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o 'Milagre

Brasileiro' ou o capitalismo
em questão

I

1 - o Brasil conhecera já, nos anos que se seguiram
ao fim da 2.' Guerra Mundial (1), com o governo Dutra
(1946-1950), um período de crescimento relativarrente
elevado a par de uma pclítica anti-inflacionista cujo 'êxito'
se deveu basicamente à repressão que se abateu sobre o
povo brasileiro, a qual começou com a ilegalização do
PCB em 1947 e acabou com a intervenção governamental nos sindicatos dos mais importantes centros urbanos.
O resultado foi, naturalmente, o agravamento da taxa
de exploração da força de trabalho: o salário mínimo real
era em 1951 cerca de metade do de 1944, tendo sofrido,

(I) Sobre os problemas do desenvolvimento económico do Brasil
a partir dos anos trinta e, especialmente, após a 2. ' Guerra Mundial,
existe uma vasta bibliografia que não é oportuno enumerar aqui.
Referem-se apenas alguns dos trabalhos que, na diversidade de perspectivas que defendem acerca de vários aspectos da história económica
brasileira, nos ajudaram na compreensão desta problemática: CEPAL, [2];
M . H. SIMON EN, [1] e [2] ; J. BERGSMAN; M.· Conceição TAVARES, [5];
C. FURTADO, [6] e [11]; P. r. SINGER, [1]; F. OLIVEIRA; L. DOWBOR;
R . KAlIlL; L. MARTINS , [2] ; E. L. BACHA, [6) .
As notas de rodapé remetem para as referências bibliográficas no
[mal do presente artigo.
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só entre 1947 e 1951, uma quebra de 12%, apesar do
significati o aumento (cerca de 10°6 ao aro) do produto
r al e da produti idade do trabalho na indústria (2).
No itÚCIO de 1951, tomou po se como Presiclente do
Brasil Getúlio Vargas, que m 1953 <.levou o salário
mínimo, medida que beneficiou grande parte dos trabalhadores brasileiros (3). A década de 50 caracterizar-se-ia,
aliás, pela vigência de governos de feição populista e pelo
incremento da luta de classes, mediante uma Clescente
in1luência das massa urbanas na tomada de decisões políticas.
O processo de industrialização exigia agora que a
substituição de importações passasse à produçãc de bens
de equipamento, o que implicava uma forte concentração
do excedente no Departamento I da economia, com a
correlativa redução do consLmo, se não em termos absolutos, pelo menos em termos relativos (a produção de
bens de consumo - Departamento II - teria de crescer
menos que a produção total) .
(2) efr. F. OLIVEIRA, p. 455.
(3) O salário núnimo tinha sido, aliás, instituído pelo primeiro
governo de Getúlio Vargas, nos anos trinta, atribuindo alguns autores
a tal medida o início da submissão ideológica c orgânica do movimento operário perante o estado populista, que caracterizou o Brasil
sensivelmente até à queda de Goulart em 1964 (cfr. J. MEmELES ,
p. 95). Também F. OLIVEIRA , pp. 416-419 e 453, explica a fixação
do salário núnimo no quadro da orientação do estado corporativo e
populista, voltada não para objectivos de redistribuição no plano
económico, mas, ao contrário, para favorecer o desenvolvimento de
novas formas de acumulação do capital industrial: a fixação do
salário mínimo teria contribuído para nivelar o salário na base da pura
subsistência fisiológica, mesmo no que se refere a certos trabalhadores
especializados, evitando «o aparecimento no mercado de trabalho da
escassez especfjica - que tenderia a elevar o salário de algumas categorias -, mediante a adopção de uma regra geral de excesso global•.
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Um certo espírito nacionalista afastou de início a
participação do capital estrangeiro e levou ao reforço da
presença dinamizadora do Estado na economia (o BNDE
- Banco Nacional de Desenvolvimento Económico - foi
fundado em 1952 e a Petrobrás foi criada em 1954;
a parte das despesas pú blicas no PNB passou de 17% em
1950 para 20,2% em 1954). Por outro lado, o governo
Vargas, carecido do apoio político das massas urbanas,
protegeu o salário real dos trabalhadores industriais, que
aumentou 13% entre 1949 e 1954 (4).
(4) Isto não significa que tenha diminuído a taxa de exploração
dos trabalhadores brasileiros ou que tenlla melhorado a sua participação
no rendimento nacional. Com efeito, a análise relativa à evolução
dos salários reais e da produtividade média desde o fim da 2.' Guerra
Mundial até 1963 mostra que os trabalhadores pouco ou nada beneficiaram com os consideráveis aumentos da produtividade entretanto
verificados (aumentos que não eram tidos cm conta pela legislação
do salário mínimo), tendo-se convertido em lucros industriais grande
parte do excedente resultante dos ganhos de produtividade. Entre 1949
e 1959, v. g., o salário real médio na indústria aumentou 31%, mas
a produtividade do trabalho aumentou, no mesmo período, 102%,
o que significa que doi terços do excedente propiciado pela melhoria
da produtividade foram apropriados pelo capital. Tal parece, pois,
conflImar a ideia de que a política dos governos populistas - no
Brasil como em outros países - foi essencialmente uma política destinada a potenciar a acumulação capitalista na indústria, num clima de
anestesia do movimento operário (cfr. M ' Conceição TAVARES, [2].
p. 148; A. FERNANDES, [1], p. 145; F. OUVI!IRA, pp. 450-462; P. I.
rNGER, [1], p. 50). Algo diferentes das acima referidas são as conclusões
de E. BACHA /M. MATA .
No que se refere ao salário mínimo dos trabalhadores urbanos
(excluindo os trabalhadores rurais, os trabalhadores por conta própria
e os funcionários públicos), os dados disporúveis indicam que o
salário mínimo real na Guanabara e em São Paulo aumentou, efectivamente, durante o governo de Vargas (para 1944 = 100, os índices
ão, para a Guanabara, 1951 = 53,6; 1952 = 122,3; 1953 = 107,1;
1954 = 144,6 - a soma dos aumentos é de 168,5 e a das diminuições
é de 12,4 - e, para ão Pau lo, 1951 = 53,0; 1952 = 124,8; 1953= 101,7;
1954 = 138,3 - a soma dos aumentos é de 182,1 e a das diminuições
é de 18,5). Mas o mesmo já não pode dizer-se para o período da
liaança popl/lista correspondente aos governos Kubitschek, Quadros e

104

o crescimento da economia fazia- e, porém, à custa
do défice crónico da balança comercial e da inflação,
a qual afectava sobretudo a pequena agricultura e em
geral os sector e da indústria e dos serviços suficientemente
atomizados para sofrerem os aumento inflacionistas dos
custos sem poderem repercuti-los no preços.
O último período do governo de Vargas caracterizou-se pela acentuação da luta de classes e pela projecção
política dos conflitos sociais. A greve de 1953 é considerada um marco destacado na história do movimento
operário bra ileiro. Neste quadro, João Goulart, ministro
do trabalho de Vargas, defende o aumento do salário
mínimo em 10('%, o que lhe valeu perder o lugar, por
pressão dos militares. Este aumento de 100% do salário

Goulart: de 1956 a 1963, os aumentos e diminuições no índice do
alário mínimo real (1944 = 1(0) somam, para a Guanabara, 40 e 48,
respectivamente, e, para São Paulo, 50,5 e 59,9. Isto é: o salário
mínimo real sofreu uma diminuição, ao longo destes oito anos, de 1%
em média por ano, não obstante o produto real na indústria ter
aumentado, durante o mesmo período, à média anual de 8,6%.
O progresso da industrialização não beneficiou, pois, os que viviam
com o salário mínimo de entre os trabalhadores urbanos (no sentido
acima referido), que eram uma parte importante (36,3%, em 1967)
da população urbana ocupada (cfr. F. OLIVEIRA, pp. 451-455).
Outras análises que apontam no mesmo sentido são as que
partem do cálculo da parte dos salários no valor acrescentado da
indústria. No que se refere à indústria transformadora, a evolução
foi a seguinte: 1949 - 22,6%; 1955 - 24,3%; 1956 - 23,7%; 1957
- 23,6%; 1958 - 21,6%; 1959 -18,7% (cfr. A. PINTO, [2] , p. 37).
É que, para além de outros factores, o tipo de tecnologia adoptad~,
em consequência da instalação das multinacionais originárias dos países
capitalistas altamente industrializados, restringe o aumento do emprego
industrial, o que coloca em vantagem os capitalistas empregadores de
mão-de-obra e explica que o crescimento industrial entretanto verificado
não só não tenha favorecido os trabalhadores industriais na partilha
dos ganhos de produtividade, como pouco tenha contribuído para a
redução do subemprego, do desemprego e da margi/Jalidade.

ros
núnimo viria, aliás, a ser concedido mais tarde por Vargas,
cuja demissão foi por sua vez exigida pelos militares em
Agosto de 1954. Perante as enormes dificuldades derivadas do défice externo e as pressões dos credores estrangeiros, Getúlio Vargas viria a suicidar-se nesse mesmo ano
de 1954: a revogação, em 1953, das limitações às remessas
de lucros e dividendos não foi suficiente para acalmar os
meios do capital estrangeiro, até porque se mantinha a
prática das taxas de câmbio múltiplas, derivada do sistema
do «leiloamento de divisas», introduzido em 1953 em
substituição do sistema de licenciamento das importações,
que abrira a porta à corrupção em larga escala (5).

