumento da demanda por bens de consumo duráveis e bens de capital. A 

política adotada pelo governo, em parceria com o setor privado, com o objetivo de 
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consolidar novos mercados, bem como a evolução dos preços das commodities e os 

ganhos de produtividade, também foram essenciais para a melhora da economia nesse 

período. 

 De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC), em 2003, a quebra da safra dos Estados Unidos juntamente com o aumento da 

demanda externa, principalmente da China, levaram a um aumento dos preços 

internacionais, estimulando a expansão da lavoura no Brasil. As exportações de soja, 

por exemplo, alcançaram 19,9 milhões de toneladas, 24,6% a mais que em 2002. 

 A taxa de desemprego passou de 11,7% em 2002 para 12,3% em 2003. De 

acordo com o Instituto Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE), o aumento da taxa 

de desemprego ocorrido em 2003, “é resultante da geração de postos de trabalho em 

quantidade insuficiente, embora acima da média dos últimos anos em termos 

percentuais10, para a absorção do contingente de trabalhadores ingressados na 

População Economicamente Ativa (PEA), no período.” 

 Em relação ao rendimento médio nominal dos trabalhadores, não houve 

mudanças no ano de 2003, devido em grande parte, à redução da atividade econômica 

no primeiro semestre. O valor do salário mínimo passou de R$ 200,00 para R$ 240,00. 

 A evolução dos preços foi influenciada pelos efeitos da transição política, e teve 

impactos, principalmente, na evolução da taxa de câmbio. Ao longo do primeiro 

trimestre, a inflação chegou a mais de 50% da inflação anual medida pelos índices de 

preços ao consumidor. O êxito das medidas de política monetária adotadas no início de 

2003, podem ser notadas na variação dos preços de produtos não comercializáveis, em 

especial de serviços, em relação aos preços de produtos comercializáveis, bem como 

pela reversão das expectativas de mercado em relação à trajetória da inflação neste 

ano. 

 “A manutenção do comprometimento com o sistema de metas de inflação e o 

aprofundamento da política de ajuste fiscal, foram determinantes para o processo de 

recuperação dos fundamentos da economia brasileira.”11 A meta de inflação de 2003 foi 

ajustada de 4% para 8,5%, evitando perdas para o crescimento do produto. Já a meta 

de superávit fiscal passou de 3,75% para 4,25% do PIB, com o objetivo de manter a 

trajetória da dívida pública em níveis sustentáveis. 

                                                 
10  Em termos percentuais, a geração de empregos em 2003, foi a mais alta desde 1991. 
11 Bacen 
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 A taxa de juros foi o principal instrumento de política monetária utilizado para 

reverter o crescimento da inflação. O Copom aumentou a taxa Selic em 100 pontos 

base, passando para 26,5% ao ano. 

 Em 2003, a balança comercial teve um superávit de US$ 24,8 bilhões. Esse 

superávit está associado ao aumento de 21,1% das exportações, enquanto as 

importações elevaram-se 2,2%. 

 

2.2 – 2004: segundo ano de mandato 

 

 O ano de 2004 foi marcado pela evolução favorável do ano anterior. O Brasil 

conseguiu manter o cumprimento das metas fiscais, houve um desempenho positivo do 

comércio exterior, e a política monetária continuou visando a estabilidade dos preços. 

Em 2004 registou-se o maior crescimento do PIB desde 1994, bem como um superávit 

recorde da balança comercial. 

 A política monetária no ano de 2004 foi utilizada de modo a assegurar o 

crescimento sustentado do produto, num cenário de intensificação do nível de atividade 

no mercado interno e de aumento da liquidez internacional, como dos preços das 

commodities, devidos ao crescimento da economia mundial.  

 Neste ano houve a recuperação do mercado interno. O crescimento do consumo 

foi impulsionado pela expansão do crédito, aumentando a venda de bens duráveis, e 

pela ampliação da renda, aumentando, também, as vendas de bens de consumo não 

duráveis. As exportações aumentaram 18% e as importações 14,3%. A procura de 

recursos para consumo e investimentos levou a expansão do crédito, e esta expansão 

mostrou-se mais significativa nos financiamentos contratados com pessoas físicas, 

principalmente nas operações de crédito pessoal. O volume de crédito do sistema 

financeiro, em 2004, atingiu R$ 485 bilhões. 

 Estudos do IBGE mostram que o PIB cresceu 5,2% em 2004, onde 4,1% foram 

decorrentes da expansão do mercado interno e 1,1% do setor externo. 

 Em relação ao mercado de trabalho, houve redução do desemprego, com uma 

taxa média de 11,5%. O rendimento médio dos trabalhadores cresceu 5,2%. O salário 

mínimo no Brasil passou de R$ 240,00 para R$ 260,00 em 2004, sendo que o valor 

médio do salário elevou-se 9,8%, situando-se em R$ 496,96. 

 O ano de 2004 marcou-se pela redução do risco-Brasil, pela melhora nos 

indicadores de dívida externa e de dívida pública, e pelo superávit primário acima da 
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meta acertada com o FMI. As condições do mercado internacional mostraram-se 

favoráveis ao Brasil, tendo um impacto positivo na balança de pagamentos. Além disso, 

a adoção de políticas macroeconômicas consistentes levaram à elevação do rating, 

melhorando as condições de acesso ao mercado financeiro internacional. A balança 

comercial atingiu um superávit de US$ 33,7 bilhões de dólares em 2004. As 

exportações somaram US$ 96,5 bilhões e as importações US$ 62,8 bilhões. 

 O crescimento do comércio externo em 2004 está relacionado às políticas de 

promoção das exportações, visando ampliar o número de exportadores, os mercados 

de destino e a variedade dos produtos exportados, bem como diminuir a burocratização 

e simplificar os trâmites de exportação também para os pequenos e médios 

exportadores. Neste ano também houve o crescimento do número de países de destino 

das exportações brasileiras, assim como maior variedade dos produtos exportados. As 

reservas internacionais totalizaram US$ 52,9 bilhões. 

 No final de 2004, a dívida externa do Brasil era de US$ 201,4 bilhões, reduzindo 

US$ 13,6 bilhões em relação a 2003. A dívida com o FMI era de US$ 24,9 bilhões, US$ 

3,3 bilhões a menos que em 2003. 

 

2.3 – 2005: terceiro ano de mandato 

 

 Em 2005 houve um aumento da demanda interna, devido às melhores 

condições de crédito, à recuperação dos rendimentos reais e de emprego, e ao bom 

desempenho do comércio exterior. Esses resultados puderam ser sentidos no aumento 

do PIB, a preços de mercado, que cresceu 2,5%. 

 Em relação aos indicadores do mercado de trabalho, mesmo havendo 

crescimento da PEA, houve crescimento da ocupação em todos os setores da 

economia. A taxa média de desemprego foi de 9,8%. Já o rendimento médio nominal 

recebido pelos trabalhadores cresceu 8,1% em 2005, com o salário mínimo atingindo o 

valor de R$ 300,00. 

