
Por WALTER SANTOS

governo Bolso-
naro-Guedes é 
no to r i amente 
carente de um 

projeto de desenvolvimento para o 
Pais”, revelou em Entrevista à Revis-
ta NORDESTE o ex-presidente do 
BNDES, Luciano Coutinho, produ-
zindo profunda leitura da realidade 
econômico-social, politica e ideolo-
gica no Brasil e no mundo explicando 
com detalhes politicas ultraliberais 
em curso pelo Governo Bolsonaro 
com graves consequências no futuro. 
Eis a integra, a seguir:

Entrevista LUCIANO COUTINHO - EX-PRESIDENTE DO BNDES

O DESMONTE RADICAL 
DO ESTADO NO BRASIL
EX-PRESIDENTE DO BNDES VÊ RETROCESSO DAS POLÍTICAS DE 
DESENVOLVIMENTO DE FORMA INTENSA EM FAVOR DO CAPITAL 
DESPROTEGENDO INVESTIMENTOS EM PROL DA PRÓPRIA SOCIEDADE

“O
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Revista NORDESTE: Qual sua leitu-
ra sobre a conjuntura econômica do 
Brasil a partir das políticas do Go-
verno Federal em 2019? Como o de-
senvolvimento econômico nacional 
e regional vêm sendo tratados? 
Luciano Coutinho: A conjuntura eco-
nômica brasileira é de crescimento 
débil, rastejante, abaixo de 1% ao ano. 
É possível que, em 2020, o cresci-
mento acelere um pouco em função 
da redução recente da taxa Selic. Isto, 
porém, dependerá de o sistema ban-
cário sair da zona de conforto e ex-
pandir o crédito com spreads mais 
baixos, repassando a queda dos juros 

sociais. O fato essencial é que Bolso-
naro fez um pacto liberal-conservador 
com a grande elite, delegando toda a 
política econômica a um ministro de 
perfil ultraliberal e hostil à soberania 
nacional.

NORDESTE: Como vê o conflito agu-
çado entre o liberalismo e as forcas 
progressistas? Até onde as políticas 
em curso ampliam as desigualdades 
regionais e sociais gerando exclu-
são? Onde Celso Furtado se man-
têm atual?
Luciano Coutinho: Esta é a questão 

chave. O super 
Ministro da Eco-
nomia montou 
uma equipe ul-
traliberal extre-
mada, cuja ideo-
logia é retrógra-
da e inepta. Essa 
equipe acredita 
piamente que o 
capitalismo des-
regulado, com 
redução radical 
do Estado abri-
rá caminho para 
o crescimento 
da economia sob 
a liderança ex-
clusiva do setor 
privado. A sua 
única e obsessiva 
estratégia é des-
montar o Estado, 
seus mecanismos 
de governança e 
suas ferramen-
tas de regulação 
e fomento. Pa-
rece inacreditá-
vel, mas ignoram 

que as transformações do capitalis-
mo contemporâneo, dominado pelo 
grande capital financeiro, conduzem 
ao aprofundamento da desigualdade 
social e da exclusão. Não há lugar 
nessa visão de mundo para a parce-

ria construtiva entre o Estado e o 
setor produtivo privado em torno a 
um projeto nacional de desenvolvi-
mento, nem para o desenvolvimento 
regional planejado. Não há nada mais 
antitético ao pensamento de Celso 
Furtado - que enxergava com clareza 
a necessidade de reformas sociais e de 
uma política persistente e relevante 
de investimentos federais em infraes-
truturas, indústrias e serviços, ener-
gia, saneamento, habitação, educação, 
ciência e tecnologia para o desenvol-
vimento do Nordeste. Nada mais atual 
que essa agenda. Lembro que o ano 
de 2020 marca-
rá o centenário 
de Celso Fur-
tado. A Paraíba, 
seu estado natal, 
junto com toda 
a Região, vai lhe 
prestar grande e 
merecida home-
nagem. 

