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APRESENTAÇÃO 
Edmar Bacha

Em junho de 1991, o ministro da Fazenda, Marcílio Marques Moreira, 
nomeou Pedro Malan negociador-chefe para assuntos da dívida exter-
na. Malan tornou-se então responsável pela renegociação da dívida 
externa do país. Executou essa tarefa com enorme argúcia e extraordi-
nário sucesso até 1993, quando a dívida externa brasileira finalmente 
foi reestruturada. 

Em agosto de 1993, Pedro Malan foi nomeado presidente do Banco 
Central quando Fernando Henrique Cardoso era ministro da Fazen-
da. Exerceu essa função até dezembro de 1994, participando ativa-
mente da elaboração, do lançamento e da implantação do Plano Real. 

Assumiu o Ministério da Fazenda em 1o de janeiro de 1995, car-
go que ocupou por oito anos, durante os dois mandatos de Fernando 
Henrique Cardoso como presidente da República. Em sua gestão no 
Ministério da Fazenda foram adotadas medidas críticas para a conso-
lidação do Plano Real. Entre elas, a renegociação das dívidas estaduais 
e municipais com a União; a reestruturação dos sistemas bancários 
público e privado; a reforma administrativa do aparato governamen-
tal; e a sanção da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Em fins de 1998, Malan levou a bom termo uma crise profunda do 
balanço de pagamentos. Foi instituído, então, o tripé da política eco-
nômica que está em vigor até hoje: superávit fiscal primário, metas de 
inflação e taxa de câmbio flutuante. 

Em meio ao tumulto financeiro provocado pelo resultado da elei-
ção de Lula para presidente da República em outubro de 2002, Ma-
lan desempenhou um papel-chave na garantia de uma transição or-
deira. Empenhou-se junto ao futuro ministro da Fazenda, Antonio 
Palocci, para que Lula escrevesse a “Carta ao povo brasileiro”, em 
que se comprometia a seguir uma política econômica responsável 
na Presidência.
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Os êxitos dessa carreira pública exemplar foram exaltados por 
Larry Summers, ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, e Stan-
ley Fischer, então vice-presidente do banco central dos Estados Uni-
dos, em homenagem na Casa das Garças, no Rio de Janeiro, nos 70 
anos de Pedro Malan. Nesse seminário, Summers e Fischer fizeram 
questão de assinalar que fora pela liderança de Malan na área econô-
mica que o Brasil conseguira superar problemas graves herdados de 
décadas anteriores, como o calote da dívida externa e a hiperinflação.1 

Nem por isso eram menos complicados os desafios que o país en-
frentava em 2003. Dando continuidade a seu empenho de vida inteira 
em transformar o Brasil numa sociedade melhor, a partir de junho 
daquele ano Pedro Malan começou a escrever as colunas no O Estado 
de S. Paulo coletadas neste volume. O objetivo, em suas palavras, era 
“analisar a economia em suas relações com a política”, ou, diria eu, 
zelar para que a racionalidade continuasse a prevalecer na política 
econômica do país. 

Infelizmente, não foi isso o que ocorreu. A princípio parecia que 
sim. Dando curso ao compromisso firmado na “Carta ao povo brasi-
leiro”, Lula nomeou Antonio Palocci para o Ministério da Fazenda e 
Henrique Meirelles para a presidência do Banco Central. Eles mon-
taram equipes de alto nível e adotaram medidas de austeridade desde 
o início de 2003. Em consequência, os mercados se tranquilizaram. 

As primeiras colunas de Malan retratam esse otimismo inicial. 
“Nos últimos 12 meses” — escreve ele em 8 de junho de 2003 — “o 
Brasil mostrou ao mundo que continua avançando em termos de ma-
turidade política e nível do debate econômico.” 

Sobrevieram então a crise do Mensalão, a queda de Palocci, a as-
censão de Guido Mantega. Internacionalmente, estava em curso “o 
mais longo, o mais forte e o mais amplamente disseminado ciclo de 
expansão da época moderna”, na síntese de Kenneth Rogoff para o 
período de 2003 a 2008. A guinada de Lula da responsabilidade fiscal 
para o social-desenvolvimentismo foi bem expressa pela nova chefe da 
Casa Civil, Dilma Rousseff: “Gasto é vida.”

