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O depoimento do professor Luiz Carlos Bresser Pereira sobre sua experiência como ministro da Fazenda do

governo José Sarney, de abril a dezembro de 1987, suscita inúmeras questões de interesse para a pesquisa na área de
políticas públicas e padrões de ação governamental, não só do ponto de vista metodológico como analítico.

 
Considerando-se a primeira dessas dimensões, o relato de sua vivência à frente de uma agência crucial para a

administração da crise fornece importantes elementos para a formulação de uma estratégia de pesquisa consistente com
os objetivos que se pretende alcançar através desse tipo de investigação: onde se localiza o poder de decisão, como se
exerce e sob que circunstâncias opera a máquina governamental.

 
Trata-se, em primeiro lugar, de uma importante fonte de informações para a reconstituição da rede

institucional responsável pela formulação e implementação dos planos de estabilização econômica, particularmente no
que se refere à área da dívida externa e das políticas monetária e fiscal. A identificação da equipe de técnicos,
assessores e dirigentes de primeiro escalão formada para auxiliar o ministro em suas funções primordiais, os critérios
que orientaram a escolha dos ocupantes dos cargos-chaves, a participação ou não dos partidos políticos em tais
nomeações e as indicações sobre a formação e a experiência, profissionais dos principais integrantes da equipe
econômica constituem um importante passo preliminar para a delimitação dos principais atores, permitindo
complementar os dados levantados pela consulta aos documentos oficiais, tais como listagens e organogramas das
agências fundamentais. Assim, é possível obter subsídios para o aprimoramento do desenho da pesquisa e para a
seleção das instâncias decisórias estratégicas, além da definição do núcleo central da equipe econômica.

 
Por outro lado, enquanto fonte primária de pesquisa, o depoimento não tem sua utilidade limitada aos

aspectos de natureza descritiva ligados ao mapeamento de órgãos, cargos e arenas decisórias, ao desvendamento de
conexões e posições informais ou ainda à descrição da dinâmica de funcionamento das principais unidades
administrativas. Do ponto de vista mais substantivo, pode-se, desde logo, extrair informações acerca do tipo de
coalizão política sobre a qual se apoiou o governo e suas mutações ao longo do tempo. Sob esse aspecto, o grau de
heterogeneidade dessa coalizão, a forma de relacionamento entre suas lideranças e o Presidente da República, suas
vinculações com os principais partidos políticos, o impacto de tais relações sobre as metas governamentais ligadas ao
programa de estabilização econômica são algumas das questões que podem ser iluminadas, ainda que de forma parcial
e incompleta.

 
Uma segunda questão relevante suscitada pela leitura do depoimento refere-se à força relativa do Ministério

da Fazenda dentro e fora do governo. Do ponto de vista formal, enquanto lugar administrativo estratégico, a Fazenda
concentra tradicionalmente a maior soma de poderes nó âmbito ministerial: A Nova República reforçou tais poderes,
tendo em vista a centralidade assumida pelos planos de estabilização no combate à crise que assola o país. O
enclausuramento burocrático das decisões econômicas foi mesmo acentuado, em relação ao regime militar. Por outro
lado, esse aumento do poder no que tange às decisões de política econômica não está imune aos efeitos dos fatores
desestabilizadores associados ao jogo político interno à área governamental. Desta forma, as relações do Ministério da
Fazenda com o Presidente da República ou com o círculo palaciano do poder podem ser decisivas para viabilizar ou



não as propostas ministeriais. Freqüentemente, a capacidade de pressão ou o poder de veto do grupo palaciano
ultrapassam as definições formais que estabelecem atribuições e limites entre os órgãos.

 
As relações com a arena parlamentar-partidária constituem uma segunda frente importante. A oposição ou o

apoio do Congresso são certamente elementos importantes na reconstituição das condições de êxito ou fracasso de
programas econômicos. Para além da assimetria caracterizada por um Executivo forte e um Legislativo destituído de
poder de decisão quanto às questões importantes para a vida do país, a arena parlamentar exerce uma influência não-
desprezível na fase de implementação das metas governamentais. Não são raras as situações de bloqueio ou mesmo de
paralisia do governo em decorrência das pressões de um legislativo hostil. Este é um dos motivos pelos quais o reforço
das prerrogativas dos altos escalões burocráticos não é garantia da eficácia da ação estatal, já que relações conflitivas
entre técnicos e políticos, geradas pelo enclausuramento burocrático das decisões, podem constituir sério obstáculo à
capacidade de execução do governo.