 A política monetária em 2005 apresentou momentos distintos: no primeiro 

trimestre do ano, o Copom manteve a elevação gradual das taxas de juros, elevando a 

taxa Selic para 18,25% ao ano, e em Setembro teve início o processo de flexibilização 

da política monetária, com a taxa Selic fechando o ano a 18%. As condições de oferta 

de crédito evoluíram, principalmente pelo crescimento das operações contratadas com 

pessoas físicas. 
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 A balança comercial alcançou US$ 44,76 bilhões em 2005, 33% a mais que 

2004. As exportações totalizaram US$ 118,3 bilhões e as importações US$ 73,5 

bilhões. 

 

2.4 – 2006: quarto ano de mandato 

 

 Em 2006 houve uma aceleração do crescimento da economia brasileira, sendo 

impulsionado pela grande demanda interna, tanto de produtos para investimento como 

de consumo. “O consumo das famílias foi impulsionado pelo crescimento da massa 

salarial, pelas crescentes disponibilidade e atratividade das operações de crédito e pelo 

nível elevado de confiança dos consumidores, que favoreceram, em especial, as 

vendas de bens de consumo duráveis.”12 

 O crescimento do mercado interno fez com que as importações superassem (em 

volume) as exportações, mas, ainda assim, a balança comercial apresentou superávit 

devido aos ganhos de preços das exportações. 

 De acordo com o IBGE, o PIB apresentou um aumento real de 3,7% em 2006. O 

rendimento real dos trabalhadores apresentou um crescimento de 3,3 % e o salário 

mínimo aumentou para R$ 350,00. 

 O Brasil alcançou US$ 228,9 bilhões em transações comerciais com o exterior, 

exportando US$ 137,5 bilhões e importando US$ 91,4 bilhões. Nestes primeiros quatro 

anos de governo Lula, o país aumentou de forma significativa seu fluxo de comércio, 

gerando mais renda, emprego e divisas. O saldo acumulado neste mesmo período 

atingiu US$ 149,2 bilhões, levando a uma melhoria das contas externas e à estabilidade 

da economia brasileira. 

 O superávit de US$ 46,1 bilhões gerado em 2006 mostram o nível crescente de 

abertura da economia e a maior inserção do Brasil no cenário mundial. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Bacen – relatório anual 2006, pág. 15. 
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3 – O segundo mandato do governo Lula: 2007 a 2010  

    

Lula foi reeleito em 2006 com 60,8% dos votos válidos, e esse apoio popular foi 

obtido através dos resultados do Bolsa Família. 

O governo Lula beneficiou-se, até 2007, além da economia internacional 

favorável, do ciclo de alta das commodities, da descoberta de jazidas petróleo da 

camada pré-sal nos campos marítimos, reforçando a ideia de que o segundo mandato 

continuaria a dar bons resultados, mantendo-se o mesmo modelo econômico. Com a 

crise financeira iniciada em 2008 nos Estados Unidos, o Brasil passou por alguns 

reajustes. O saldo da balança comercial que em 2006 atingiu US$46,5 bilhões, caiu 

para US$ 40 bilhões em 2007 e para US$ 25 bilhões em 2008. O saldo da conta 

corrente que vinha se mantendo superavitário até 2006, caiu para US$ 1,55 bilhão em 

2007, tornando-se deficitário em US$ 28 bilhões em 2008. 

Diante dessa situação o Bacen, a partir de Abril de 2008, elevou as taxas de 

juros (Selic) de 11,25% para 13,75%, apesar das discordâncias dos empresários e de 

algumas alas do governo. 

  O Brasil foi um dos últimos países a entrar na crise global e um dos primeiros a 

sair dela. Durante o governo Lula, o país encontrou a fórmula para o crescimento 

econômico: inflação baixa, democracia e estabilidade. 

 As principais razões que levaram o Brasil a sair rapidamente da crise: 

● US$ 200 bilhões em reservas intocadas. De acordo com o economista José Júlio 

Senna, ex-diretor do Banco Central, não ter mexido nas suas reservas, mostra a 

estabilidade pela qual passa o país. Enquanto muitas economias gastaram grande parte 

de suas reservas na tentativa de sair da crise, o Brasil, praticamente, não mexeu nas 

suas. Ainda há outro benefício em relação às reservas. Com elas o Brasil tornou-se 

credor em dólar, ganhando com a desvalorização cambial ao ter sua dívida pública 

reduzida. 

● Bancos com baixa exposição a riscos. Devido à traumas passados e à ação do Banco 

Central, as instituições financeiras brasileiras possuem ativos saudáveis e são 

cautelosas. Entre 1995 e 2000 foi impantado o Proer (Programa de Estímulo à 

Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional), com o qual o 

Bacen fiscaliza e supervisiona o sistema financeiro. Os bancos nacionais tratam a 

cautela como critério fundamental de gestão financeira. Os maiores bancos do país 
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elevaram suas provisões adicionais para créditos duvidosos no último trimestre de 

2008, já com a intenção de precaverem-se. 

● Ausência de bolhas de crédito e imobiliária, com potencial de crescimento desses 

setores. A situação financeira da maior parte das empresas e das famílias brasileiras 

não saíram do controle, não havendo, assim, processo de formação de bolhas na 

economia. 

● Demanda interna crescente. Com a diminuição da pobreza, a classe média (C) 

passou a representar a maior parte da população brasileira, formada por consumidores 

emergentes. Segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV)13, o potencial de 

expansão é enorme, e o Brasil (ao lado da China e da Índia) “é um dos poucos países 

com parcelas significativas de sua população ainda não incorporadas ao mercado de 

consumo”. Mesmo com o agravamento da crise, o processo de diminuição da pobreza 

prosseguiu, e o mercado consumidor continuou a se expandir. Houve diminuição das 

classes D e E, que representam os pobres e os muito pobres, respectivamente. 

 

FIGURA 1 

 

 

● País que mais utiliza energia verde no mundo, sendo, ainda, independente do 

petróleo importado. Grande parte dos combustíveis utilizados pelo Brasil é originária de 

fontes renováveis. Além de não poluírem o ambiente, são mais baratas, e o país é um 

                                                 
13 A Nova Classe Média, coordenado pelo Prof. Marcelo Neri. 
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dos poucos que combinam recursos hidráulicos, domínio da tecnologia da energia 

renovável, e as grandes reservas do pré-sal descobertas em 2007, que irão deixar o 

país numa posição de autossuficiência do petróleo, transformando-o em exportador do 

mesmo. 

● Estabilidade política. Conforme dito por Carlos Langoni, da FGV, para a revista Veja14: 

“Há uma percepção, não apenas interna como do ponto de vista dos investidores 

internacionais, de que a democracia brasileira está consolidada. Esse será o grande 

legado do governo Lula. Independentemente de quem for eleito presidente, não haverá 

mudanças traumáticas na política econômica, e sim um processo gradual de 

modernização institucional e implementação de reformas básicas…”. 

