
Desenvolvimento Econômico e novo 
projeto de transformação das 
estruturas social, produtiva e 
ambiental 

O Plano de reconstrução e transformação do Brasil  é um documento 1

decorrente de centenas de debates e reflexões originárias do PT, mas não 
apenas. Participaram de sua elaboração amplos setores da sociedade que 
guardam em comum a oposição firme ao atual governo e aspiram por um 
país justo, igualitário e democrático. Tampouco é um plano pronto e 
acabado. O debate continua aberto a novas contribuições. É certo que o 
Brasil passa por uma crise multidimensional  — sanitária, econômica, 
social, ambiental, política e democrática — exigindo um conjunto integrado 
e bem articulado de políticas em duas dimensões: a da reconstrução do país 
a partir de medidas imediatas, e da dimensão da transformação, uma gama 
de propostas de estruturação do futuro, indicando um novo alicerce de 
superação do modelo neoliberal excludente, anti-social, antipopular e 
antidemocrático. Este volume traz uma síntese das proposições de 
transformação do país em defesa de novas políticas econômicas para o 
futuro. 

 Íntegra em:  1

https://fpabramo.org.br/publicacoes/wp-content/uploads/sites/5/2020/09/Plano-Brasil-web9B2.pdf 
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Plano de reconstrução e 
transformação do Brasil 

Desenvolvimento Econômico 

  PT NO SENADO VOLUME 3

Concepção de 
desenvolvimento 
econômico 
integrado: 
distribuição de renda 
e riqueza, estrutura 
produtiva inovadora 
e sustentabilidade 
ambiental. 

Estilo de 
desenvolvimento 
econômico 
orientado por 
missões sociais e 
ambientais 
Enfrentar nossas 
carências 
transformadas em 
metas para articular 
investimentos 
públicos e privados 
voltados para  o 
crescimento, o 
emprego, a 
distribuição de 
renda, o 
fortalecimento da 
cidadania e a 
transição ecológica. 

Estratégia “bottom-
up”, que parte das 
necessidades da 
base da sociedade e 
da realidade de seus 
territórios para 
estabelecer 
prioridades e alocar 
recursos: o papel 
central fica por conta 
da participação 
popular e dos 
estados e municípios. 

Medidas de 
transformação: 
Alicerces para o futuro

https://fpabramo.org.br/publicacoes/wp-content/uploads/sites/5/2020/09/Plano-Brasil-web9B2.pdf
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TRANSIÇÃO ECOLÓGICA E ENERGÉTICA 

Promover a inclusão energética, o acesso à eletricidade de forma 
sustentável e acessível às condições dos orçamentos familiares, 

especialmente das famílias mais pobres, de forma a orientar a nova 
política de investimentos e as ações regulatórias no que se refere à 

energia.  

Reduzir as emissões dos gases de efeito estufa e, para isto, conter a 
produção e o consumo de combustíveis fósseis.  

Impedir que a gigantesca riqueza do Pré-sal seja apropriada por 
empresas internacionais e nacionais.  

Definir um outro modelo para o setor petroleiro, buscando fortalecer o 
papel da Petrobras, garantir a expansão de uma cadeia de fornecedores 

no Brasil, para internalizar uma parte maior da renda petroleira.  

Mudar o uso final da energia, favorecendo maior eficiência energética e 
menor uso de combustíveis fósseis. 

Implantar maior tributação no uso da gasolina, que penaliza o uso do 
automóvel individual; aumentar subsídio ao diesel que estimula o 

transporte coletivo e desenvolver uma política de ampliação do uso do 
GLP, como gás de cozinha, para substituir a lenha e melhorar as condições 

orçamentárias das famílias de baixa renda. O gás natural deve também 
ser estimulado neste período de transição energética.  

Ampliar as fontes primárias de energias renováveis, em especial a energia 
eólica e a solar. 

1

Para que a reconstrução e transformação do Brasil atendam às necessidades 
de trabalho, renda e bem estar da maioria da população e revertam o 
colapso climático e ambiental em curso, são urgentes medidas que freiem as 
dinâmicas de desenvolvimento predatórias, por um lado, e por outro 
promovam alternativas compatíveis e realizadoras dos objetivos da 
transição para uma nova sociedade. 

Promover uma 
reestruturação 
produtiva através do 
fortalecimento das 
cadeias produtivas 
domésticas, 
especialmente no 
setor industrial, com 
atenção especial a 
inovação, a 
economia digital e as 
políticas garantidoras 
da sustentabilidade 
ambiental.  

Retomada do 
crescimento e 
transição para 
um novo modelo 
de 
desenvolvimento 

Foco emergencial na 
criação de emprego, 
na garantia de renda 
e na provisão de 
crédito para 
alavancar a demanda 
por bens e serviços.  

