


Paulo Roberto de Almeida*¹

Construindo o consenso econômico 
(finalmente?)

Infelizmente são poucos, ou praticamente ine-
xistentes, os debates intelectuais no Brasil atual. Talvez 
eles ocorram um pouco no setor cultural (geralmente 
na música e na literatura), existem alguns embates na 
área política (mais de cunho jornalístico, do que pro-
priamente acadêmico), mas quase nada acontece no 
campo econômico, pelo menos não no sentido que se 
empresta habitualmente à noção de debate intelectual. 
O que temos, mais freqüentemente, são artigos de jor-
nal e colunas em revistas defendendo esta ou aquela 
medida macroeconômica ou de âmbito setorial, mas 
com pouca fundamentação na ciência econômica e 
ainda menor embasamento empírico. A opinião pes-
soal tem aqui a perversa tendência de superar a de-
monstração impessoal.

Nesse terreno, depois da morte de Roberto Cam-
pos – que fustigava com prazer aqueles que ele chama-
va de “dinossauros”, mas que apoiava seus argumentos 
em dados da realidade – poucos valores emergiram 
para sustentar o bastão da polêmica de alto nível. Fa-
bio Giambiagi, do BNDES, atualmente no IPEA, é 
um dos herdeiros intelectuais da racionalidade eco-
nômica, stricto sensu, e talvez venha pagando um preço 
por isso. O economista Gustavo Franco, ex-diretor e 
ex-presidente do Banco Central, é certamente um de 
seus mais lídimos representantes na atualidade. Este 
livro, compilado com base em artigos publicados entre 
1999 e o início de 2006, é uma prova disso.

Gustavo H. B. 
Franco

Crônicas da con-
vergência: ensaios 

sobre temas já 
não tão polêmicos
(Rio de Janeiro: 

Topbooks, 
2006, 598 p.) 

*¹ Paulo Roberto de Almeida, doutor em Ciências Sociais, mestre em 
planejamento econômico e diplomata de carreira.
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Leituras

Cabe em primeiro lugar situar o cenário do 
“debate”. Quem contemplou a arena dos embates eco-
nômicos brasileiros na última década e meia, aproxima-
damente, não assistiu na verdade a um combate entre 
gladiadores de escolas opostas, e sim ao movimento 
de duas nebulosas, ou duas galáxias, distanciando-se 
no espaço. De um lado estavam os defensores de um 
simples retorno à normalidade econômica com a apli-
cação das regras mais elementares do pensamento eco-
nômico a um país que estava viciado em indexação, 
drogado em planos econômicos frustrados e incapaz 
de superar a letargia provocada por crises sucessivas 
nas contas públicas e nas transações externas. Eles 
conseguiram, pelo menos a partir do Plano Real, fazer 
o Brasil convergir para uma órbita mais condizente e 
ajustada com aquela dos demais planetas econômicos, 
numa rotação razoavelmente uniforme para garantir a 
estabilidade macroeconômica desejada por gerações 
de brasileiros incapazes de descrever todos os padrões 
monetários conhecidos desde o velho mil-réis. O que 
se pretendia era simplesmente a implementação de 
regras elementares do jogo econômico no terreno da 
vida prática, ou a mera transposição para a realidade 
do país dos ensinamentos de qualquer livro de eco-
nomia de primeiro ano de faculdade, aqueles text-
books conhecidos por Economics 101.

Na outra extremidade estão aqueles que orgulhosa-
mente continuam a chamar a si mesmos de “heterodo-
xos”, uma comunidade heteróclita de neokeynesianos, 
muitos deles desenvolvimentistas ou estruturalistas au-
todesignados, órfãos de List, de Manoïlescu e de Prebis-
ch, opositores de Friedman, por simples incompreensão 
do que seja o monetarismo, e adversários de Smith, por 
uma convicção sincera de que o Estado deve, sim, cor-
rigir as imperfeições do mercado. O que assistimos nos 
governos FHC e no primeiro mandato de Lula não foi 
exatamente um debate econômico, mas uma cantilena 
requentada contra o suposto neoliberalismo do primei-
ro e uma pretendida “traição” do segundo ao que seria, 
segundo eles, a “grande ruptura” com a política eco-
nômica recessiva e alinhada com as receitas liberais do 
FMI e do “consenso de Washington”.