● Estabilidade econômica. Há dez anos que o Brasil está sob o mesmo regime de 

câmbio flutuante e metas de inflação, que aliados às metas de superávits primários, 

asseguram a previsibilidade da gestão econômica, fator este essencial para atrair 

investimentos.  

● Um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Mesmo que haja uma redução 

nas mercadorias exportadas, as pessoas não vão deixar de comer. O Ministério da 

Agricultura divulgou que a tendência é de crescimento do agronegócio nos próximos 

anos, já que a necessidade de reposição de estoques de produtos agrícolas no mundo 

é crescente. 

● Mercado externo diversificado e mercadorias de valor agregado crescente. As 

empresas brasileiras exportam seus produtos para diversos países, protegendo, assim, 

a elas e ao país de sofrerem os efeitos da crise mais fortemente. 

 Nas páginas seguintes serão analisados ano a ano o segundo mandato de Lula. 

 

3.1 – 2007: quinto ano de mandato 

 

 No ano de 2007, a economia brasileira apresentou uma intensificação no seu 

crescimento, com um maior dinamismo da demanda interna. Os superávits da balança 

comercial tiveram uma redução, já que houve aumento das importações de bens de 

capital e de bens de consumo, “que favorecem, no curto prazo, o equilíbrio entre a 

demanda e a oferta, com reflexos positivos sobre a estabilidade dos preços e, no médio 

prazo, o processo de adequação da capacidade instalada na indústria.”15 

                                                 
14 Edição 2185, pág. 82 
15  Boletim anual do Bacen, pág. 15 
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 O PIB cresceu 5,4% em 2007, representando o décimo quinto ano consecutivo 

de crescimento da economia, sendo que a contribuição da demanda interna para o 

crescimento do PIB foi de 6,8%. 

 Os investimentos aumentaram 13,4%, mostrando confiança por parte do 

empresariado, e capacidade produtiva a fim de suprir a crescente demanda interna. 

 A taxa de ocupação aumentou 3% em 2007, sendo criados mais de 1,5 milhão 

de empregos com carteira assinada. O salário mínimo neste ano aumentou para R$ 

380,00. 

 O comércio exterior manteve seu percurso de crescimento. As exportações 

alcançaram US$ 160,6 bilhões, e as importações, US$ 120,6 bilhões, gerando um 

superávit de US$ 40 bilhões. Além dos países tradicionais, o Brasil aumentou as 

exportações para novos mercados, nomeadamente, países da Ásia, África, Oriente 

Médio e Europa Oriental. Tradicionais importadores, como União Europeia (EU) e 

Mercosul, também aumentaram suas compras de produtos brasileiros. 

 Durante o primeiro semestre de 2007, as principais áreas econômicas e a maior 

parte das economias emergentes, apresentaram bom desempenho, enquanto que nos 

Estados Unidos (EUA), começou uma desaceleração econômica devido à retração do 

investimento mobiliário. Já no segundo semestre, teve início a crise financeira 

desencadeada pela inadimplência no mercado subprime norte-americano e suas 

repercussões sobre os balanços das instituições financeiras.  

 

3.2 – 2008: sexto ano de mandato 

 

 Em 2008, a economia internacional seguia a trajetória delineada em 2007, onde 

as principais economias estavam sofrendo impactos da crise no mercado subprime dos 

EUA. A partir do segundo trimestre de 2008, a atividade econômica da Zona Euro e 

Reino Unido passou por um processo de desaceleração, onde o consumo das famílias 

e dos investimentos privados registraram evolução negativa. No Japão, a diminuição 

das exportações e dos investimentos privados levaram à sucessivos recuos do PIB. 

 De acordo com o National Bureau of Economic Research, a economia 

americana entrou em recessão em Dezembro de 2007, mas, somente a partir do 

terceiro trimestre de 2008 é que a evolução do PIB tornou-se negativa. 

 Em relação às commodities, suas cotações internacionais mantiveram-se em 

alta até 2 de Julho de 2008 (índice do Commodity Research Bureau). Após esta data, o 
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fortalecimento da crise financeira fez com que o preço das commodities reduzisse em 

34,5% até o final do ano, como pode ser visto através do gráfico abaixo: 

 

FIGURA 2 

 

 

 A economia brasileira, nos três primeiros trimestres de 2008, cresceu a taxas 

elevadas, absorvendo, a partir daí, os impactos da crise financeira internacional. Ainda 

assim, o PIB de 2008 registrou alta de 5,1% no ano, já que a demanda interna 

conseguiu sustentar o processo de crescimento da economia. 

 O mercado de trabalho não foi afetado pela crise. A taxa de desemprego atingiu 

7,9%, recuando 1,4% em relação a 2007. O salário mínimo passou para R$ 415,00, e o 

número de trabalhadores com carteira assinada cresceu 6,4%. 

 O comércio exterior brasileiro em 2008 alcançou os US$ 371,1 bilhões, US$ 

197,9 bilhões em exportações, e US$ 173,2 bilhões em importações.  

 

3.3 – 2009: sétimo ano de mandato 

 

 A economia mundial em 2009 passou por dois momentos distintos. Inicialmente 

ocorreu a continuidade da recessão, com os bancos centrais e governos dos EUA e dos 

países europeus atuando de forma a estabilizar seus sistemas financeiros e diminuir os 

efeitos da crise. Já no segundo semestre do ano, a economia mundial apresentou maior 

dinamismo, com algumas economias conseguindo ultrapassar a crise financeira. 
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 Com o início da recuperação da economia mundial e com o aumento das 

importações chinesas, a cotação das commodities retomou sua trajetória crescente, 

com valoração anual de 33,7%. 

 A redução da aversão ao risco nos mercados financeiros no decorrer de 2009, 

bem como a consistência macroeconômica das economias emergentes, levaram a uma 

intensificação do capital privado para essas economias. Assim, pôde-se notar ganhos 

mais elevados nas bolsas de valores das principais economias emergentes, do que nas 

economias maduras, com ênfase na Turquia, Brasil, Índia, China, Hungria, Coreia do 

Sul, México e África do Sul. 

 

FIGURA 3 

 

   

 

 A economia brasileira, em 2009, retomou o nível de atividade crescente, 

superando o breve período recessivo registrado no ano anterior. A economia ficou 

marcada pelo aumento da demanda interna (relevante para a sustentação do ciclo 

expansionista), não só por produtos nacionais como também pelos importados, fato 

este que veio por reduzir os superávits da balança comercial. 

 O PIB, após 16 anos seguidos de crescimento, apresentou retração de 0,6%, 

devido à crise nos mercados financeiros internacionais. (Ver Anexo 1) 

 A indústria brasileira apresentou uma recuperação consistente ao longo do ano. 

