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Editorial 
VVããoo--ssee  ooss  ddeeddooss,,  ffiiccaamm  ooss  aannééiiss  
Reformas Previdenciárias: a Democracia para além das urnas  

 

RIO DE JANEIRO 

 

Os últimos dias foram de “quietude” 
e “refluxo” no plano internacional, aos olhos 
desse analista que vos fala. Desaparecidos 
estão os debates sobre o futuro do sistema 
internacional e, em especial, do sistema ONU. 
A oposição aos Estados Unidos no Conselho 
de Segurança da ONU, tão explícita há até 
bem pouco tempo, mostrou-se sujeita a 
reveses igualmente espetaculares nos últimos 
dias, com o reconhecimento/legitimação de 
facto da invasão e ocupação do Iraque por 
europeus, chineses e russos. O que vale 
como ressalva para profetas de todos os 
tipos, capazes de traçar cenários 
(inclusive de décadas) 
esquecendo-se do que James 
Rosenau (em “Along the 
Domestic-Foreign Frontier: 
Exploring Governance in a 
Turbulent World ”) muito bem 
denominou “complexo caminhar 
da vida internacional de um 
momento a outro”, sujeito a 
bruscas mudanças de orientação 
e muitas vezes frustrando sonhos 
os mais diversos. No Oriente 
Médio, os primeiros movimentos 
da retomada do processo de paz 
israelo-palestino se insinuam, 
tendo como pano de fundo os 
mesmos problemas de décadas 
passadas – e a mesma esperança 
que nelas se fez também 
presente. Eleições na Argentina e 
cooperação deste governo com o 
brasileiro, atentados terroristas 
na Arábia e Marrocos, efemérides 
de considerável significado para 
as Relações Internacionais (como 
o primeiro aniversário do Timor 
independente)... Nada tivemos de muito novo 
que já não tenha sido abordado em outros 
artigos de O DEBATEDOURO.  

 
Tratei, portanto, de buscar em outros 

“níveis de análise” alguma correlação de fatos 
que se fizesse digna de uma análise, em 
Relações Internacionais, a despeito do 
relativo “lento desenrolar dos fatos” hodierno. 
Acabei por, novamente, voltar meus olhos 

para a esfera doméstica dos 
Estados. Novamente 
adentrando o rico reino da 
Política e das análises 
comparativas, relativas ao 
“estado de coisas” dos regimes 
democráticos, curiosa 
coincidência me saltou aos 
olhos. E, ao contrário do que 
concluí na semana passada, 
dessa vez encontro fatos 
relacionados que apontam não 
semelhanças refugiadas por 
detrás da complexidade dos fatos, mas 
dessemelhanças patentes e (não obstante 
ignoradas pela mídia nacional) entre as 

realidades políticas. Desta vez, 
a comparação envolverá Brasil e 
França.  

 
Tanto na terra de 

Raymond Aron quanto na de 
Araújo Castro, os governos 
vêem-se confrontados com a 
necessidade de efetuar diversas 
reformas institucionais, dentre 
as quais uma das mais urgentes 
é a reforma do sistema 
previdenciário, necessidade 
referendada por extensos 
estudos técnicos que apontam 
para a inadequação no curto e 
médio prazos dos respectivos 
sistemas nacionais. Entendamos 
que os contextos políticos são 
muito diversos. A França, 
outrora um dos mais 
fulgurantes exemplos do 
“Estado do Bem Estar Social”, 
está em processo de 
convergência de políticas 
públicas atendendo às 

necessidades da unificação européia – fato 
agudizado pela recente ampliação da 
membresia da União. Já o Brasil, por sua vez, 
pouco ou nada teve que o aproximasse do 
modelo do “Estado de Bem Estar” social-
democrata europeu – a mudança no sistema 
torna-se cabal devido ao esgotamento do 
modelo atual, tremendamente onerador dos 
cofres públicos, afetando de forma visceral a 
capacidade de planejamento e investimento 
do Estado brasileiro.  

 

 
 

CARLOS 
FREDERICO 

 GAMA 
é editor-adjunto de 

O Debatedouro 
 
 
 

carlosgama@ 
odebatedouro.com.br 

“E no Brasil? 
Para surpresa do 
analista que vos 
fala, pouco ou 

nada do que foi 
dito sobre a 

França pode ser 
dito a respeito do 
curso da reforma 

previdenciária 
em terras 

tupiniquins. 
Contrapõe-se ao 

engajamento 
patente do 

cenário francês a 
inércia no cenário 

político 
brasileiro.” 
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Uma vez cientes de tal disparidade 

de contextos, não obstante, podemos avaliar 
comparativamente os casos no que têm de 
comum – o impacto de uma reforma, 
qualquer que seja, nas populações 
diretamente implicadas com o sistema 
previdenciário. Muitos milhões de franceses e 
brasileiros terão boa parte de seu futuro 
colocado em jogo no processo de criação e 
aprovação das referidas reformas nos meses 
que se seguirão. Nada surpreendente, pois, 
deduzir daí que a reforma previdenciária 
fosse um dos itens mais relevantes no debate 
político doméstico em ambos os países, não 
somente mobilizando os chamados 
“elementos formais” do jogo democrático (os 
Poderes, o sistema de partidos etc.), mas 
igualmente o que Robert Dahl (em 
“Poliarchy”) denomina “grupos de pressão”, 
ou seja, setores da sociedade que se 
mobilizam para a defesa de seus interesses, 
não somente mas inclusive através da 
atividade do lobbying. No entanto... 

 
Na França, greves gerais são 

convocadas por sindicatos, grupos de pressão 
se manifestam na imprensa e meios de 
comunicação, manifestações tomam as ruas, 
amplo debate permeia a sociedade acerca da 
reforma previdenciária, “qual” reforma  e 
“como” fazê-la, surgem tanto propostas 
quanto demandas a serem inclusas em 
qualquer proposta de reforma que o governo 
julgue passível de ser eventualmente 
adotada. O governo, enfim, não monopoliza o 
processo (não podemos afirmar que não o 
fizesse, caso não estivéssemos tratando de 
uma democracia).  

 
E no Brasil? Para surpresa do analista 

que vos fala, pouco ou nada do que foi dito 
sobre a França pode ser dito a respeito do 
curso da reforma previdenciária em terras 
tupiniquins. Contrapõe-se ao engajamento 
patente do cenário francês a inércia no 
cenário político brasileiro. Não que haja 
qualquer forma de consenso estabelecido 
acerca da mesma – o único, se muito, é 
sobre a necessidade desta. Mas “qual” 
reforma? “Como” fazê-la, qual será o efeito 
sobre as categorias profissionais no curto, 
médio, longo prazos? A que custos? Mas... 
mobilização política? As reformas, longe de 
ensejarem um amplo debate no seio da 
sociedade, foram entregues “empacotadas” 
ao Congresso Nacional, fruto de labor 
apressado por parte do governo, suscitando o 
protesto (impotente, que se diga) de diversas 

categorias profissionais, favorecidas ou não 
pela referida proposta. As ruas não foram 
palco de manifestações. Os sindicatos, um 
dos nascedouros políticos do partido 
governista, se calaram. Os poucos setores e 
vozes que se levantaram sofreram pesado 
“bombardeio” governamental e contaram com 
o silêncio lamentável da maioria da 
população, que caminha como que alheia ao 
processo e mantém resoluta seu apoio 
incondicional ao governo (pelo menos nesse 
breve início de mandato).  