o

governo interino de Café Filho tentou combater
a inflação pela via ortodoxa da contenção do crédit0.
Varios bancos encerraram e os industriais entraram
em pânico. Foi mudado o ministro das Finanças e foi
alterada a política por pressão dos banqueiros, industriais e comerciantes, interessados numa actuação de tipo
'desenvolvimentista' .
Esta coligação de interesses vinha impondo, desde 1947,
o monopólio estatal da compra de divisas (a uma taxa
de câmbio de Cr$ 18,50 por dólar, que se manteve até
1953), as quais eram atribuídas aos importadores de acordo
com um plano de prioridades orientado para proteger a
(5) Acerca do regime de controlo de câmbios, que vigorou desde
o final da 2. ' Guerra até 1953, e do regime de leiloamento das divisas,
introduzido em 1953, e do seu significado no âmbito da política
económica global seguida no Brasil, especialmente no que conceme
à ISI, cfr., entre outros, A. KAFKA , [1] ; C. FURTADO , [1]. pp. 233 S5.,
especialmente pp. 238-243, e [7] , pp. 183-188; M. · Conceição TAVAREIS, [1]. pp. 63-73; CBPAL, [2] , pp. 155-157. D . L. HUODLE, [1]. [2J ,
[3]. [5] e [6] ; BERGSMAN/MALAN, pp. 103-106; A. FlSHLOW, [2].
pp. 340 ss.
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indústria nacional p rante a concorrência estrangeira (6) e
para facilitar a importaça de eqwpament
matérias-primas destinado às nova indú trias ubstitutivas de
importações. Graças à aplicação de uma taxa de câmbi
brevalorixada na compra da divisa aos e. portadore
(fwldamentalmente de café), c te eram assim fortemente
tributado' através do que no Brasil fic u c nhecido como
«confisco cambial expediente através d qual teriam sido
transferido para o Estado, em 1952, cerca de 65% dos
ganhos da expor tação cafeeira, alimentado pela subida
dos preç s do café nos mercados intemacionais (7).
O Estado, através da conces ão de licenças de inlportação, transferia depois estes ganhos para o sector industriaI, já que a concessão de uma licença implicava a venda
das divisas necessárias a uma taxa de câmbio favorável (8).
(6) Nos anos cinquenta foi revista também a chamada ,lei dos
similares- (que data de 1911), nos termo da qual o registo de um
produto como similar de outro(s} importado(s} (na base de uma noção
de quantidade e qualidade suficientes., cujo alcance foi, na prática,
bastante flexível) era o bastante para provocar em favor dos seus produtores uma subida substancial das tarifas alfandegárias proteccionistas
e a sua colocação numa categoria vantajosa na escala das taxas de câmbio
praticadas pelas autoridades competentes (cfr. BABR/KERSTEN1!TZKY, [2] ,
p. 414).
(7) Entretanto, apesar do COI/fisco cambial, o preço do café em
cruzeiros era ainda, em 1953, 34% mais elevado do que em 1947,
dada a sua subida nos mercados internacionais. Sobre a transferência
de rendimentos inerente a esta prática, c&. E. L. BACHA, [1].
() Foi este sistema de licenciamento que Vargas substituiu em
1953 pelo leiloamento das divisas, que não afectou, de qualquer modo,
o mecanismo do confisco cambial em benefício da indústria. D. HUDDLE,
151, p. 510, defende mesmo que o novo sistema cambial foi provavelmente co maior incentivo para o crescimento industrial do Brasil
entre 1953 e 1961., considerando-o - [61 , p. 150 - fum dos mais bem
sucedidos programas governamentais do pós-guerra.. De acordo com
o novo sistema, o governo reservava uma parte das divisas obtidas
- a uma taxa de câmbio mais favorável, não sujeita ao sistema de
licitação - para a importação de determinados produtos (trigo, fertilizantes, combusóveis, pasta para papel, etc.), sendo as restantes impor-
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Eis como, mediante esta autêntica 'subvenção à indústria',
se transferia para
sector industrial parte do excedente
produzido no sector exportador (9) . Eis como a conjwltura
favorável das exportações foi aproveitada para incrementar
a acumulação do capital na indústria sem glandes tensões
inflacionistas,
Com efeito, a transferência do excedente do sector
exportador para a indústria fez-se não mediante o aumento
dos preços dos produtos industriais, mas antes mediante
a baixa do preço das divisas, a qual se traduziu no
baixo preço dos elementos importados que integravam
os custos ind ustriais (equipamentos, matérias-primas, etc.),
e permitiu uma conformação dos preços relativos favorável
à expansão dos consumos industriais (de 1947 a 1953, os
preços dos produtos agrícolas subiram 108%, enquanto
que os materiais de construção, o calçado e os têxteis
subiram apenas, respectivamente, 67%, 62% e 57%).
2 - Até aos primeiros anos da década de 50, pode
dizer-se que o desenvolvimento da indústria nos países
da América Latina se operou com base na substituição de
tações (entre metade e dois terços do total) efectuadas com divisas que
os importadores obtinham através de licitação (as divisas eram atribuídas a quem pagasse preço mais elevado), dentro de cada uma das
cinco categorias básicas de produtos importados, às quais o governo
atribuía, em função da prioridade que lhes era concedida, uma dada
quota das divisas disponíveis (as três primeiras categorias recebiam
em regra cerca de 80% das divisas leiloadas), acabando por se cair,
de facto, num sistema de taxas de câmbio múltiplas, tanto mais desfavoráveis quanto menor o grau de prioridade atribuído a cada categoria
de produtos (cfr. BERGSMAN/MALAN, p. 105; D . L. HUOOLB, [6],
pp. 152-153 e Ch. PAYER, p. 159).
(9) C. FURTADO salienta que «os capitais foram criados, por
assim dizer, fora da economia, graças ao aumento de produtividade económica proveniente da baixa relativa dos preços de importação. ([7], p. 188). Cfr. ínfra, nota 12-a
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importaçoes rclativament à margem do capital internaci nal (tO) a partir d s recurs s f4 rnccidos pelo sector
externo da ec n mia, que permitiu manter, em quebras
ignificativas, a importação de quipam.cntos, factor indispen á el para assegurar o aumento da capacidade produtiva
para além do reduzido p tencial da indústria nacional
de bens de pr dução.
Durante s anos em que as exportações do café foram
favoráveis ao Brasil, o sector exportador funcio110U, p is,
como se fosse parte integrante do Departamento I da
economia, na medida em que forneceu as divisa que
permitiram as importações de equipamentos e bens de
produção em geral, necessários ao processo de industrialização em curso.
A acumulação de consideráveis reservas de divisas
durante a Guerra (cerca de 700 milhões de dólares em 1945)
permitiu ao governo brasileiro manter uma política liberal
de importações até 1947, com o objectivo de proteger o
preço externo do café e de assegmar uma certa estabilidade dos preços, respondendo com produtos importados
à procura reprimida acumulada em consequência das restrições dos anos da Guerra. Simplesmente, a Inglaterra não
estava em condições de saldar de imediato a sua dívida
(cerca de 262 milhões de dólares) e os preços subiram
nos Estados Unidos do índice 43 em 1940 (para 1957-59 = 100) para o índice 81,2 em 1947, reduzindo assim
a cerca de metade o poder de compra das divisas acwnuladas pelo Brasil durante a Guerra. Daí que, entre 1945
e 1947, se tenham esgotado as reservas disponíveis de
(10) Informações para o Brasil e América Latina em geral podem
ver-se em

CEPAL,

[1].
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divisas, tanto mais que as importações eram 'incentivadas'
por uma taxa de câmbio extremamente favorável (a taxa
de câmbio de Cr$ 18,50 por dólar era praticamente a
mesma desde 1937, sendo certo que os preços aumentaram no Brasil, até 1945, 80% mais que nos Estados
Unidos, calculando-se que a taxa de câmbio estivesse
sobrevalorizada, em 1946, cerca de 70%; e essa taxa
manter-se-ia até 1953, apesar de os preços internos terem
aumentado no Brasil 285% entre 1945 e 1953).
A necessidade de equilibrar a balança de pagamentos
conduziu em 1947 à opção pelo regime de controlo
de câmbios com licenciamento das importações, política
que visava permitir ao governo controlar tanto o volume
como a estrutura das importações (as licenças de importação
eram concedidas, dentro das disponibilidades de divisas,
de acordo com uma escala de prioridades que favorecia as
máquinas e equipamentos para a agricultura, derivados do
petróleo, metais e outras matérias-primas não existentes
no Brasil, maquinaria, sobressalentes e bens de produção
em geral).
E a verdade é que entre 1945 e 1951 se registou
no Brasil um acentuado aumento das importações de
bens de capital, as quais aumentaram 290% no período
referido, enquanto que as importações totais aumentaram
apenas 151% ('1). Uma parte das divisas foi gasta, por(11) Cfr. L. MARTINS, lI], p. 27;E. GUDIN , pp. 92-93, A. FISlll.OW ,
[2] , p. 340 e BERCSMAN/MALAN, pp. 103-104. Segundo R. KAmL,
pp. 210-212, um quarto das divisas disporuveis foram utilizadas em importações de petr61eo e produtos derivados do petr61eo (em vez de se incrementar a produção intema), sendo certo também que uma boa parte das
importações de petróleo, veículos c acess6rios acabaram por ser debpidados, sem melhorar em nada o sistema de transportes. Por outro
lado, com a redução relativa dos preços dos bens de capital estrall-