O índice de produção acumulou aumento de 19,5%, de Dezembro de 2008 a Outubro 

de 2009. 
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 Os grandes responsáveis pelo Brasil não ter sentido a crise financeira foram a 

sua grande demanda interna, que conseguiu absorver grande parte da produção 

brasileira, e o fato da China se tornar o país que mais importa produtos brasileiros, 

superando os EUA. (Ver anexo 2)  

 Em relação ao mercado de trabalho, a taxa de desemprego atingiu 8,1% em 

2009, representando aumento de apenas 0,2% sobre o ano anterior. O rendimento real 

dos trabalhadores cresceu 3,2% em relação a 2008, tendo o salário mínimo aumentado 

para R$ 465,00. 

 A expansão do crédito deu-se, principalmente, no segundo semestre, pelas 

contratações de pessoas físicas, em especial, para empréstimos consignados em folha 

de pagamento e dos financiamentos para aquisição de veículos. Isso foi possível devido 

à evolução favorável dos indicadores do mercado de trabalho e à queda das taxas de 

juros. 

 Em 2009, as exportações atingiram US$ 153 bilhões e as importações US$ 

127,6 bilhões, gerando um saldo comercial de US$ 25,3 bilhões. Os produtos básicos 

diminuíram 15,2%, e os semimanufaturados e os manufaturados diminuíram, 

respectivamente, 24,3% e 27,3%. Mesmo com a redução das exportações dos bens 

industrializados, estes ainda foram responsáveis por mais da metade (57,4%) do total 

exportado pelo Brasil. 

 

3.4 – 2010: oitavo ano de mandato 

 

 Em 2010, a economia mundial continuou na sua trajetória de recuperação dos 

efeitos da crise financeira internacional. As principais economias registraram 

crescimento anual do PIB, e as economias emergentes também mostraram um bom 

desempenho. 

 Alguns países europeus encontravam-se em dificuldades, o que trouxe o 

aumento das preocupações relacionadas às dívidas soberanas e as perspectivas 

incertas sobre a retomada econômica dos EUA e do desempenho da China. 

 A partir do segundo semestre, houve a retoma da atividade econômica dos 

EUA e da China, que juntamente com a elevada liquidez na economia mundial 

favoreceram os índices das principais bolsas de valores. 

 O preço das commodities elevou-se no decorrer de 2009, e esse aumento 

dos preços mostrou-se mais intenso nos países em que a demanda interna encontrava-
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se mais aquecida. Assim, tanto economias emergentes (China, Índia e Brasil), como 

economias maduras exportadoras de commodities (Canadá, Noruega, Austrália e Nova 

Zelândia), iniciaram processo de normalização da política monetária, afrouxando 

medidas adotadas para enfrentar a crise. De modo inverso, nos EUA, Europa e Japão, 

os respectivos bancos centrais, adiaram a retirada dos estímulos monetários, não 

mexendo nas taxas básicas de juros. 

 Em 2010, a economia brasileira registrou o maior crescimento anual desde 

1986, com o PIB apresentando uma subida de 7,5%. 

 O salário mínimo em 2010 aumentou para R$ 510,00, e o mercado de 

trabalho apresentou grande dinamismo. Segundo o IBGE, a taxa média de desemprego 

atingiu 6,7% neste ano, e o número de trabalhadores com carteira assinada aumentou 

6,8%. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, em 2010, foram criados 2,1 

milhões de empregos formais, uma média 63% superior à dos cinco anos anteriores. 

 O comércio exterior brasileiro, em 2010, registrou US$ 383,6 bilhões, 36,6% a 

mais que em 2009. As exportações obtiveram valor de US$ 201,9 bilhões, e as 

importações US$ 181,6 bilhões, com um saldo comercial de US$ 20,3 bilhões. 

 As vendas para a Ásia aumentaram 39,9%, levando a região à primeira 

posição de mercado comprador de produtos brasileiros em 2010, superando América 

Latina e Caribe e União Europeia. (Ver anexo 3) 
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4 – Políticas sociais e de desenvolvimento 

 

4.1 – Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) 

 

O PAC é um plano, lançado em 2007, com a intenção de estimular o 

crescimento da economia brasileira, através de investimentos em obras de 

infraestrutura. Com o objetivo de “romper barreiras e superar limites de crescimento 

econômico” de forma a sustentar uma taxa de crescimento de 5% ao ano. Com 

investimento inicial de R$ 503,9 bilhões para um período de quatro anos, abrangeria as 

áreas de energia, infra-estrutura social, urbana e logística. 

 Entre 2007 e 2010, os investimentos públicos dobraram, passando de 1,62% do 

PIB para 3,27%. Durante este período do PAC, houve a criação recorde de 8,2 milhões 

de empregos. O PAC também foi eficaz no combate à crise financeira, já que no Brasil, 

não houve redução dos investimentos, e juntamente com a força do mercado interno, o 

país conseguiu minimizar os efeitos da crise. 

 Duas das maiores hidrelétricas do mundo estão sendo construídas no Brasil, o 

PAC concluiu mais de seis mil quilômetros de rodovias e 900 quilômetros de ferrovias, 

doze novos campos e plataformas de petróleo foram postos em operação, quase quatro 

mil quilómetros de gasodutos foram construídos, 1.323 obras nas áreas de habitação e 

saneamento foram concluídas e mais 4 mil estão sendo executadas em todo o país. 

 

4.2 – Programa de transferência de renda Bolsa Família 

 

 O Programa Bolsa Família (PBF) é um dos principais meios de transferência de 

renda, atingindo mais de 12 milhões de famílias pobres. Além de definir as condições de 

acesso, o Programa exige o cumprimento de condições, como a proposta de uma renda 

mínima ou a frequência escolar para famílias com filhos. 

 Pode-se ter acesso ao PBF, famílias em situação de extrema pobreza, com 

renda per capita mensal inferior a R$ 70,00, independente da idade dos membros da 

família. Já as famílias em situação de pobreza, ou seja, que possuam renda per capita 

mensal entre R$ 70,00 e R$ 140,00 só entram no Programa se possuírem filhos até os 

17 anos de idade.  



 21

 “Há quatro tipos de benefícios: Benefício Básico (R$ 70, pagos apenas a 

famílias extremamente pobres); Benefício Variável (R$ 32, pagos pela existência na 

família de crianças de zero a 15 anos – limitado a cinco crianças por família); Benefício 

Variável Vinculado ao Adolescente (R$ 38, pagos pela existência na família de jovens 

entre 16 e 17 anos – limitado a dois jovens por família); e Benefício Variável de Caráter 

Extraordinário (valor calculado caso a caso).”16 

 Para continuarem a receber o benefício, as famílias assumem o compromisso de 

vacinar e acompanhar o desenvolvimento das crianças menores de 7 anos. Na área da 

educação, as famílias devem manter os filhos nas escolas: as crianças entre os 6 e 15 

anos devem estar devidamente matriculados e com frequência escolar mensal mínima 

de 85% da carga horária; e os estudantes entre 16 e 17 anos devem ter frequência 

escolar de, no mínimo, 75%. 