 
Quando menciono ser o silêncio da 

maioria um fato lamentável, não estou me 
referindo como sendo algo espúrio o 
conteúdo da proposta governista (não 
entrarei no mérito da questão, para os fins 
dessa análise comparativa), nem ao fato de 
que o mesmo governo fez e fará de tudo para 
que haja “trânsito rápido” da mesma no 
Congresso, como que esperando uma 
imediata outorga desta (de resto, todos os 
governos agem da mesma forma). Creio ser 
lamentável, em primeiro lugar, por 
desperdiçarmos a oportunidade de tornar as 
referidas reformas institucionais um momento 
de “crescimento democrático” em nosso país. 
Tratando as reformas de forma reducionista e 
empobrecida como simples necessidade, 
agimos como os governos autoritários de 
outrora, mestres em criar “entulhos” legais e 
burocráticos cuja ineficiência saltava aos 
olhos em pouco tempo. Mesmo fosse a 
proposta governista a mais louvável de todas, 
ela ainda ignoraria um fato de suma 
relevância: a participação ativa da sociedade 
não somente tem muito a contribuir para o 
conteúdo das reformas, seu constante 
incremento consiste num dos trunfos para a 
própria sustentação da Democracia!  

 
E é quanto a esta sustentação que 

me refiro, em segundo lugar. O atual rumo 
de coisas denota uma brecha de fragilidade 
no edifício democrático brasileiro. Não 
obstante sermos o terceiro mais extenso 
contingente eleitoral do planeta, ainda 
engatinhamos quando as urnas dão seu 
veredito. A Democracia, diria não apenas 
Robert Dahl, mas Joseph Schumpeter, Arend 
Lijphart, Norberto Bobbio etc., não se resume 
ao trabalho das urnas. A Democracia é um 
sistema político que carece de processos de 
sustentação/legitimação pré e pós eleições, 
propiciando o engajamento dos agentes 
políticos, pertencentes ou não ao processo 
“formal”. Nesse sentido, não obstante termos 
a duras penas conquistado a realidade de um 
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sistema político democrático, ainda não 
soubemos utilizá-lo em sua plenitude e, 
mesmo, expomo-lo a uma perigosa 
possibilidade de fragilização. Tal problema 
deve ser enfrentado sem hesitações e 
desvios, portanto. 

 
À guisa de conclusão, duas breves 

constatações. A primeira: surpreendente o 
fato de o PT, partido que sempre se pautou 
por condutas políticas favorecedoras da 
participação política da sociedade, promover 
práticas como as atuais (algo que diz mais 
até do que a adesão súbita do mesmo PT à 
proposta de reforma efetuada no governo 
anterior, rejeitada pelo próprio partido de 
forma veemente – lição de Maquiavelismo o 

mais elementar, explicitada nas palavras do 
atual Presidente de nossa Câmara dos 
Deputados). A segunda: ainda temos muito o 
que aprender com os europeus. Para nossa 
sorte (e dos europeus), a lição não diz 
respeito ao recurso às armas, diferentemente 
dos séculos que nos precederam. Os 
franceses, fazendo as reformas, poderão abrir 
mão de parte de suas conquistas sociais 
(anéis), mas o processo se utilizará 
intensivamente das prerrogativas de um 
sistema democrático (dedos) e, por fim, o 
reforçarão. No caso brasileiro, vislumbra-se a 
possibilidade de que fiquemos apenas com os 
anéis. E os anéis de FHC, por sinal! 
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UUmm  oollhhaarr  ssoobbrree  oo  ppaassssaaddoo::  
oo  qquuee  oo  mmoovviimmeennttoo  ee  aass  ffoorrççaass  
““dduurroosseelllliiaannaass””  ddiizzeemm  ssoobbrree  aass  rreellaaççõõeess  
bbiillaatteerraaiiss  ddee  AArrggeennttiinnaa  ee  BBrraassiill??  

 
 
BRASÍLIA 
 

Com este texto, tenta-se traçar um 
paralelo entre o processo evolutivo de 
construção e consolidação das políticas 
exteriores de Argentina e Brasil, junto ao 
quadro teórico de Jean-
Baptiste Duroselle. Tal 
vinculação justifica-se pela 
consecução do objetivo 
imediato de compreensão da 
real influência e importância 
de condicionantes históricas 
como regimes políticos, 
identidade nacional, 
sociedade e elite frente aos 
contornos de política exterior 
delineados por ambos os 
países.  

 
A. Definição dos termos 
 
 Jean-Baptiste 
Duroselle é, 
reconhecidamente, um dos 
grandes pensadores das 
relações internacionais. Sua 
obra Todo Império Perecerá 
é um desses expoentes do 
pensamento em que o 
empirismo e a acurada 
análise da vida e ciclo das 
nações eleva o imaginário do 
leitor ao limiar da 
observação das relações 
internacionais ao longo do 
tempo.  
 

Para fins exclusivos 
de cumprimento dos 
objetivos aqui delineados, 
parece importante, em 
princípio, tecer 
considerações gerais e 
preliminares acerca de partes específicas de 
seu empreendimento acadêmico. Em nosso 
caso, três delas são foco exclusivo de 
atenção: as Forças (sistema de 
causalidades) e o Movimento (as relações 
internacionais no tempo). 

 

No que tange às 
forças, ou apenas, o sistema 
de causalidade, Duroselle 
apresenta subsídios de 

observação 
teórica e 
empírica das 
forças que 
compõem as 

interações 
entre as diversas nações e 
que dão suporte às decisões 
em matéria de política 
exterior.  A natureza e o 
jogo interativo entre suas 
variáveis são foco do debate 
do autor. Como ele próprio 
afirma: “nas sociedades 
humanas, a fonte de força é 
a coletividade. Uma 
coletividade é um grupo 
humano tendo certos laços 
entre seus membros: 
geográfico, funcional, racial, 
lingüístico, voluntário etc.”.1 
As forças emanam da 
coletividade e apresentam-
se, indiscutivelmente, como 
fatores essenciais para 
compreender a consolidação 
das políticas dos Estados.  

 
Os movimentos na 

teoria de Duroselle explicam-
nos a dinâmica das relações 
internacionais, dão-nos uma 
visão de conjunto dos 
acontecimentos (passado, 
presente e futuro) e tornam 
mais clara a compreensão 
dos ciclos de vida de todas 
as Nações. Como afirma o 

autor: “a perspectiva de conjunto, memória e 
imaginação do futuro situa a nós, os homens, 

                                                 
1 DUROSELLE, Jean-Baptiste. Todo Império Perecerá. 
Tradução de Ane Lize Spaltemberg de S. Magalhães. 
Brasília: Editora Universidade de Brasília: São Paulo: 
Imprensa Oficial do Estado, 2000. p. 165. 
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“As descontinuidades 
políticas foram, 

apenas, a ponta de um 
fio condutor que, em 
toda sua extensão, 
sustentou distintos 

fatores que impediram 
a construção e 

consolidação de um 
paradigma de política 
exterior na Argentina. 