Investimento em 
infraestrutura 
econômica e social 
com foco nas 
missões sociais e 
ambientais. 

Retomar os esforços 
rumo a maior 
integração regional e 
acordos com os 
BRICs. 

Promover mudanças 
institucionais, como a 
Reforma bancária, a 
Reforma tributária e a 
Revisão das regras 
fiscais. 
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TRANSIÇÃO ECOLÓGICA E ENERGÉTICA 

Diretrizes 

A retomada do controle público, interrompendo as privatizações. 

A promoção de uma inflexão na matriz elétrica, ampliando os investimentos para expandir a 
geração com fontes renováveis (solar, eólica e biomassa).  

Forte ênfase na expansão da transmissão e distribuição para inclusão de pessoas de baixa renda. 

Tarifas pelos custos, que remunerem as despesas operacionais e de manutenção dos serviços 
energéticos e os investimentos necessários para o atendimento à expansão sustentável das 

fontes energéticas, da transmissão e distribuição. 

Regulação para apropriação pela sociedade de parcela maior da renda petroleira e penalização 
do uso da gasolina.  

E, finalmente, prioridade para o acesso de populações marginalizadas ao sistema energético do 
país. 

1
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UMA NOVA INDÚSTRIA PARA UMA NOVA SOCIEDADE 

Implantar programas de financiamento e apoio técnico para promover a digitalização das 
pequenas e médias empresas e também das grandes que estejam defasadas. 

Atualizar (to retrofit) as fábricas existentes pela sensorização, automação e integração online 
dos respectivos parques de máquinas, sem necessidade de seu sucateamento. 

Reconquistar  espaços perdidos na produção manufatureira global. 

Reconstruir as capacidades estatais (Petrobras,  BNDES,  Embraer,  Embrapa,  Finep, etc.), pois  
elas  são indispensáveis para o reposicionamento de uma nova indústria digital. 

Concentrar os esforços da nova política industrial em demandas reais da sociedade e do 
governo, de tal forma que os programas da política industrial sejam direcionados para 

desobstruir gargalos ou para atender prioridades sociais e econômicas do país. 

Investir prioritariamente nas áreas relacionadas com o sistema de saúde (como vacinas contra 
a Covid-19 e dengue e produção de equipamentos hospitalares críticos), o sistema urbano-
industrial (como veículos de transporte híbridos com etanol e elétricos e sua rede urbana de 
serviços digitais), o sistema de exploração sustentável (como sequenciamento de genomas 
para o desenvolvimento da bioindústria e sistemas integrados de manejo lavoura-pecuária-

floresta para exploração sustentável do “arco desmatado” da Amazônia Legal), além de 
cadeias de distribuição (baseadas em IA e 5G) e governo digital (digitalização do setor 

público brasileiro).  

Investir também em programas âncoras de compras públicas e investimentos estatais com 
elevado empuxe para as cadeias produtivas locais, mediante a revitalização dos investimentos 
da Petrobras, acompanhado do desenvolvimento de sua cadeia de fornecedores, aumento de 

participação no pré-sal e efetivação de uma política para o gás natural. 

Reativar a Política de Desenvolvimento Produtivo do complexo de saúde, pelo uso do poder 
de compra do SUS e o fomento ao complexo industrial da defesa, por meio do 

reaparelhamento das Forças Armadas na Estratégia Nacional de Defesa, especialmente 
através das compras de alta complexidade tecnológica (como caças e submarinos de 

propulsão nuclear).  

Implantar selos de sustentabilidade e conformidade laboral, pois eles vêm se tornando 
requisitos indispensáveis de acesso aos mercados dos países ricos.  

Promover e impulsionar as economias criativa e do conhecimento, com tecnologia da 
Informação e software, cinema e audiovisual, moda, arquitetura, música, indústria cultural e 

políticas dos polos de cultura, internet, comunicação, economia ligada à saúde e à educação, 
biotecnologia, inteligência artificial e automação e robótica. 

2
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A retomada do desenvolvimento deve almejar o aumento da densidade 
tecnológica e da complexidade da matriz industrial existente, 
simultaneamente ao seu avanço em direção ao novo paradigma digital, 
garantindo uma inserção autônoma e soberana do Brasil. 
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CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA A NOVA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO 

Dotar o Sistema de bases de financiamento e reestruturá-lo, através da recomposição integral do 
FNDCT, inclusive com a recuperação do Fundo Social do pré-sal. 

Interromper a atual política de privatização das empresas estatais de TI. 

Promover melhor articulação e divisão de funções entre os componentes do Sistema. 

Promover o uso compartilhado das infraestruturas científicas de grande porte.  

Focar no apoio às universidades e centros de pesquisa por meio do fomento a projetos 
individuais e coletivos, incluindo as redes temáticas formadas por grupos de pesquisa de diversas 

instituições e os Institutos Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação.  