 Os objetivos do Bolsa Família são: promover o acesso à rede de serviços 

públicos, em especial, de saúde, educação e assistência social; combater a fome e 

promover a segurança alimentar e nutricional; estimular a emancipação sustentada das 

famílias que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza; combater a pobreza. 

 

4.3 – Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) 

 

 Desenvolvida no final de 2007 pelo governo Lula, a PDP consta de quatro 

macrometas, que têm o objetivo de acelerar o investimento fixo; estimular a inovação; 

ampliar a inserção internacional do Brasil e aumentar o número de micro e pequenas 

empresas exportadoras. 

 Com essa política, a intenção do governo é fazer com que haja uma cooperação 

entre o setor público e o privado, sendo assim, capazes de enfrentar entraves que 

possam surgir. Seguindo orientações do então presidente Lula, várias reuniões com o 

setor privado foram realizadas, no sentido de identificar e elaborar as ações necessárias 

para se atingir os objetivos da Política. 

 O primeiro nível dessa Política foi definir macrometas para o país, para serem 

atingidas em 2010. Essas metas, em primeiro lugar, indicam o sentido e o alcance da 

                                                 
16  Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: 
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios 
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PDP mediante as expectativas para a economia brasileira, e em segundo lugar, 

permitem o acompanhamento periódico dos resultados da política. 

 O objetivo da PDP está dividido entre desafios e metas, tendo como finalidade 

dar sustentabilidade ao atual ciclo de expansão. Os desafios são: ampliar a capacidade 

de oferta, preservar a robustez da Balança de pagamentos, elevar a capacidade 

inovação e fortalecer as Micro e Pequenas Empresas (MPEs). Já as metas estão em: 

aumentar a taxa de investimento, ampliar a participação das exportações brasileiras no 

comércio mundial, elevar o dispêndio em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e ampliar 

o número de MPEs exportadoras. 

Meta 1 – ampliação do investimento fixo: elevar a participação do Investimento fixo no 

PIB para 21% em 2010, exigindo um crescimento médio anual de 11,3% da Formação 

Bruta de Capital Fixo no período, frente a um crescimento projetado do PIB de 5% ao 

ano. Nessa projeção, o valor do investimento atingirá R$ 620 bilhões em 2010. 

Meta 2 – elevação do gasto privado em P&D: a intenção é captar os investimentos das 

empresas visando a ampliar o estoque de conhecimentos e seu uso em novas 

aplicações. Os investimentos em P&D das empresas elevam sua capacidade de 

assimilar e explorar conhecimentos desenvolvidos externamente. A meta era aumentar 

para 0,65%, ou R$ 18,2 bilhões, em 2010, exigindo um crescimento médio anual de 

9,8% nos gastos privados em P&D da indústria brasileira. 

 Meta 3 – inserção internacional do Brasil: dá-se por duas formas: aumento das 

exportações e investimento direto no exterior. Para 2010, o objetivo era atingir US$ 

208,8 bilhões, aumentando a participação do País nas exportações mundiais para 

1,25%, em valor. 

Meta 4 – dinamização das MPEs: partindo do princípio que as MPEs quando se 

habilitam a competir no mercado externo, buscam um maior índice de formalização, 

engajando-se em atividades inovativas para conquistar mercados, esperando aumentos 

do faturamento e de geração de emprego. Assim, o objetivo é aumentar em 10% o 

número de MPEs exportadoras, até 2010.  
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5 – Política externa do governo Lula 

 

 Assim que assume a presidência, Lula decide que era necessário dar um novo 

sentido à política externa brasileira. Seu governo aumentou a atuação internacional do 

país, dando ênfase nas relações com os países da América do Sul, com organismos 

internacionais e com as potências emergentes do Sul. A intenção de Lula sempre foi a 

de colocar o Brasil na posição de jogador internacional e líder regional. 

 Lula buscou defender o multilateralismo, bem como a igualdade e soberania de 

todos os países. A estratégia do governo foi de fazer alianças, principalmente com 

potências médias e economias emergentes. A política externa deu-se através de 

coalizões, ficando marcada pela formação de um grupo de países emergentes, no 

âmbito da OMC; pela constituição do IBSA; pelo significado dos BRICs; pela defesa do 

regionalismo e pela aproximação com a África. 

 

5.1 – Formação do grupo de países emergentes 

 

 Este grupo foi criado como uma forma de contra-poder face às grandes 

economias do mundo, e ganhou mesmo força na Conferência da OMC, em Cancún. O 

encontro de Cancún acabou não trazendo resultados concretos, e o grupo, a partir de 

então, se dedicou a consultas técnicas e políticas, para dar mais dinamismo nas 

negociações. 

 Entretanto, é o papel assumido pelo Brasil naquela reunião, no quadro do ciclo 

de Doha das negociações multilaterais, que revela ao mundo suas novas ambições. 

Durante este encontro, o Brasil encabeça o grupo dos países emergentes e se opõe à 

conclusão de um acordo demasiado minimalista a seu ver, sobre as questões agrícolas, 

fruto do entendimento entre os dois grandes EUA e UE. Os países17 do respectivo 

grupo se uniram e propuseram que ou eles se tornavam parte na confecção das regras, 

ou a produção destes seria paralisada. A reunião fica bloqueada. A imprensa 

internacional publica: Brasil, ator global (jornal Le Monde de 29 de Setembro de 2003). 

                                                 
17  África: África do Sul, Egito, Nigéria, Tanzânia e Zimbábue. 
     Ásia: China, Filipinas, Índia, Indonésia, Paquistão e Tailândia. 
     América Latina: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Cuba, Equador, Guatemala, México, Paraguai, Peru, 
Uruguai e Venezuela. 
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O objetivo do Brasil de abrir os mercados dos países industrializados às suas 

produções agrícolas (bastante competitivas) e de liberalizar o comércio num sentido 

único, nunca tinha sido defendido por uma diplomacia ofensiva desta forma. A partir daí, 

o país aprendeu a importância da instituição igualitária que é a OMC para a defesa dos 

seus interesses. Várias vitórias foram conseguidas no seio do órgão de resolução de 

Controvérsias da OMC, frente às grandes economias (como, por exemplo, venceram os 

EUA quanto ao algodão, e a UE quanto ao açúcar e à carne de aves domésticas). 

Com Lula no governo, nota-se também o que ficou conhecido como 

multilateralismo da reciprocidade18. Já dizia o presidente, em 2003, em Davos: 

“queremos o livre comércio, mas um livre comércio que se caracterize pela 

reciprocidade”. Para ele, não só o comércio internacional deve ser abrangido por esta 

lógica, mas também as questões ambientais, de segurança, saúde e direitos humanos. 

