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Marcelo Neri realiza palestra magna na Holanda 

O ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR), Marcelo 

Neri, proferiu palestra magna no seminário“Brasil como inovador”, que ocorreu na última sexta-feira 

(28) na Universidade de Amsterdã (UvA).  O seminário foi organizado pelo Centro de Estudos e 

Documentação Latino-Americanos (CEDLA), formado pelas principais universidades da Holanda e 

sediado na UvA, em Amsterdã no centro de suas comemorações de 50 anos do CEDLA. 

O evento teve como pano de fundo o processo recente brasileiro de construção de uma reputação de 

inovador na política democrática, no desenvolvimento social e na sustentabilidade. Acadêmicos de 

renome internacional foram convidados para analisar esse processo, discutir seus resultados até o 

momento e os desafios para o futuro. Foram discutidos diversos temas estratégicos para a política 

brasileira, como inovações da política externa, participação popular e a análise do sistema de 

presidencialismo de coalização, além de temas não menos importantes que interagem diretamente 

com a agenda da SAE, como adaptação climática e segurança. 

A palestra magna do ministro da SAE teve como tema “Inovações para o Alívio da Pobreza e 

Mobilidade Social”. Neri fez uma análise do aumento de bem-estar social ocorrido no Brasil durante 

os últimos anos, fruto de uma combinação de crescimento com distribuição de renda. O aspecto 

inovador na história brasileira e no mundo contemporâneo é a busca deste equilíbrio entre o 

econômico e o social. O ministro detalhou os determinantes desse processo de prosperidade 

partilhada e suas principais consequências. 
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Em relação ao papel do Brasil como inovador, o ministro ressaltou que a verdadeira inovação 

brasileira é a união harmoniosa entre os vetores crescimento e equidade, em contraste com soluções 

mais extremadas como optar por apenas crescer, caso de diversos países emergentes, ou focar 

somente na redistribuição de renda, caso de outros. 

“A evolução brasileira se caracteriza pela combinação do crescimento da renda das pessoas com 

redução da desigualdade, perfazendo uma espécie de caminho do meio. A virtude do caso brasileiro 

recente está no equilíbrio entre os atributos que determinam o bem-estar social das pessoas, que 

inclusive ajudam a diversificar riscos”. 

No evento, também foi lançado o livro “Brasil sob o Partido dos Trabalhadores: continuidade e 

mudança de Lula para Dilma”, escrito em inglês e editado por Fabio de Castro (CEDLA) e Kees 

Koonings, da Universidade de Amsterdã, e Marianne Wiesebron, do Departamento de Estudos 

Latino-Americanos da Universidade de Leiden. O livro analisa as transformações brasileiras 

ocorridas durante o governo do Partido dos Trabalhadores (PT), examinando o quanto as mudanças 

ocorridas e a continuidade dessas mudanças foram bem-sucedidas e como as mesmas afetaram 

peças-chave da economia, da política e da sociedade. 

O ministro Marcelo Neri é o autor de um dos capítulos do livro, intitulado “O Real do Lula: pobreza e 

bem-estar”. O capítulo faz um paralelo entre as grandes reduções de pobreza e aumento de bem-

estar que ocorreram no período recente: de 1993 a 1995, quando a pobreza caiu 18,5%; e, dez anos 

depois, a partir de 2003 (de 2003 a 2005, houve uma forte queda de 19,2%, mas a pobreza 

continuou caindo nos anos seguintes). A tese central é que parte-chave dessas reduções de pobreza 

e aumento de bem-estar está associada ao choque de confiança e estabilidade dado à economia 

brasileira nos dois momentos. 

“O primeiro período de queda está associado aos impactos do Plano Real, que trouxe estabilidade 

para a economia combatendo a inflação, que atingia 2.000% ao ano. O chamado Real do Lula é o 

período de forte redução da pobreza movido por uma combinação de crescimento de renda com 

redução da desigualdade. As políticas de renda redistributivas do governo Lula desempenharam 

papel semelhante ao Plano Real nos anos 90, aumentando o bem-estar geral da nação. Mas mais do 

que isso, em ambos momentos houve a redução de incertezas como variável oculta fundamental”. 
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No dia do evento, houve a indicação oficial da nova equipe econômica do governo, e o Neri lembrou 

da importância do novo choque de confiança dado na economia para atingir os principais objetivos 

sociais brasileiros, que são reduzir a pobreza e aumentar o bem-estar da população. O ministro 

elogiou a decisão que aponta para um caminho do meio, uma espécie de novo “Real da Dilma”. 

Veja a apresentação do ministro Marcelo 

Neri: http://www.compaso.com.br/docs/DIS_Neri_SAE_CEDLA_UvA.pdf 
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