 Integrar o Brasil às redes internacionais de pesquisa em projetos de grande alcance.  

Fortalecer a Capes e o CNPq, assim como a importante articulação da Finep com BNDES, 
evitando o retrocesso verificado nos últimos anos. 

Rever o papel da CTI e da produção nacional nas cadeias de fornecimento globais para assegurar 
a produção local de bens e serviços considerados estratégicos para o país. O Conselho 

interministerial de C&T deve voltar a ser o fórum de articulação com as outras políticas, inclusive 
com as Secretarias e Fundações de CT&I dos estados da Federação. 

Ampliar e transformar a ação do Estado para fazer da ciência e tecnologia e da indústria eixos 
centrais do desenvolvimento. Será preciso refazer uma parte do caminho já percorrido para voltar 

ao ponto onde já estivemos e continuar avançando.

3

O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação é fundamental 
para a reindustrialização, o desenvolvimento social, a busca da 
sustentabilidade ambiental, a redução das vulnerabilidades e a defesa 
da soberania nacional. No Brasil e no mundo, o Estado desempenha 
um papel fundamental no funcionamento desses sistemas.  
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Nas últimas quatro décadas, as tecnologias de informação e 
comunicação (TICs) têm sido uma das principais fontes propulsoras da 
transformação nas relações sociais e econômicas em todo o mundo. 

Em breve síntese, essas tecnologias vêm acelerando as descobertas 
científicas, modificando processos produtivos, facilitando o surgimento 
de outras inovações e rearranjando relações profissionais. Por suas 
características e seus imensos potenciais de transformação, as TICs são 
reconhecidas como tecnologias de uso geral, desempenhando neste século 
um papel semelhante ao da eletricidade e das comunicações por 
radiofrequência (rádio e TV) no século passado. 

Assim, as empresas de TICs geram produtos e serviços de alto valor 
agregado, participam de ecossistemas e cadeias globais, aumentam a 
produtividade sistêmica da economia e induzem a criação de empregos 
de alta qualificação.  

 
TRANSIÇÃO DIGITAL E TELECOMUNICAÇÕES 

A tendência é a de que essa dinâmica econômica se acelere e se fortaleça ainda mais com 
a implantação das redes móveis de 5ª geração (5G) e de todas as tecnologias que serão 

viabilizadas por meio dessa nova plataforma de comunicação. 

Os quatro pilares da transformação digital são: acesso à internet (infraestrutura de redes 
de comunicação), custo do serviço, produção de conteúdo e ambiente (leis e educação 

digital das pessoas).  

É necessária uma política que ataque esses quatro pilares, pois a desigualdade nesse 
campo é muito grande entre regiões, entre bairros de uma cidade, entre membros de 

uma família, seja por gênero, seja por idade.  

Os serviços públicos e governos também vão precisar se atualizar digitalmente. 

Portanto, para a construção de uma sociedade do conhecimento inclusiva, é fundamental 
a ampliação do investimento para garantir a universalização da banda larga barata e 

acessível para todos e todas, com a universalização do serviço de acesso à internet fixa e 
diminuição do preço da internet no celular. 

Para alcançar isso, devemos garantir o uso dos recursos dos Fundos Fust e Fistel e 
reivindicar o seu uso previsto no momento de sua criação: a universalização do acesso à 

comunicação e à telefonia, que hoje envolve a internet.

4
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A infraestrutura  é setor fundamental para a retomada do 
desenvolvimento econômico. As bases dessa retomada serão norteadas 
pelo fortalecimento da capacidade do Estado em investir, planejar, 
gerir e regular o setor. 

 
INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA 

Criar uma Comissão de Acompanhamento dos Assuntos relacionados às Concessões no 
Congresso Nacional para garantir que o interesse nacional seja respeitado. 

Garantir crédito e capital de giro às empresas de todos os modais, especialmente às do setor 
aeroportuário. 

Aprimorar a capacidade de regulação das agências, assim como a competição e a eficiência no 
uso da infraestrutura existente. Nas ferrovias, é fundamental a permissão de compartilhamento 

dos trilhos por mais de um operador.  

Inovar em modelos mais eficientes de contratação de obras e concessão administrativa, visando à 
manutenção da infraestrutura existente em rodovias e dragagem dos portos. 

Aprofundar o Regime Diferenciado de Compras (RDC), para agilizar os processos de contratação 
de obras públicas por produto, com a inclusão do seguro de obras. 

Criar um Fundo Garantidor Federal para viabilizar iniciativas de PPP já estruturadas em Estados e 
municípios e sem condições de efetivação pelos limites de recursos daqueles entes. O Fundo 
deverá permitir a utilização das transferências federais como garantia a ser executada também 

pelos bancos privados. 