 
De forma similar, a concentração e centralização do processo decisório não garantem maior unidade de

atuação e maior coesão da máquina burocrática em seu conjunto. O Executivo não é evidentemente um bloco
monolítico. A competição entre agências e no interior do espaço ocupado pelas elites estatais é um componente
necessário da dinâmica burocrática. Lidar de forma eficiente com esse tipo de resistência requer unidade de comando e
algum grau de consistência interna do aparelho estatal. A Nova República retomou a tendência anterior ao
fortalecimento da autonomia do Estado como forma de afastar pressões indesejáveis. Entretanto, se essa estratégia
pode dotar o Executivo de uma alta capacidade de iniciativa nas fases de concepção e formulação das propostas de
ação, não produz automaticamente uma alta capacidade de implementação. Cabe, portanto, separar essas duas
dimensões e refinar o instrumental analítico, se se quiser escapar a uma visão simplista e unilateral das condições
operacionais do sistema governamental.

 
Tratar a questão da implementação em sua complexidade requer o reconhecimento da natureza política dos

problemas envolvidos nessa fase. Entre as condições responsáveis pelo fracasso dos planos de estabilização econômica,
sobressaem as dificuldades para manter a coerência interna das medidas integrantes do pacote econômico e a
incapacidade para garantir a continuidade das políticas face às pressões em torno da distribuição dos custos entre os
diferentes atores. Tais condições, embora cruciais, são em geral relegadas no desenho das políticas, como se fossem
uma decorrência automática da eficácia técnica das medidas formuladas. Na verdade, sobretudo em países
caracterizados por fraca institucionalidade política, tais condições não emergem espontaneamente, senão que
necessitam ser criadas politicamente. As táticas de implementação acionadas pelos governos nem sempre, porém, são
congruentes com esses objetivos. Além disso, a experiência internacional mostra também que o alto grau de
centralização política, o fechamento e a concentração do processo decisório podem, sem dúvida, ampliar os graus de
liberdade da cúpula tecnocrática, mas não garantem o êxito operacional dos planos. Se assim fosse, os governos
autoritários desfrutariam de condições particularmente favoráveis para a execução de programas de estabilização.
Entretanto, os estudos comparados mostram que não há associação sistemática entre regime político e eficácia na
consecução de metas estabilizadoras. Governos democráticos e autoritários, na América Latina, Ásia e África, em
diferentes momentos no tempo, tiveram desempenho semelhante na implementação de tais políticas. O que é
importante é o equilíbrio entre dois tipos de capacidades do Estado: a existência de uma estrutura tecnocrática-
burocrática eficaz, aliada a uma forte capacidade política de implementação. De forma similar, o sucesso dos
programas de ajustamento econômico requer um equilíbrio delicado entre o Estado e as forças do mercado, ao
contrário do que sugere o mito do mercado livre. Historicamente, o Estado sempre desempenhou um papel central na
definição e condução de estratégias de desenvolvimento.

 
Tais considerações levam-nos a um último aspecto, cujo negligenciamento pode empobrecer os resultados da

pesquisa, ou mesmo conduzi-Ia a conclusões equivocadas. O fortalecimento da autonomia do Estado, pelo reforço de
seus instrumentos de poder, pelo estreitamento do círculo decisório e pelo confinamento da arena estratégica para a
direção do país, não constitui condição suficiente para produzir um Executivo forte. A força política é um fator crucial.
Um governo débil ou incompetente politicamente dificilmente poderá criar as condições favoráveis para dar
viabilidade a programas de ajustamento econômico. A eficácia na tomada de decisões não se confunde, portanto, com
eficiência na execução das propostas formuladas. Sob esse aspecto, cabe enfatizar a questão das bases políticas do
governo. Na hipótese de um governo fraco, a pergunta que se impõe refere-se às possíveis causas dessa deficiência.

 



Considerando-se o governo Sarney, o depoimento reforça os indícios de que tal fragilidade não resultou
apenas do fato de o chefe do Executivo não ter sido eleito para o cargo. Além da baixa legitimidade inicial, o
Presidente sofreu um processo de enfraquecimento contínuo, ao se tornar prisioneiro de um jogo perverso com o
Congresso e os partidos políticos, através do qual se intensificaram as relações tradicionalistas de nepotismo e troca de
favores entre um Executivo com amplas prerrogativas e um Legislativo destituído de poder de decisão, sobretudo na
área de política econômica. A instauração do primeiro governo da Nova República não levou ao fortalecimento dos
partidos e do sistema representativo, senão que reviveu o lado mais tradicional da política brasileira, restaurando o
desequilíbrio entre Executivo e Legislativo, típico do presidencialismo instaurado no país nos primórdios da República.
A contrapartida da ausência de limites ao poder da Presidência da República foi a exacerbação das pressões
clientelistas provenientes do Congresso, o que, por sua vez, resultaria num processo de desgaste que, no limite, afetaria
tanto o Presidente quanto a classe política. Tais questões remetem-nos às características mais gerais do sistema político
brasileiro. Em contraste com a hipertrofia do Poder Executivo, a relativa fragilidade da arena parlamentar-partidária
gera dificuldades específicas para a criação de uma sólida base de sustentação política para o governo. Detectar o
impacto desse tipo de constrangimento é um aspecto adicional que, incorporado à estratégia da pesquisa, pode
aprofundar seu teor explicativo e ampliar o alcance de suas conclusões.
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