Quem contemplou a arena dos 
embates econômicos brasileiros 
na última década e meia, apro-
ximadamente, não assistiu, na 

verdade, a um combate entre 
gladiadores de escolas opostas, 

e sim ao movimento de duas 
nebulosas, ou duas galáxias, 

distanciando-se no espaço. 
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Detectei pessoalmente meia dúzia de manifestos 
universitários de “oposição” ao modelo econômico 
adotado, ou melhor, continuado, sendo que as recei-
tas para sair do modelo eram invariavelmente as mes-
mas: denunciar o acordo com o FMI, flexibilizar o 
superávit primário, abandonar o regime de metas de 
inflação – ou permitir um teto mais elevado –, ado-
tar controles sobre os fluxos de capitais, uma política 
agressiva de redução de juros e de desvalorização cam-
bial, além de recomendações tradicionais de aumento 
dos investimentos públicos (na verdade, um sinal para 
expandir os gastos do Estado, de maneira geral). O 
sucesso alcançado no primeiro mandato e a razão da 
vitória eleitoral de Lula em 2006 deveram-se exatamen-
te ao fato de o presidente ter feito o inverso do que 
recomendavam esses conselheiros decepcionados com 
o “paloccismo-malanista”. 

O novo livro de Gustavo Franco reflete preci-
samente a intensidade desse debate entre correntes 
opostas, sendo que título e subtítulo expressam cla-
ramente o sentido da vitória alcançada contra aqueles 
que ele chama de representantes oficiais do esquerdis-
mo nacionalista jurássico. São quase seiscentas páginas 
de polêmica, mas também de uma bem cuidada re-
constituição histórica em torno dos problemas mais 
importantes que estavam no centro do processo brasi-
leiro de estabilização macroeconômica empreendido 
pela equipe de auxiliares que acompanhou o então 
ministro da Fazenda FHC, quando este deu início ao 
que seria o Plano Real. Não se trata aqui de “textos 
de economista” e sim de artigos sobre questões eco-
nômicas escritos em linguagem quase leiga, acessível 
ao leitor comum, mas sem perder o rigor acadêmico 
e a precisão analítica do economista profissional. Esse 
livro pode (talvez devesse) ser lido na seqüência de seus 
dois livros anteriores, que perfazem o mesmo itinerário 
de comentários da atualidade sobre questões relevantes 
da agenda econômica brasileira. São eles, respectiva-
mente: O Plano Real e Outros Ensaios (Rio de Janeiro: 
Francisco Alves, 1995) e O Desafio Brasileiro: ensaios 
sobre desenvolvimento, globalização e moeda (São Paulo: 
Editora 34, 1999). 
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As quase duas centenas de artigos reunidos na 
compilação estão distribuídas por trinta seções com 
títulos bem delimitados, o que permite constatar a 
amplidão de temas sobre os quais se debruçou o eco-
nomista da PUC, hoje responsável pela consultoria 
Rio Bravo de investimentos inovadores. Vale a pena 
repassar cada uma delas, de maneira a dar uma idéia 
da diversidade de problemas que figura na agenda 
dos responsáveis pelas finanças de um país emergente 
como o Brasil. Para cada um dos artigos é indicada 
sua data de publicação original e o veículo que o di-
vulgou, geralmente o semanário Veja e os jornais O 
Estado de São Paulo e o Jornal do Brasil.