A alternância de 
regimes políticos, por 

si só, não parece 
suficiente para 

sustentar qualquer 
teoria substancial 

sobre a política 
exterior argentina. A 
questão central, pelo 

que se desenha, é que, 
muito além dos 

regimes estabelecidos, 
existiam setores da 

vida pública e uma elite 
organizada, que se 

dividiam quanto aos 
projetos de nação.” 
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no movimento”.2 Aqui parece, efetivamente, 
importante o papel da “maturação”, dentro 
do que o autor chama de “onda” nas relações 
internacionais. A evolução dentro da “onda”, 
entretanto, dá-se de forma distinta para cada 
uma delas.  

 
Mais ainda, a teoria do movimento 

nas relações internacionais ajuda-nos a 
qualificar as relações pacíficas e a própria 
natureza da guerra. É, portanto, fundamental 
para que se trace um paralelo com as 
realidades argentina e brasileira. 
 
B. As determinantes internas de 
formação da política exterior de 
Argentina e Brasil pós-1945. 
 
 Um olhar holístico acerca da história 
da política exterior de Argentina e Brasil leva-
nos a uma grande quantidade de 
questionamentos de toda natureza, dentro 
das determinantes de política exterior dos 
dois países. Elementos como regimes 
políticos, identidade nacional, sociedade e 
elite dominante, por exemplo, são elementos 
definitivos para a compreensão acerca dos 
desenhos de política exterior traçados por 
cada um.  
 
 Inicialmente, percebamos a questão 
exclusiva dos regimes políticos como fator 
determinante das formulações em matéria de 
política exterior.  Essa atitude 
justifica-se dentro da lógica de que Argentina 
e Brasil, apesar das mudanças políticas 
vividas, apresentam parâmetros 
completamente opostos em termos da 
formação de um paradigma de política 
exterior. Dessa forma, são como o pólo 
negativo e positivo de um mesmo objeto. 
 

A começar pela Argentina, o que se 
pode depreender de um olhar histórico é um 
conjunto de períodos de instabilidade que 
determinaram muito do que se entende hoje 
por Argentina, enquanto nação e Estado. 

 
 O período anterior à Segunda Guerra 
Mundial foi marcado por uma Argentina em 
busca de sua afirmação como nação soberana 
e Estado influente no sistema internacional. O 
legado colonial do país em muito interferiu 
nos acontecimentos deste período, na medida 
em que sua obsessão por alinhar-se a uma 
potência européia incorreu em prejuízos 
quanto aos seus movimentos de política 
exterior em nível regional. De qualquer 

                                                 
2 DUROSELLE, op. cit, p. 238. 

forma, este período não é o centro das 
preocupações deste estudo, mas ajuda a 
entender a Argentina pós-Segunda Guerra.  
 
 A partir desse momento, os 
sucessivos regimes políticos adotados no país 
são marcos fundamentais para compreender 
sua política exterior desde uma perspectiva 
histórica. De fato, a passagem de Juan 
Domingo Perón (1945-1955) representou um 
momento ímpar na história da política 
exterior Argentina, marcada por um enorme 
espírito de nação, de Estado empreendedor 
das demandas da sociedade e concretizador 
dos ideais de desenvolvimento.   
  

Depois da queda de Perón, a 
Argentina entrou em um período de 28 anos 
marcados por uma crise moral, que a 
estancou e, também, levou-a à involução. Foi 
um período de grande instabilidade e 
descontinuidade política pela alternância de 
breves governos militares e constitucionais. 
Tanto no plano interno quanto no plano 
externo, a divisão do país em segmentos 
opositores marcou a ferida indissolúvel de 
uma nação perdida em si mesma.  

 
As descontinuidades políticas foram, 

apenas, a ponta de um fio condutor que, em 
toda sua extensão, sustentou distintos 
fatores que impediram a construção e 
consolidação de um paradigma de política 
exterior na Argentina. A alternância de 
regimes políticos, por si só, não parece 
suficiente para sustentar qualquer teoria 
substancial sobre a política exterior 
argentina. 

 
A questão central, pelo que se 

desenha, é que, muito além dos regimes 
estabelecidos, existiam setores da vida 
pública e uma elite organizada, que se 
dividiam quanto aos projetos de nação. Mais 
ainda, setores da atividade empresarial 
privada com força no processo decisório 
nacional normalmente estancavam setores da 
sociedade civil3. A sociedade civil, em geral, e 
os sindicalistas e todo o movimento 
trabalhador, em particular, foram, 
recorrentemente, alvos da estratégia dos 
governos militares de debilitar os grupos 
organizados que, em seu ponto de vista, 
poderiam causar perturbações à nova ordem 
estabelecida. 

 

                                                 
3 RAPOPORT, Mario y colaboradores. História Económica, 
política y social de la Argentina. Buenos Aires: Macchi 
Grupo Editor, 2000, p. 510.  
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No que pesem essas constatações, o 
país se via dividido, da mesma forma, quanto 
aos projetos e concepções acerca do 
interesse nacional no âmbito de sua política 
exterior. Ainda que superficialmente, pode-se 
determinar que a substituição constante de 
governos democráticos e militares não ajuda, 
por si só, a desvendar a problemática 
argentina em seus rumos de política exterior.  

 
Por seu turno, o Brasil também foi 

alvo de mudanças políticas que, apesar disso, 
não representaram em absoluto o fracasso da 
consolidação de um paradigma em política 
exterior. É essencial aqui, também, 
lembrarmos de fatores como a sociedade 
civil, a elite dominante e o papel dos setores 
econômicos na ação externa do país.   

 
 Ao contrário do que ocorreu na 
Argentina, houve de certa forma a formação 
de uma espécie de “casulo” dentro do qual as 
estruturas básicas de ação do Brasil, no 
campo internacional, foram geradas, 
desenvolvidas e consolidadas. As estruturas 
primárias de organização da diplomacia 
brasileira foram efetivamente importantes 
para a conformação de uma visão e de uma 
ação mais autônomas da chancelaria.  
 
 Mais do que isso, pode-se perceber 
que, no que pese o fato de ter havido 
mudanças de regimes políticos, os diversos 
setores da atividade política, econômica e 
social no Brasil não se chocaram de forma tão 
destrutiva como ocorreu com o nosso vizinho. 
Por mais que, por muitas vezes, tenha havido 
divergências entre os setores e por mais que 
muitos deles tenham tido, de fato, influência 
no processo decisório, não parece ter 
ocorrido aqui uma segmentação tão evidente 
e devastadora que fosse da base ao ápice da 
pirâmide social. No Brasil, o debate político 
ocorreu com força (a exemplo do segundo 
governo Vargas), mas não repercutiu 
diretamente nas diretrizes da PEB. 
 
 Como exemplo, durante o 2º Vargas, 
a opinião nacional tinha no contexto externo 
importante componente que poderia acelerar 
ou atrasar o desenvolvimento. No governo 
JK, principalmente a partir da OPA, essa 
tendência reforçou-se ainda mais. Vencer o 
subdesenvolvimento era a palavra de ordem, 
tanto da direita quanto da esquerda. Nunca 
na história brasileira do século XX valorizou-
se tanto o contexto externo no 
equacionamento dos problemas internos 
nacionais. Era a Fase do nacional - 
desenvolvimentismo mais nítido, chave para 

a compreensão das relações internacionais do 
Brasil. A PEB atuou, basicamente, como 
resposta às necessidades postas pelo 
desenvolvimento econômico do país. 
 