Foi no sentido do multilateralismo da reciprocidade que nasceu o IBSA, em 2003. 

 

5.2 – IBSA 

 

 As cooperações Sul-Sul, feitas pelos países emergentes, vêm sendo facilitadas 

pelo fato dos países possuírem características e desafios comuns. Nesse sentido, deu-

se a criação do IBSA (Índia, Brasil e África do Sul). 

 Em Junho de 2003, os Ministros das Relações Exteriores dos três países 

reuniram-se em Brasília, e estabeleceram os principais objetivos do grupo: 

● Promover o diálogo Sul-Sul, a cooperação e posições comuns em assuntos de 

importância internacional;  

● Promover oportunidades de comércio e investimento entre as três regiões das quais 

os países fazem parte;  

● Promover a redução  internacional da pobreza e o desenvolvimento social;  

● Promover a troca de informação trilateral, melhores práticas internacionais, 

tecnologias e habilidades, assim como cumprimentar os respectivos esforços de 

sinergia coletiva;   

● Promover a cooperação em diversas áreas, como agricultura, mudança do clima, 

cultura, defesa, educação, energia, saúde, sociedade de informação, ciência e 

tecnologia, desenvolvimento social, comércio e investimento, turismo e transporte.  

                                                 
18  Existência de regras para compor o ordenamento internacional, e a elaboração conjunta dessas regras, a 
fim de garantir reciprocidade de efeitos para que não realizem interesses de uns em detrimento de outros. 
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5.3 – África 

 

 De acordo com os estudiosos, o único motivo, a curto prazo, pelo qual o Brasil 

busca uma aproximação com a África é visando apoio para conseguir um assento 

permanente no Conselho de Segurança da ONU. O país tem incentivado uma 

cooperação sul-americana com a África através de acordos de comércio preferenciais 

do MERCOSUL com a União Aduaneira da África Austral (SACU)19. Os setores 

abrangidos por este acordo com a SACU serão, não somente de alimentos, como 

também de máquinas, aparelhos e materiais elétricos. 

 A longo prazo, a cooperação entre os 2 blocos pode vir a ser rentável para o 

Brasil. Alguns países africanos oferecem oportunidades de investimentos, como por 

exemplo, no caso da ampliação do mercado de etanol. A primeira usina de etanol na 

África (Sudão), foi construída por uma empresa brasileira, gerando um investimento de 

15 milhões de euros. 

 O Brasil também desenvolveu programas de cooperação com a Comunidade 

dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)20. Eles têm buscado a cooperação nas áreas 

de segurança, negócios, saúde e educação. 

 A Petrobrás, empresa brasileira de exploração de petróleo, já se encontra em 

vários países africanos, atuando na exploração, produção e refino do petróleo. 

 A Petrobrás Biocombustíveis já planeja produzir bioenergia na África para 

exportação. O diretor do Departamento de Combustíveis Renováveis do Ministério de 

Minas e Energia, Ricardo de Gusmão Dornelles afirma que “a África é uma das 

prioridades da política externa brasileira, e a Petrobras Biocombustíveis tem a meta de 

atuar internacionalmente. Queremos nos aproximar de forma proativa da África, e os 

biocombustíveis são uma das alternativas possíveis de desenvolvimento sustentável 

para as camadas mais carentes do continente”21. 

 A empresa está presente na Líbia, Namíbia, Tanzânia, Angola e Nigéria, e 25% 

do que produz em petróleo no exterior vem da África. 

 

 

 

                                                 
19  União Aduaneira formada pela África do Sul, Namíbia, Botsuana, Lesoto e Suazilândia. 
20  Brasil, Portugal, Timor Leste, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Angola. 
21 27º Fórum Brasil Europa, Universidade de Brasília. 
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5.4 – América do Sul 

 

Os países da América do Sul estão integrados, basicamente, por 2 blocos: o 

MERCOSUL e o Comunidade Andina (Bolívia, Colômbia, Equador e Peru). 

 A efetiva integração da região acaba sendo prejudicada pelas diferenças e 

desigualdades econômicas entre os países. Para Lula, o MERCOSUL é de extrema 

importância, já que constitui a base, futuramente, de uma possível união política da 

América do Sul. 

 A relevância econômica do MERCOSUL é grande para o Brasil. De acordo com 

a Secretaria de Comércio Exterior, as exportações do Brasil para os parceiros do Bloco, 

ficaram atrás somente da Ásia e América Latina e Caribe, em 2010. (Ver anexo 3) 

 A integração é vista com bons olhos pelo governo. E na busca por ela, foi 

realizado em 2004, em Cuzco, no Peru, a primeira reunião que criou as bases para a 

União das Nações Sul-Americanas (UNASUL).22 

“A UNASUL é uma organização internacional cujo objetivo é promover a 

integração regional, com base na convergência de interesses em torno da consolidação 

de uma identidade própria e do desenvolvimento econômico e social da região.” 

(Ministério das Relações Exteriores do Brasil) 

 Em 2008, em Brasília, os representantes dos 12 países aprovaram o tratado 

constitutivo da organização, e no dia 11 de Março de 2011, este Tratado entrou em 

vigor. 

 A estimativa do PIB da UNASUL gira em torno dos 8 trilhões de dólares. 

 

 5.5 – MERCOSUL 

 O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) é um processo de integração 

econômica formado, inicialmente, por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Além 

destes 4 Estados Partes, há também Venezuela, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e 

Peru como Estados Associados do bloco.  

                                                 
22 É formada por 12 países: Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Chile, 
Guiana, Suriname e Venezuela. 
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Foi criado com a finalidade de estabelecer relações comerciais com outros 

blocos (como a UE) e outros países, mas o que se viu foi o comércio intra-bloco, uma 

grande troca das relações comerciais entre os próprios Estados partes. 

 Pesquisas indicam que o intercâmbio intra-zonas continuará crescendo, mas 

este está próximo dos seus limites. As recomendações são que conquiste novos 

parceiros e que haja uma maior diversificação do comércio. 

 A política externa do governo Lula, desde o seu início, mostra a sua intenção em 

acelerar o processo de integração da América do Sul e do Mercosul. Em seu discurso 

de posse, Lula afirmou: “a grande prioridade da política externa durante o meu Governo 

será a construção de uma América do Sul politicamente estável, próspera e unida, com 

base em ideais democráticos e de justiça social”. 

 A população do MERCOSUL ultrapassa os 310 milhões de pessoas (dos quais 

quase 80% se encontram no Brasil), e possui um PIB de 2 trilhões de dólares. É a 4ª 

área geoeconômica do mundo e um dos mercados emergentes com maior renda per 

capita. 

5.6 – Liderança Regional 

 

 A primeira visita de Lula como presidente eleito foi à Argentina. Sua intenção era 

a consolidação e o progresso do MERCOSUL. Os dois chefes de Estados se 

encontraram 3 vezes em pouco mais de 1 mês, visando revitalizar a integração da 

América do Sul. 