A primeira seção trata da economia brasileira 
pós-Plano Real, ao alcançar-se a marca dos dez anos 
do processo de estabilização que matou o dragão da 
inflação, esta definida como o “crime perfeito”. Os 
mais jovens, que hoje trocam de celulares como quem 
compra goma de mascar, certamente não têm idéia 
do que significava comprar linhas telefônicas a 5.000 
dólares para se livrar da inflação galopante. A irraciona-
lidade embutida em ambos os fenômenos – a erosão 
alucinante do poder de compra da moeda e a decla-
ração patrimonial de linhas telefônicas no Imposto de 
Renda – tem paralelo em poucos países do século XX. 
Soam bizarras, como alerta Gustavo Franco, as pro-
postas de alguns economistas “heterodoxos” no sen-
tido de se elevar apenas um “pouquinho” as metas de 
inflação – supostamente para permitir um pouco mais 
de crescimento – quando nossa memória pré-Plano 
Real registrou mais de vinte trilhões por cento (!!!) de 
inflação acumulada, apenas entre 1980 e 1995: foram 
16% ao mês, em média, durante quinze anos. Seria 
como se alguém propusesse um drinque a um alcoó-
latra inveterado em processo de reabilitação.

Na segunda seção, voltada para os modelos de 
crescimento, Gustavo Franco delimita os dois padrões 
básicos – um baseado em altos níveis de investimento, 
o outro no crescimento da produtividade – para enfati-
zar como no passado dependemos basicamente do pri-
meiro, mais identificado com as economias socialistas 
e com o modelo substitutivo de importações, e como, 
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a partir de agora, se deveria privilegiar o segundo. A ela 
segue-se uma seção altamente polêmica sobre a “ilusão 
heterodoxa”, pois que trata dos “alternativos, parnasia-
nos e charlatães” que gostam de praticar uma “economia 
política” em defesa das “boas causas”, invariavelmente 
comprometida com o populismo econômico, ou seja, 
aquele “almoço grátis” que todo político gostaria de ofe-
recer aos seus eleitores. Franco registra a “melancolia” 
desses economistas alternativos que não foram chama-
dos a assumir cargos importantes no governo Lula e que 
se dedicaram a fazer “manifestos de oposição”, nos quais 
as negações mais importantes parecem ser à matemática 
e ao bom-senso. 

A seção dedicada à “macroeconomia do governo 
Lula” – que tem como subtítulo a expressão “a incoe-
rência festejada” – certamente é uma pequena home-
nagem do autor ao que ele chama de “BC do PT”, 
muito parecido com o “BC do FHC”. Como ele diz, 
“O certo é que o PT no poder teve que se render ao 
que satanizou de forma injustificada e virulenta, e, as-
sim, tornou-se vítima do seu próprio veneno” (p. 90). 
O novo governo exalta a valorização do real e a que-
da do risco Brasil como inquestionáveis sucessos de 
mercado, quando no passado o seu partido dizia que 
os “interesses do povo” tinham de passar à frente dos 
mercados. Para Franco não existe a menor dúvida de 
que a política macroeconômica deste governo é idên-
tica à do governo anterior, mas ele também acha que 
o PT está mais para Nietzsche – inimigo da democra-
cia – do que para Marx. 

A quinta seção trata do “dinheiro da viúva”, isto 
é, de questões de déficit, orçamento e responsabilidade 
fiscal, que estiveram na origem do fracasso do “pacote 
51”, de 1997, e que podem reaparecer mais à fren-
te, se o governo continuar numa trajetória temerária 
no plano fiscal. Franco lembra que o projeto original 
da Lei de Responsabilidade Fiscal tinha 110 artigos e 
500 dispositivos, mas o relator, desancando o FMI, 
resumiu-o a 70 artigos, “retirando-lhe boa parte do 
seu espírito e algumas de suas melhores passagens” (p. 
116); em especial, as sanções de ordem penal foram 
retiradas da LRF. A mesma seção relata a preocupação 
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do presidente Clinton, em meados dos anos 90, com 
o déficit da Previdência americana, que talvez ocorra a 
partir de 2020. Enquanto isso, no Brasil...