Dessa forma, desde principalmente 
os anos posteriores a 1945, o Brasil pôde 
construir um “ideal” de ação externa e 
interna baseado nos ditames do nacional-
desenvolvimentismo. As definições políticas 
nos diversos governos que se sucederam 
(sendo democráticos ou militares) foram 
formadas em volta de uma elite política e 
econômica mais bem resolvida em suas 
concepções.  

 
 Portanto, no caso do Brasil, a 
exemplo da Argentina, os regimes políticos, 
de forma isolada, não podem explicar as 
opções de política exterior. Em nenhum 
momento o fato de ter-se estabelecido um 
governo militar ou civil contribuiu sozinho 
para os desenvolvimentos da PEB.  
 
C. Análise e enquadramento dos termos 
aos objetivos do estudo 
 
 No que tange aos estudos de política 
exterior de Brasil e Argentina, segundo o 
campo de análise de Jean-Baptiste Duroselle, 
podem-se construir observações importantes 
para compreender as especificidades de cada 
um, sempre em um diálogo científico direto 
com as consternações do outro.  
 
 Para começar, é importante lembrar 
do papel essencial que o fator identidade 
nacional traz consigo. É relativamente 
recorrente a constatação de que, no caso da 
Argentina, este foi fator preponderante e que, 
inequivocamente, está ligado ao passado 
colonial do país.  A Argentina buscava 
eliminar os efeitos negativos de um longo 
período anterior de dificuldades. Estas 
estavam associadas a uma herança colonial 
de autoritarismo, estratificação e a uma 
cultura elitista de dominação. O legado 
colonial espanhol junto à escassez de 
recursos próprios resultou em uma 
problemática vulnerabilidade, que, por sua 
vez, deu lugar à existência de uma nação 
caracterizada pela fragilidade, instabilidade 
interna e uma política exterior marcada, 
basicamente, pela busca de proteção e apoio 
externo4. Esta busca apresentou-se, em 
termos práticos, na forma de uma focalização 

                                                 
4 FIGARI, Guillermo Miguel. Pasado, presente y futuro de la 
política exterior argentina. Buenos Aires: Biblos, 1993. p. 92 
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excessiva de sua política exterior nas relações 
com a metrópole.  
 

A formação da identidade nacional 
argentina, da mesma forma, representou um 
dos grandes obstáculos ao desenvolvimento 
do país e à construção de um projeto comum 
de nação5. Sem as bases sobre as quais iria 
pairar a construção de um verdadeiro 
paradigma de política exterior, o país viu-se 
em franca deficiência em termos de inserção 
positiva e objetiva no sistema internacional. 
Dentro da realidade argentina, pequenos e 
grandes grupos foram, muitas vezes, 
epicentros de instabilidade, na medida em 
que criaram forças organizadas capazes de 
gerar crises insustentáveis para o 
ordenamento interno do país. Isto, sem 
margem a dúvidas, teve repercussões para a 
política exterior. De forma alguma a tese aqui 
é de que no Brasil não houve este tipo de 
forças organizadas. Entretanto, no caso da 
Argentina, podem ter incorrido em resultados 
mais perversos ao conjunto da nação. 

 
Os movimentos nas relações 

internacionais abarcam de forma precisa a 
questão das relações pacíficas entre as 
nações. No caso específico das relações 
argentino-brasileiras, a construção dessas 
relações deu-se sobre as bases de relações, 
em grande medida, assimétricas, no sentido 
de desequilíbrio na posse de recursos e, 
também, na acepção mais clássica de 
imperialismo.  

 
As relações financeiras, culturais e 

político-militares foram todas construídas e, 
em determinados momentos, refreadas em 
termos de concepções dos dois lados sobre a 
assimetria existente entre eles. Apenas no 
período imediato do início da 
redemocratização na Argentina e Brasil 
passou-se a uma fase de cooperação efetiva 
para a dissolução de assimetrias.  

 
 Os anos do final da década de 1980 e 
início dos anos 90 foram testemunhas de 
momentos históricos para os dois países. Por 
um lado, marcaram a efetivação relativa de 
estruturas de integração e, por outro, 
evidenciaram a deterioração definitiva dos 
programas de desenvolvimento nacionais.    
 
 É fartamente difundida a idéia de que 
não só a identidade cultural nacional, mas 
regional da América Latina, são vistas como 

                                                 
5 FIGARI, op. cit, p. 94 
 

“baluartes em potencial” dos países da 
região. Portanto, tanto a valorização quanto a 
sua diluição são, respectivamente, elementos 
explicativos dos avanços e retrocessos dos 
países. 
 
 Nos anos 90, a consolidação da 
inserção internacional de ambos os países 
esteve fortemente comprometida por um 
novo modus vivendi da política interna e 
externa, que se baseou, em grande medida, 
na interiorização de conceitos exógenos e, 
paralelamente, na negação das raízes e 
determinações políticas, econômicas e sociais 
próprias à região. 
 
 A ascensão de duas novas lideranças, 
Lula e Kirchner, alinha mais uma vez o eixo 
de interação de Argentina e Brasil em torno 
de um compromisso regional através do qual 
as bases de sustentação política e econômica 
dos dois países procurariam ser inseridas. 
Pelo menos no discurso, um novo papel para 
a América Latina está reservado na agenda 
governamental. Mais do que isso, a 
percepção de fracasso de ambos os lados 
situa, cada qual a seu modo e intensidade, a 
“válvula de escape” no reordenamento e 
fortalecimento das parcerias regionais.   
 
 O essencial de uma mudança e nova 
tentativa de bases mais “endógenas”, 
digamos assim, vincula-se à própria 
necessidade histórica de minimização das 
assimetrias no movimento nas suas relações 
bilaterais. Ao mesmo tempo, muito do que foi 
exposto aqui, no que toca à teoria 
“Duroselliana”, reforçaria a clara necessidade 
de reafirmação interna de sociedade e Estado 
da ligação inevitável entre os dois países. 
Dessa forma, forças da coletividade 
trabalhariam, quiçá, em prol de uma 
sustentação de projeto nacional mais 
vigoroso, por um lado, e em uma 
aproximação mais harmônica “com o outro”, 
por outro. 
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AA  ccoonnssttrruuççããoo  ddee  uummaa  ppoottêênncciiaa  
CCoommeennttáárriiooss  àà    PPoollííttiiccaa  EExxtteerrnnaa  BBrraassiilleeiirraa  
ddee  11994455  aaooss  nnoossssooss  ddiiaass  ––  ppaarrttee  II  
 
 
GOIÂNIA  

 
 

Pracinhas na Áustria: como 
o Brasil perdeu a grande 
chance de se reinserir na 
ordem internacional pós-
1945   
  

Em maio de 1945, o 
Brasil foi oficialmente 
convidado pelos Aliados (à 
exceção da desagradável e 
petulante resistência soviética) 
a contribuir com forças de 
ocupação na Áustria. 