110

tant ,C0111
objectiv de renovar muitos d equipamentos nã ub tituídos durante a guerra, lIDS que tinham
deL"(ad de funcionar, utro fisicamente de gastados pelo
us inten i o a que tinham sido sujeito, outros ainda
economicamente ultrapassados em c n equênci do aparecimento de novas tecn logias. Ma é bem provável que
uma boa part dela tenha sid gasta na importação de
artigo de luxo destinados ao consumo d s ricos, uma vez
que se cal ula que d s lucros das empresas (aumentados
graça à condiçoe favorávei do após-guerra e à inflação)
< penas 50~o tenham sid
dir cta u indirectamente investidos: o rest destinou-se ao consumo da classe capitalista,
qual se caracteriza por elevado coeficiente de importações (12).
geiro , resultante da política cambial adoptada, acabou por se encorajar
um certo desperdício de tais bens, por se estimular a utilização de
maquinaria [abollr-sm';lIg num país com mão-de-obra abundante e
barata (D. HUDDLE, HJ. p. 54, salienta que o sub ídios à importação
excluíam, naturalmente, o trabalho, que não é objecto das trocas
internacionais, sem que se tivesse introduzido um qualquer sistema
compensador de incentivo internos à utilizaÇ<10 intensiva de mão-de-obra), e por se promover a utilização de equipamentos, matérias-primas
e produtos intermédios estrangeiros, em vez de se incrementar a sua
produção no país. Para além da distorção na estrutura das importações
(resultante, em boa parte da corrupção administrativa na concessão de
licenças de importação), e tes ão alguns dos argumentos invocados
por aqueles que põem em dúvida que o sistema de controlo de câmbios
e licenciamento das importações, com os seus 'subsídios' à importação
de bens de capital, fucl e matérias-primas, tenha contribuído - como
outros pretendem - para o incremento da formação de capital fixo
e para a aceleração do desenvolvimento, especialmente na indústria.
(12) Cfr. R. PREBISCH, [1], p. 43. Alguns autores atribuem esta
deficiente utilização dos recursos em moeda estrangeira à corrupção
instalada no período de vigência do sistema de controlo de câmbios
(1947-1953), que impediu a utilização de um critério rigoroso e equitativo na distribuição das divisas disponíveis, acabando por favorecer
a importação de produtos de luxo, especialmente automóveis e outros
bens de consumo duradouros de luxo (cujas importações aumentaram
cerca de seis vezes em 1951 e quatro vezes em 1952, em comparação
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Acontece, porém, que o subsídio implícito às importações de quipamentos inerente a um tal sistema cambial
acabaria por se traduzir - dada a ausência de um plano
global de desenvolvimento económico - num 'incentivo'
à concentração dos investimentos nas indústrias menos
essenciais (foram os produtos menos essenciais aqueles cuja
importação foi eliminada a partir de 1947), sem qualquer complementaridade entre eles. Mas daqui haveria
de resultar, como salienta Celso FURTADO, uma estrutura
industrial caractel izada por um forte coeficiente de importações, o que provocaria dificuldades agravadas da balança
de pagamentos, já que o simples funcionamento das
indústrias instaladas exigia um volume de importações
(essencialmente de produtos intermédios e de equipamento)
muito superior à capacidade para importar (12.).
com as importações do período 1937-39), uma vez que se revelara mai5
seguro e 'lucrativo' importá-los do que importar os equipamentos e
bens intermédios necessários à sua produção interna (cfr. D. HUDDLB,
[5] , p . 499 e R . KAHJL, p. 211).
(121) Cfr. C. FURTADO, [1], pp. 240-241. Celso FURTADO ([7],
pp. 184-188) considera, porém, que foi correcta a adopção, em 1947,
de uma poítica de controlo de câmbios e de licenciamento e restrição
das importações, em vez de desvalorização do cruzeiro, concluindo que
aquela política foi favorável ao desenvolvimento económico brasileiro.
Com efeito, a política cambial adoptada traduziu-se numa redução considerável das importações de bens de consumo (representando em 1947 mais
de 13% do valor total das importações, esta percentagem reduziu-se
para 7% em 1950), em benefício das importações de equipamentos e
matérias-primas. Por outro lado, a baixa relativa dos preços destes
últimos produtos, importados a taxas de câmbio sobrevalorizadas,
traduziu-se, de facto, num aumento da produtividade do conjunto da
economia, na medida em que com uma mesma quantidade de trabalho
realizado no território brasileiro se podiam adquirir maiores quantidades de produtos importados.
Esta política traduziu-se, portanto, num duplo benefício para o
sector industrial, protegendo-o da concorrência externa e propiciando-Ihe
equipamentos e outros bens de produção a preços relativamente mais
baixos. Aquele aumento da produtividade foi assim capitalizado no
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Por utr lado, a c ndiç-es favoráveis para a cxportaçõe brasileiras, que e tinham verificado nos anos que
se seguiram ao termo da Segunda Guerra Mundial, desasector industrial, pelo facto de este ser o maior consumidor de divisas
fornecidas pelo governo a um câmbio altamente favorável.
Entre 1945 e 1950. o nível dos preços das importações (essencialmente equipamentos e bens de produção para a indústria) aumentou
apenas 7%, enquanto que o nível do preços dos bens fabricados no país
aumentou, no me mo período, cerca de 54%. Não admira, por isso,
que, com um mercad interno protegido, os investimentos tenham
encontrad um clima fa orável.
aí o awnento das importações de
equipamentos industriai de 33 % entre 1945 e 1951, período durante
o qual as importaçõ globai aumentaram apenas 83% (valores algo
diferentes dos referidos no texto e colhidos em L. MARTINS, lI], p. 27).
C. FURTADO salienta porém, que o aumento da taxa de capitalização
se verificou sem prejuizo de um aumento considerável do consumo
(numa economia de livre empresa, de resto, o crescimento económico
e..''Cige isto mesmo: se o processo de capitalização não for acompanhado
de uma ampliação do mercado, as previsões da baixa de lucros conduzirão à redução do investimentos), uma vez que o benefícios oferecidos
, indústria não se traduziram numa simples redistribuição do rendimento
em seu favor, em sentido estático. Por um lado, durante o período
considerado, o preços agrícolas evoluiram, relativamente ao índice
geral dos preços, em entido favorável à agricultura; por outro lado,
o aumento da produtividade da indústria traduziu-se numa baixa dos
preços relativos do produtos industriais produzidos intemamente
(aumento de cerca de 60% entre 1945 e 1953, perante um aumento
do nível geral do preços superior a 130%). Em consequência destes
factores, verificou- e que, para um aumento do produto real de mais
de 100% entre 1939 e 1954, o consumo real da população brasileira
aumentou ainda mais no mesmo período (mais de 130%).
Justificando assim os aspectos positivos da poütica cambial adoptada
no Brasil, C. FURTADO põe cm dúvida que uma poütica de desvaloriZ2çãO pudesse alcançá-lo. Por um lado, a desvalorização (que teria de
er substancial) significaria uma redução (substancial) do poder de compra
das divisas obtidas, limitando em consequência a possibilidade de
aumento da capacidade produtiva do sector industrial. Depois, a desvalorização significaria um aumento dos rendimentos do sector exportador cafeeiro, que iria incrementar o investimento em plantações com
vista a aumentar as exportações, em prejuízo de outras produções para
o mercado interno, e com previsível baixa do preço internacional do
café perante o aumento desproporcionado da oferta. Finalmente,
a desv~orização do cruzeiro ter-se-ia traduzido numa estrutura das
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pareceram também a meio da década de cinquenta, com
o termo da Guerra da Coreia: a partir de 1954, as
exportações brasileiras começaram a declinar e o respectivo
poder de compra baixou ou estagnou (13).
importações completamente diferente, já que pouco se reduziria a procura, pelas classes de rendimentos elevados, dos bens de consumo
importados (de luxo) e a subida dos preços dos equipamentos (a que
se juntava a falta de protecção no mercado interno) desencorajaria os
investimentos.
São estas conclusões de C. FURTADO que D. L. HUDDLE contesta
num seu estudo de 1967 ([3]), embora com argumentos que não
parecem suficientes para anular a análise de FURTADO, não ob3tante se
aceitar que teria sido vantajoso levar a efeito um qualquer esquema
de estimulo e diversificação das exportações e não obstante se considerarem acertadas as observações de HUDDLB quanto às dificuldades
surgidas na aplicação do sistema de controlo de câmbios, dada a
deficiente qualidade técnica do aparelho de Estado para assegurar o
funcionamento correcto de um sistema baseado em decisões de carácter
administrativo, muito vulnerável à corrupção, como se verificou.
Estas considerações não justificam, porém, que se tivessem aberto as
portas a esquemas assentes fundamentalmente na actuação das 'forças
do mercado' (e esta é a opção que está por trás das propostas de
HUDDLE), nem afastam as consequências negativas que poderiam esperar-se de uma desvalorização (substancial) do cruzeiro.
(13) É a seguinte a série de dados apresentada por D. SBERS,
[1], p. 292, com base em cálculos da CEPA L, acerca da evolução do
poder de compra das exportações brasileiras, de 1928-29 até 1958,
considerando 1955 = 100: 1928-29 = 78; 1932 = 44; 1940 = 42; 1945 =
= 70; 1950 = 113; 1951 = 121; 1952 = 93; 1953 = 113; 1954 = 114;
1955 = 100; 1956 = 109; 1957 = 103; 1958 = 96.
Calculando o poder de compra per capita das exportações brasileiras, eis os índices obtidos por C. LESSA, p. 473, considerando
1928-29 = 100: 1940 = 43; 1945 = 63; 1950-51 = 93; 1955 = 71;
1956 = 67.
R. O. CAMPOS, por sua vez, calcula que os preços unitários das
exportações brasileiras baixaram 37% entre 1953 e 1960 (p. 151).
No que concerne ao período que decorre entre finais da 2.' Guerra
Mundial e o início dos anos sessenta, os cálculos mais fidedignos parecem
ser os elaborados por Werner BAER e utilizado em BAER/KERSTENETZKY,
[2], p. 415 (são igualmente referidos em P . L SINGEIl, [1], pp. 27
e 47/48) . Tomando 1953 = 100, eis os índices da evolução dos termos
de troca entre 1944 e 1963: 1944 = 65; 1945 = 68; 1946 = 47; 1947 =
= 45; 1948 = 44; 1949 = 53; 1950 = 93; 1951 = 95; 1952 = 90;
8 - Boletim de Ci!ncias I!conómicas - Vol. XXlI
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Dir-se-á também que o governo brasileiro. com
fim de aliviar as suas dificuldad de balança de pagament
em afectar a ferta interna de bens até então
importado. ptaram por incrementar a industrializaçã
substitutiva de imp rtações (encarada como resposta a
défices da balança de pagamentos e às dificuldades da
1953 = 100;1954 = 134; 1955 = 11 ; 1956 = 113; 1957 = 117; 1958 =
= 119; 1959 = 109; 1960 = 101 ; 1961 = 97; 1962 = 84; 1963 = 82.
Embora estas indicações possam não coincidir inteiramente umas com
as outras, delas ressalta, em qualquer caso, este fenómeno indiscutivel:
o poder de compra d exportações brasileiras baixou desde a grande
depressão até à 2.' Guerra Mundial, melhorou consideravelmente
desde o fim do conflito até 1954 e foi baixando a partir de então,
até final do periodo considerado.
Com base em dados que diferem algo dos acima referidos,
R. KAHu. defende que os termos de troca se apresentaram mais favoráveis para o Brasil no periodo de 1949-1963 do que durante os ano
da Guerra ou do que em qualquer outro periodo de tempo desde fmais
dos anos vinte e ilÚcio da década de trinta.
A partir de meado dos anos cinquenta, porém, a combinação da
estagnação das exportações com a deterioração lenta dos termos de
troca teria tido como consequência que o poder de compra das
exportações se mantivesse mais ou menos inalterado até ao fim do
período considerado (1963), o que significa que foi baixando de
ano para ano em relação ao crescimento rápido do PNB.
Mas o peso dos encargos financeiros externos Uuros e amortizações de dívidas muitas vezes a curto prazo e com taxas de juro
elevadas) provocou, a partir de 1956, uma baixa da capacidade corrente
de importação, que foi em certa medida compensada pela entrada de
capitais estrangeiros, embora não em medida suficiente para evitar uma
quebra efectiva da capacidade total de importação a partir de 1960.
Quer dizer: mesmo não sendo desfavorável, ao longo de todo o
periodo considerado, o comportamento dos termos de troca, tal não foi
bastante para compensar o efeito negativo da estagnação das exportações.
As entradas líquidas de capitais, que durante alguns ano ajudaram a
aguentar o IÚvel da capacidade total de importação, não conseguiram,
nos últimos anos do período, anular o efeito combinado da estagnação
das e>.:portações e da relativa deterioração dos termos de troca.
Assim sendo, caberia à estagnação das exportações a responsabilidade da deficiente capacidade total de importação de que o Brasil
pôde dispor a partir de meados da década de cinquenta (cfr. R . KAmL,
pp. 196-199).
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oferta de bens, uns e outras derivados do enfraquecimento
da capacidade para importar), em vez de se lançarem
no caminho alternativo de aumento das exportações
(reforçando a sua 'especialização' de acordo com o princípio das vantagens relativas e continuando a importar,
com as divisas assim obtidas, os bens necessários para
alimentar convenientemente a oferta interna, sem agravar
a situação deficitária da balança de pagamentos) (14).

(14) Esta é uma opção que alglms condenam, considerando que a
'especialização' na produção de bens para os quais existem vantagens comparativas permite exportar esses bens e comprar depois, com
as divisas obtidas, os restantes produtos, em melhores condições de
preços e de qualidade do que os obtidos internamente através da ISL
É esta a postura tradicional dos que continuam a defender a validade
actual, na perspectiva dos interesses dos países subdesenvolvidos, da
velha teoria ricardiana do comércio internacional.
Com base nestas ideias, N. LEFF ([1]) critica em globo toda a
política desenvolvida, no quadro da ISI, entre 1947 e 1962, considerando que dessa política discriminatória derivou a estagnação das
exportações e ta estagnação das exportações constituiu um travão
para todo o processo de desenvolvimento_ (p. 296). N . LEFF defende
que a política seguida no período em análise discriminou contra
todas as exportações que não fossem o café, especialmente contra
os chamados 'produtos menores' (cacau, algodão, tabaco, couros e
peles, borracha, madeira e carne) e que os maus resultados em matéria
de exportações entre 1947 e 1962 se devem exactamente à baixa do
valor da exportações destes ' produtos menores' no conjunto das
exportaçõe brasileiras (p. 286).
Sem se pretender afirmar que foi globalmente correcta a política
adoptada no Brasil no período em referência, a verdade é que não
parecem de aceitar estas teses de N. LEFF. Desde logo, são discutíveis as balizas temporais escolhidas para a sua análise. Com efeito,
tudo aconselha a não considerar como um todo (ao menos do ponto
de vista das questões que aqui se discutem) o período que vai desde
o fim da guerra até meados da década de sessenta, antes devendo
considerar- e à parte o período 1946-1953 e o período posterior a 1953,
uma vez que é deste ano a reforma cambial (Instrução 70 da SUMOC)
que substituiu um sistema de controlo directo dos câmbios, com uma
taxa de câmbio inalterada e fortemente sobrevalorizada, por um sistema
de taxas de câmbio múltiplas, tanto para as exportações como para
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Poderá mesmo dizer-se que, ao invés, se praticou uma
po[{tica restritil'a das exportações, com base na obrevalori-