A seção seguinte está dedicada aos impostos, 
ao tamanho do Estado e a algo que deles deriva di-
retamente: a informalidade. Gustavo Franco alerta, 
de partida, que não é porque os países ricos exibem 
hoje uma carga fiscal de 45% do PIB que a nossa 
pode crescer até esse nível: com a nossa atual renda 
per capita, a deles era muito menor. A conclusão é 
inescapável: nossa compulsão para o gasto contínuo, 
a crença de que o Estado sempre pode fazer algo de 
bom para a sociedade, conduz à elevação constan-
te dos tributos e daí à informalidade. Sem reformas 
profundas será difícil romper a espiral. A seção sobre 
a dívida pública tem muito a ver com os esqueletos 
fiscais criados por planos mirabolantes, decisões 
mal pensadas da Justiça e com a pressão provocada 
pelas dívidas dos estados e municípios. Logo depois 
comparecem os problemas da previdência, do FGTS 
e dos fundos de pensão: aqui os petistas são os “neo-
liberais naturalizados”, uma vez que acabaram se con-
vencendo – infelizmente de forma tardia – de que as 
reformas eram necessárias. “A miopia em prejudicar 
o governo FHC a qualquer custo acabou tendo efei-
tos perversos a médio prazo que atingiram o próprio 
míope, agora aparentemente curado por regressão 
espontânea da patologia” (p. 175). 

Na seção sobre as privatizações, Franco adverte 
que as PPPs não competem com elas, mas lhes são 
complementares. Existem dificuldades para a defi-
nição exata de seu preço, mas elas não deixam de 
produzir obrigações que devem ser tidas como passi-
vos. Seguem-se considerações sobre a reforma agrá-
ria, o Judiciário, o serviço público e a universidade. 
Em 1999 o autor achava que o Brasil já estava maduro 
para uma discussão sobre o fim da gratuidade no 
ensino superior público: ele certamente pecou por 
excesso de otimismo. Em 2000, ele tratou do festi-
val de demagogia em torno do salário mínimo a 100 
dólares: tivesse este sido fixado em lei, seus propo-
nentes, hoje, certamente estariam sendo crucificados 
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por trabalhadores e pensionistas (ele acaba, aliás, de 
“alcançar” 200 dólares, sem que isto constitua algo 
espantosamente extraordinário). 

O Banco Central e a política monetária são 
abordados em três seções centrais, não menos sur-
preendentes do que as outras. Pode-se imaginar, por 
exemplo, um “Conselho Popular da Moeda” no lugar 
do Copom: quem sabe os juros não recuariam aos pa-
tamares desejados por tantos voluntaristas da ciência 
econômica? A taxa de juros reflete o nível de risco do 
país: os juros no Brasil são altos “muito mais em razão 
de ‘fundamentos econômicos’ frágeis, temas da esfera 
dos políticos, que da vilania ou austeridade do BC” 
(p. 311). Franco apresenta o registro dos calotes aplica-
dos à dívida externa: um em cada vinte anos em média 
(1902, 1914, 1931, 1937 e 1983), sem falar da dívida 
interna...

As três seções seguintes se ocupam do câmbio, 
em suas diversas facetas. Em “Um câmbio de esquer-
da” (novembro de 2004), depois de constatar que o 
câmbio, naquele momento, se encontrava no mesmo 
patamar anterior à desvalorização de 1999 – quando o 
PT falava horrores do “populismo cambial” –, o autor 
constata que a esquerda, “em nome da redução da ‘de-
pendência externa’, real ou imaginária, aceita com tran-
qüilidade, ou mesmo propõe, arrochar salários por meio 
da desvalorização para aumentar a nossa competitivi-
dade externa” (p. 336). Felizmente, ele registra, a polí-
tica do ministro Palocci – e agora do ministro Mantega 
(PRA) – vai na outra direção: “Afinal, esse governo é 
de esquerda”. Ele não deixa de fustigar os ex-minis-
tros Delfim, “eterno porta-voz do Parque Jurássico”, 
e Bresser Pereira, que sempre sustentou que “a taxa de 
câmbio era o grande constrangimento ao crescimento 
brasileiro”. O texto é de 1999, mas parece que estamos 
falando da atualidade: “Em vez de reforma constitu-
cional, enxugamento do Estado, privatização, desre-
gulamentação, combate ao corporativismo e ao custo 
Brasil e ajuste fiscal, todas essas coisas que dão esse 
trabalho todo, bastava uma maxi” (p. 341).   