1  Cf. intervenções de Larry Summers e Stanley Fischer em:  E. Bacha et al., Estado 
da economia mundial: seminário em homenagem a Pedro S. Malan. Rio de Janeiro: LTC, 
2015, pp. 133-150.
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As colunas de Malan em 2006 retratam sua preocupação com es-
sas mudanças, terminando o ano com a reprodução de sua indignada 
carta pública a Lula de abril de 2002 e o espancamento dos “discursos 
grandiloquentes sobre inéditos modelos nunca antes imaginados”. 

Lula é reeleito, mas o palanque se mantém. Os títulos das colunas 
de Malan em 2007 refletem sua inquietação com a pirotecnia: “Riscos 
de excessiva complacência”, “Novo governo, velhos mitos”, “Pecados 
históricos, pecados sociais”, “Descolamentos preocupantes”, “Ilusões 
perdidas e o futuro de uma ilusão”. 

O ano de 2008 se abre com Malan prevendo duros testes da cena 
internacional; é a maior crise financeira mundial desde 1930 que se 
avizinha. Em 2009 Malan expressa sua preocupação com as respos-
tas adequadas à crise internacional. Apela para “o destravamento da 
agenda regulatória, concorrencial e de redução das incertezas jurídi-
cas”, não devendo o governo limitar-se a um uso indevido de Keynes e 
um endeusamento do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).  

Lula, entretanto, sustenta que tudo não passa de uma “marolinha” e 
elege Dilma Rousseff sua sucessora. Malan manifesta alguma esperan-
ça com o discurso de posse da nova presidente, e a ela deseja boa sorte 
em lidar com a voracidade de sua base de apoio no Congresso.  

A partir do final de 2011, fica claro que a opção de Dilma não é 
pelo ajuste, e sim pela expansão da demanda e o controle de preços. 
Malan acompanha esse processo com desânimo, pois a retórica petista 
continua apostando numa proposta econômica falida mas generosa 
em termos de resultados eleitorais positivos.

Dilma se reelege em outubro de 2014 e Malan, em sua elegância 
habitual, continua a lhe desejar boa sorte. Porém a “força da realida-
de” (tema de colunas anteriores e título das duas primeiras colunas de 
2015) logo se impõe. Dilma tenta uma guinada conservadora, substi-
tuindo Guido Mantega por Joaquim Levy no Ministério da Fazenda, 
mas o fogo amigo logo demonstra que uma andorinha só não faz verão. 

“O ocaso de uma narrativa” é o título da coluna de outubro de 
2015. É a primeira de uma série de textos que acompanha o desenlace 
do segundo mandato de Dilma Rousseff.

Em 2017 e 2018, Malan se permite um olhar histórico e discorre 
sobre as dificuldades de superação do atraso no Brasil, no contexto de 
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uma pressão contínua por maiores gastos públicos, em parte derivada 
da expectativa de que o Estado tudo pode.

Os textos de Malan são leitura essencial para quem quiser enten-
der a política econômica brasileira dos últimos 15 anos. Mas princi-
palmente para entender como o país poderia estar hoje tão melhor do 
que está, se os governos do PT tivessem prestado alguma atenção às 
suas ponderadas e criteriosas análises e sugestões. Fica a esperança de 
que a partir de 2019 o Brasil possa ter o bom governo que bem merece 
e pelo qual Malan tanto lutou — e continua a lutar.  

Edmar Bacha é sócio fundador e diretor do Instituto de Estudos de Política Eco-

nômica/Casa das Garças. Membro da Academia Brasileira de Ciências e da 

Academia Brasileira de Letras. 



 
PREFÁCIO DO AUTOR

A memória só conta realmente — para os indivíduos, 
as coletividades, as civilizações — se mantiver juntos a 
marca do passado e o projeto do futuro; se permitir fa-
zer sem esquecer aquilo que se pretendia fazer; tornar-se 
sem deixar de ser; ser sem deixar de tornar-se.

italo Calvino (1975)

“Uma certa ideia” de um país — essa expressão sempre me pareceu um 
achado instigante desde que dela tomei conhecimento, décadas atrás. 
Foi tornada mundialmente famosa pelo general Charles de Gaulle, que 
a teve como mantra, moto e norte ao longo da vida. O primeiro pa-
rágrafo de suas memórias abre com a frase, numerosas vezes reitera-
da: “Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France” (Toda 
a minha vida eu tive para mim uma certa ideia da França). Para De 
Gaulle, fica evidente que a expressão designava uma certa ideia, mas 
de grandeza (grandeur) da França, de seu destino manifesto, da excep-
cionalidade francesa, do direito de estar entre os grandes do mundo 
— direito que lhe confeririam seu passado e seu destino. 