as importações, que significou, de facto, uma desvalorização d
cruzeiro e que - ao contrário do pressuposto por N. LEFP - estabeleceu uma bJ a de câmbio lIIetlos favorável para o café do que para
os outros produtos de exportação, incluindo os referidos 'produtos
,
menores .
E se tomarmos 1953 como ano base, ent.10 os resultados obtido
ão completamente diferentes do que fundamentam o raciocínio de
N . LE.FP. Com efeito, entre 1952-54 e 1963-65, o volume das exportações brasileiras (excluindo o café e o acau) aumentou 81% e o
valor das exportações (exclilldo o café) aumentou cerca de 54%. No
que toca ao café, volume das exportações triplicou entre 1946 e 1953 e
o seu peso no conjunto das exportações brasileiras passou de 36% cm
1946 para 70,8% em 1953; mas a partir de 1953 o seu comportamento foi exacta.mente o inverso (de 1954 a 1966, o valor das
exportações de café brasileiro baixou anualmente 1,2% e as quantidades
exportadas aumentaram apenas 1,9% ao ano) .
A conclusão correcta é, pois, muito diferente da de N. LBFP.
Com T. C. LOW1 GER - de onde colhemos os dados estatí ticos aqui
referidos -, pode dizer-se que, tomando o período 1946-1966, o fraco
comportamento das exportações brasileiras (aumento anual de 1,2%
do seu valor e de 0,3% das quantidades exportadas) se deve tanto ao
café (taxas de 1,3% e 0,1 %, respectivamente) como aos restante
produtos de exportação (t.1xa anuais de aumento de 1,5% quer para
as quantidades exportadas quer para o seu valor); mas, para o período
1954-1966, os deficientes resultados das exportações brasileiras (aumentos
anuais de 2,7% das quantidades e de 0,7% do valor) devem-se quase
por inteiro à baixa do valor das ell:portações de café (-2,2% ao
ano) e do cacau (-10,1% ao ano), produtos que em 1962 perfaziam
55% das receitas das exportações brasileiras (cfr. T. C. LOWlNGER,
pp. 701/702).
Acresce que um estudo de B. r. COHEN, rdativo aos anos 1964/65,
mostra (pp. 337-339) que as exportações brasileiras aumentaram no
que se refere aos produtos cuja procura aumentou nos mercados dos
grandes países capitalistas (carne, tabaco, açúcar e minério de ferro)
e baixaram exactamente as exportações de produtos cuja procura
mundial diminuiu (café, cacau, lã e algodão). O comportamento das
exportações de produtos primários escapa, pois, em grande medida, ao
controlo dos pr6prios países exportadores.
Quanto à opção pela industrialização pela via da substituição
de importações, em vez da 'especialização' na produção de bens
primários destinados à exportação, não é esta a ocasião oportuna
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para fazer um balanço do significado da ISI, das suas deficiências
e truturais e dos erros cometidos na sua execução.
Dir-se-á apenas, cm primeiro lugar, que os governos brasileiros
- como os de vários outros países da América Latina - viram na tese
da prioridade à produção de bens primários (agrícolas, essencialmente) para a exportação a defesa da manutenção do estatuto colonial
de país exportador primário, fechando a porta a quaisquer transformações na estrutura social do país. De resto, o caminho seguido
integra-se no ambiente da época, que via na industrialização a chave
para uma maior independência económica e para urna situação mais
vantajosa, através do aproveitamento das conquistas da tecnologia
modema.
Era o tempo em que, no célebre relatório de 1950, Raúl
PREBISCH recusava para a América Latina o papel de .produzir alimentos
e matérias-primas para os grandes centros industriais., considerando
que «duas guerras mundiais em uma mesma geração e uma grande
cri e económica entre as duas mostrou aos países latino-americanos
as suas possibilidades, apontando-lhes positivamente o caminho da
actividade indu trial. e defendendo a industrialização como «o único
meio à disposição destes países [da periferia] para irem captando uma
parte dos frutos do progresso técnico e irem aumentando progressivamente o nível de vida das massas- (cfr. R. PREBISCH, [li, pp. 1-2).
Conhecem-se as grandes linhas do raciocínio de PREBISCH, as
quais informaram a acção teórica e prática da CEPAL e da CNUCED,
onde continuam a ter influência. PREBISCH sustenta que, ao contrário
do que são os pressupostos da teoria clássica do comércio internacional baseada no princípio das vantagens relativas (teoria que está
subjacente à defesa do esquema tradicional de divisão internacional
capitalista do trabalho) , os ganhos do aumento da produtividade
resultante da especialização internacional e do progresso téolico não se
distribuem equitativamente entre os países produtores de bens primários
e os países industrializados. E isto porque as flutuações do ciclo
económico produziam movimentos diferenciados nos preços dos produtos industriais e dos bens primários, que se traduziam numa tendência
secular para a deterioração dos termos de troca dos produtos exportados
pelos países exportadores primários (é a conhecida Tese Sillger-Prebisch
- cfc. A. Avelãs N NES, p. 60 e J. FREYSSINET, pp. 182-190). Daí
a sua conclusão (p. 14) : os países do 'centro' retêm integralmente o
fruto do progrt'sso técnico da sua indústria, enquanto que os paíscs
da 'periferia' ainda transferem para aqueles uma parte do fruto do seu
próprio progresso téo1Íco, já porque os preços dos produtos industriais
não baixam relativamente aos preços dos bt'ns primários (ao contrário
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do que seria de esperar como consequência da baixa de custos derivada
da melhoria da produtividade, mais acentuada na indústria do que na
agricultura), já porque o salário e demai rendimentos sobem nos
países ubdesenvolvidos a um ritmo inferior ao que se verifica nos
países indu trializado , em resultado da reduzida mobilidade (internacional) da mão-de-obra e dos outros 'factore de produção'.
O caminho para desencadear o de envolvimento de autênticas
ecollomias naciol/ais no paí es da América Latina seria, pois, a industrialização pois ela é co modo principal de crescefl (p. 8), s6 ela
garantindo o controlo nacional dos ganhos da produtividade, sendo
certo que, para PREBJ CH, a produtividade é o elemento fundamental
do crescimento econ6mico.
Também cm 1950 - e não por mero acaso, ante como reflexo da
situação que então se vivia, marcada ainda pela grande derrocada da
grande depres ão dos anos trinta e pelas dificuldades do período da
2.' Guerra Mundial- publicava W. A. LEWI o seu importante estudo
sobre a clndustrialization of the British West lndiest.
Enquanto que PREBJ CH pôs cm causa os pressupostos da teoria
tradicional para combater a tese de que os países da América Lat ina
se deviam 'especializar' na produção de bens primários, W. A. LBWlS
procurou 'reinterpretar' esses pressupostos. Explicando a industrialização como consequência de uma dotação desfavorável de terra relativamente à população, LEWJ conclui pela necessidade urgente da
industrialização das lndias Ocidentais, uma vez que a população Uá
elevada) crescia a um ritmo tal que a agricultura não poderia absorver
toda a mão-de-obra. Mas esta sobrepoplllação daria origem a vantagens
relativas no domínio da indústrias labollr-;I/tetlsive, perante os países
industrializados, onde a mão-de-obra é escassa e o seu custo elevado
(recorde-se o conhecido modelo de W . A. LEWIS, [1], de desenvolvimellto ecollómico com oferta ilimitada de trabalho). Daí a sua proposta
de industrialização especializada naquele tipo de indústrias, com vista
à exportação para os países desenvolvidos. Com a industrialização,
aumentaria o rendimento nacional per capita, designadamente os lucros
do capital e, em consequência, aumentaria também a capacidade para
aforrar e para investir, ao mesmo tempo que os empresários iam
ganhando capacidade empresarial, até pelo contacto com os investidores estrangeiros. Assim se desenvolveriam as economias nacionais
desses países.
Dir-se-ia ainda, em segundo lugar, que os países que enveredaram pela ISI temiam os riscos da dependência da exportação (até
aí quase exclusiva) de produtos primários, riscos que tinham ficado
a claro com a queda abrupta e espectacular dos mercados dos seus
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produtos tradicionais de exportação, por altura da grande depressão.
A baixa das exportações de produtos primários foi então muito mais
acentuada do que a dos produtos industriais, pelo que os países da
América Latina sofreram a crise com particular intensidade. A quebra
na entrada de divisas (quando não se verificaram mesmo movimentos
de saída de capitais, em virtude da actuação das empresas estrangeiras
em dificuldade) provocou reduções dramáticas dos rendimentos dos
particulares e do Estado e, como não podia deixar de ser, as importações tiveram que ser drasticamente reduzidas, tendo sofrido, no
Brasil, entre 1929 e 1932, uma baixa superior a 50% (efr. D . SBBRS, [1],
pp. 278-279), o que diz bem das dificuldades de abastecimento do mercado interno, se tivermos presente que eram bens de consumo cerca
de 50% dos produtos importados pelo Brasil nessa época.
Por outro lado, a 2.' Guerra Mundial tinha evidenciado as difIculdades desses países em importar produtos de que careciam, apesar
de disporem de divisas para os adquirir. Daí a rejeição da 'especialização' na produção de bens primários. Daí que a produção interna
de produtos industriais até aí importados surgisse como solução adequada
para as dificuldades da balança de pagamentos e do abastecimento da
oferta interna.
E deve dizer-se que havia razões para não confiar nas possibilidades de aumentar as exportações de produtos primários, dada a
baixa elasticidade da procura de tais produtos, conftrmada por estudos
decisivos de Bela BALASSA e da FAO (aptld T. C. LOWJNGBR, p. 702).
Estudos empírico relativos ao comportamento das importações de uma
série de produto primários (entre os quais o café, cacau, algodão e lã,
que têm um peso ignificativo na estrutura das exportações brasileiras
dos anos cinquenta), por parte dos grandes países capitalistas industriais
(E.U.A., Canadá, Europa Ocidental), comprovam uma taxa negativa
de crescimento dessas importações, no período entre 1952-54 e 1962-64
(cfr. B. I. COHEN, pp. 337-339).
No que se refere à exportação de produtos industriais ao longo
dos anos cinquenta, o próprio N. LBFF reconhece (pp. 291-292) que
ela não teria sido fáci l, não só devido à sobrevalorização da taxa
de câmbio (que encarecia os produtos brasileiros nos mercados externos e reduzia a rentabilidade relativa das exportações, em termos
de lucro em moeda nacional), mas também devido à prática de
custos não competitivoS e ainda em virtude de os industriais brasileiros (que, em muitos casos, eram empresas multinacionais) confiarem na dimensão do mercado interno em expansão (onde estavam protegidos da concorrência) e não se disporem a suportar os
custos e os riscos da sua implantação nos mercados externos. N . LBFF
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zaçã da ta. a de câmbio (15) e no regime de condicionamento das exp rtações, sujeitas, entre 1954 e 1961 , a licenciamento p r parte da CACEX (Carteira de Comércio
acrescenta ainda o que chama iII/perfeições dos mercados illtemaciO/lais,
designamente o facto de a produção estar na mão de filiais de
empresas estrangeiras ou de empresas que trabalham sob licença de
empresas e trangeiras, a quajs impõem muitas vezes limitaçõe à
exportação, quer para os seus países de origem quer para terceiros países.
BAER/KER TENETZKY, que defendem também a aplicação do princípio das vantagens comparativas, reconhecem, no entant , num estudo
de 1964 ([2]. pp. 424-425), que a lei das I/III/tagens comparativas não
poderia significar a especialização de paises como o Brasil na produção
de bens primário . E ustentam que a adopção de uma poütica
mais selectiva na industrialização por substituição de importações,
de acordo com o princípio das vantagens comparativas (que se teria
traduzido numa maior expansão dos sectores tradicionais e da indústria ligeira), não foi pos ivel em virtude das barreiras levantadas à entrada
dos produto industriais oriundos dos países subdesenvolvidos nos
mercados do países capitalistas desenvolvidos.
Tendo em conta a nova estrutura dos consumos mundiais, em que
os produtos primários vão perdendo importância, BAER/KBRsTENETZKY
entendem que cuma correcta divisão do trabalho» exige uma mudança
na estrutura industrial dos países desenvolvido, os quais terão de
abandonar, em obediência ao princípio das vantagens relativas, a produção de alguns bens que continuam a produzir. Como isso não foi
feito, os países subdesenvolvido ter-se-iam visto forçados a adoptar
linhas de industrialização que estão para além da área que as vantagens
relativas normalmente lhes teriam aconselhado. BAER/KBRsTENETZKY
concluem, porém, que cas politicas de desenvolvimento industrial e o
princípio das vantagens relativas não têm que estar necessariamente
em contradição, mas exigem a adesão quer do centro quer da periferia».
(IS) Dadas as elevadas taxas de inflação intern.'l no Brasil, sempre
teria sido necessária uma continua e forte desvalorização do cruzeiro
para se prosseguir um caminho de estimulo às exportações através da
politica cambial. De qualquer forma, estudos recentes apontam no
sentido de que, entre 1953-54 e 1964-65, se terá verificado uma desvalorização do cruzeiro, embora com algumas intermitências, a uma
ta.'C:a suficiente para acompanhar a subida dos preços internos (cfr. T . C.
LoWINGER, p. 703, onde se refere um trabalho de P. CLARK e
R. WElSSKOFF); D. L. HUODLE, [6]. p. 153, computa a desvalorização
efectiva do cruzeiro operada em Outubro de 1953 em cerca de 50%
para o café e 50% para os restantes exportações, estimando uma desvalorização de cerca de 400% em 1958, data em que a taxa livre
chegou a Cr $130 por dólar) .
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Externo), que só autorizava as exportações (para além do
café) quando houvesse garantias de que o mercado interno
se encontrava adequadamente fornecido e quando os respectivos preços internos não estivessem a subir (mesmo que o
nível dos preços internos fosse inferior às cotações estabelecidas no mercado mundial) (16). Esta (aparente) aceitação
da velha teoria do excedeI/te exportável (Exportable Surplus
Theory of Trade) pelos responsáveis da política económica
poderá, pois, ter-se traduzido num freio à expansão das
exportações de produtos primários, a partir do fim da 2.)
Guerra e até meados dos anos sessenta, na medida em que
se estimulava o consumo interno e se não incentivava o
aumento da produção desses bens, reduzindo-se assim o
excedente que ficava dispotúvel para exportar.
Esta 'crise' das exportações traduziu-se não só numa
quebra do montante de divisas disponíveis perante um
considerável volume de importações dificilmente compressíveis, mas também numa redução substancial das receitas
do Estado, quando a manutenção do processo de crescimento exigia que o sector público não reduzisse os seus
investimentos no campo das infra-estruturas, das indústrias de base e dos serviços públicos nem cancelasse as
despesas indispensáveis para tentar reduzir carências graves
no domínio do chamado capital fixo social (condições de
saúde, educação e preparação profissional da mão-de-obra) .
(1 6) Nestes termos, dando-se prioridade à procura interna (chegou
a estipular-se que as exportações só seriam autorizadas desde que estivessem assegurados, para o mercado brasileiro, 107% do consumo
doméstico do ano anterior), mesmo que os preços internos fossem
mais baixos que os praticados nos mercados mundiais, não s6 se
recusava a política de concentrar recursos disponíveis na produção
de bens para exportar, em obediência ao princípio das vantagens relativas,
mas excluía-se mesmo este outro princípio do liberalismo económico
de aceitar como boa a distribuição da produção nacional entre o mercado
interno e o mercado externo através do mecanismo dos preços.
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Acresce que a indu trialização por ubstituição de importações alterara a funções de consum de toda a economia
e modificara a estrutura das importaç- es. Com efeito,
enquanto que em 1928 os ben de c nsumo representavam
cerca d 50% do total das importações de um grupo de
países que, além do Brasil incluía também a Argentina,
México, Chile e Colômbia em 1948 os bens de consumo
(duradouros e não-duradouros) perfaziam ainda 17% a 18~o
da importações totais do Brasil, mas no período de 1958-1961 o ben d consumo não iam já além de 7% da
importações brasileiras. Inversamente, a parte dos combustíveis e lubrificantes, produtos intermédios e bens de
capital nas importações brasileiras passou de 83% em 1948
para 93% em 1961 (1 7).
Uma tal estrutura das importações, com a eliminação
da «margem compressível das importações~ (1 8) e o consequente agravamento da dependência do crescimento económico relativamente à capacidade para ilnportar, permite
compreender as tensões económicas e sociais que acarretou,
para países como o Brasil( e também, na América Latina,
em maior ou menor grau, a Argentina, México, Chile e
Colômbia), o empenhamento num crescimento industrial
rápido num período de escassez de divisas, quer em
consequência de quebra da produção exportável, quer em
resultado de crise nos 'mercados internacionais', quer em
resultado da quebra do poder de compra das exportações
de produtos primários.
No plano económico, aquelas tensões acabam por
traduzir-se em défices consideráveis do orçamento e da

( 17)

Cfr. D.