Dois artigos sucessivos (abril de 2000) trazem uma 
pequena história do câmbio no Brasil: entre 1808 e 
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1929, tentamos, sem nunca conseguir, conviver com 
as taxas fixas do padrão ouro; daí até os anos 1970, 
foi um verdadeiro “Kama Sutra cambial”, com todos 
os regimes e intervenções possíveis, sob a égide dos 
“estruturalistas papelistas”; a partir de então, estamos 
numa longa fase de transição para a liberalização cam-
bial, ou pelo menos para uma situação de câmbio de 
mercado, com intervenções pontuais do BC. Os tra-
balhadores e a população, em geral, preferem a moe-
da forte, mas políticos de esquerda e industriais pro-
tecionistas preferem um câmbio fraco: não é curiosa 
a colusão? Gustavo Franco aproveita para desmantelar 
os argumentos contra as contas CC5, um expediente 
que eliminou de vez o telefone do doleiro da caderneta 
de pessoas honestas.  

A seção sobre os bancos oferece oportunidade para 
rejeitar idéias simples, e falsas, sobre a privatização de 
bancos falidos. Poucos brasileiros têm consciência de 
que os bancos estaduais podem ter dado um prejuízo ao 
país – vale dizer, aos contribuintes – superior a R$ 100 
bilhões. Poucos se lembram de que o Banco do Brasil 
precisou de uma capitalização de “R$ 8 bilhões, sem 
a qual deveria ter sido liquidado” (p. 411). O sistema 
bancário nacional foi reestruturado e fortalecido graças 
a dois programas governamentais – o Proer e o Proes 
–, a uma revolução na supervisão bancária e ao capital 
estrangeiro. Mais adiante o autor propõe substituir a 
crença no “nacional-desenvolvimentismo”, típica dos 
demiurgos estatais, pelo “nacional-empreendedoris-
mo”, uma atitude certamente heróica em face do Esta-
do predador e insaciável que temos hoje. 

Na seção sobre política industrial e concorrência, 
o autor clama, na verdade, por uma “política não-in-
dustrial”, na medida em que a abertura comercial e 
as privatizações fizeram mais pela modernização das 
indústrias e a elevação de sua produtividade do que 
décadas de subsídios e de proteção estatal. De res-
to, é no setor de serviços onde estão os empregos e 
as melhores promessas de modernização econômica. 
Por que a esquerda não pede um “programa nacional 
de desenvolvimento dos serviços”? 

Muitos deles praguejam 
contra as multinacionais, 
desconhecendo que, com 

menos de 10% do PIB 
brasileiro, elas respondem 

por quase metade das 
exportações.
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O terço final do livro está voltado para os temas 
internacionais: globalização (e seus detratores), FMI, 
multinacionais, política comercial e crises financeiras, 
terminando – et pour cause – com a débâcle argentina. 
Um velho artigo publicado na “esquerdista” Carta Ca-
pital em 1996 dá partida ao debate, aproximando os 
antiglobalizadores de um convescote sobre ufologia. 
Os economistas “parnasianos” tendem a ver apenas 
aspectos maléficos na globalização, que seria uma for-
ça desligada do “mundo do trabalho e da fumaça das 
fábricas”. Eles cunharam palavras de ordem contra a 
famigerada dependência dos “capitais especulativos”, 
mas não se dão conta de que é a irresponsabilidade 
fiscal do Estado que cria a volatilidade, não como um 
alienígena despencando de um céu azul, mas a partir 
de dentro. Muitos deles praguejam contra as multina-
cionais, desconhecendo que, com menos de 10% do 
PIB brasileiro, elas respondem por quase metade das 
exportações. 