Avançar no debate público sobre a necessidade de repactuação do sistema de controle e 
transparência, que privilegie o bem-estar social e garanta o bom uso do recurso público. Ao 

mesmo tempo, o controle deve permitir a criatividade e o potencial inovador dos entes públicos e 
empresas privadas. O indicador de eficiência de atuação dos órgãos de controle não pode ser 

obra parada.  

Fortalecer as empresas do setor como parte de uma estratégia de desenvolvimento nacional. Não 
pode se repetir, como nos processos investigativos recentes, o desmonte provocado em 
empresas com reconhecida condição técnica de executar projetos de engenharia de alta 

complexidade. Os eventuais desvios apurados devem poupar as empresas e seus respectivos 
investimentos e focar na punição dos responsáveis pelos atos praticados.

5
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PEQUENOS NEGÓCIOS NO NOVO PADRÃO DE DESENVOLVIMENTO 

Construir um conjunto de políticas públicas articuladas e complementares que permitam 
dobrar a participação das pequenas e micro empresas no PIB do país em um prazo máximo de 
oito anos, atingindo o patamar de uma parcela importante das economias da União Europeia.  

Implantar um forte estímulo aos consórcios de micro e pequenas empresas, que passariam a 
ter uma personalidade jurídica própria, com um conjunto de estímulos governamentais.  

Restringir grandes empresas de atuarem em determinados setores/regiões. Por exemplo, na 
França os supermercados estão proibidos de ter suas grandes lojas em Paris e em todas as 
grandes cidades francesas. Na Itália, as farmácias não podem se organizar em redes, como 

forma de fomento às pequenas drogarias.  

Criar centrais de compras voltadas para micro empresas e segmentadas por tipos de 
negócios: padarias, manicures, alfaiates, etc.  

Priorizar a contratação de micro e pequenas empresas nas compras do setor público, a 
exemplo do PAA na agricultura, fortalecendo algumas experiências já existentes em alguns 

municípios brasileiros. 

Implementar forte política de crédito que atenda às necessidades dos pequenos negócios, 
sem desconsiderar a importância do microcrédito e do cooperativismo de crédito, que 

precisam voltar a ser incentivados. 

Criar o Banco do Empreendedor, como um serviço de cada banco público, para atendimento 
exclusivo aos micro e pequenos negócios e aos empreendimentos de economia solidária.

6
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Fala- se muito da excessiva concentração de renda dos muitos 
ricos no Brasil, mas é curioso que exista um outro tipo de 
concentração de poder que, apesar de muito grave, não tem 
merecido a devida atenção. Trata-se da concentração de poder e 
riqueza que hoje existe em mãos de pouquíssimas empresas, na 
qual a maioria atua ou de forma monopolista ou em oligopólios, 
e responde pelos principais setores da economia brasileira. 

São mais de nove milhões de empresas existentes no Brasil, cerca 
de 99% são pequenas e micro, mas participam de apenas 29% do 
PIB do país, enquanto apenas noventa mil empresas – as grandes 
e médias – representam 71% do PIB. A estrutura concentrada e 
oligopolizada é uma das razões de 60% das pequenas empresas 
brasileiras morrerem antes de completar cinco anos. 

Há sérios entraves que prejudicam e comprometem à expansão 
das micro e pequenas empresas: o sistema tributário regressivo, 
que faz com que o peso dos impostos seja muito maior na 
pequena empresa do que na grande; as graves restrições de acesso 
ao crédito, pois os bancos privados se negam a emprestar para as 
pequenas empresas e a ausência de políticas públicas adequadas. 
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ECONOMIA SOCIAL E SOLIDÁRIA 

A Economia Solidária deve ser fortemente impulsionada  e organizada por meio de 
cooperativas, arranjos produtivos locais, gestão comunitária do bem-comum ou outras formas 

de organização social. E precisa ser elevada a um novo patamar entre as políticas públicas.  

É preciso estimular as práticas e desenvolver políticas públicas para fortalecer o modelo 
associativo e de economia solidária, modelos horizontais que promovam o desenvolvimento 

local; seja com processos de formação e qualificação, de geração de trabalho e renda, de 
agroecologia ou de promoção do crédito nas vilas, favelas, bairros e cidades, com os bancos 

comunitários de desenvolvimento.  

O microcrédito socialmente orientado e o cooperativismo devem receber um forte estímulo.  

As experiências de empresas de autogestão podem ser ampliadas e fortalecidas.  

O Brasil, a exemplo de outros países como o México, precisa constituir um Instituto Nacional 
de Economia Social e Solidária, que faça um inventário nacional das experiências já existentes 
e coordene todas as novas iniciativas neste campo, de forma a impulsionar o desenvolvimento 

endógeno do país e fomentar a economia local.