[1], pp. 80-90; R.
(18) Cfr. R .

S EERS,

[1], pp. 293-294; M.a Conceição TAVARES ,
D . SCHYDLOWSKY, p. 271.

WEISSKOFF, [1]. p. 59;
PREBISCH, [2], pp. 3-5.
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balança de pagamentos, aos quais se segue um forte processo
inflacionista, alimentad depois por sucessivas desvalorizações das moedas nacionais (mantidas sobrevalorizadas
durante anos, exactamente para facilitar a acumulação do
capital nas indústrias substitutivas de importações), por
medidas de correcção das taxas fiscais, pelo recurso à emissão
de moeda, pelos aj ustamentos salariais necessários perante
a alta do custo de vida, etc. (19).
No que se refere ao Brasil, os défices do orçamento
da União cresceram ininterruptamente a partir de 1953,
atingindo em 1960 cerca de 220 mil milhões de cruzeiros
(5,1 % do PIB) (20). Quanto à situação da balança de
pagamentos, os dados estatísticos mostram que, a partir
de 1954, a balança dos pagamentos correntes só apresentou
saldo positivo em 1956 (7 milhões de dólares). Nos
outros anos, entre 1954 e 1961, os défices foram (em
milhões de dólares): 1954 = 235; 1955 = 34; 1957 = 299;
1958 = 266; 1959 = 311; 1960 = 509; 1961 = 241 (21). Se
considerarmos apenas a balança dos pagamentos correntes,

(19) efr. D . SBERS, [1], pp. 289 ss.
(20) Eis a evolução do défice do orçamento da União, entre
1953 e 1963, em termos quantitativos (milhares de milhões de cruzeiros)
e como percentagem do PIB (cfr. M . H. SIMON EN, [1], p. 28) :

Ano Montantel% PIB Ano Montantel% PIB
1953
1954
1955
1956
/ 1957
1958

(21) efr.
p. 98.

GUDIN,

37
46,5
55,7
74,1
85,8
117,8

I

I

0,7
0,7
0,8
2,2
3,9
2,2

BABR/KERSTENETZKY,

1959
1960
1961
1962
1963

157,8
219,8
317,5
497,8
930,8

3,0
3,3
3,7
5,0
5,1

I
[2] p. 415.

I

efr. também E
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ela apresenta a em 1963 um défi e acumulad de -4 030
milhões de d 'lares, endo e te défice de -2720 milhões
de dólares no que respeita à balança de pagament s global,
graças ao moviment s autónomos de capital. Em consequência
dívida e ' terna brasileira ultrapassava cm 1963
o trê mil milhõe de dólares, a maior parte da qual a
curto e médio prazo (22). Quanto à evolução do process
inflacionista - que se tinha mantido a um ritmo de ubida
do nível geral do preços à roda de 10,7% entre 1946
e 1949 (23) -, a ua elocidade acelerou-se ao longo dos
anos cinquenta (taxas anuais entre 12% c 27%), com
agravamento considerável no final da década e primeiros
anos da década de sessenta atingind valores entre os 27%
e os 80% anuais (24).

(22) Cerca de 44% deste montante devia ser pago entre 1964
e 1966 (cfr. R. KAmI., p. 199).
(23) efr. P. NWHAus, p. 296.
(24) Também aqui não coincidem as informações fornecidas pelos
vário autores. W . BAER, [2]. p. 397 apresenta uma série com as taxas
de inflação verificadas entre 1948 e 1961 ; M. H. SIMONSEN , [1]. p. 12
apresenta uma série algo diferente, na base da evolução dos preços
por grosso, entre 1940 e 1963. Ei-Ja :
Ano
1 1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947

I

BAER ISIMO SBN

I
I

I

6,3
16,2
18,1
19,3
13,9
15,1
14,5
6,3

Ano
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955

I

I

BAllR SIMON BN

Ano

BAER SIMO SEN I

3,7
9,3
11 ,9
14,9
8,6
18,6
20,2
16,7

1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963

25,S
11,8
16,3
27,2
35,2
37,1

I

9,2
9,0
13,4
19,8
10,3
15,1
30,3
13,1

19,2
12,5
12,2
37,7
30,9
38,1
38,1
73,S

I

Assinalem-se, porém, as diferenças relati vamente a 1962 e 1963,
encontradas em outros autores. Para 1962: N . LP.FF, [2], pp. 494-495
- 49%; BAllR/ SIMONSBN, p. 281 - 50,3%; M. H. SIMONSBN, [1], p. 12

I
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É certo que, no caso do Brasil, as eventuais consequências negativas da inflexibilidade da estrutura das
importações no que toca à manutenção da taxa de invesmento e do próprio processo de crescimento econónúco
foram em certa medida neutralizadas graças à substituição
de importações no campo das matérias-primas, dos produtos
intermédios, peças e componentes, e mesmo dos bens
[mais de capital (25), a qual permitiu conservar uma margem
de 30% da pauta de importações reservada a equipamentos.

Para 1963: N. LBFP, [2], pp. 494-495 - 72%; M . H.
NBUHAUS, p. 311 - 78%; A. FBRNANDES, [1] , p. 144 - 81,3%; T. dos SANTOS, [2], pp. 50-51 - 82%.
(25) Este um resultado que só foi possível à custa da referida política
cambial discriminatória e 'subvencionadora' das indústrias substitutivas
de importações e de uma significativa entrada de capital estrangeiro
(cfr. M.· Conceição TAVAR , [1], p. 90). De qualquer forma ,
o aumento da produção no sector dos bens de produção (aumento
de 370% entre 1956 e 1960, contra um aumento de 63% no sector
dos bens de consumo - cfr. P. R . HADDAD, p. 17) e a amplitude da
substituição de importações operada neste sector não deixam de ser
relevantes, como se pode ver com base no chamado «coeficiente
Chenery., a partir das percentagens decrescentes das importações de
be/ls illterlllédios e be/ls fwais de capital no conjtmto da oferta total
destes bens (produção nacional + importações) . E essas percentagens
são (cfr. D. SCHYDLOWSKY, p. 271):
- 53,2%.

IMONSBN,

[1], p. 12 - 73,5%; P.

1949

bens intermédios
bens finais de capital

25,9
59,0

I

1955

1959

17,9
43,2

11,7
34,5

I
I

1964

I

6,6
9,8

Partindo da distinção entre substituição absoluta ou "is("e1 (redução
ou desaparecimento de certos produtos nas listas de importação)
e substituição re!atilJ(/ (processo de reforço da parte da produção nacional
no conjunto da oferta total- produção doméstica + importações-,
independentemente do nível absoluto das importações), R. WElSSKOFF
([2], pp. 387-397) conclui que não terá havido, entre 1948-1952 e
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Ma a erdade é que, depois de ati feitos s encargo
financeiro externos
de pagas as importaç- es de bens
intermédios e de bens de consumo indi pen áveis, poucas

1958-1962. substituiíão absoluta no donúnio dos combustíveis, lubrificant e derivados do petróleo, dos produtos metálicos intermédios,
das matérias-primas e produtos intermédios não metálicos, embora
se registe ligeira substituiíão absoluta no donúnio do bens de capital,
tendo-se mantido ou aumentado as percentagens das importações
destes bens no conjunto das importaçõe totais do Brasil. Eis a
evoluç!o, em média quinquenais considerando, para as quantidades
importad ,194 = 100:

./I-'- d-'- d- - - '_1_1_94_8-_52 1 1953-57 1_1_9_58_-6_2_1
Ul Ice
as quantlcombustívei ,
I dades importacL,s
lubrificantes e derivado do petróleo I 00 destas import.
na importo totais

' Ii

140,9

212,7

244,6

12,9

21,0

22,2

índice das quantiJ
dades importadas I 141,4

194,1

172.3

8,2

10,3

8,4

138,7

156,1

168,0

24,0

28,9

28,0

I dades importadas

142,2

99,6

122,6

% destas importo
nas importo totais

39,9

30,6

34,2

produto me(;, cos
intermédios
~o destas importo
nas importo totais

índice das quantimatérias-primas e dades importadas
produtos não metálicos intermédios % destas importo
nas importo totais

I

I índice das quanti-

bens de capital

No que toca à substituição relativa, R. WEISSKOFP confirma
(p. 402) que o fenómeno se verificou em rubricas tão importantes
como as que seguem:
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divi as re tavam disponíveis para adquirir no estrangeiro
os bens de capital necessários à concretização de novos
investimentos. Neste contexto, a quebra dos rendimentos
externos do Brasil e o consequente estrangulamento na
acumulação do capital colocou o governo brasileiro perante
esta alternativa: ou reduzir o consumo essencial e/ou o
ritmo do crescimento industrial e da actividade económica,
ou recorrer de modo crescente ao endividamento externo
e/ou facilitar a entrada das grandes empresas multinacionais (26).
Estas as condições que levaram a classe dirigente e o
governo' desenvolvimentistas' brasileiros a despir as vestes
do nacionalismo económico que tinham ostentado até
então, para abrir as portas da indústria brasileira às
empresas multinacionais (às quais passaram a oferecer
atractivos múltiplos) e para optar abertamente pela política do endividamento externo. Esta a orientação que
atingiu o ponto culminante com Kubitschek (eleito, no
entanto, com o apoio de sectores 'nacionaüstas' ... ), nada
se fazendo para reduzir a situação de dependência das

IPercent. das importações no conjunto produção interna + importações
I
1 1949
1958 I 1961
metalurgia
processamento de metais
equipo eléctrico e de comunicações
equipamento de transportes
minerais não metálicos
papel e cartão

I

(26) efr. O . SUNKEI., [5], p. 126.

22,3
63,8
44,8
56,8
10,9
9,6

11,7
41,5
13,3
30,5
5,1
5,3

11,7
46,3
16,9
18,6
4,4
7,2

12

imp rtaç-e em que e encontrava economia brasileira
ou para pôr de pé uma política de xportação que escapas e
melhor à e tagnação que se verificava n café.

É claro que a penetração de capitais estrangeiros na
economia bra ileira, especialmente na indústria, não é um
factor n v . Apre ença de capitais e trangeiros foi considerável no fmanciament das primeiras indústrias implantadas no Brasil em fms d séc. XIX, enão é men0S imp rtante
no surt de industrialização que se verificou nos anos
trinta (27), c mo é claro também que capital estrangeiro
não esteve de todo ausente durante período de Vargas,
em que mais se apregoou o desem o[lli",elltismo de inspiração
lIaciolla[ista

(2 ).