Dois censos do capital estrangeiro pelo BC, em 
1995 e 2000, reve-laram o impacto eminentemente po-
sitivo do investimento direto estrangeiro para a elevação 
dos padrões produtivos e de competitividade internacio-
nal da economia brasileira. Seu efeito cambial, ou seja, 
sobre o balanço de pagamentos, é mínimo, comparati-
vamente à sua contribuição positiva para nossa inserção 
global, algo obviamente detestável para os globofóbicos. 
O autor alfineta mais uma vez o ex-ministro Delfim, 
que em 1994 denunciou sua tentativa de “exportação 
de indústrias”, quando o que Franco sugeria era a in-
ternacionalização das empresas brasileiras, processo 
atualmente louvado pelo governo “heterodoxo”.

A movimentação antiglobalização aparece como 
“esquisitice e bagunça”, uma espécie de “neoludismo” 
que constrange os governantes ao politicamente corre-
to. De fato, parece incrível como os modernos êmu-
los de Ned Ludd – que sãos os militantes do MST e 
os seguidores de Jean Bové – se mantêm impunes em 
face dos muitos atentados à economia moderna e à 
ciência que perpetram no campo e na cidade. O que 
os líderes do “movimento anti isso-que-aí-está” con-
seguem fazer é bloquear novos negócios e diminuir 
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1929, tentamos, sem nunca conseguir, conviver com 
as taxas fixas do padrão ouro; daí até os anos 1970, 
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os regimes e intervenções possíveis, sob a égide dos 
“estruturalistas papelistas”; a partir de então, estamos 
numa longa fase de transição para a liberalização cam-
bial, ou pelo menos para uma situação de câmbio de 
mercado, com intervenções pontuais do BC. Os tra-
balhadores e a população, em geral, preferem a moe-
da forte, mas políticos de esquerda e industriais pro-
tecionistas preferem um câmbio fraco: não é curiosa 
a colusão? Gustavo Franco aproveita para desmantelar 
os argumentos contra as contas CC5, um expediente 
que eliminou de vez o telefone do doleiro da caderneta 
de pessoas honestas.  

A seção sobre os bancos oferece oportunidade para 
rejeitar idéias simples, e falsas, sobre a privatização de 
bancos falidos. Poucos brasileiros têm consciência de 
que os bancos estaduais podem ter dado um prejuízo ao 
país – vale dizer, aos contribuintes – superior a R$ 100 
bilhões. Poucos se lembram de que o Banco do Brasil 
precisou de uma capitalização de “R$ 8 bilhões, sem 
a qual deveria ter sido liquidado” (p. 411). O sistema 
bancário nacional foi reestruturado e fortalecido graças 
a dois programas governamentais – o Proer e o Proes 
–, a uma revolução na supervisão bancária e ao capital 
estrangeiro. Mais adiante o autor propõe substituir a 
crença no “nacional-desenvolvimentismo”, típica dos 
demiurgos estatais, pelo “nacional-empreendedoris-
mo”, uma atitude certamente heróica em face do Esta-
do predador e insaciável que temos hoje. 

Na seção sobre política industrial e concorrência, 
o autor clama, na verdade, por uma “política não-in-
dustrial”, na medida em que a abertura comercial e 
as privatizações fizeram mais pela modernização das 
indústrias e a elevação de sua produtividade do que 
décadas de subsídios e de proteção estatal. De res-
to, é no setor de serviços onde estão os empregos e 
as melhores promessas de modernização econômica. 
Por que a esquerda não pede um “programa nacional 
de desenvolvimento dos serviços”? 
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O terço final do livro está voltado para os temas 
internacionais: globalização (e seus detratores), FMI, 
multinacionais, política comercial e crises financeiras, 
terminando – et pour cause – com a débâcle argentina. 
Um velho artigo publicado na “esquerdista” Carta Ca-
pital em 1996 dá partida ao debate, aproximando os 
antiglobalizadores de um convescote sobre ufologia. 
Os economistas “parnasianos” tendem a ver apenas 
aspectos maléficos na globalização, que seria uma for-
ça desligada do “mundo do trabalho e da fumaça das 
fábricas”. Eles cunharam palavras de ordem contra a 
famigerada dependência dos “capitais especulativos”, 
mas não se dão conta de que é a irresponsabilidade 
fiscal do Estado que cria a volatilidade, não como um 
alienígena despencando de um céu azul, mas a partir 
de dentro. Muitos deles praguejam contra as multina-
cionais, desconhecendo que, com menos de 10% do 
PIB brasileiro, elas respondem por quase metade das 
exportações. 