7

DÁ PRA CRIAR 
MILHÕES DE EMPREGOS 
CONTRA A CRISE

MANTER OS R$600
E FAZER O MAIS 
BOLSA FAMÍLIA

COBRAR MAIS DOS 
RICOS E ALIVIAR 
A MAIORIA

O PLANO DO PT E DO POVO PARA TRAZER A ESPERANÇA DE VOLTA AO PAÍS

/ Página 2

 Um governo que pense primeiro 
no povo pode e deve criar empregos 
já. Nos governos do PT o Brasil criou 
20 milhões de empregos, lembra?       
O PLANO DO PT mostra como fazer: 
retomar as obras paradas do PAC, 
do Minha Casa Minha Vida e começar 
obras de emergência de saneamento, 
estradas e hospitais. É só o começo 
do crescimento, com crédito para os 
pequenos e os empreendedores e 
novas empresas.

 O PLANO DO PT não deixa  
ninguém sem proteção na crise e nem 
depois. Além de manter o auxílio de R$ 
600 a R$ 1.200 para todos que preci-
sam, queremos criar o MAIS BOLSA 
FAMÍLIA. Com mais benefícios para as 
crianças, nenhuma família terá renda 
mensal menor do que R$ 600 por pes-
soa. Tem de aumentar o valor porque, 
depois que tiraram o PT do governo, 
PDLV� IDPtOLDV� ÀFDUDP� SUHFLVDQGR� GH�
mais ajuda.

 O Brasil é um dos países com 
mais bilionários no mundo e é o único 
que não cobra imposto sobre fortunas. 
O PLANO DO PT traz uma Reforma Tri-
butária Justa para cobrar mais imposto 
dos ricos e dos lucros de acionistas. E 
tem de botar dinheiro novo na econo-
mia, usando o crédito de longo prazo 
do governo. Pensar no povo antes dos 
banqueiros, pra ter um estado forte,
o país crescer e atender a maioria.

/ Página 2 / Página 3 / Página 4

Publicação da Secretaria Nacional de Comunicação do Partido dos Trabalhadores e Fundação Perseu Abramo. Rua Silveira Martins, 132, S. Paulo-SP. CNPJ 00.676.262/0002-51 Outubro de 2020.

VAMOS JUNTOS RECONSTRUIR O BRASIL

foto: Ricardo Stuckert

 O povo brasileiro já sofreu muito com 
a destruição do nosso país, e está sofrendo  
ainda mais com um governo que não está nem 
aí para as vítimas da pandemia. Mas nós não 
vamos desistir. Onde houver desigualdade e 
injustiça sempre haverá a vontade de mudar e 
construir um país tmelhor. O PT quer mostrar 

a você um projeto para enfrentar essa crise e 
para o Brasil voltar a ser um país com oportuni-
dades para todos. É o Plano de Reconstrução 
e Transformação do Brasil, pensando no povo 
em primeiro lugar.
 É um plano para construir um estado 
forte e democrático, capaz de garantir acesso 

à saúde, educação de qualidade, segurança,  
cultura, trabalho com direitos. Garantir de 
fato a liberdade e os direitos do povo. Nós já  
provamos que isso é possível. Podemos  
fazer de novo e de um jeito melhor, com 
mais democracia e enfrentando pra valer  
as desigualdades.                                                           

DÁ PRA FAZER: COBRAR MAIS DOS RICOS E USAR A FORÇA DO PAÍS

O BRASIL TEM JEITO E 
MERECE COMEÇAR DE NOVO

 O Brasil é grande e tem recursos para enfrentar a crise e voltar a 
crescer em benefício de todos, como está no PLANO DO PT. 

É preciso ter coragem, cobrar mais imposto dos ricos e dos bancos, usar o 
crédito de longo prazo que o país tem e botar mais dinheiro circulando, com 
planejamento e responsabilidade.
. REFORMA TRIBUTÁRIA justa, solidária e sustentável, para cobrar MAIS 
IMPOSTO DOS MUITO RICOS E DOS BANCOS e aliviar a maioria da po-
pulação. A tabela do Imposto de Renda tem de ser mais justa com os traba-
lhadores. Além disso, no mundo inteiro os muito ricos pagam imposto sobre 
grandes fortunas e grandes heranças, só no Brasil é que não.
. Cobrar imposto sobre GANHOS FINANCEIROS dos especuladores e sobre 
os LUCROS e DIVIDENDOS dos acionistas, como fazem todos os países, 
menos o Brasil.
. Reduzir os IMPOSTOS INDIRETOS sobre o consumo de produtos, que 