N O R D E S T E : 
Como podemos 
explicar a reali-
dade brasileira em meio à conjuntura 
sul-americana e global? Que estágio 
vivemos?
Luciano Coutinho: A resposta deve 
ser buscada historicamente na crise da 
dívida externa que vitimou a América 
Latina no fim dos anos 1970 e início 
dos anos 1980, quando houve o se-
gundo choque de preços do petróleo 
e o choque financeiro provocado pela 
forte subida das taxas de juros dos Es-
tados Unidos, que ascenderam a 20% 
ao ano. A crise agudizou-se com a 
moratória mexicana de 1982 e depois 
se generalizou na região. A Améri-
ca Latina sempre dependeu muito 
do financiamento externo. A ruptura 
brusca dos fluxos de crédito resultou 
em forte depreciação das moedas la-
tino-americanas e em um ciclo de al-
tíssima inflação, que paralisou as eco-
nomias e, para vencê-la, a Região ficou 

prisioneira ou da dolarização de suas 
moedas ou de taxas de juros muito al-
tas - neste ultimo caso notadamente o 
Brasil com o Plano Real. Simultanea-
mente, os Estados Unidos praticaram 
durante a Guerra Fria, desde os anos 
60, uma política de cooptação dos 
países aliados no entorno da China. 
Assim, Japão, Coreia do Sul e Tai-
wan disfrutaram de acesso privilegia-
do ao mercado americano e, através 
de políticas de exportação, obtiveram 
décadas de alto crescimento. Depois, 
houve a conhecida aproximação en-
tre os EUA e a China, cuja economia 

ascendeu meteo-
ricamente desde 
os anos 90, tor-
nando-se grande 
exportadora para 
o mercado ame-
ricano e toman-
do o lugar que 
fora do Japão. A 
China cresceu 
por vinte anos a 
taxas de 10% ao 
ano, até a eclosão 
da Grande Cri-

se Financeira Global de 2008-2009. 
Esse foi o grande divisor de águas 
entre a América Latina e a Ásia.

NORDESTE:  Os países asiáticos de-
penderam menos de financiamento 
externo? Por que?
Luciano Coutinho: A Ásia sempre 
teve uma taxa de poupança interna 
muito alta nos setores público e priva-
do. Na China, essa taxa girava em tor-
no de 40% do PIB e, depois da grande 
crise financeira global de 2008-2009, 
aumentou para mais de 50%. Nos 
outros países, estava próxima a 30% 
do PIB. Nos países latino-america-
nos, oscilava entre 20% e 25%. Cla-
ro que a poupança macroeconômica 
vem de ciclos de lucros altos e de 
tratamento tributário favorável à re-
tenção do lucro pelo setor produtivo. 
Os países asiáticos, além da taxa de 

aos seus clientes, especialmente às 
médias e pequenas empresas. Exi-
giria uma atuação firme dos bancos 
públicos nesse sentido, o que não está 
à vista. O governo Bolsonaro-Gue-
des é notoriamente carente de um 

projeto de desenvolvimento para o 
país. Não se trata apenas da incapa-
cidade de formulação e da insensata 
fragmentação de seu núcleo político, 
concentrado em gerar polêmicas e 
em destilar preconceitos pelas redes 

“O SUPER MINISTRO 
DA ECONOMIA 
MONTOU UMA EQUIPE 
ULTRALIBERAL 
EXTREMADA, 
CUJA IDEOLOGIA É 
RETRÓGRADA
E INEPTA”

Revista NORDESTE Revista NORDESTENovembro/20198 9Novembro/2019



Foto: Paulo Bareta

poupança alta, tinham bancos centrais 
que regulavam taxas de juros baixas 
e, ademais, contavam com bancos de 
desenvolvimento e bancos de expor-
tação muito atuantes. Ou seja, na Ásia 
o crédito de longo prazo, com juros 
reais baixos, alavancava a capacidade 
de investimento baseada na poupan-
ça doméstica. Já na América Latina e 
no Brasil, a inflação alta junto com o 
extenso período de instabilidade cam-
bial e juros muito elevados, obstaculi-
zaram o desenvolvimento de uma base 
doméstica de poupança e crédito de 
longo prazo em moeda nacional. Esta 
debilidade tornou a nossa região mui-
to dependente de capitais externos até 
que o grande ciclo de alta de preços 
das commodities – entre 2003 e 2013 
– mudou parcialmente este quadro.