Só que, em meados dos anos cinquenta, tinham desadesaparecido - como imos - as condições que durante
algum tempo haviam permitido alimentar a acwnulação
do capital na indústria em boa parte à custa das receitas
do sector externo da economia, que funcionava, deste
modo, como um complemento do Departamento L
Pela mesma altura, podia considerar-se mais ou menos
concluído o período do maior esforço de reconstrução
dos países capitalistas europeus, que absorvera, nos anos
posteriores a 1945, cerca de 68 ~o da exportação de capitais americanos. O capital americano encontrava-se agora
disponível para ocupar posições nos países latino-americanos
semi-industrializados-cujas indústrias começaram então o

(21) Cfr., entre outros, C. FURTADO, [6J, pp. 19 e 21 e L. DOWBOR,
pp. 158-16l.
(28) Enquanto nos dezassete anos que vão de 1929 a 1945 o volume
dos investimentos americanos no Brasil não chegou a duplicar, nos
sete anos entre 1946 e 1953 ter-se-á veriticado um aumento de mais
de 300% (cfr. L. MARTINS , (1) , p. 29).
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ciclo da sua integração decisiva no circuito internacional
do capital (29) -, e em breve chegaria a vez dos capitais
europeus e japoneses.
Em tais condições, um país como o Brasil oferecia
às multinacionais as vantagens das suas riquezas naturais
e de um mercado interno com uma dimensão sem paralelo
na América Latina. Bastava que o Estado criasse o clima
favorável à entrada de capitais. Esta a tarefa que começou
a ser executada logo com o governo interino de Café
Filho, o qual, através de uma célebre Instrução 113 da
SUMOC (Superintendência da Moeda e Crédito) concedia
fartos benefícios cambiais e fiscais, quer no que toca à
realização dos investimentos estrangeiros, quer no que se
refere à remessa de lucros.
Com efeito, os investidores estrangeiros foram autorizados a importar equipamentos sem ser necessária qualquer cobertura em divisas, desde que os respectivos
empreendimentos fossem considerados de particular importância para o desenvolvimento económico nacional (29- a).
O Estado garantia, por outro lado, uma taxa de câmbio
preferencial para a remessa de lucros e amortizações até
ao limite de 10% do capital registado, calculando-se o
seu montante com base na taxa de câmbio do mercado
livre, o que significava um aumento substancial da taxa
de lucro dos investimentos, cm termos de moeda estran(29) O predomínio da presença dos capitais americanos na América
Latina a partir deste período é um dos aspectos salientes deste ciclo.
Em finais dos anos cinquenta, os investimentos dos EUA na América
Latina representavam cerca de dois terços dos investimentos estrangeiro
na região (cfr. R. Ffrench DAVIS, p. 176 e C. VAlT OS, [1], pp. 145/46).
(29.) As estatísticas mostram que cerca de metade do equipamento importado ao abrigo da Instrução 113 se destinou à indústria
automóvel (cfr. A. FISHOW, [2], p. 348).
9 - Boletim de Cienci •• Económica. - Vol. XXI!
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gelfa. Acresce que, para este efeito, eram considerado
como ati rr externo o montante do valor dos equipamentos importados com dispensa da cobertura em divisas,
assim com todos os reil1vestiment s efectuados, o que
ampliava consideravelmente o montante que poderia remeter-se para fora do Brasil (30).
Mas
clima tornou-se particularmente favorável a
partir do momento em que o Plano de Metas do governo
Kubitschek (1956-1960), a par da construção de Brasília
(que, no período de 1957 a 1962, terá absorvido cerca de
dois terços do PIB brasileiro) (31), apontou no sentido da
intensific.ação do ritmo de industrialização (32), com base

(30) Cfr. CEPAL, (2), p. 137 e BAER/K.ERsTENETZKY, [2], p. 414.
(31) Cfr. CEPA L, [2] , p. 171. E. GUDrN estima, s6 para o
período inicial da construção de Brasília, uma despesa de mil milhões
de d6lares (p. 101).
(32) D. L. HUDDLE, (7), pp. 424-427, chama a atenção para a
desigual distribuição do crédito (do governo e dos bancos comerciais)
entre a indústria, a agricultura e o comércio, om clara vantagem
para a indústria, ao mesmo tempo que, no período 1954-1964, três
sectores industriais (metalurgia, material de transporte e matérias plásticas) absorviam 43,4% do total do crédito concedido à indústria. Por
outro lado, o regime cambial adoptado em 1953 traduziu-se numa
autêntica fonte de subsídios à indústria, cujo montante se estima em
cerca de 850 milhões de dólares entre 1955 e 1960 (E. GUDIN,
p. 96-97, adianta que tais 'subsídios' terão pago cerca de metade dos
equipamentos e maquinaria import<\dos pela indústria).
Alguns autore falam mesmo de -hipertrofia do objectivo de
industrialização no Brasil., de cWlidireccionalidade da política de
desenvolvimento industrial., traduzindo a ideia de um certo exagero
volootarista da política adoptada (C. L ESSA, p. 482).
A erdade - deve dizer- e - é que o Brasil experimentou, ao
longo dos anos cinquenta, um importante desenvolvimento industrial,
especialmente nos sectores de implantação das multinacionais e nos
confiados à acção do Estado. Com efeito, para 1949 = 100, o índice
da produção industrial nas indústrias transformadoras passou de 80,3
em 1947 para 166,4 em 1955, 212,7 em 1958 e 271,8 em 1960
(com taxas de crescimento particularmente elevadas nos sectores químico, metalúrgico, electricidade e comunicações, trans-
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na substituição de importações de bens de consumo duradouros (autom6veis, electro-domésticos, etc.) c de bens
intermédios (siderurgia, alumínio, combustíveis líquidos,
celulose e pasta para papel, etc.) (33).
portes, etc., taxas bastante mais elevadas do que as registadas nas
indústrias produtoras de bens de consumo corrente, como os têxteis,
produtos alimentares, bebidas, etc.), ao mesmo tempo que a percentagem das indústrias transformadoras no conjunto do rendimento
nacional passou de 20% para 30% entre 1950 e 1959, evolução muito
rápida, se tivermos em conta que, nos Estados Unidos, a indústria
transformadora passou de 10% para 21 % do RN no período de
sessenta anos compreendido entre 1829 e 1889 (cfr. W. BARR, [1], 95
e A. PINTO, [3]. 66, nota 7). Para o período 1956-61, C. FURTADO
refere uma taxa média anual de crescimento da produção industrial
de 11% (cfr. [6]. pp. 32-33) .
Indo um pouco mais longe na análise da estrutura industrial
brasileira, a evolução verificada, ao longo do período em referência,
pode sistematizar-se nestas cifras elaboradas a partir de dados colhidos
em M. · Conceição TAVARES, [1], p. 92, e referentes à percentagem
da produção das illd,ístrias tradiciouais (alimentos, têxtil, vestuário,
madeira, tabaco, etc.), das iudlÍstrias illtermédias (minerais não metálicos,
papel, cartão, borracha) e das i/ldrístrias dirl8",icas (mecânica, metalurg;a,
material eléctrico, material de transporte, química) no conjunto da produção da indústria transformadora:
indo tradicionais
1949
1958
1961
I

70%
52%
49%
I

indo intermédias

I

8%
10%
10%

indo dinâmicas

I

22%
38%
41%

I

(33) Trata-se de indústrias com elevada intensidade de capital e
com baixa rentabilidade em termos capitalistas, que exigem grandes
somas de capital, bem como a sua imobilização por longos períodos,
razões que explicam o peso dos investimentos públicos nestes sectores
em muitos países capitalistas (são sectores não atraentes para o capital
privado). No caso concreto do Brasil, estes investimentos serviram
de apoio à expansão das indústrias de material de transporte, indústria
automobilística e de material eléctrico, que constituiram os sectores
dominantes do processo de acumulação do capital no sector privado,
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Em c nsequência de tal política, verifica-se um
aument substancial das entradas líquidas de capitais destinado a investimentos directos (em milhões de dólares:
1955 = 43; 1956 = 89; 1957 = 143; 1958 = 110; 1959 =
= 124; 1960 = 99; 1961 = 108), embora os empréstimos
tenham constituíd , durante este período, a grande fonte
de fmanciamento cm divisas por parte do governo brasileiro, representando 84,1 % d capital estrangeiro entrado
no Brasil (em milhões de dólares: 1955 = 145; 1956 =
248; 1957 = 307; 195 = 626; 1959 = 589; 1960 = 763;
1961 = 874) (34) .
3 - Um elemento indispensável para compreender
como é que o 'desenvolvimentismo' sobreviveu no Brasil
ao suicídio de Vargas (que dir-se-ia simbolizar o seu fim
trágico) é, pois, a presença do capital estrangeiro, atravé
da entrada líquida de capitais, mas, essencialmente, mediante
a importação de tecnologia.
F. OlIVEIRA refere que o aforro externo não foi
nunca além de 5% do aforro total que se verificou no
Brasil no período correspondente ao Plal10 de Metas, o que
dá uma ideia da grandeza efectiva das entradas líquidas de
capitais (35). De todo o modo, as entradas de capital
sob o controlo do grande capital internacional, e tiveram igualmente
fortes efeitos dinamizadores sobre a metalurgia, indústria mecânica e
de materiais de construção. Para uma exposição dos objectivos do
P/alio de Metas (apresentado sob o elucidativo s/ogall «cinquenta anos
de desenvolvimento no cinco anos do governo Kubitschekt) , cfr.
CEPAL, [2]. pp. 159 ss; para uma leitura crítica do Plallo de Metas e do
seu significado no processo de desenvolvimento do capitalismo no
Brasil, cfr. F. OI.IV1!1RA, pp. 445-462.
(34) Cfr. CEPA L, [2] , p. 173 e R . KMnL, p. 213.
(35) Cfr. F. OLIVEIRA, p. 446. As estatísticas mostram que, no
período 1947-1963, o i/lvestimento bruto total, o afO"O i/ltemo bruto e
o afluxo de capital estrallgeiro representaram, em d6lares constantes de 1953,

133

estrangeiro têm representado uma percentagem considerável das entradas totais de divisas no Brasil. Se no
período de 1948-1952 as entradas de capital representaram
as seguintes percentagens do PNB no mesmo período (dr. R . KAHn.,
p. 130):
Ano

IInvest. Aforro Afluxo
lnvest. Aforro Afluxo
Bruto interno capto est. Ano Bruto interno capto est.

---1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955

16,5
15,7
15,2
15,7
18,1
18,9
14,8
16,0
15,0
I

--

15,3
15,5
13,8
15,9
15,0
16,2
14,4
16,8
16,6

1,1
0,1
0,7
-0,7
2,5
3,1
-0,1
1,0
0,1

1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963

13,8
16,9
15,6
18,1
15,9
15,8
15,7
14,0
I

13,7
18,0
15,0
19,5
15,2
16,7
16,3
14,6

1,2
1,2
1,1
1,4
2,1
1,0
1,5
0,6

I

Destes dados deduz-se que, entre 1956 e 1960, o aforro externo representou um aforro negativo de -0,7% do aforro interno em 1956,
tendo significado uma ajuda suplementar nos anos seguintes correspondente a 6,6% (1957), 7,3% (1958), 7,1% (1959) e 13,8% (1960)
do aforro interno. Relativamente ao aforro total, as entradas de capital
estrangeiro representaram 6,2% em 1957, 6,8% em 1958, 6,6% em 1959
e 12,1% em 1960.
Por outro lado, a partir de dados fornecidos por R . KAmL, p. 213,
quanto às entradas de divisas no Brasil (investimentos directos + empréstimos) e às saídas para o estrangeiro a título de lucros, juros e amortizações, chega-se à conclusão de que, para o período de 1947 a 1953,
se verifica, em favor do Brasil, um saldo positivo médio anual
de 60 milhões de dólares (com saldos negativos em 1948, 1949
e 1950) e de que esse saldo positivo médio anual foi de 165 milhões de
dólares no período de 1954 a 1961 (com saldo negativo apenas em 1955 e
com saldos posi tivos superiores à média nos anos 1958-1961), tendo
sido positivo ainda o saldo de 1962 (mas apenas em 16 milhões de
dólares), mas sendo já negativo em 1963 (-135 milhões de dólares,
especialmente devido ao peso dos juros e amortizações pagos ao estrangeiro) , perfazendo, para o conjunto do período 1947-1963, um saldo
positivo médio anual de 94,2 milhões de dólares.
Se tivermos apenas em conta, porém, as entradas líquidas de capitais destinados a investimentos directos, verifica-se que elas não foram
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apenas 3,2~o das entradas totais de divi as, essa percentagem
ubiu para 14<jo em 1953-1957 e para 29% em 1958-1962,
tendo subido ba tante mais no anos seguintes (22,2%
em 1963-1967; 40,2% m 1968-1972 e 44,8% em 1973-1976) (36), o que ignifica um progressivo agravamento
da dependência do proces o de acumulação do capital
relativamente à entrada de capitais e trangeiros (37).
Por outro lado, como P. I. SINGER põe em relevo (38)
e como resulta claramente dos dados constantes do

além de 926 milhões de dólares entre 1947 e 1963, com valores médios
anuais de 14 milhões de dólares entre 1947 e 1953 (os quais provocaram
uma saída média anual, a titulo de lucros, de -47 milhõe de dólares)
e de 91 milhões de dólare entre 1954 e 1961 (os quais deram origem
a uma aída média anual, a título de lucros, de -34 milhões de
d6Iares), mas com valores abaixo desta média em 1962 e 1963 (71 e
31 milhões de dólare , respectivamente), os quais deram origem à saída
de lucros (não e contam os lucros reinve tidos e a 'fugas' através do
jogo da subfacturação e sobrefacturação e de outros expedientes) no
montante de 620 milhões de dólares. Isto é: o Brasil recebeu anualmente,
durante o período em análise, 54,4 milhões de dólares do estrangeiro
para investimentos directos e pagou de lucros ao estrangeiro cerca
de 36,4 milhões de dólares por ano.
É claro que o que em regra é considerado como il/vestilllento estral/geiro tem um peso maior nas economias dos países subdesenvolvidos
do que o que resulta da contribuição efectiva de capitais vindos do
estrangeiro. Mas isto deriva do facto de muitos desses investimentos estrangeiros serem financiados com capitais obtidos nos países onde as empresas
multinacionais se instalam. A. FERRER afirma, por exemplo ([1].
p. 306), que, no período 1960-1964, os fundos obtidos nos países de
destino através do crédito e do autofinanciamento representaram 95%
dos fundos investidos pelas empresas dos EUA na América Latina,
lirnitando-se a 5% do total dos investimentos das multinacionais o
montante obtido através de transferências liquidas de fundos a partir
dos Estados Unidos. E e . V AITSOS apurou que em 1968, num total
de 959 milhões de dólares utilizados no financiamento de empresas
industriais dos EUA na América Latina, apenas 12,5% provinham dos
Estados Unidos (cfr. C. VAITSOS, [2], p. 380).
(36) efr. R . WEISSKOFF, [2], pp. 378-381.
(37) efr. P. I. SINGER, [1], p. 75.
(38) efr. [IJ , pp. 74-75. efr. também R. KMm., pp. 212-215.
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quadro 23 do estudo da CEPAL já referido (39), os capitais
estrangeiros afluem ao Brasil muito mais sob a forma
de empréstimos e financiamentos do que sob a forma de
investimentos directos. Neste capítulo, de resto, e à semalhança do que se verifica no conjunto da América
Latina (40), deve destacar-se a presença do capital americano, embora sejam de realçar também os capitais britânicos, holandeses, franceses , japoneses e da RFA. Só que,
a partir de dados da CEPAL (41), pode concluir-se que,
no período de 1955 a 1961 , os investimentos americanos no
Brasil representaram 46,5% de todo o investimento estrangeiro e que os capitais americanos contribuiram em 38,9%
para o financiamento de projectos específicos feito por
capitais estrangeiros (42).
Quanto à penetração da tecnologia estrangeira através
das multinacionais, é importante salientar que os empresários brasileiros sempre preferiram associar-se ao capital
estrangeiro para obter a tecnologia de que careciam.
O Estado, por seu lado, nunca definiu uma política científica
e tecnológica, nas universidades ou fora delas, tendo em