pesam mais sobre a maioria da população.
. FUNDO SOCIAL DE COMBATE À POBREZA, que será uma fonte permanente 
de recursos para o Mais Bolsa Família e outras políticas de Assistência Social 
do governo. 
. Revogar a lei do Teto de Gastos e outras que servem só para os banqueiros. 
Liberar MAIS RECURSOS DO GOVERNO para investir em serviços para a po-
pulação e obras que geram empregos. DINHEIRO DO POVO tem de ser aplica-
do para o povo.
.Colocar DINHEIRO NOVO NA ECONOMIA, usando com responsabilidade 
o crédito de longo prazo que todo governo tem, como está fazendo a maioria 
dos países.
. Garantir os recursos do FUNDEB PARA A EDUCAÇÃO exclusivamente.
Em resumo: pensar primeiro no povo e no país, ao invés de atender as imposi-
o}HV�GR�PHUFDGR�ÀQDQFHLUR�H�GRV�ULFRV�

 Pense bem: quantas famílias você conhe-
ce que melhoraram de vida nos últimos 

anos? E quantas famílias perderam a renda, a se-
gurança, a esperança? A pandemia atingiu o mun-
do inteiro, mas muito antes do coronavírus chegar o 
Brasil já estava doente: de desemprego, de pobreza 
e falta de oportunidades.
 Nosso país já superou muitas crises antes. 
Lembra quando o Lula falou que íamos fazer do tsu-
nami uma marolinha? A crise de 2009 abalou o mun-
GR��PDV�DTXL�R�JRYHUQR�FRUWRX� LPSRVWRV��ÀQDQFLRX�
as empresas e as exportações, não deixou demi-
WLU��2�/XOD�SHGLX�FRQÀDQoD��

E o Brasil cresceu tanto que, em 2013, 
o desemprego tinha acabado no país.

     Em 2014, outra crise chegou com força. Mas 
quando a presidenta Dilma tentou corrigir o que 
estava errado na economia, a turma que perdeu a 
eleição jogou contra o Brasil. Não deixaram passar 
nenhuma medida contra a crise. Com a força da Glo-
bo, tocaram fogo no país até conseguir o impeach-
ment sem crime de responsabilidade.

Eles prometeram que era só tiraro PT que 
tudo ia melhorar, lembra?

0DV�WXGR�TXH�À]HUDP�IRL�WLUDU�GLUHLWRV�GR�WUDEDOKDGRU��
privatizar e entregar as riquezas do país. Não 
FULDUDP�HPSUHJRV�QHP�À]HUDP�D�HFRQRPLD�FUHVFHU��
     E quando a maioria queria eleger Lula de novo, 
ele foi condenado sem provas, preso e proibido de 
ser candidato. Depois que Sergio Moro virou ministro 
GR�%ROVRQDUR��ÀFRX�H[SOLFDGR�SRU�TXH�SHUVHJXLUDP�R�
Lula, com a força da Globo outra vez. 

Eles nunca aceitaram um presidente que veio 
do povo e governou para o povo.

     Não importa em quem você votou em 2018. Ape-
nas pense: este governo acabou com a Farmácia 
Popular, tirou dinheiro dos hospitais e nem ligou pras 
vítimas da pandemia. Tirou da educação e dos apo-
VHQWDGRV��DXPHQWRX�D�ÀOD�GR� ,166�H�GR�%ROVD�)D-
mília. Parou o Minha Casa Minha Vida, fez o salário 
cair e o custo de vida subir. 

Deixou faltar arroz e feijão e agora quer acabar 
com o auxílio de R$ 600, um direito do povo.

     Bolsonaro deixou queimar a Amazônia e o Pan-
tanal. É capacho dos Estados Unidos e briga com 
países amigos. Persegue professores, cientistas e 
artistas. Agride as mulheres, o povo negro, os indí-
genas. Desrespeita as famílias e crianças, gosta de 

armas e violência. Mistura religião com política. Cria 
crises com os governadores, o Congresso, a Justiça
.
Bolsonaro prometeu acabar com a corrupção, mas 

é a família do presidente que está toda enrolada.

Tem caixa 2, rachadinhas, laranjas, desvio de dinhei-
ro público, milicianos e assassinos. Se faz de vítima 
e quer jogar a sujeira pra debaixo do tapete.
     A situação só não está pior porque ainda não con-
seguiram destruir o Fundeb (da educação) e o Bolsa 
Família, criados pelo Lula, e nem o SUS. O Real é 
a moeda que mais desvalorizou no mundo. Só não 
caiu mais porque os governos do PT deixaram reser-
vas de 370 bilhões de dólares para fortalecer o país.
 

Dá pra acreditar hoje em dia 
que foi o PT que quebrou o Brasil?