NORDESTE: Como foi que a América 
Latina aproveitou este ciclo de bo-
nança dos preços das commodities? 
Luciano Coutinho: A América Latina 
só começa a ter ascensão após 2003, 
quando o rápido crescimento chinês 
passou a exigir a importação cada vez 
mais intensa de matérias-primas. Esse 
período propiciou marcante melhoria 
dos preços das commodities e viabili-
zou um ciclo de crescimento na região, 
com acumulação de reservas de divi-
sas.  No nosso caso, entre 2005 e 2006 
a economia brasileira conseguiu rea-
lizar um notável superávit nas contas 
externas, amealhando 200 bilhões de 
dólares em reservas cambiais. Foi este 
ganho rápido e substancial que permi-
tiu criar um colchão de segurança ma-
croeconômica e desdolarizar os nossos 
títulos da dívida interna – libertando 
o Estado brasileiro de uma grave vul-
nerabilidade ante depreciações da taxa 
de cambio. Pode-se dizer que este 
feito foi de importância capital para 
a soberania nacional e, ainda, que a 
estabilidade de preços iniciada com 
o Plano Real só se consolidou efeti-
vamente neste período do primeiro 
governo Lula. Vários outros países da 

América Latina também acumularam 
reservas no período e, em graus dife-
rentes, ganharam mais estabilidade.

NORDESTE: Mas, por que estes ga-
nhos não se traduziram em um cres-
cimento duradouro para a Região? 
Por que a crise se abateu novamente 
sobre o Brasil após 2014?
Luciano Coutinho: A verdade é que 
nem o Brasil nem a América Latina 
conseguiram recobrar o dinamismo 
industrial que os caracterizou até iní-
cio dos anos 1980. Em parte, por-
que ocorreu uma marcante apreciação 
cambial no mencionado período de 
boom das commodities, posto que as 
nossas taxas de juros permaneceram 
altas em termos reais e manteve-se a 
abertura financeira sem critério, insta-
lada desde os anos 90. Em contraste, a 
Ásia e a China em particular abriram 
seus mercados de modo ordenado, 
priorizando a exportação de manufa-

turas. Em resumo, não é o liberalismo 
que explica o sucesso asiático, porque 
ele derivou, em grande medida, de uma 
regulação muito intensa, pelo Estado, 
de políticas industriais em cooperação 
com o setor privado e, em alguns ca-
sos, diria de coerção, como ocorreu na 
Coréia do Sul. A Ásia soube manter 
uma política macroeconômica benig-
na, de juros baixos e cambio competi-
tivo, o que viabilizou um crescimento 
baseado no avanço da industrialização 
e da inovação tecnológica, diferente-
mente da América Latina. Mas isso 
só explica em parte a questão, uma vez 
que na Ásia as políticas de educação 
primaram pela qualidade, desde os 
anos 70. Além disso, políticas de in-
clusão social, como reformas agrárias, 
tiveram papel relevante. Em suma, 
embora o período de 2003 a 2013 
tenha resultado em ganhos relevantes 
para a sociedade brasileira, tais como a 
consolidação da estabilização da infla-

ção, avanços signi-
ficativos em maté-
ria de redução da 
pobreza, melhora 
da distribuição de 
renda e crescimen-
to mais rápido das 
regiões menos de-
senvolvidas – es-
ses avanços não 
foram suficien-
tes para assegurar 
um maior grau de 
autonomia à eco-
nomia brasileira 
diante da conti-
nuidade da crise 
econômica mun-
dial. As tentativas 
de resistir à desa-
celeração do ciclo 
de crescimento de 
2004 a 2013 en-
veredaram-se em 
erros de política 
macroeconômica 
e em perda de cre-

dibilidade, concorrendo para agravar o 
movimento recessionista que ganhou 
forte impulso em 2015-2016.