A certa ideia a que se refere o título que dei a este livro tem a ver com 
algo bem mais modesto, porém não menos relevante: nós, brasileiros, 
precisamos ter uma certa ideia de como nos vemos como país; de nosso 
passado, nosso presente e nosso futuro. Ideia precária que seja, sempre 
aberta a diálogo com ideias outras que possa haver entre nós sobre nos-
sos problemas fundamentais; mas ainda assim uma certa ideia, mais ou 
menos compartilhada. Não um consenso, essa palavra sempre elusiva, 
e sim um grau de convergência sobre questões fundamentais maior do 
que aquele que conseguimos alcançar até o momento.

Os textos reunidos neste livro foram publicados ao longo dos últi-
mos 15 anos — entre junho de 2003 e maio de 2018 — e atravessaram 
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cinco mandatos presidenciais. Os 15 anos tratados aqui devem ser 
vistos como um breve período de continuidades e mudanças afetados, 
ambos, pelo peso de nosso passado e pelas esperanças, sonhos e temo-
res que temos sobre nosso futuro. É o que justifica o subtítulo aqui 
adotado —  “Entre passado e futuro”, que tomo de empréstimo ao 
título de conhecida obra de Hannah Arendt.

Já há muito tempo é conhecido o chiste de Ivan Lessa: “A cada 15 anos, 
o Brasil esquece tudo o que aconteceu nos últimos quinze anos.” O 
Brasil está a decidir neste momento se esquece, ou como esquece, o que 
aconteceu nos últimos 15 anos. Ou se aguarda o início dos anos 2030 
para então esquecer o que teria acontecido no período 2018-2033. Ou 
se esquece a brincadeira de Ivan Lessa e se decide a não mais incorrer 
em tão longos intervalos de esquecimento.

Afinal, para muitos, 2019 é um ano-chave, que corresponde ao mo-
mento em que uma nova administração, com a legitimidade que o 
voto popular possa lhe conferir, e com a base de sustentação parla-
mentar que possa ter formado, dirá a que veio. No entanto, para que 
2019 e o próximo quadriênio sejam anos-chave é preciso que 2018 
também tenha sido. 

O autor dos textos aqui reunidos está convencido de que para com-
preender a importância do biênio 2018-2019 — o que inclui ter cla-
reza sobre o teor dos discursos, das narrativas e promessas dos prin-
cipais candidatos e sobre as consequências do resultado das eleições 
— ajudaria muito compreender a experiência dos últimos 15 anos, 
colocados em perspectiva. Esse exercício permitirá ao leitor formar 
sua própria avaliação sobre nossos futuros possíveis nos próximos 15 
anos — que serão decididos na próxima meia década. 

Os textos deste livro atendem a cinco grandes eixos temáticos.Pri-
meiro, a necessidade de perspectiva que vá além da conjuntura e a 
importância de ver a história como infindável diálogo entre passado 
e futuro. O passado como terra estrangeira, que cada geração visita, 
à luz de exigências do presente e de sonhos e temores sobre o futuro. 
Um futuro que realiza ensaios que assumem a forma de planos, dese-
jos, sonhos e intenções, os quais, quer se materializem quer não, cons-
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tituem a memória do futuro. Como escreveu Italo Calvino no trecho 
reproduzido na abertura deste Prefácio, a memória só conta realmente 
— para os indivíduos e as sociedades — se mantiver juntos a marca 
do passado e o projeto do futuro; se permitir fazer sem esquecer aqui-
lo que se pretendia fazer; tornar-se sem deixar de ser; ser sem deixar 
de tornar-se. 

