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Fundamentos e Colunas da Economia Brasil



Construção da Economia do Brasil:  Tudo bem Planejado



Sistema Capitalista Neoliberal - modelo Financeiro, 
muito bem PLANEJADO para enriquecer uma minoria

⚫ Concentração e acumulação de Bens e 
Riquezas na mão de poucas famílias:

Setores Econômicos 20 Famílias mais Ricas
⚫ Bancos (9 Famílias) 1+ mineradora
⚫ Bebidas alcoólicas/cerveja (4Famílias) 1+ Banco 
⚫ Comunicação: Globo e Facebook. (4Famílias)
⚫ Seguradoras: imóveis, móveis e saúde (2F)
⚫ Comércio (1Família)
⚫ Valor Total:  RS 481.2 bilhões (Fonte: Revista Forbes)

⚫  Este valor cresceu na Pandemia 



⚫ A Riqueza de poucos,  Provoca DESIGUALDADE 
Miséria/Pobreza gritante numa multidão. COMO:

⚫ Estrutura Histórica Colonial com trabalho escravo, e 
princípios racistas.

 
⚫ Superioridade dos Brancos sobre Negros, Indígenas, 

mestiços, povos da floresta, ribeirinhos, pobres...  Até 
hoje.

⚫ Superioridade dos Homens sobre as Mulheres

⚫ Superioridade e Racismo sofisticado, eficaz, que 
silenciou. Tudo isto está na estrutura da sociedade para 
gerar, concentrar riqueza para poucos... 

⚫ A exploração e precarização ao máximo do trabalho, e 
hoje Uberização e desemprego.  Vamos ver:



Desemprego - Trabalho Informal - exclusão
⚫ 85.9 milhões é a População ocupada (Apenas 

metade da população em idade de trabalhar).
⚫ 87.6 milhões desempregados ou fora da força 

de trabalho formal.  (destes 12.600 mi 
procurando emprego). 

⚫ 5.4 milhões de desalentados (desistiram de 
procurar emprego). 

⚫ 40 milhões estão no trabalho informal (+ou –)  
“se viram” O salário é metade de quem é 
formal.  (Fonte: IBGE/PNAD contínua 30.05.2020).

Retomemos a história: Agricultura e... 



Outras Colunas da Economia que mata a Vida:

⚫ O grande latifundio com a monocultura de exportação: 
cana de açúcar, café, borracha, ferro/outros minérios 
soja/grãos, produtos da agro-industria (gado, suinos, 
frangos, etc)

⚫ O Capital está acima da Natureza Explora pessoas e 
destrói a natureza, com seu sub-solo. 12 mil anos de 
agricultura,  Apenas 100 anos com agroquímicos... 
Agrotóxicos em tudo...

⚫ Os bens comuns como a água e a terra se tornaram 
mercadoria. Destruição dos Biomas, (Secas, invasões, 
desertificações, desmatamento, tragédia nas mineradoras).

⚫ Vem ai...+ uma Privatização: Plano municipal de 
privatização: água, esgoto, resíduos sólidos e saneamento 
residencial. Condição para receber $$$ federais.



A principal coluna de sustentação da 
Economia brasileira é o Estado.

ESTADO
Sistema 

Econômico
Financeiro
Neoliberal

O Estado a serviço, privatizado pelo 
Capital



⚫ ESTADO é a locomotiva do investimento dos 
grandes ricos, especialmente dos Bancos.

⚫ Como eles faz isto? Por meio do modelo tributário, 
da politica monetária e do sistema da dívida pública 
(Não possível ver hoje).

⚫ Bancos não geram empregos, não produzem impostos.  É 
Capital improdutivo. Ganham fortunas sobre 
intermediação financeira, que não produz nada.  
Agiotagem institucional (Ladislau Dowbor)

⚫ Desde 1995 não há tributação nos dividendos das 
grandes Empresas, remuneração das ações, (Estudar + 
isso).  As grandes fortunas não pagam impostos, nem as 
transações financeiras internacionais.

⚫ Modelo tributário brasileiro – mais ricos contribuem 
muito pouco. Muitos impostos sobre consumo e 
produção.



⚫ Os fundos de ações lucraram mais de 
40% no primeiro trimestre de 2020. 

⚫ Juros: 255% cartões de créditos. Cheque 
especial 128% (junho 2020) 

⚫ As empresas não tem para quem vender, 
o povo não tem como consumir. 

⚫ Sistema financeiro, isto é, os grandes 
Ricos estão ganhando muito dinheiro na 
Pandemia.  Vamos Ver:



Na pandemia:
⚫ Bancos receberam R$1trilhão e 200 bilhões (dia 23/03/20) para 

oferecerem crédito as empresas. 
⚫ Para o auxilio Emergencial R$ 152 bilhões

para 64 milhões de pessoas, (pode chegar a 70 m) 
Apenas repassados em torno de 100 bi.