Desmembrada do III Reich em ruínas e 
suprimida enquanto Estado soberano, a ex-
província alemã da Ostmark converteu-se, 
logo após a derrota do Reich, novamente em 
Áustria, estado-tampão e protetorado dos 
“Quatro Grandes” na Europa Central6.  

 
 A História poderia ter sido outra: ao 
invés de quatro, poderíamos ter tido “Cinco 
Grandes”, caso a proverbial falta de 
perspectiva a longo prazo brasileira não 
prevalecesse de forma tão estreita e pueril. 
Como secundado pelo convite formal, as 
forças de ocupação brasileiras seriam lotadas 
nas províncias austríacas da Caríntia 
(Kärnten) – ao sul da Áustria, que margeava 
parte das fronteiras austro-italiana e austro-
iugoslava – e do Tirol-Vorarlberg – oeste da 
Áustria, margeando as fronteiras austro-
suíça, austro-alemã e austro-italiana. Com a 
absurda recusa brasileira ao convite dos 
Aliados, a Caríntia e o Tirol-Vorarlberg foram 
convertidos, respectivamente, em zonas de 
ocupação britânica e francesa. E os acordos 
de Dumbarton Oaks jamais foram revistos.7 

                                                 
6 A Áustria voltaria a ser uma nação independente apenas em 
1955, tendo sido firmado um tratado no qual o novo governo 
austríaco – estabelecido sob auspícios soviéticos e depois 
reconhecido pelas demais potências - reconhecia sua 
neutralidade e abdicava do direito de possuir forças armadas 
independentes. Como conseqüência deste tratado, as forças 
de ocupação norte-americanas, soviéticas, francesas e 
britânicas foram removidas da Áustria, que se converteu em 
locus neutro entre a disputa dos blocos capitalista e socialista. 
7 Os acordos logrados durante a Conferência de Dumbarton 
Oaks, em 1944,  dispuseram sobre a formação institucional 
das Nações Unidas, a constituição de seu “órgão executivo” 
(que viria a ser o Conselho de Segurança) e sobre a formação 
tanto geral quanto específica de seus órgãos. Foram, ainda, 

 
 Tivesse o Brasil aceito o convite dos 
Aliados, parte do efetivo da FEB (Força 
Expedicionária Brasileira) que combateu os 
alemães na Itália teria sido deslocada para o 
norte e então para a Áustria, onde, junto aos 
E.U.A, U.R.S.S., França e Grã-Bretanha, o 
Brasil integraria o pool das grandes potências 
egressas da II Guerra Mundial. É bem 
provável que os acordos de Dumbarton Oaks 
fossem reavaliados e a então recente Carta 
das Nações Unidas fosse submetida a 
projetos de emenda.  
 

Há razões críveis que secundam esta 
hipótese: a estreita cooperação entre os 
Aliados nos meses que se seguiram ao 
término da guerra na Europa, a exaustão 
militar soviética no imediato pós-guerra, que 
não respaldava sua renitente postura de 
resistência constante ao ingresso do Brasil no 
pool de potências, o ótimo desempenho das 
forças brasileiras na Itália e a formação de 
uma nova imagem do Brasil no cenário 
internacional, entre outras razões. A 
constância das boas relações urdidas com os 
Estados Unidos, a ascensão do gabinete 
trabalhista de Clement Attlee na Grã-
Bretanha (que implicava na eliminação de 
outro adversário à integração do Brasil ao 
clube das grandes potências: Winston 
Churchill) e a conformação em andamento 

                                                                   
uma “prévia de Yalta”, onde os “Quatro Grandes” traçaram 
um esboço  de como seriam demarcadas as esferas de 
influência na Europa após a derrota alemã. Como assinalado 
por Antonio de Aguiar Patriota (PATRIOTA, Antonio de 
Aguiar. O Conselho de Segurança após a Guerra do Golfo: a 
articulação de um Novo Paradigma de Segurança Coletiva. 
Coleção “Curso de Altos Estudos do Instituto Rio Branco”. 
Brasília: Instituto Rio Branco / Fundação Alexandre de 
Gusmão / Centro de Estudos Estratégicos, 1998.), a 
resistência soviética e britânica acabaram por impedir o 
ingresso do Brasil como membro permanente do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas, muito embora tenha havido 
um entendimento de que os acordos pudessem ser 
rediscutidos tão-logo a guerra na Europa fosse encerrada. A  
revisão do decidido na conferência não foi levada a cabo 
precipuamente em função do precoce antagonismo entre 
E.U.A. e U.R.S.S. (a partir de 1947) e, no que tange à 
inclusão do Brasil como membro permanente do CSNU, em 
virtude da recusa do país em contribuir com forças de 
ocupação na Áustria e da deterioração das relações com a 
União Soviética. 
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das Nações Unidas permitiriam que o Brasil 
reelaborasse sua inserção internacional. Os 
prováveis benefícios seriam substantivos: 
uma performance das forças brasileiras na 
Áustria semelhante à atuação na Itália 
poderia garantir ao país uma vaga 
permanente no Conselho de Segurança, 
malgrado a oposição soviética (em 1945, a 
União Soviética não era, em absoluto, uma 
potência militar), bem como um status 
internacional de peso e maior proximidade 
com a então vindoura OTAN, conferindo ao 
país um papel preponderante no xadrez 
geopolítico da Guerra Fria.  

 
Isso não ocorreu. O provincianismo e 

o descaso gritantes da Sociedade Civil, a 
limitação das elites, a desorganização do 
Estado e principalmente a sanha egocêntrica 
de Eurico Gaspar Dutra em ser eleito 
Presidente da República fizeram com que a 
falta de perspectiva e projeção política a 
médio e longo prazos brasileiras triunfassem 
uma vez mais. A Áustria foi ocupada pelos 
Quatro Grandes, a Guerra Fria vicejou 
solidamente em 1947, os antagonismos 
ideológico-esquemáticos passaram a dispor a 
configuração de forças na ordem bipolar e o 
Brasil jamais conseguiu que os acordos de 
Dumbarton Oaks fossem revistos, que a 
Carta das Nações Unidas fosse emendada ou 
que o país conquistasse um papel geo-
estratégico de primeira grandeza ao longo da 
Guerra Fria. As eleições presidenciais e as 
pressões da Sociedade Civil trouxeram a FEB 
de volta ao país. O país perdia mais uma vez 
a singular oportunidade de lograr sua 
reinserção internacional como uma potência. 
 
 
Nacional-desenvolvimentismo entre 
1946-1964: muitos malogros, poucos 
êxitos 
 

O exemplo histórico mencionado 
supra serve para ilustrar a inabilidade política 
e as perspectivas do Brasil como um todo, 
sem projetar o Estado como o “grande vilão” 
e sem a vitimização medíocre da Sociedade 
Civil. Mesmo após a “questão da Áustria”, o 
Brasil procedeu com outros célebres tropeços 
e posturas improfícuas em sua política 
externa, como ilustram os insistentes 
discursos idealistas e kantianos dos 
embaixadores brasileiros na Assembléia-Geral 
das Nações Unidas, o distanciamento gradual 
em relação aos EUA e a postura omissa nas 
guerras árabe-israelenses (ocasiões em que o 
Brasil adotava um posicionamento confuso, 
que consistia na relativa proximidade de sua 

política externa à dos E.U.A. 
simultaneamente à condenação das ações 
israelenses, postura típica da chancelaria 
soviética), os desentendimentos de Juscelino 
Kubitschek com o FMI, os amadorismos e 
afrontas desnecessários da diplomacia de 
João Goulart e a derradeira e abrangente 
intervenção política indireta norte-americana 
na Revolução de 1964.  