(39) Cfr. CEPAL, [2]. p. 177.
(40) Com efeito, nos frns dos anos cinquenta e irúcio da década
de sessenta, a participação dos investimentos directos dos EUA na
América Latina superava amplamente a do resto do mundo industrializado (para mais pormenores, cfr. C. VAITSOS, [1]. p. 145. Cfr.
também A. Avelãs NUNES, pp. 67-70, nota 93) .
(41) Cfr. CEPAL, [2]. p. 177.
(42) F. OLIVEIRA, p. 446, salienta, porém, a quase ausência, durante
o período do P/alio de Metas, do capital multinacional de origem
norte-americana em indústrias tão importantes como a sidcrurgia,
a construção naval e a indústria automóvel, porventura - arrisca
F. OLIVEIRA - porquc certos circulos do capitalismo americano continuavam a configurar para o Brasil um papel de produtor de bens
primários de exportação, dentro do modelo tradicional de divisão
internacional capitalista do trabalho.
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vista as necessidades d correntes da acumulação do capital
e do desenvolvimento econ6mico num país como o Brasil
e nunca pautou a sua presença e actuação no processo de
acumulação capitalista no sentido de intervir como intermediário, na aquisição de tecnologia, entre o 'capitalismo
nacional' e as multinacionais. Antes agiu (por alturas do
Plallo de Metas como depois de 1964) no sentido de
facilitar a entrada no país das empresas estrangeiras e da
sua tecnologia, empresas às quais se associam por vezes
quer o Estado quer o grande capital brasileiro. E nisto vai
uma grande diferença quando se compara o processo brasileiro com o que se passou no Japão (que por vezes se
pretende apresentar como termo de comparação com o
Brasil actual) durante o seu período áureo de acumulação
capitalista (43).
A presença do capital estrangeiro na economia brasileira é uma presença que importa qualificar, uma vez
que, a partir de meados dos anos cinquenta, se começa a
tomar clara a tendência de o capital estrangeiro se
implantar no Brasil de modo a reservar para si o controlo
do novo sector dinâmico da economia brasileira (44), concen-

(43) Cfr. F. OLJVllDlA, pp. 446-450. Para mais desenvolvimentos
sobre as diferenças entre o 'milagre brasileiro' e o 'milagre japonês'
do após-guerra, cfr. M.I Conceição TAVARES, [3]. pp. 255 ss.
(44) Um estudo sobre 500 grandes empresas da indústria transformadora mostra que, no Brasil, no final da década de sessenta,
112 daquelas empresas eram subsidiárias de empresas multinacionais
e que a elas correspondiam 37% dos activos totais das 500 empresas
estudadas (cfr. C. VAITSOS , [1], p. 137). No âmbito da América
Latina, as empresas multinacionais - na sua maioria conglomerados
norte-americanos - controlavam, em meados dos anos sessenta, 50%
a 75% das indústrias di"O",icas, apresentando uma taxa de crescimento
muito mais elevada que a taxa de crescimento da economia dos
países de acolhimento e mais elevada mesmo que a taxa média de
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trando os seus investimentos nas indústrias estratégicas
produtoras de bens intermédios e de bens de consumo
duradouros (exactamente aquelas a que o plano de Metas
dava prioridade), marcando o 'estilo de desenvolvimento'
(naturalmente ao sabor dos seus interesses), impondo as
suas escolhas em matéria de tecnologia, de estruturas
produtivas e de estrutura da procura (e, reflexamente,
a própria estrutura da distribuição dos rendimentos, altamente regressiva, como convém a empresas orientadas
para a produção de bens s6 acessíveis, em países como
o Brasil, à pequena franja de ricos), reservando às empresas
'nacionais' a posição secundária que lhes advém de ficarem
confinadas aos sectores voltados para os bens de consumo
corrente (onde os fluxos tecno16gicos e o lançamento de
novos produtos pouco contam), e ditando (directa ou
indirectamente) a política económica do Estado.
Com efeito, a presença do Estado como elemento
da política econ6mica global é outro factor importante
para caracterizar o período da hist6ria econ6mica brasileira
a que estamos a referir-nos. Quer através da política
cambial e do controlo das importações, quer mediante o
controlo do capital fmanceiro, pode dizer-se que, ao
menos a partir de 1953, «o governo foi a força central por
trás da industrialização»: os empréstimos públicos, especialmente através do BNDE, foram aumentando sempre e,

crescimento do sector industrial desses países (cfr. C. FURTADO, [10],
p. 22), como o demonstram estudos feitos relativamente à Argentina:
entre 1961 e 1966, as empresas industriais de propriedade norte-americana aumentaram as suas vendas no mercado argentino a um
ritmo cinco vezes superior ao do aumento do produto industrial
(aquelas aumentaram 66% e este aumentou apenas 13%. efr. R. F.
DAVIS, p. 180 e A. FBRRBR, [1], p. 313).

13

até 1959 o seu montante igual u o t tal do in e timentos
cm capital fix l1a indústria; p r utr lado, por v lta
de 1962 s n
investimentos d governo em capital
fL~o ultrapas a am os d
ect r privado (45).
A verdade é que as exjgência da acumulação capitausta obrigavam, por um lad , a enormes investimentos
do E cad 1ll infra-estruturas (especialmente em estrada
energia, combusúv is líquid e iderurgia pesada) e, por
outro lad , à transferência de recurso do Departamento II
da conomia para o Departament I c para o sector
xportador (que, fornecendo divisas para cobrir importaç-es de equipamentos potenciava a produção do Departamento I), acrificando a produção de bens de consumo
intern em fa or d incremento da acumulação do
capital (4(\) .
Perante a prática impossibilidade de fazer diminuir o
consumo dos capitalistas e das classes possidentes em
gelaI e até de outras camadas ociais de rendimentos
elevados (cujo con umo era necessário para absorver os
bens de consumo duradouros que então começavam a produzir-se na Brasil) (47), restava a alternativa de fazer dimi-

(45) C&. D . HUDDLl!, [4], p. 49. E. GUDIN salienta (p. 104)
o facto de as despesas do governo representarem em 1960 34,4%
do PNB (percentagem igualada apenas pela Suíça e só ultrapassada
pela Holanda, com 36,1%).
(46) Saliente-se que os investimentos públicos em capital fixo
duplicaram entre 1955 e 1965 (cfr. A. FERNANDES, [1], p. 147) e que o
ector público representava no Brasil, em 1960, mais de 50% da
formação bruta do capital fixo (cfr. N . H. LEFF, [2], p. 496) .
(47) A prioridade atribuída no Brasil à produção interna de bens de
consumo duradouros a partir dos anos cinquenta pode colher-se da leitura
dos índices de evolução do quantulII das importações de betls de COIISlIIIIO
d'lradouros em comparação com a importação de bens de con5111110
"ão-duradouros. Tomando 1948 como ano base (= 100), eis os índices
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nUlr o consumo das ela ses trabalhadoras urbanas. Só
que estas constituíam a base do eleitorado brasileiro (as
massas rurais, analfabetas, não podiam votar, e viviam
até 1961, segundo estimativa da CEPA L, em dólares constantes
(cfr. M.' Conceição TAVARES, [1] , p. 81):

- -

--

Bens
Bens
Bens
Bens
Ano de consumo de cons umo
Ano de consumo de consumo
duradouros não durad ouros
duradouros não duradouros

I

- - - --

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954

100
81,6
68,5
164,4
101,0
21,7
23,8

I

I
I

100
102,0
112,6
164, 7
162,1
113,1
131 ,4

1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961

I

- - - - --

7,7
7,8
12,5
14,5
25,2
16,4
9,2

120,8
121,0
115,3
82,0
82,1
107,3
117,9

-

Estes dados são confirmados num estudo mais recente de R.
WBISSKOFF, que aponta a seguinte evolução do índice da quantidade
das importações e das percentagens das importações no conjunto das
importações totais, em médias quinquenais, para os bens de consumo
duradouros e bens de consumo não duradouros, considerando, para
as quantidades importadas, 1948 = 100 (cfr. [2]. pp. 394-397):

Bens de
consumo
duradouros

Bens de
consumo
não douradouros

1948-52

1953-57

1958-62

índice das quantidades importadas

109,9

26,1

21 ,8

% destas importo
nas importo totais

7,9

índice das quantidades importadas

128,3

120,1

% destas importo
nas importo totais

7,1

7,1

I

2,0

1,5

I

I

I

104,4 I
I
5,6

I

A mesma conclusão pode extrair-se da análise da evolução da
parte das importações de bens de consumo duradouros no conjunto
da oferta destes bens no mercado brasileiro {produção interna + impor-

I
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basicamente cm moldes de econ011Úa de autoconsumo)
e nã era politicamente conveniente impor uma política
de congelamento de alário.
inflação apareceu como o meio capaz de alcançar
o objectivos da cumulaçã à cu ta d s trabalhadores,
em necessidade de medidas que aberta c frontalmente
process inflaatacassem
eu poder d compra (48).
cionista foi e oluindo, entretant ,a tc1xas superiorc a 10%,
ultrapassand mesmo em alguns anos os 20%, para atingir
valores con iderávei nos últimos tempos do governo
Kubitschek: 27,2% em 1959 c 25,2% em 1960 (49).
tações}. Eis a evolução, entre 1949 e 1964 (cfr. D. CHYDLOWSKY,
p. 271 e A. FISHLOW, [2] , p. 34 ): 1949 = 60,1%; 1955 = 10,0%;
1959 = 6,3%; 1964 = 1,6%.
No que se refere aos bens de consumo duradouros, parece, pois,
ter-se verificado não só uma substituição absoluta ou visível como uma
substituiçiio relativa das importações (cfr. supra, nota 25).
(4) Na erdade, o Plano de Metas, que apontava para um montante
global de investimentos, para o período de 1957-1961, de 355,8 milhares
de mjlh-es de cruzeiros (com 2.318,5 milh-es de dólares de bens e
erviços importados), não previa qualquer esquema estruturado de
redução do consumo em favor do investimento, antes trazia implícito
um programa de fmanciamento pela inflação, que obteve o ap lauso d
ector empresarial (cfr. CEPAL, [2], pp. 161 /62).
(49) Cfr. supra, nota 24. Não é este o momento oportuno
para se analisar o modo como a inflação actuou na economia brasileira nos anos cinquenta, mas parece fora de dúvida que ela propiciou crédito abundante a taxas de juro negativas e transformou
em autênticas doações os financiamentos concedidos pelo BNDE,
actuando como um poderoso instrumento de concentração do
capital, em benefício ~as grandes empresas internacionais e dos
seus homens no Brasil (cfr. C. FURTADO, f6], p. 25) . . Só graças à
teOlologia trazida pelas multinacionais (acul/lulação préllia de utilização
imediata no processo produtivo) e à acumulação financiada pelo aforro
forçado imposto aos trabalhadores pela via da inflação poderá compreender-se que, apesar da relativa adversidade das condições internacionais, o coeficiente de investimento (relação entre a formação de
capital e o PNB) tenha aumentado 22% no período de cinco anos
do Plano de Metas, em comparação com o quinquénio anterior
(Cfr. F. OLIVEIRA, p. 446).
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A partir de 1949, s salários nominais não acompanharam, muitas vezes,
aumento do custo de vida (50)
c s salários reai ficaram muito aquém do aumento
da pr dutividade, representando esta diferença um agravamento da taxa de expl raçã dos trabalhadores, que assim
se viram obrigados a [manciar a acumulação capitalista (51).
Os défices orçamentais resultantes do elevado volume
de despesas públicas necessárias à realização do plano de
Metas iam sendo cobertos mediante o recurso à emissão
de moeda; os défices externos eram financiados através
do progressivo endividamente do Brasil no estrangeiro.
Em 1958, os Estados Unidos condicionaram a concessão
de um novo empréstimo de trezentos milhões de dólares
à celebração de um acordo com o Fundo Monetário
Internacional acerca de um 'programa de estabilizaçãe'
para o Blasil. Só que os meios 'nacionalistas' recusaram-se
a aceitar as restrições ao crédito, que provocariam forte
recessão no sector privado, e o governo não se dispôs
a ver comprometido o seu Plano de Metas, o que aconteceria se fossem reduzidas drasticamente as despesas públicas,
como pretendia o FMI. Juscelino rompeu as negociações
com o Fundo e recorreu a empréstimos privados, a curto
prazo e a juros elevados (52) .
A pressão da dívida externa levou Jânio Quadros