NORDESTE: A contenção de gastos 
pelo governo bloqueia o crescimen-
to? Estimular o consumo interno po-
deria alavancar o investimento da in-
dústria?
Luciano Coutinho: A tentativa de re-
duzir o gasto público e especialmente 
o investimento público (desde 2016) 
só agravou a recessão. O Brasil vem 
saindo muito lentamente da crise e a 
conjuntura mundial parece desfavorá-
vel nos próximos dois a três anos. As 
economias desenvolvidas estão a ca-
minho da recessão e a economia chi-
nesa vem se desacelerando. O grande 
desafio é, em períodos de crescimento 
da economia, fazer superávit fiscal e 
usar essa poupança para evitar o agra-
vamento da situação nos momentos 
de crise. Porém, adotamos uma emen-

da constitucional (Lei do Teto) que 
ignora os ciclos econômicos e obriga 
o crescimento do gasto público a ser 
inferior ao do PIB corrigido pela in-
flação, faça chuva ou faça sol. É indis-
pensável rever esse arcabouço disfun-
cional e permitir que, em conjunturas 
de alto desemprego, os investimentos 
públicos sejam liberados. A redução 
mais incisiva da taxa Selic, por exem-
plo, diminui os encargos com juros da 
dívida e esta economia fiscal deveria 
ser direcionada à expansão de investi-
mentos de alto poder multiplicador. A 
lição deixada pelo governo Temer, foi 
que as injeções 
de recursos do 
FGTS em 2017 
e 2018 aplicadas 
para aumentar o 
poder de com-
pra da população 
tiveram efeitos 
efêmeros. O es-
tímulo ao consu-
mo interno, sem 
base no cresci-
mento do em-
prego, pode aju-
dar a economia 
no curto prazo 
mas, se não for 
acompanhada de 
recuperação fir-
me dos investi-
mentos, não sus-
tenta o crescimento. A recuperação do 
investimento tem o lado privado – que 
depende do consumo, do crédito, do 
câmbio competitivo para exportar – 
e o lado público, com aplicação de 
recursos orçamentários em infraes-
trutura, principalmente em projetos 
cuja taxa de lucro é mais baixa e o 
prazo de retorno do capital é prolon-
gado no tempo. Ou, ainda, através de 
PPPs e concessões ao setor privado 
com contrapartidas de investimento. 
O investimento privado depende de 
condições favoráveis de mercado que 
não estão presentes atualmente. Já a 

recuperação do investimento público 
depende de decisões autônomas do 
governo – decisões que precisam ser 
planejadas. Para tanto, o governo deve 
preparar e desenvolver uma carteira 
consistente de projetos executivos de 
infraestrutura.

NORDESTE: Como vc analisa as im-
plicações da política atual de retra-
ção do papel dos bancos públicos, 
em especial do BNDES, diante dessa 
necessidade de reativar os investi-
mentos em infraestrutura para re-
cuperação do crescimento?

Luciano Couti-
nho: A crença 
de que o mercado 
financeiro prove-
rá todas as solu-
ções de finan-
ciamento e que 
o BNDES deve 
ser radicalmente 
reduzido acarre-
tará um imenso 
retrocesso para o 
desenvolvimento 
do Brasil. Desde 
logo é irrealista 
imaginar que o 
mercado finan-
ceiro ofertará fi-
nanciamento de 
longo prazo em 
escala suficiente 

para ampliar substancialmente as in-
versões em infraestrutura. Os projetos 
novos de infraestrutura demandam fi-
nanciamentos de 15 a 25 anos e se de-
frontam com incertezas, notadamente 
antes de se tornarem operacionais, 
após o período de construção. Mes-
mo nos países mais ricos o mercado 
de capitais não provê financiamento 
de longo prazo em volume adequado, 
como é o caso dos Estados Unidos. 
Para que a economia brasileira volte a 
crescer é fundamental que os investi-
mentos em infraestrutura aumentem 
sustentadamente. O nível de investi-