     Não importa em quem você votou em 2018. O 
Brasil merece começar de novo, reparar a injustiça 
e devolver os direitos do Lula. Escolher outro gover-
no, numa eleição limpa, sem fakenews, com todos 
podendo concorrer. Não vamos desistir de sonhar e 
mudar a realidade. Vamos juntos reconstruir o Brasil.

foto de: Ricardo Stuckert arte: Bruno Caramori 
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A questão regional e territorial não pode ser encarada como um 
problema a demandar soluções compensatórias, mas como um 
componente estratégico fundamental de uma nova etapa de 
desenvolvimento, com capacidade de mobilizar os recursos de todo o 
território do país, e não apenas de uma pequena parte dele. É 
estratégico que as novas políticas alterem o papel das regiões 
brasileiras na divisão do trabalho, incorporando-as em um projeto de 
desenvolvimento coeso na diversidade, orientando-o para novas 
formas intensivas em conhecimento, cooperação e com visão de longo 
prazo. 

 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL 

Implantar ações para o desenvolvimento regional relacionadas às políticas de integração do 
Mercosul, para que a integração comercial existente seja estendida à integração produtiva e da 
infraestrutura, de forma a contribuir para o desenvolvimento das regiões fronteiriças do Brasil.  

Unificar os recursos de fundos regionais hoje fragmentados e mal articulados com políticas 
regionais e territoriais em um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, funcionando com 

três diretrizes norteadoras: propostas que dialoguem com os planos de desenvolvimento 
territoriais/regionais; financiamentos de projetos coletivos (consórcios, cooperativas, APLs, 

PPCs, etc.); e direcionamento de recursos a projetos de regiões e atores econômicos locais com 
maior potencial de reduzir a pobreza e a falta de acesso a produtos e serviços.  

Avançar na utilização de instrumentos modernos de constituição de funding, identificando 
ativos precificáveis para lastrear operações de longo prazo, sejam aqueles da 

sociobiodiversidade, sejam as da economia digital e TICs, colocando a informação a serviço do 
desenvolvimento e sob controle social.;  

Desenvolver novos mecanismos e formatos criativos de financiamento e de crédito para atores 
coletivos como APLs, Consórcios, dentre outros.  

Premiar com melhores condições de financiamento atividades e projetos que resultem de 
cooperação e integração de políticas ou níveis federados. 

Garantir recursos para o planejamento, organização e cooperação local e regional nos 
territórios, como nos casos dos consórcios.  

Promover reforma universitária para estimular a contribuição das instituições de ensino e 
pesquisa nos seus territórios e regiões para provisão de pessoal qualificado e de soluções 

intensivas em conhecimento para atender às necessidades locais. 

Implantar programa dedicado à infraestrutura integradora, própria de espaços de menor 
desenvolvimento como, por exemplo: redes territoriais de abastecimento hídrico, de 

esgotamento sanitário e resíduos sólidos; estradas vicinais, vias de conexão microrregional e 
mesorregional; portos de baixo calado; aeroportos regionais; geração de energia eólica e solar 

de pequeno e médio porte e distribuída em domicílios rurais/urbanos; além de redes de 
transmissão de pequeno e médio portes; portos-secos e armazéns para logística, dentre outros.
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REFORMA TRIBUTÁRIA JUSTA, SOLIDÁRIA E ECOLÓGICA 

A estrutura tributária do Brasil é ineficiente, injusta e inadequada aos objetivos de um projeto 
de desenvolvimento social e ambientalmente sustentáveis. É urgente que o país enfrente o 

tema da Reforma Tributária não apenas para acelerar o crescimento econômico, mas 
principalmente fortalecer os mecanismos de distribuição de renda e riqueza. 

A reforma aqui proposta é pensada na perspectiva do desenvolvimento integrado: “simplifica” 
a tributação do consumo, corrige a injustiça tributária, preserva o financiamento do Estado de 
bem-estar social, restaura o equilíbrio federativo, contempla a questão ambiental, aperfeiçoa a 

tributação sobre o comércio internacional e corrige dois mecanismos que historicamente 
transferem renda, das camadas mais pobres para as camadas de maior renda da sociedade: as 

isenções fiscais e a sonegação. O projeto já foi apresentado no Congresso com o nome de 
PEC 187, como substitutivo global a PEC 45/19. Ela foi assinada por todos os partidos da 

oposição e todos os governadores do Nordeste. 

Pretendemos também contribuir na articulação de um pacto tributário global, que envolveria: 
o fim dos paraísos fiscais; um registro único global de toda a riqueza, rendas e capitais 

financeiros que circulam na economia mundial; a exigência de transparência nas isenções e 
subsídios fiscais em todos os países e do pagamento de impostos pela atividade das grandes 
empresas globais, especialmente no campo digital, proporcional às suas atividades e retornos 

em cada país e não de forma centralizada; a tributação das empresas mais beneficiadas na 
crise, especialmente as gigantes digitais e farmacêuticas. 