Dois censos do capital estrangeiro pelo BC, em 
1995 e 2000, reve-laram o impacto eminentemente po-
sitivo do investimento direto estrangeiro para a elevação 
dos padrões produtivos e de competitividade internacio-
nal da economia brasileira. Seu efeito cambial, ou seja, 
sobre o balanço de pagamentos, é mínimo, comparati-
vamente à sua contribuição positiva para nossa inserção 
global, algo obviamente detestável para os globofóbicos. 
O autor alfineta mais uma vez o ex-ministro Delfim, 
que em 1994 denunciou sua tentativa de “exportação 
de indústrias”, quando o que Franco sugeria era a in-
ternacionalização das empresas brasileiras, processo 
atualmente louvado pelo governo “heterodoxo”.

A movimentação antiglobalização aparece como 
“esquisitice e bagunça”, uma espécie de “neoludismo” 
que constrange os governantes ao politicamente corre-
to. De fato, parece incrível como os modernos êmulos 
de Ned Ludd – que sãos os militantes do MST e os se-
guidores de Jean Bové – se mantêm impunes em face 
dos muitos atentados à economia moderna e à ciência 
que perpetram no campo e na cidade. O que os líde-
res do “movimento anti isso-que-aí-está” conseguem 
fazer é bloquear novos negócios e diminuir empregos 
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e a criação de riquezas. Pode até ser que eles não se-
jam diretamente culpados pelo alto risco Brasil, mas 
os plebiscitos da CNBB devem entrar na planilha de 
cálculo das agências de rating, já que elas examinam 
não apenas a capacidade financeira, mas também a 
propensão da sociedade brasileira em honrar suas 
obrigações externas. 

Nas suas “memórias da dívida externa”, Franco 
remete ao “romance” do Plano Real do jornalista 
Guilherme Fiuza, 3000 dias no bunker: um plano na 
cabeça e um país na mão (Record, 2006), de fato um 
bom relato histórico das complicadas tratativas em 
torno da dívida externa que precederam ao lança-
mento do plano mais bem sucedido da história bra-
sileira de estabilização macroeconômica. A compra 
de títulos no mercado e o lançamento da URV se 
deram sem o acordo – ao contrário, com a oposi-
ção – do FMI, o que talvez explique a antipatia que 
Franco nutre por essa instituição. 

O reencontro com o FMI só ocorreu no progra-
ma de 1998, ainda assim com uma certa má-vonta-
de, em face da decisão das autoridades brasileiras de 
não proceder à desvalorização cambial recomendada. 
Mais importante, talvez, do que o dinheiro preventi-
vo do FMI e dos países ricos foi o comprometimento 
do Brasil com uma série de reformas e um ajuste fiscal 
materializado sob a forma dos superávits primários. 
Em julho de 2002, em plena campanha eleitoral, acre-
ditando que o Brasil podia andar com suas próprias 
pernas – a despeito da turbulência gerada pelo “risco 
PT” –, Franco se opunha a um novo acordo com o 
FMI. Concluído o acordo, ele propôs um ajuste fiscal 
“à la Clinton”, isto é, que o novo governo elevasse o 
superávit fiscal a 5% do PIB. No atual governo, as 
reformas acabaram, mas, pelo menos, alguma respon-
sabilidade fiscal ficou.

O protecionismo comercial, para Franco, é o 
“atraso reciclado”, já que alguns economistas alterna-
tivos continuam a falar de “trocas desiguais” e “divi-
são internacional injusta do trabalho” sem considerar 
todas as mudanças estruturais que ocorreram nas rela-
ções econômicas internacionais desde que a globaliza-
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ção se intensificou. Num artigo de 2000, “Fragmentos 
de um discurso nacionalista”, ele demole os conceitos 
mais usados pelos proponentes de um “projeto nacio-
nal”, pelos opositores da “dependência” e pelos atuais 
mercantilistas, comprometidos com o “superávit co-
mercial”, que seria a garantia da “soberania nacional”. 
Numa operação econômica desconstrucionista, ele 
reescreve o mesmo discurso, mas com sinal inverti-
do, como caberia a um nacionalista medianamente 
inteligente, versado em economia elementar.