“A CRENÇA DE QUE O 
MERCADO FINANCEIRO 
PROVERÁ TODAS 
AS SOLUÇÕES DE 
FINANCIAMENTO E 
QUE O BNDES DEVE 
SER RADICALMENTE 
REDUZIDO 
ACARRETARÁ 
UM IMENSO 
RETROCESSO PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
DO BRASIL”
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mentos hoje é precariamente baixo, 
inferior a 1% do PIB e, por isso, não 
estamos sequer repondo a deprecia-
ção. O Brasil deveria investir pelo 
menos 4,5% do PIB ao ano, o que 
significa alcançar R$ 340 bilhões a 
cada ano. Mesmo que o mercado de 
capitais receba incentivos para investir 
no longo prazo, sem a contribuição do 
BNDES não será viável financiar es-
ses volumes. Note-se que estamos nos 
referindo a financiamentos de longo 
prazo. Por isso, o encolhimento do 
BNDES significa um grave desservi-
ço ao nosso desenvolvimento.

NORDESTE: Na sua opinião qual o 
papel dos governadores do NOR-
DESTE no rumo do Brasil?
Luciano Coutinho: Parte importante 
dos investimentos em infraestrutura, 
cuja taxa de retorno não é atraente para 

o setor privado, precisará ser empreen-
dida diretamente pelo governo – e boa 
parte pelos Estados e Municípios. Por 
isso, a situação de colapso das finanças 
públicas, especialmente de vários Es-
tados importantes, reclama soluções 
estruturais. Será necessário reorgani-
zar, refinanciar e priorizar. A postura 
da atual equipe econômica tem sido de 
negligenciar esta questão, oferecendo 
soluções insuficientes e improvisadas. 
Felizmente os estados nordestinos fi-
zeram bem a lição de casa e não existe 
na Região nenhum caso de debacle 
fiscal. Não obstante, a capacidade de 
investimento dos governos foi dimi-
nuída pela forte recessão até 2017 e 
pelo fraco crescimento posterior. Não 
obstante, de maneira criativa os gover-
nadores nordestinos têm empreendido 
parcerias com o setor privado visando 
por em marcha investimentos em in-

fraestruturas. Adotaram uma postura 
proativa, recuperando o planejamento 
e a formulação de projetos ambiciosos. 
Além dos projetos em cada estado, 
conceberam grandes projetos de in-
tegração logística regional, um plano 
de reforço aos centros regionais de 
ciência e tecnologia e de proteção ao 
meio-ambiente, um anel de fibra ótica 
integrando a região e seus governos. 
Montaram, enfim, um consórcio en-
tre os governos da Região para buscar, 
unidos, parcerias e investidores no país 
e no exterior. Ao se unirem ampliam 
a visibilidade e sublinham o peso eco-
nômico do conjunto da Região. Essa 
iniciativa pode surtir efeitos positivos 
para todos. Com uma postura respon-
sável e cooperativa dão um exemplo 
precioso ao país que estava acostuma-
do à guerra fiscal contraproducente. 
Mais que isto, ao trabalharem em unís-
sono em defesa do estado democráti-
co de direito, da soberania nacional, 
do respeito aos direitos humanos, do 
meio-ambiente, dos valores da cida-
dania se postam como um esteio para 
o País, ante desatinos, desrespeitos e 
agressões gratuitas de próceres do go-
verno federal.

NORDESTE:  Para onde caminha o 
Brasil?
Luciano Coutinho: O povo brasileiro 
quer emprego, liberdade, educação, 
saúde, segurança econômica e pers-
pectivas sustentáveis de desenvolvi-
mento. No meu entendimento, o ul-
traliberalismo dogmático, combinado 
com ideologia chauvinista intoleran-
te e agressiva, não representa uma 
alternativa viável para retomada do 
desenvolvimento social e econômico 
do Brasil. Essa compreensão começa 
a ficar clara para parcela crescente da 
nossa sociedade. Quando o fracasso 
desta opção equivocada ficar inequí-
voco para a grande maioria, estarão 
dadas as condições para uma nova 
etapa de construção democrática, so-
berana e desenvolvimentista. 
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