⚫ 716 mil pequenas e médias Empresas fecharam na Pandemia. 46% 
procuraram credito e apenas 18% conseguiram. Recusados. 

⚫  Fecharam: Comercio 39.4%  e serviços 37%

⚫ Apenas 12.7% Empresas tiveram acesso ao crédito emergencial 
do governo destinado a pagar salários.

⚫ O Dinheiro está empoçado “nos poços” dos bancos. (Guedes)

⚫ PRONAMPE: O Tesouro nacional destinou aos Bancos, Fundo 
garantidor de Operações/FGO no valor de R$ 15.9 bilhões, para 
AVALIZAR os empréstimos a micro e pequenas Empresas. 

⚫ (Fonte: IBGE e Correio Brasiliense 14/07/2020)



Vendo todo este investimento, com dinheiro 
nosso, para os Bancos nos perguntamos:

⚫ Como dizem que NÃO há dinheiro no Brasil 
para as Políticas Públicas? 

⚫ Dinheiro Existe! E é nosso, fruto do trabalho 
de milhões de brasileiros, no campo e na 
cidade, fruto dos nosso impostos.

⚫ É certo Isso? Podemos continuar aceitando 
esta indecência? 



Como toda esta construção desumana se 
mantém de pé, tantos séculos?

⚫ A economia neoliberal, traz um componente 
de Cultura, isto é, entra na VIDA das pessoas 
como Modo de Vida: (que vimos anteriormente)

⚫ Cultura de Privilégios para os grandes. 

⚫ Cultura da subalternidade, de conformismo, do 
consumismo, do descuido com o mundo ao nosso 
redor, (Muito lixo/eletrônico, reciclamos pouco, 
descuido com os lugares públicos, cultura do 
descarte: pessoas e natureza). Isto é o  
Capitalismo Neoliberal que está introjetado 
em nós...  Tem mais:



O Sistema organizou um máquina ideológica, para 
manter “esta desordem”  e passar a ideia que é natural 

ser assim:

⚫ Instituições que passam a cultura conservadora, 
de sustentação: Educação alienante, Religiões 
fundamentalistas, relações autoritárias: família, 
casamento, trabalho. 

⚫ Hierarquização: Igrejas, famílias, trabalho...
⚫ Feminicídios para ensinar as mulheres a ficarem 

“no seu lugar”, etc
⚫ Desvalorização da política, da democracia... 
E quando mesmo assim, há algum pequena 
melhora na vida do povo... eles tem outros meios:



Quando o aparelho ideológico não funcionou, Entra 
em Ação o Sistema Repressivo:

⚫ Polícias e seus aparatos – Matam mesmo!
⚫ Exército, Escolas militares, Fascismo...
⚫ Prisões, 
⚫ Racismo, preconceitos, 
⚫ Feminicídios
⚫ Homofobia morte de LBGTT
⚫ Repressão no Trabalho: assédios, controle, 

fila de espera, salários baixos
⚫ PP, Justiça e MP que não funcionam...



E dai?    Isto nos importa:

⚫ NÃO QUEREMOS ESTA ECONOMIA! 
Queremos OUTRA Economia que gera 
Vida, que inclui, que cuida das pessoas e da 
natureza, que tenha alma. 

⚫ Democracia participativa
⚫ Tributação progressiva: Tem + paga mais!
⚫ O Conhecimento Liberta. Vamos estudar, 

escolher com quem e o que estudar.
E mais que a Semana Social vai Indicar

Muito agradecida!



Fontes de pesquisa:

⚫ Celso Furtado e Caio Prado Junior
⚫ Ladislau Dowbor – pagina, vídeos e livros
⚫ Eduardo Moreira – pagina, vídeos e livros
⚫ IBGE/PNAD continua 30.05.2020
⚫ www.inesc.org.br
⚫ www.forumfbo.org.br
⚫ www.auditoriacidada.org.br Maria Lucia Fatorelli
⚫ www.redebrasil.org.br
⚫ www.jubileubrasil.org.br
⚫ www. 5ª semanasocialbrasileira.org.br CARVALHO, Alba Pinho
⚫ www. 5ª semanasocialbrasileira.org.br  SANSON, Cesar 
⚫ www. 5ª semanasocialbrasileira.org.br  SÁ, Leonardo.

http://www.inesc.org.br/
http://www.forumfbo.org.br/
http://www.auditoriacidada.org.br/
http://www.redebrasil.org.br/
http://www.jubileubrasil.org.br/