 
Observou-se, entre 1945 e 1964, 

uma competência descendente por parte da 
condução da política externa brasileira, à 
relativa exceção da administração JK. De 
forma um tanto peculiar, o ínterim 
democrático que primou entre 1946 e 1964 
coincidiu com uma condução desorganizada 
da política externa, apesar da habilidade 
negociadora de Getúlio Vargas (de presença 
não tão marcante em seu mandato 
democrático) e das perspectivas e senso 
visionário de Juscelino Kubitschek. 

 
Houve, entre 1946 e 1964, uma certa 

ausência de padrões regulares no Itamaraty e 
na diplomacia presidencial. A visão lógica e 
pouco inventiva Dutra, sua capacidade de 
negociação – pífia se comparada à de Vargas 
– e as próprias convulsões da política interna 
contribuíram para manobras pouco 
proveitosas por parte do Brasil. Vargas havia 
anunciado, em abril de 1945, o 
estabelecimento de relações diplomáticas 
com a U.R.S.S.8, e os benefícios extraídos de 
tal vínculo foram nulos porque Dutra e o 
Itamaraty não souberam tirar proveito da 
situação regional pivotal do Brasil. À cassação 
do registro do Partido Comunista Brasileiro 
em 1947 seguiram-se os ataques desferidos 
por parte da imprensa estatal soviética ao 
governo e às Forças Armadas brasileiras.9 Em 
represália, o governo brasileiro rompeu 
relações com os soviéticos – um erro de 
cálculo marcante – e, como se não bastasse, 
deixou os interesses brasileiros em Moscou a 
cargo da Embaixada norte-americana – outro 
equívoco. O Brasil, potência de menor 
grandeza se comparada aos Estados Unidos, 
começava a travar a Guerra Fria contra os 
soviéticos virtualmente ao mesmo tempo em 
que os norte-americanos o faziam, e isso 
comprometeu em muito a entrada do Brasil 
no “time dos grandes”, entrada esta que só 
seria possível se a inserção se desse de modo 
independente e pautada na manutenção de 
relações ao menos cordiais com as duas 
superpotências. Do aspecto estratégico, a 

                                                 
8 Amado Luiz Cervo e Clodoaldo Bueno (2002, p. 272). 
9 Idem. 
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ruptura com os soviéticos em 1947 foi um 
desastre, pois anulou qualquer possibilidade 
de revisão dos acordos de Dumbarton Oaks e 
de emenda à Carta da ONU com vistas à 
inclusão do Brasil como membro permanente 
do Conselho de Segurança. 

Aos erros de cálculo da administração 
Dutra sobrevieram, no mandato democrático 
de Vargas, o triunfo das pressões 
nacionalistas sobre os “entreguistas” , de 
concepções mais liberais a respeito da 
participação do capital estrangeiro na 
economia nacional10 e uma má-articulação da 
diplomacia brasileira junto aos Estados 
Unidos. A adoção em absoluto, neste período, 
do discurso idealista e neokantiano, pregando 
o multilateralismo a todo custo e o 
desenvolvimento econômico dos países 
menos desenvolvidos, comprometeram a 
capacidade de ação do Itamaraty.  

 
A ascensão de JK à Presidência da 

República inaugura, como observado por 
Cervo, uma nova postura rumo à diplomacia 
brasileira contemporânea. O nacional-
desenvolvimentismo de JK pautado na 
cooperação com o capital estrangeiro, 
necessário para financiar o desenvolvimento 
do país, obteve grande sucesso momentâneo, 
em função da própria conjuntura 
internacional favorável11. O sutil 
distanciamento do Brasil das intrigas de 
chancelaria esquemáticas que vigoraram ao 
longo da Guerra Fria, somado à empatia 
mútua existente entre Eisenhower e JK e à 
convergência parcial de interesses brasileiros 
e norte-americanos na Operação Pan-
Americana (OPA), permitiram ao Brasil 
estruturar uma tentativa de reinserção 
internacional após os equívocos deflagrados a 
partir da “questão da Áustria”, em 1945. Nem 
mesmo os desentendimentos de JK com o 
FMI e o já então desregrado apetite gastador 
do Estado brasileiro, baseado principalmente 
nos nababescos gastos da construção de 
Brasília, foram capazes de minar o sucesso 
da política externa de JK, que pode ser 
classificada, com relativa margem de acerto, 
como a única bem-sucedida entre 1946 e 
1964.  

 
Embora alguns autores procurem 

tratar o período entre 1961 e 1964 não como 
uma quebra de continuidade na conduta 
internacional do Brasil, cremos ser esta 
afirmação exageradamente teórica, porque 
não se pode conceber a Política Externa 

                                                 
10 Idem, p. 273. 
11 Idem, p. 288. 

Independente (PEI) de Jânio Quadros e João 
Goulart como um projeto devidamente 
estruturado, mas como um processo contínuo 
de observação e experiências. O 
universalismo da PEI, o absurdo 
distanciamento e frieza operado por Jânio 
Quadros e João Goulart em relação aos 
E.U.A. e a aproximação do Brasil com grupos 
considerados hostis por Washington 
comprometeram a posição brasileira em 
relação aos Estados Unidos. Some-se a isso o 
inoportuníssimo restabelecimento de relações 
diplomáticas com a U.R.S.S., em fins de maio 
de 1961 (quando já restava nítido que os 
soviéticos vinham patrocinando e financiando 
a reestruturação militar cubana e sua 
resistência aos E.U.A.) e a suspeita 
aproximação do Brasil com a China, e têm-se 
algumas das razões pelas quais as relações 
bilaterais Brasil-Estados Unidos sofreram 
reveses substantivos entre 1961 e 1964. Não 
bastasse a ascensão de Goulart ter sido vista 
com desconfiança nos Estados Unidos12, 
Leonel Brizola haveria de coroar a 
deterioração das relações bilaterais, ao 
proceder com a desapropriação da filial da 
ITT (International Telephone and Telegraph), 
além de patrocinar a infiltração de grupos 
esquerdistas e outras facções vistas com 
receios pelos Estados Unidos. O desfecho do 
festival de fracassos da diplomacia populista 
1961-64 foi o apoio indireto dos E.U.A. à 
Revolução de 1964 e a prevenção norte-
americana em um possível apoio  aos 
militares insurgentes, caso fosse necessário 
(Operação Brother Sam). À deterioração 
entre 1961 e 1964 seguiu-se uma política de 
estreito apoio e colaboração, levada a cabo 
logo no início do governo de Castello Branco. 