 No entanto, os vizinhos regionais vêm estranhando o Brasil, cuja diplomacia de 

movimento avança empurrando os que se opõem aos seus objetivos. Estados parceiros 

inquietam-se ao ver o Brasil estabelecer relações do tipo Norte-Sul, em que o Brasil 

teria o papel do Norte industrializado, comprador de produtos primários e mesmo de 

ativos estratégicos. Na Bolívia, por exemplo, o presidente Sánches de Lozada, em 

2003, espantava-se por ser tratado pelo Brasil, como este lamentava sê-lo pelos países 

industrializados, no que diz respeito às exportações de gás. 
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 Os investimentos brasileiros também são recebidos com desconfiança. “A 

comunidade sul-americana das nações suspeita por vezes de ser somente uma futura 

zona de “co-prosperidade” dominada pelo Brasil”.23 

 Os países vizinhos têm o sentimento de que o Brasil se afasta da América Latina 

alimentando suas intenções globais. 

 O Brasil vem buscando seu lugar no mundo. Ao mesmo tempo que deseja ser 

reconhecido internacionalmente na sua individualidade, também quer ser aceito pelos 

seus pares regionais. As intenções e iniciativas brasileiras são recebidas com 

inquietudes pelos vizinhos sul-americanos. Mas é inegável que ele seja o líder da 

América do Sul.  

 De acordo com o jornal argentino “La Nación”, o Brasil se consolida como líder 

regional e ator internacional de primeira ordem, sendo este resultado atribuído ao 

presidente Lula, que conseguiu projetar seu país sem desmerecer instituições ou 

pessoas que pensassem diferente dele. 

 A globalização impõe uma integração competitiva num mundo globalizado. 

Focado nisto, o Brasil pretende aumentar a sua presença externa a fim de participar nas 

grandes decisões internacionais. 

 Ele sabe que não consegue garantir sua autonomia sem se sentar à mesa das 

negociações e sem estar ativo nas instâncias multilaterais. Já se candidatou a ocupar 

um lugar de membro permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas 

não obteve resposta positiva.24 

 O Brasil ali-se, em 2004, a Alemanha, ao Japão e a Índia, formando o G4, 

países que consideram ter vocação para ocuparem um lugar permanente no Conselho, 

e fazem campanha em conjunto para um alargamento. No entanto, os EUA não querem 

mudanças, ainda menos a entrada de um novo membro europeu; a China opõe-se 

veementemente à entrada do Japão.25 

 

 

                                                 
23  ROUQUIÉ, Alain, O Brasil do Século XXI – Nascimento de um novo grande, Lisboa, Instituto Piaget, 
2006, p. 340. 
24 Os responsáveis brasileiros consideram o Brasil como o único país da região que detem os atributos e 
competências para entrar no círculo dos grandes do Conselho. O país não somente proclama, como pede 
aos “países amigos” que reconheçam esse direito.  
25 Em 2005, os EUA e a China entraram em acordo para bloquear a proposta do G4. Em 2007 o grupo se 
reuniu em Nova Iorque para discutir a reforma do Conselho de Segurança da ONU, mas até o momento, 
ainda não houve mudanças. 
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5.7 – ONU 

 

O Brasil, já há alguns anos, tenta ingressar como membro permanente no 

Conselho de Segurança das Nações Unidas (CS), afirmando que sua capacidade de 

influir em decisões de alcance global segundo os princípios que defende e que regem 

sua política externa, correspondem aos da grande parte dos países em 

desenvolvimento. Defende ainda, que a expansão do Conselho de Segurança 

contribuirá para que as decisões do órgão sejam tomadas de forma mais representativa 

e justa. 

Em 2005, o G-4 apresentou um projeto para que o CS fosse expandido para 25 

membros. Seriam 6 novos assentos permantes (2 para África, 2 para Ásia, 1 para 

Europa Ocidental e 1 para América Latina e Caribe), e 4 novos assentos não-

permanentes (1 para África, 1 para Ásia, 1 para Europa Ocidental e 1 para América 

Latina e Caribe). Esta proposta também previa uma reavaliação após 15 anos, quando 

seria considerada, entre outras questões, a extensão do direito de veto aos novos 

membros permanentes. Apesar da grande mobilização que foi feita, este projeto não foi 

levado a voto. 

Em 2008, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou por consenso a 

Decisão 62/557, que determinou o início das negociações intergovernamentais sobre a 

reforma do CS, estabelecendo o Plenário Informal da Assembleia Geral como foro 

negociador. 

Em 2010, os Ministros das Relações Exteriores do G-4 reuniram-se em Nova 

York, reafirmando sua disposição em se aproximar de outros países a fim de alcançar 

resultados concretos na reforma do CS. 

No biênio 2010-2011, o Brasil integra o Conselho de Segurança, na condição de 

membro não-permanente. Nesta eleição, que ocorreu em Outubro de 2009, o Brasil 

recebeu os votos de 182 dos 183 países votantes, sendo eleito para o assento pela 

décima vez (recorde igualado somente pelo Japão). 

 

5.8 – FMI 

 

 O então presidente Lula, juntamente com o Ministro da Fazenda e com o 

Presidente do Banco Central, decidiram antecipar para o final de 2005, o pagamento do 

total de US$ 15,5 bilhões dos Direitos Especiais de Saque (DES), montante este, 
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referente ao empréstimo tomado pelo país junto ao FMI. O fortalecimento do setor 

externo e da economia, permitiram esta antecipação. 

 No dia 25 de Novembro de 2009, o Ministro da Fazenda, Guido Mantega, 

anunciou que o país aumentaria para US$ 14 bilhões (US$ 4 bilhões a mais) o 

empréstimo para o NAB (Novos Acordos de Empréstimos), que é um programa de 

crédito do FMI, e que tem prazo de vigência até Novembro de 2012. O Brasil passa, 

assim, da condição de devedor à condição de credor.   

 Esta decisão foi tomada na reunião do G-20, em Abril, e, segundo o ministro, 

dará aos países do BRIC poder de veto sobre as principais decisões do Fundo – juntos, 

comprometeram-se em emprestar US$ 80 bilhões ao FMI (a China será responsável 

pelo empréstimo de US$ 50 bilhões). 

 

5.9 – BRIC 

 

 De acordo com as estatísticas, Brasil, Rússia, Índia e China representam 42% 

da população mundial e 26% do território, e somaram no ano passado 23,4% do PIB do 

planeta. 

Os países do BRIC detêm quase metade da população mundial e um terço da 

riqueza global. Apesar de muito se falar dos BRICs, eles não são um grupo 

institucionalizado. A primeira reunião dos 4 países aconteceu somente em Junho de 

2009, na Rússia. Não foi abordado o tema sobre a institucionalização do grupo, mas 

temas de competência global, como, a reforma das instituições financeiras 

internacionais, o papel do G20, a crise econômica mundial, questões climáticas, entre 

outros. A II Cúpula aconteceu em Abril de 2010, em Brasília. 