Segundo, as inexoráveis interações entre economia e política — 
que nunca deixaram de existir, mas que foram subestimadas ao longo 
do período de euforia que antecedeu a crise de 2008 e que desde então 
voltaram a assumir, no mundo como no Brasil, crescente importância. 
Durante os últimos 15 anos, o Brasil experimentou momentos decisi-
vos e grandes inflexões. Aqui estão tratadas, na ordem cronológica em 
que foram escritas, a transição do governo FHC para o primeiro gover-
no Lula (2002-2003); reflexões sobre Lula I; a importância da inflexão 
desenvolvimentista, clara logo após abril de 2006; reflexões sobre Lula 
II; o superaquecimento e as eleições de 2010; o governo Dilma I e as 
consequências da forma como se deu sua reeleição em 2014, em seus 
desdobramentos até o impeachment. Há ainda 16 artigos escritos na 
vigência do governo Michel Temer, sempre a procurar ligar passado, 
presente e futuro.

Terceiro, processos de mudança em democracias de massas ur-
banas, caso do Brasil, exigem um informado debate público e uma 
imprensa livre e independente. Esse debate permite que pessoas e 
grupos formem ou mudem sua opinião à luz de novas evidências. 
Permite também compreender por que em sociedades complexas 
é crescente o número de problemas cuja solução requer lideran-
ças políticas e contribuição expressiva de competências técnicas. 
Aprender com experiências passadas, nossas e de outros, depende 
da existência de arcabouços conceituais coerentes e minimamente 
compartilhados de forma consistente, que possam estruturar a dis-
cussão sobre as lições a serem aprendidas sobre velhos erros; bem 
como sobre novos erros a evitar. As discussões relevantes não são 
sobre a identificação dos objetivos meritórios a perseguir; mas sim 
— uma vez alcançada certa convergência sobre os grandes desafios — 
sobre as políticas públicas mais aptas a permitir que os objetivos 
possam ser alcançados. 
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Quarto, as discussões relevantes sobre a teoria e a prática da política 
macroeconômica em economias abertas voltaram a ficar interessantes 
intelectualmente, tanto no mundo como no Brasil. Nosso país já viveu 
momentos de grande incerteza econômica e também de grande incer-
teza política. Viveu momentos em que ambos ocorreram simultanea-
mente. Mas nunca experimentou a combinação de incertezas política 
e econômica com uma crise de valores e um processo de investigação 
e justiça com a profundidade e amplitude do processo em curso desde 
março de 2014. Desse momento data o início da Operação Lava-Jato, 
que vem mudando o Brasil, que, nessa área, nunca mais voltará a ser o 
de antes, apesar de aparências em contrário.

Quinto, mas não menos importante, está a preocupação com o que 
chamo de pressão “estrutural” por maiores gastos públicos no Brasil. Há 
raízes históricas para tal, associadas ao nosso extraordinário processo 
de transição demográfica e de urbanização, que nos levou em 65 anos 
à condição de terceira maior democracia de massas urbanas do mundo 
(após Índia e Estados Unidos). As demandas por maior e melhor infraes-
trutura “física” (energia, transporte, telecomunicações, portos) e infraes-
trutura “humana” (educação, saúde, segurança, saneamento), além de 
demandas por melhor distribuição de renda, riqueza e oportunidades, 
exigem respostas por parte de governos, sejam centralizadores/auto-
ritários (como nos períodos 1930-1945 e 1964-1985), sejam democrá-
ticos (como 1946-1964 e 1985 ao presente). Essas pressões — e a 
necessidade de respostas em termos de políticas públicas — marcaram 
as décadas passadas, e continuarão, inexoravelmente, a marcar déca-
das futuras. 

Subjacente a praticamente todos os textos aqui reunidos há uma vi-
são do que seria uma sociedade na qual eu gostaria que meus filhos e 
netos pudessem viver no futuro; na verdade, todos os filhos e netos de 
brasileiros. Minha utopia é uma sociedade que tente compatibilizar, 
da melhor forma possível, quatro grandes características:

• Liberdades individuais: de opinião, de expressão, de associa-
ção, liberdade de imprensa, liberdade de empreender, liberdade 
de desenvolver potencialidades como ser humano. Direitos ci-
vis assegurados a todos. 
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• Maior justiça social: isto é, igualdade perante a lei e menor de-
sigualdade na distribuição de renda e de oportunidades, o que 
exige intervenções onde realmente importa: nos anos iniciais 
de formação da criança e do jovem, com foco no seu inviolável 
direito à aprendizagem. Aprendizagem nas idades certas, o que 
inclui leitura, escrita e noções básicas de matemática no máxi-
mo aos 6/7 anos de idade.