 
Poderia ter sido diferente. Tivesse o 

Brasil, mesmo após a recusa em contribuir 
com forças de ocupação na Áustria – e 
utilizamos este fato como marco de 
referência porque ele externou uma 
oportunidade ímpar para a reinserção 
internacional do Brasil –, procedido de forma 
mais cautelosa nos primeiros anos da Guerra 
Fria, preservado relações ao menos cordiais 
com a União Soviética, e, em princípios da 
década de 1950, operado uma ruptura brusca 
com os soviéticos e efetuado um 
“alinhamento crítico” com os Estados Unidos, 
o País poderia ter se posicionado na ordem 
internacional como uma potência em patamar 
semelhante ao da Grã-Bretanha, da França 
ou da República Popular da China. A 
precipitação ao romper com os soviéticos em 

                                                 
12 Idem, p. 354 
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1947, o posterior alinhamento irrestrito de 
Dutra em relação aos E.U.A e o novo retorno 
ao nacional-desenvolvimentismo varguista 
comprometeram as relações bilaterais com os 
E.U.A. A retomada das boas relações a partir 
da ascensão de JK seria novamente 

interrompida com a incompetência das 
diplomacias de Jânio Quadros e João Goulart, 
que descredibilizaram o Itamaraty e 
entregaram a política externa brasileira a 
uma paidéia sem métodos ou diretrizes 
claras. 
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FFiissccaalliiddaaddee  ee  CCrreesscciimmeennttoo  EEccoonnôômmiiccoo  
PPaarrttee  II  

 
 

LISBOA 
 

1. A EVOLUÇÃO E O PAPEL DOS 
IMPOSTOS NO CRESCIMENTO 
ECONÓMICO 

 
No decurso das Reformas Fiscais 

ocorridas em Portugal, verifica-se que os 
impostos sobre o rendimento das pessoas 
singulares (IRS) são os que têm vindo a 
crescer, em especial após a reforma fiscal de 
1989. As contribuições para a Segurança 
Social têm igualmente vindo a recrudescer, 
em virtude do incremento da base 
contributiva e das 
respectivas taxas. No 
referente aos impostos sobre 
o consumo, e no seguimento 
da entrada do IVA em 1986, 
tem-se vindo a assistir 
igualmente a um aumento 
de peso relativo. 
Comportamento similar têm 
tido os impostos sobre 
produtos petrolíferos, 
automóveis, tabaco e 
bebidas alcoólicas. 

 
No sentido inverso, 

temos os impostos 
associados ao comércio 
externo (direitos 
aduaneiros), face aos 
processos de integração 
económica de Portugal nos 
diferentes espaços (EFTA e 
União Europeia). Igualmente 
em queda de peso relativo 
estão os impostos sobre a 
património imobiliário, como 
sejam a SISA e a 
Contribuição Autárquica. 

 
Esta tendência de 

manter o crescimento das 
receitas do sistema fiscal no trabalho 
dependente está longe de ser uma 
originalidade portuguesa, antes se alastra ao 
conjunto da U.E.. Urge proceder à 
harmonização entre os 15, não só no plano 
orçamental, mas também no domínio da 
política fiscal. Essa harmonização não será 
pois compatível com a existência de espaços 
fiscais com elevados níveis de carga fiscal, 
em contraponto com os paraísos fiscais, 
sobretudo num contexto de livre circulação 

de trabalhadores e liberdade 
de estabelecimento. 

 
Porém, se Portugal 

segue a tendência europeia, a 
média portuguesa de 
tributação é inferior à  média 
da U.E., em especial devido ao 
elevado número de benefícios 
fiscais e da proliferação de 
taxas liberatórias. 

 
Ao nível da tributação 

das pessoas colectivas (IRC), e 

após a reforma de 1989, 
Portugal segue a média 
europeia. Porém, a tributação 
deste imposto não está isento 
de críticas, cabendo destaque 
o facto de a maioria das 
empresas não pagar este tipo 
de imposto e/ou apresentarem 
saldo fiscal negativo. 

 
A tributação indirecta, 

harmonizada através da 6º 
Directiva Comunitária, 
nomeadamente em sede de 
IVA, permite um conjunto de 
opções aos Estados Membros 
(EM), pelo que a harmonização 
é antes inexistente e tem 
vindo a sofrer derrogações. 

 
Os impostos especiais 

sobre o consumo  (IEC) 
poderão ser divididos em dois 
grupos: harmonizados 
comunitariamente e o Imposto 
Automóvel. Dada a 
especificidade do caso 
português, face ao proliferar 
de impostos sobre o 
património – Contribuição 

Autárquica, SISA, Sucessões e Doações, Selo 
-  é difícil estabelecer paralelos com os 
restantes EM´s em que tende a haver 
unicidade de imposto. 
 

Seguindo o objectivo da Reforma 
Fiscal de 1989, Portugal conseguiu diminuir 
os custos económicos da fiscalidade. 
Contudo, a manutenção de elevados índices 
de fraude e evasão fiscal tornam o sistema 
fiscal português inequitativo. 

 

 
 

 
NUNO 

FERREIRA, 
é colunista de 

O Debatedouro 
 
 
 

nunoferreira 
@odebatedouro.com.br 

“Em tese, defende-se 
que haja uma 
reavaliação da 
política fiscal 

portuguesa orientada 
para o binómio 

competitividade/prod
utividade. Esse 

desenvolvimento, 
antes de se  apoiar 

num modelo de baixo 
custo de mão-de-

obra, deve promover 
investimento de 
qualidade, em 

sectores de 
actividade específicos 

(tipo cluster). A 
concessão de 

benefícios fiscais 
deverá, antes, 

promover o 
alisamento das 
deficiências de 
mercado, e a 
concessão de 

incentivos, captar 
investimento de 

qualidade.” 
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Em termos de estrutura da receita 

fiscal, Portugal segue a U.E., onde os 
impostos sobre o consumo detêm peso 
significativo (cerca de 40% para Portugal e 
30% para a U.E.). 

 
Comportamento similar têm as 

contribuições para a Segurança Social, 
constituindo cerca de 25,5% das receitas 
nacionais e 28,9% nos restantes EM´s . 
 

Em sede de IRS, nota-se que o 
crescimento das receitas nacionais não 
permitiu atingir os níveis estruturais dos 
restantes países europeus (Portugal 17,1% e  
U.E. 25,5%). 
 

Em sede IRC, a estrutura nacional 
equipara-se à europeia, bem como nos 
restantes impostos. 
 

Porém, e se há convergência ao nível 
da política orçamental na U.E., 
nomeadamente através do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento (PEC), tal não se 
verifica ao nível da harmonização da política 
fiscal. 

 
Sendo verdade que pelo seu peso 

houve tendência para harmonizar os impostos 
sobre o consumo (IVA e IEC), ao abrigo da 
livre circulação de mercadorias e prestação 
de serviços, houve políticas discricionárias 
nos restantes grupos de impostos. 

 
Os impostos indirectos seguiram o princípio 
da subsidiariedade, deixando liberdade aos 
EM´s para livremente taxar desde que não 
violassem as quatro liberdades previstas nos 
Tratado da Comunidade Europeia (TCE). 
 

Ao nível do sistema contributivo para 
os regimes da Segurança Social não se prevê 
nenhuma harmonização, estando a questão 
central nos temas da dupla tributação. Ao 
nível do património, dada as assimetrias 
existentes entre os diferentes sistemas, não 
se vislumbra harmonização a curto prazo. 

 
Domínio onde se têm notado progressos é ao 
nível da fraude e evasão fiscal, graças a 
sucessivas trocas de informação (institucional 
e cruzamento de dados – VIES) e experiência 
(programa Fiscalis). 
 