De acordo com o Itamaraty, entre 2003 e 2007, o crescimento dos quatro países 

representou 65% da expansão do PIB mundial. Em paridade de poder de compra, o PIB 

dos BRIC supera o dos EUA ou o da UE. Em 2010, o PIB conjunto dos cinco países (já 

incluindo a África do Sul), totalizou US$ 11 trilhões, ou 18% da economia mundial. 

Considerando o PIB pela paridade de poder de compra, esse índice sobe para US$ 19 

trilhões, ou 25% da economia mundial. O FMI já afirma que os países do BRICS serão 

responsáveis por 60% do crescimento da economia mundial nos próximos 8 anos. 

As Cúpulas deram um impulso político para o desenvolvimento de projetos 

conjuntos em diversos setores, como o estratégico, o agrícola, o de energia e o 

científico-tecnológico. 
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5.10 – Posição do Brasil na Conferência da ONU sobre mudanças climáticas 

 

Em Dezembro de 2009, em Copenhague, o Brasil teve um papel de destaque na 

Conferência das Nações Unidas sobre as questões climáticas. O Brasil é diferente dos 

EUA, China e Japão, porque suas emissões de gases com efeito estufa vêm, em 

grande maioria, do desmatamento da floresta amazônica. O país apresentou uma 

proposta para diminuir o desmatamento em 70% nos próximos 10 anos, só que para 

isso necessitaria receber “compensações” dos países desenvolvidos. O objetivo é pagar 

(com o apoio financeiro dos países ricos) aos madeireiros, pecuaristas e agricultores 

para estes não cortarem as árvores. Além disso, o Brasil terá que elaborar um plano em 

que estas pessoas (madeireiros, pecuaristas...) possam se desenvolver 

economicamente sem recorrer ao desmatamento. Tem que se proteger a floresta como 

um todo, e não só impedir que o desmatamento mude apenas de localidade. 

 A proposta brasileira levada à Conferência, foi de uma redução de cerca de 40% 

na emissão de gases até 2020 – desafiando os países desenvolvidos a seguir seu 

exemplo. 20% resultarão da queda do desmatamento na Amazônia e 20% em 

iniciativas que promovam a eficiência energética e o uso do chamado aço verde 

(produzido a partir de carvão vegetal do reflorestamento) e de biocombustíveis, entre 

outros. Pesquisas do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) mostraram que 

em 2009 houve uma redução de 80% do desmatamento em relação a 2008. 

 O Brasil é apontado como líder na produção de biocombustíveis. Para o ex-

secretário de Tecnologia da Produção do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior), Jairo Klepcz, o Brasil tem maiores vantagens perante 

outros países porque possui espaço e clima para produzir. O país produz biodiesel a 

partir de soja, palma, babaçu e dendê, além de possuir uma indústria alcooleira sólida. 

O biocombustível surgiu para substituir as energias não-renováveis, como o petróleo e o 

carvão. Além de ser bem menos poluente para o meio ambiente, os biocombustíveis 

são altamente rentáveis. Estimativas do setor produtivo indicam investimentos na ordem 

dos 33 bilhões de dólares até 2012. A intenção do Brasil, claro, é ampliar e diversificar 

sua oferta no mercado mundial. 

_________________________________ xx___________________________________ 

 



 32

 De acordo com dados divulgados pela ONU, em 2010, o Brasil apresentou 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,699, que é um valor considerado alto, 

ocupando o 73º lugar no ranking mundial. Apesar das disparidades sociais e 

econômicas ainda existentes, a cada ano, o país tem conseguido elevar o seu IDH. 

Entre 2003 e 2010, o Brasil cresceu, tornou-se estável, desenvolveu-se econômica e 

socialmente, ganhando reconhecimento mundial através das políticas econômicas 

implementadas pelo governo do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva. 
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Conclusões 

 

 Durante o governo Lula, o Estado teve um papel de maior destaque, deixando 

de apenas regular, para também planejar e investir. 

 O governo conseguiu controlar a inflação, e até mesmo, baixá-la. No final de 

2009, a Selic estava em 8,75% ao ano. Houve melhora do risco país, fechando o ano de 

2010 aos 180 pontos, aumentando o nível de confiança dos investidores no Brasil. 

 No primeiro mandato, os principais desafios foram fazer com que a economia 

atingisse a estabilidade, e que houvesse crescimento do país, com distribuição de renda 

mais justa. 

 O saldo da balança de pagamentos nos anos do governo Lula reduziu as 

exigências de financiamento externo e a vulnerabilidade externa. O ciclo de alta das 

commodities, bem como um cenário externo favorável, também foram decisivos para o 

crescimento nos primeiros anos de governo. 

 No segundo mandato de Lula eclodiu a crise financeira internacional, sendo 

marcante o fato do Brasil, praticamente, não ter sido afetado por ela. Com a economia 

estabilizada, um grande mercado interno consumidor, e a China tornando-se a maior 

importadora de produtos brasileiros, o Brasil foi um dos primeiros países a sair da crise. 

 O PIB brasileiro registrou um crescimento de 7,5% ao ano em 2010. Houve 

diminuição da pobreza (com crescimento da classe média). Foram criados 2,1 milhões 

de empregos, e as exportações atingiram US$ 201,9 bilhões. 

 As políticas macroeconômicas e sociais implementadas pelo governo Lula 

resultaram em estabilidade, crescimento e desenvolvimento social. Os programas como 

o Bolsa Família ou o PAC, foram essenciais para a retirada de milhões de pessoas da 

pobreza e crescimento da economia brasileira. 

 Lula conseguiu fazer com que o Brasil se tornasse num ator respeitado, 

assumindo uma maior visibilidade internacional, fazendo com que o país estivesse 

presente nos principais encontros e conferências internacionais (ficando lado a lado 

com os principais líderes mundiais), não só observando mas também atuando. Hoje, o 

Brasil tem um papel de liderança em diversas áreas, como, alterações climáticas, 

cooperação Sul-Sul, agricultura, comércio, biocombustíveis, biodiversidade, entre 

outros. 
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 Durante o governo Lula, foram traçadas metas para conseguir transformar o 

Brasil numa potência emergente, com crescimento econômico, estabilidade política, 

diminuição das desigualdades, respeito e reconhecimento das grandes economias do 

mundo. O objetivo da política econômica do governo Lula foi o de criar, num cenário de 

estabilidade econômica, condições favoráveis ao desenvolvimento do setor produtivo, 

melhorar o acesso ao crédito e aumentar a taxa de investimento na economia brasileira. 

As políticas estabelcidas pelo ex-presidente Lula foram fundamentais para o Brasil 

alcançar seu objetivo e estar na posição que hoje se encontra: sétima maior economia 

do mundo. 
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