Um outro texto, de 2001, já falava da Alca como 
“uma maravilhosa oportunidade perdida”, o que – exa-
geros à parte – representou uma notável premonição em 
relação ao fracasso retumbante desse projeto sabotado 
por muitos, mas que poderia oferecer alguma chance 
de modernização para a indústria brasileira. O livro ter-
mina – melancolicamente – com a crise da Argentina 
de 2001-2002 e sua saída do regime de conversibili-
dade, uma ilusão que durou dez anos, depois de algu-
ma euforia e muito sofrimento para todos. Os últimos 
artigos tiram as lições desse doloroso processo; vale a 
pena transcrever a frase final: “Destruir o crédito públi-
co parece fácil e rápido, reconstruir, dificílimo e muito 
mais demorado” (p. 590). O Brasil, aparentemente, 
aprendeu a lição. Ou será que não?

No conjunto, a coletânea de Gustavo Franco, em 
que pese o lado conjuntural ou mesmo episódico de 
muitos artigos, constitui um conjunto de lições práticas 
de economia política que não são facilmente encon-
tráveis nos livros-texto, com todas aquelas equações 
de equilíbrio e exercícios microeconômicos. Nem se-
riam essas lições tão compreensíveis, na ausência desse 
olhar maroto – mas profundamente erudito – sobre 
a história (passada e presente) que ele nos oferece em 
suas crônicas econômicas. Depois de Roberto Cam-
pos, Gustavo Franco é certamente a pluma analítica 
mais ágil, irônica, versátil e contundente a criticar o 
surrealismo econômico brasileiro. Por certo, “parnasia-
nos” e “heterodoxos” fornecem vasta matéria prima aos 
seus exercícios de vibrante desconstrucionismo. Como, 
aparentemente, esses “alternativos” não vão se render em 
face de idéias tão claras e tão brilhantemente expostas, 
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caberia, talvez, corrigir a afirmação do subtítulo: no 
Brasil, muitos dos temas tratados permanecerão, hélas!, 
polêmicos por um bom tempo ainda.

Sim, resta discutir o sentido da “convergência” 
do título, e o melhor método é refletir sobre a foto da 
capa: nela, alemães se ocupam de demolir a marteladas 
o muro de Berlim em 1989. Para os que continuaram 
mentalmente atrás do muro, o livro oferece uma mag-
nífica oportunidade de “convergir” para idéias mais 
avançadas. Mesmo para aqueles que pretendem cons-
truir “projetos nacionais” e que dispõem de receitas 
infalíveis para recuperar nossa “soberania nacional”, 
depois de tantos anos de “neoliberalismo”, o livro ofe-
rece elementos de reflexão que eles não perdem nada 
em aproveitar. Afinal de contas, as soluções propostas 
já não aparecem mais como tão “divergentes” em rela-
ção ao “desenvolvimento soberano” pretendido pelos 
“parnasianos”, como elas eram tidas no início deste 
governo. Eles convergiram secretamente, sem alarde 
e sem reconhecimento formal, mas não vamos perse-
gui-los por roubo de idéias, que estas não são paten-
teáveis. 

Depois de quatro anos de um governo “de es-
querda” e da metódica aplicação das mesmas receitas 
econômicas da era “neoliberal” – sem que para isso 
fosse pago o devido copyright aos autores originais do 
modelo, entre os quais se inclui o autor desse livro –, 
a convergência aparece mesmo como inevitável. Mas, 
estou certo que Gustavo Franco não demandará direi-
tos autorais por isto (talvez devesse fazê-lo apenas em 
relação aos moral rights). Em todo caso, em matéria de 
políticas econômicas, mesmo descontando o fim das 
privatizações e a ausência de reformas, como diriam os 
franceses, pourvu que ça dure...
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