A incapacidade de associar uma 
harmonização orçamental com uma 
harmonização fiscal decorre em grande 
medida do carácter público ou privado do 
financiamento das despesas, em particular 

das rubricas de saúde, educação e pensões. 
Na ausência de medidas de harmonização 
desses sectores, no plano comunitário, 
dificilmente se poderá atingir uma clara 
convergência ao nível orçamental. 

 
Contudo, as questões suscitadas pelo 

modelo social europeu remontam ao 
designado período da 2ª Belle Epoque, cujas 
taxas de crescimento da economia permitiam 
a sustentabilidade das políticas do Wellfare 
State. 

 
Portugal, como pequena economia 

aberta, não fugiu à regra e até cerca de 1973 
assistiu a um crescimento sustentado. Essa 
linha de expansão muito se ficou a dever aos 
ganhos de produtividade, seja do lado do 
factor trabalho, seja do capital. Igualmente 
não poderá ser dissociado do processo de 
adesão à EFTA (aplicação da teoria das 
vantagens comparativas) e do famigerado 
anexo J, bem como às regras do GATT 
(aplicação do principio da nação mais 
favorecida) e do Banco Mundial e Fundo 
Monetário Internacional. 

 
No pós-1973, o crescimento 

económico nacional reduziu, seja por 
influências internas, seja por influências 
externas. No plano interno cabe referência ao 
processo revolucionário associado a uma 
descolonização negociada de forma 
precipitada. No plano externo referência cabe 
notar à crise do sistema financeiro 
internacional, com o fim da convertibilidade 
do dólar e dos choques petrolíferos. 

 
Com as crises do crude foram postos 

em causa, quer o modelo social europeu, 
quer as políticas económicas de base 
keynesiana. Os modelos de crescimento 
económico neoclássicos, valorando a 
acumulação de capital, encontraram terreno 
fértil. Entre eles cabe destaque a teorização 
proposta por Solow, que defende o carácter 
exógeno do progresso tecnológico, sendo 
este a base do crescimento económico. 

 
 A teoria é consistente com a 
conjuntura vivida pela economia mundial a 
partir dos meados dos anos 70, em que após 
o esgotamento do impacto das inovações que 
tinham estado na origem do crescimento na 
2ª Belle Epoque, o progresso tecnológico foi 
endogeneizado pelos factores produtivos, não 
produzindo efeitos de crescimento. 
 
 Por seu turno, a crise representou, 
igualmente, uma fase de depressão dum ciclo 
de Juglar (J3) inserida numa recessão num 
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ciclo de Kondratief (K4), o que sustenta a 
tese de fraca capacidade de absorção dos 
efeitos do progresso tecnológico, dada a 
ausência de inovações nas fases de recessão 
dos mencionados ciclos. 
 
 A evidência empírica recente provou 
que o modelo de Solow é consistente com as 
teorias de desenvolvimento do capital 
humano, bem como, com o progresso 
tecnológico associado à era computacional, 
que transformou a recessão originada pelo 
crise do “ouro negro”, na expansão associada 
ao “ouro cinzento” (chip). 
 
 Os modelos de inspiração neoclássica 
fundamentam, pois as suas teses na 
promoção do avanço tecnológico, 
investimento directo estrangeiro e no 
comércio internacional. 
 
 Centrando a nossa análise do lado da 
despesa pública e em particular da sua 
relação com o crescimento económico, 
emergem estudos em que talvez o mais 
conhecido seja o do alemão Adolf Wagner. 
 
 Na sua “lei da extensão crescente 
das actividades públicas”, Wagner defende 
que as despesas públicas aumentam 
relativamente à economia privada, graças à 
industrialização devido a três factores: 
primeiro, devido às relações legais impostas 
pela industrialização, segundo pela expansão 
dos gastos com educação, cultura e serviços 
relacionados com o bem-estar e por último na 
necessidade de regulação das externalidades 
e deficiências do mercados. 
 
 Bernard Herber defendeu que a “lei 
de Wagner” podia ser aplicável a países em 
situação pré-industrial ou em fase pós-
industrial, passando os bens públicos a ser 
equiparados a partir de dado momento, como 
bens inferiores. Kuznets por seu turno 
entende que a validação da lei carecia de 
evidência empírica para um período de duas 
ou três décadas, facto que a sociedade pós-
industrial ainda não detinha. 
 
 Estabelecendo uma relação entre a 
dívida pública e consumo privado, Blanchard 
defende que os consumidores teriam um 
comportamento tipo keynesiano enquanto o 
rácio dívida-produto for reduzido e que esse 
comportamento tenderia a ser do tipo não 
keynesiano quando esse rácio for elevado. 
 
 Feito o enquadramento teórico, 
podemos distinguir no caso português seis 

períodos distintos da despesa pública 
nacional. O primeiro de 1970/73 
caracterizado por forte crescimento 
económico, com saldos orçamentais positivos 
e uma evolução estável das despesas 
públicas. O segundo, de 1974/81, que 
coincidiu com grandes alterações políticas, 
aumento das prestações sociais, aumento 
substancial do peso das despesas públicas no 
PIB e um aumento do défice orçamental. O 
terceiro, 1982/85, em que o crescimento 
económico foi muito reduzido e  aumento do 
défice orçamental. O quarto, de 1986/89, no 
seguimento da adesão de Portugal às 
Comunidades. Em 1986 iniciou-se um ciclo de 
expansão económica, com elevadas taxas de 
crescimento real do PIB, uma consolidação 
orçamental eficaz e uma redução do défice 
orçamental. No quinto, de 1990/94, a 
consolidação orçamental anterior é anulada 
em 1990, com um novo aumento do défice 
orçamental e do rácio dívida-produto, tendo o 
défice atingido 5,9% do PIB em 1993, ano de 
crise económica na Europa. O sexto, de 
1995-2000, neste período, a política 
orçamental foi orientada pela necessidade de 
cumprir os critérios de convergência 
orçamental do Tratado da União Europeia 
(TUE), para garantir a entrada na terceira 
fase da União Económica e Monetária (UEM). 
 
 A evolução recente das receitas 
públicas demonstra que o ano de 2000 esteve 
abaixo do previsto, em parte devido a 
reduções nos impostos para limitar o impacto 
interno do aumento dos preços internacionais 
do petróleo. Por seu turno o programa 
orçamental a médio prazo 2001/2004 
constitui uma oportunidade de reavaliação e 
reestruturação das prioridades em matéria de 
custo benefício.  
 
 Em tese, defende-se que haja uma 
reavaliação da política fiscal portuguesa 
orientada para o binómio 
competitividade/produtividade. Esse 
desenvolvimento, antes de se  apoiar num 
modelo de baixo custo de mão-de-obra, deve 
promover investimento de qualidade, em 
sectores de actividade específicos (tipo 
cluster). A concessão de benefícios fiscais 
deverá, antes, promover o alisamento das 
deficiências de mercado, e a concessão de 
incentivos, captar investimento de qualidade. 
O crescimento económico deverá assentar 
nos estímulos externos, via exportações e no 
já citado investimento, seja ele nacional 
(público ou privado) ou investimento directo 
estrangeiro (IDE). 
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