• Atenção à eficiência e à eficácia operacional nas atividades do 
setor público: uma sistemática avaliação dos custos e benefí-
cios de sua miríade de programas, nos três níveis de governo. 
Assim também com relação à produtividade e à competitivida-
de internacional de empresas privadas — condições indispen-
sáveis para que possamos vir a ter um crescimento econômico 
sustentado no longo prazo.

• Mais amplo reconhecimento de um paradoxo fundamental: o que 
Schumpeter denominava “a máquina capitalista” e seu “elemen-
to essencial” — a “destruição criativa” via avanços tecnológicos 
e inovações disruptivas — mostrou-se imbatível na produção de 
riqueza e na disseminação de acesso a produtos de consumo de 
massa. Mas ela não é, por si só, capaz de distribuir riqueza, renda 
e oportunidades de forma a atender aos desejos de menor injusti-
ça social. É preciso que uma sociedade disponha de capital cívico, 
pessoas de espírito público, capacidade de cooperação e exercício 
constante de cidadania para que um Estado razoavelmente efi-
ciente possa desenvolver políticas públicas capazes de assegurar 
um mínimo sentido de maior justiça social, em uma sociedade de 
massas que se queira mais moderna e mais civilizada.

Para além das observações já apresentadas, talvez seja devida ao leitor 
uma explicação que justifique a reunião em livro de artigos publicados 
ao longo do tempo. Valho-me para tanto da justificativa dada por três 
célebres autores para coletâneas de artigos de sua autoria. 

Raymond Aron, o mais brilhante espectador engajado francês de 
sua geração, assim se referiu a seu Estudos políticos (1972): “Os tra-
balhos reunidos neste livro só têm uma unidade: a que lhes dá o meu 
interesse.” Essa não é minha justificativa.
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Já o italiano Norberto Bobbio, espectador engajado não menos 
famoso que Aron, ao reunir artigos de sua autoria no livro As ideo-
logias e o poder em crise (1982), descreveu sua decisão como um “ato 
discutível”, que justificou desta forma: “Tenho uma única atenuan-
te: quase sempre me esforcei por ligar o problema que tratava a um 
tema mais geral; (…). Não é preciso lembrar que os (cinco) anos em 
que apareceram estes artigos, de fins de 1976 a fins de 1980, foram 
anos de permanente e sucessivo agravamento da instabilidade polí-
tica na Itália.” Essa justificativa é melhor, mas ainda não é a minha.

José Murilo de Carvalho reuniu no belíssimo livro intitulado O 
pecado original da República (2017), vários textos seus publicados ao 
longo dos 10, 15 anos anteriores. O subtítulo do livro dá ideia de sua 
diversidade e da justificativa que o anima: “Debates, personagens e 
eventos para compreender o Brasil” (ênfase minha). Essa última ex-
pressão é chave, e talvez seja a melhor justificativa para o presente 
livro, que talvez pudesse ser descrito como uma tentativa, quem sabe, 
de ajudar o leitor a compreender um pouco mais o processo através do 
qual, ao longo dos últimos 15 anos, chegamos a este final da segunda 
década do século XXI. 

E olharmos à frente, para os próximos 15 anos, com certa confian-
ça em nossa capacidade de nos erguermos, como sociedade, à altura de 
nossos enormes desafios. Já o fizemos no passado. Não temos alterna-
tiva a não ser apostar no poder da perseverança. E de uma certa ideia 
de um Brasil decente, politicamente democrata e republicano, social-
mente progressista e inclusivo, além de economicamente responsável, 
em particular na gestão das finanças públicas. Esta última não consti-
tui um fim em si mesma, mas sem ela não haverá como o Brasil alcan-
çar as taxas de crescimento da renda e do emprego que constituem o 
nada obscuro objeto de desejo da maioria dos brasileiros.

Os textos aqui reunidos foram publicados ao longo dos últimos 15 anos (junho de 

2003 a maio de 2018) na página 2 do jornal O Estado de S. Paulo, que genero-

samente permitiu a publicação na forma de livro.
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