9

PT NO SENADO                                                                                                                                                                                           VOLUME 3 

No capitalismo, não há desenvolvimento possível sem um sistema de crédito sólido e 
funcional que financie os investimentos produtivos. Historicamente, o sistema bancário e 
financeiro brasileiro é pouco funcional ao desenvolvimento, acumulando ganhos 
extraordinários sem se mostrar capaz de financiar adequadamente o investimento e o 
consumo. Nesse sentido, qualquer projeto de desenvolvimento envolverá necessariamente 
uma profunda transformação do sistema financeiro e de crédito do Brasil. Para reduzir 
os altíssimos spreads bancários praticados no Brasil; garantir crédito barato e acessível 
às pessoas e aos diversos setores produtivos da sociedade; e promover uma regulação 
adequada aos produtos financeiros, impedindo abusos e se adaptando às novas 
tecnologias e produtos que estão surgindo.

 
REFORMA BANCÁRIA 

Apostar nas novas tecnologias disruptivas que promovem a concorrência. 

Repensar a regulação e a tributação do sistema financeiro nacional, incentivando a 
concorrência e a oferta de crédito acessível. 

Revalorizar o papel dos bancos públicos na promoção do desenvolvimento. 
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REVISÃO DAS REGRAS FISCAIS E NOVAS FONTES DE FINANCIAMENTO 

A construção das condições adequadas para o financiamento de um novo projeto de país que 
seja capaz de combater desigualdades e promover investimentos, com equilíbrio fiscal, passa 

também pela revisão do arcabouço de regras fiscais, sobretudo a EC 95, que impôs uma 
austeridade fiscal permanente com um teto declinante nos gastos públicos por vinte anos;  

Dada à situação de emergência e excepcionalidade em que a economia opera com um nível 
relevante de capacidade ociosa e os volumes significativos de reserva internacional, o gasto 
público torna-se a única fonte de renda de milhões de brasileiros, assim como a única forma 

de manter a demanda por bens e serviços, preservando vidas e empregos. 

Emergencialmente, é preciso afastar as atuais regras fiscais para permitir a atuação imediata 
dos gastos públicos: 

• pagamento do auxílio emergencial; 

• compra de vacinas, insumos médicos e fortalecimento do SUS; 

• investimento em educação para o momento de retomada das aulas; 

• renovação do programa de manutenção de empregos formais; 

• nova rodada de auxílio aos entes subnacionais; 

• renovação das linhas de crédito emergenciais subsidiadas. 

Após isso, é fundamental rever o conjunto de regras fiscais, desatualizadas e sobrepostas, 
substituindo-as por uma nova regra fiscal, alinhada à literatura e experiência internacional e 

adequada às necessidades do desenvolvimento nacional. 

• PEC 36/2020 – Proposta de alteração nas regras fiscais, excetuando uma série de gastos 
sociais do atual teto de gastos e prevendo sua revisão definitiva em 2023, primeiro ano do 
futuro governo.
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POLÍTICA MACROECONÔMICA E FINANCIAMENTO 

Não há como sustentar o desenvolvimento sem estabilidade macroeconômica. Por isso, a 
política macroeconômica precisará ser aperfeiçoada para dar suporte à estratégia de 

desenvolvimento, combinando uma trajetória fiscal de longo prazo sustentável com juros 
baixos e taxa de câmbio competitiva.  

O Banco Central precisará de instrumentos adequados para cumprir seu papel institucional.  

• Com base em propostas análogas de outros países, estamos propondo a possibilidade de 
o BC assumir o compromisso com o emprego e a redução das desigualdades no acesso 
ao crédito, além do controle inflacionário.  

• Ampliar a participação no CMN e a transparência nas decisões do COPOM. 

• Promoção da devida separação entre operações de política monetária e de política fiscal 
(por exemplo, com a adoção dos depósitos voluntários remunerados em substituição das 
operações compromissadas),  

• Revisão dos marcos institucionais do regime de metas de inflação (como, por exemplo, a 
maior importância das medidas de núcleo de inflação). 

• Adoção de regulação inteligente sobre os fluxos de entrada e saída de capital e sobre as 
posições especulativas nos mercados futuros. 

• Desenvolver financiamento estruturado para projetos de longo prazo. Se valendo do 
BNDES e outros bancos públicos, além da possibilidade do uso do Banco dos Brics para 
projetos industriais e de infraestrutura com os parceiros dessa iniciativa, em especial a 
China. 
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Belém - PA - CEP 66055-000 
Telefone: +55 91 3225 5455 

 
 
 
 

Esta é uma publicação da Liderança do PT no Senado Federal. 
Edição:  Núcleo de Informação e Documentação a partir dos textos de Marcelo Zero. 

Março de 2021.
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