(eleito Presidente em 1960) a tentar negociações com o
(51) A salário mir.i.no real no Rio de Janeiro baixou, nomeadamente a partir de 1956. Eis os dados Oaneiroj1952 = 100): Agostoj
j 1956 = 142; Janeiro/1959 = 136; Novembrojl960 = 121; Outubroj
j1961 = 129; Janeiroj1963 = 120 (efr. CEPAL, [2], p. 202).
(51) Cfr. supra, nota 4, p. 103.
('2) No qui 1quénio 1957-1961 o fmaneiamentos priv~ d :>s representaram 78,3% de todos os frnaneiamentos externos obtidos pelo
Brasil: 1 404 milhões de dólares, num total de 1 793 milhões de
d61ares (cfr. CEPAL, [2] , p. 176; efr. também supra, nota 22).
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FMI e com
cred res exte1l10S d Brasil. Embora com
a op i ã do Vi e-Pre idente João Goulart, Jânio aboliu
i tema do «leil ament das divi as» e acabou por definir
uma política cambial do agrado do FMI, na base de duas
t:Lxa de câmbi apenas: uma taxa preferencial, que representava na prática uma desvalorização do cruzeir de cerca
de 50% (para as importações essenciais e as transacções
t m invi íveis) c uma taxa resultante do mercado livre,
para toda as demai transacções. Em Julho de 1961 foi
abolida a taxa preferencial, passando a realizar-se todas
as operações de comércio externo à taxa de câmbio do
mercado livre (53) .
Esta 'política de verdade' em matéria de taxas de
câmbio permitiu a governo de Quadros, graças à 'compreensão' do FMI, adiar o pagamento de algumas
dívidas e obter novos créditos, mas agravou as dificuldades de financiamento do sector público, que retirava do «leiloamento das divisas» uma receita equivalente
a cerca de um terço de todas as receitas fiscais. A perda
dessa fonte de financiamento (que se traduziu, em termos
reais, numa quebra de 15% nas receitas federais totais)
obrigou à ledução dos investimentos públicos (a sua
parte no investimento total passou de 27,1 % em 1960
para 23,3% em 1963) e ao agravamento inflacionário do
défice do orçamento corrente (de 0,7% do PIB, em média,
de 1956 a 1960, representa cerca de 4% do PIB no período
1961-1964), já sobrecarregado com os pesados encargos
financeiros (cerca de 2% do PNB) derivados da compra
do excedentes do café, resultantes de colheitas excepcionais
em 1959 e 1961 (54).

(53)
(54)

efr. eh. PAYBR. p. 163.
efr. eEPAL,[2]. p. 183 e [3], p. 305; C. FURTADO, [6] , p. 32.
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4 - Mas Jânio Quadros (que foi a última esperança
de Washington de pôr em prática no Brasil os programas
de estabilização do FMI no quadro da democracia política)
não conseguiu sair das dificuldades, e a sua renúncia,
em 1961, era a confissão pública de uma crise grave.
A crise política - que desembocou no golpe militar
de 1964 - tinha como pano de fWldo uma crise social
e uma crise económica (crise económica que se prolongou
até 1967, apesar da terapêutica imposta em 1964). De 1961
a 1963, a taxa de inflação passou de 33% (1961) para 52%
(1962) e 70% (1963), enquanto que a taxa de crescimento
do PNB baixava de cerca de 7% em 1960/61 para 5,4%
(1962) e cerca de 1,4% em 1963 (55). A depressão parece,
aliás, assentar na quebra da expansão industrial, cujo
ritmo de crescimento baixou de cerca de 10% ao ano
entre 1950 e 1962 para cerca de 3% ao ano, entre 1962
e 1967 (56). Paralelamente, verificam-se sérias dificuldades
em matéria de balança de pagam entos, tendo-se registado
em 1960 um défice de 430 milhões de dólares (antes só
ultrapassado em 1952).
N ão são coincidentes, naturalmente, as explicações que
têm sido tentadas pelos autores para esta crise económica (57).
(55) Cfr. CEPAL, l3], p. 305.
(56) Cfr. BAER /MANESCHl, p . 73.
(57) Cfr. D. HUDDLE, [4j, pp. 50-54, onde se rebatem as teses de
C. FURTADO (relevo à importância da deterioração dos termos de
troca a partir de 1954) e de W. BAER (relevo para os factores de
instabilidade política e social, a partir de 1960), onde se valoriza
a subida dos custos industriais resultante da substituição de importações, a estagnação da produtividade no sector primário, a urbanização
excessiva, a redistribuição do rendimento em favor da agricultura e
dos assalariados (reduzindo os recursos disponíveis para a indústria),
e onde se põem em relevo os erros da estratégia de indu trialização
reforçada em 1957-1958, a qual, ao dar prioridade à indústria automóvel,
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Pri ilegiam uns factores de ordem e trutural, derivados da
anális do pr6pri process de i/ldustrialização por substituição de importações (I I). Com eD it , a ideia de que a
ISI tinha esgotado a suas possibilidades de desenvolvimento
paí e da América Latina foi, por essa
na maioria d
altura, uma tese muito corrent entre os economista
latino-americano, cm especial
ligados à Comissão
Económica para a América Latina (CEPAL) (58).
Desencantados com a te e ' ptimista' do início do
anos cinquenta - egundo a qual a indu ttialização (pela
via da substituiçã de importaç- es) pr duziri por si s6
uma procura cre cente que alimentaria a continuidade do
ritmo inicial d processo de cresciment económico por
ela gerado -, muito autores e a pr pria CEP AL proclamavam, no iníci d s anos sessenta, que a ISI chegara
ao fim, por vcze com base no argumento simplista de
que já não havia nms importações pala substituir (59),

concentrou nesta grande parte da procura interna, criando situações
graves de capacidade ociosa em vários outros sectores. Segundo
D. HUDDLE, ta estagnação depois de 1962 e o crescente desemprego
e subdesemprego poderiam ter sido evitados, tivesse a politica se
concentrado na remoção dos desincentivo no sector agrícola e no de
exportação, mantendo o apoio dado anteriormente a um amplo spectrum
de indústrias de manufacturas. (pp. 53-54).
(5) Não podendo analisar aqui, com a extensão e a profundidade necessária, as teses estagnacionistas, limitamo-nos a referir
alguns dos principais estudos onde são expostas e teorizadas as suas
concepções: R. PREBI CH, [2J; C. FURTADO, [3J e [5J ; FURTADO I
/MA EScm; A. O. HIR CliMA , [2J; M. · Conceição TAVARES, [1]
(estudo que é hoje um texto clássico sobre a IS!) ; TAVARES/SERRA;
]. SERRA, [2]; A. FI HLOW, 12J, pp. 348 ss.; BAER/MANEScm; D. Fmx, [lJ ;
A. FOXLEY, [lJ; A. PINTO, [7J. Para uma crítica às teses estagnacionistas,
cfr. também P. SALAMA, [1] e F. OUVElRA.
(59) Esta é a tese da CEPAL, [3], p . 151: «são cada vez mais
fracas no futuro as suas possibilidades [da substituição de importações]
de continuar a ser um dos principais impulsos do desenvolvimento
industrial. ( .. .), já que «a região no seu conjunto tem agora um
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mas, em regra, a partir da ideia de que a IS I, não tendo
sido acompanhada de mudanças estruturais, acabara por
criar uma capacidade produtiva que não encontrava saída
numa procura interna e externa que proporcionasse a
sua plena utilização e condições para o seu desenvolvimento
continuado e auto-susten.tado (60).
Num estudo de 1967 (61), Maria da Conceição TAVARES
aponta ainda um outro factor estrutural da crise necessária
da industrialização brasileira, a partir da consideração da
inflação como fenómeno solidário com o modelo histórico
de desenvolvimento do Brasil. Num primeiro período
(os anos cinquenta), a inflação teria actuado como um
«mecanismo heterodoxo de fmanciamento que, mediante
tensões crescentes, mobiliza e sanciona a acumulação do
capital». Com a perda de velocidade da lSI, uma vez
esgotadas as possibilidades fáceis de investimento nas indústrias dinâmicas, a inflação teria permitido pl0longar a
ampliação da capacidade produtiva, n.a medida em que
garantia às empresas uma taxa de lucro artificial e em
parte ilusória (a taxa de lucro só seria positiva porque a
inflação oferecia uma taxa de juro fortemente ne:gativa).
Só que, desaparecidas as condições que permitiram a ilusão
coeficiente de importações excepcionalmente baixo, ligeiramente superior a 8%, que dificilmente se poderia reduzir mais •.
Esta é também a tese que ressalta da análise de D. HUDDLE, [4],
o qual considera só existirem, em 1963, possibilidades de substituição
de importações (e mesmo a,sim em menor escala do que a substituição efectivamente verificada entre 1953 e 1963) nos sectores de
produtos químicos, petróleo, carvão, metais, maquinaria e equipamentos
de transporte, uma vez que, em geral, segundo D. HUDDLE, co Brasil
já possui um dos coeticientes de importação mais baixos do mundo.
(p. 46).
(6D) Cfr. M.' Conceição TAVARES, [1], pp. 103-152.
(61) Cfr. M. ' Conceição TAVARES, [2], pp. 127-152.
10 - Bol.tim d. Ci!ncias Ecoa6micas - Vol. XXJI
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monetária e
lucro flctíci s, a taxa de lucro e
lucros gl bai das empresas entraram em declínio - é
crise (62).
Cei o FURTADO (6.3), analisand o estilo de desenvolvimento que caracterizou o processo da ISI no Brasil,
(62)
Na raiz da crise - escreve M.· concelçao TAVAlUlS, [2].
p. 150 - cencontra-s a incapacidade do sistema de manter a taxa
de lucro a um nivel de procura efectiva urbana praticamente estagnadot.
S. MORLEY demonstra, porém ([1]. pp. 194-196), que a parte dos lucros
no valor das vendas industriais aumentou de 1962 a 1965 (t 962-32,9%;
1963 - 36%; 1964 - 36,5%; 1965 - 36,7%), o mesmo se verificando
com a massa global dos lucros (a preços constantes de 1953, os lucros
industriais passaram de 1334 biliões de cruzeiros em 1962 para 146,6
em 1963, 1597 em 1964 e 155,9 em 1965), o que parece não legitimar
a tese que atribui a estagnação à quebra da procura e à baixa da
taxa de lucro, conclusão que não é posta em causa pela ponderação
razoável dos lucros ilusórios próprios dos períodos inflacionistas, a que
certos autores (cfr. il/fra, nota 97) tendem a atribuir grande importância
na explicação da crise.
Esta hipótese de projit-push il/f1atiol/ ustentada por S. MORLEY
(o qual explica a per istência da inflação, durante os períodos de
escassez de crédito e de estagnação da economia, como consequência
da politica de preços das empresas, com vista à obtenção de capital de
exploração, difícil de obter através do crédito exactamente em virtude
da politica re tritiva adoptada) é posta em causa por J. P. WOCART,
[2]. pp. 526-529, especialmente no período 1964-1967 (durante o qual
os lucros liquidos das empresas industriais teriam baixado cerca de 50%,
tendo- e canalizado para a amortização do capital fiXO - descurada
em 1962 e 1963 - o ganhos resultantes dos aumentos dos preços),
já que os dados de J. P. WOCART confLrlnam a subida dos lucros
entre 1960 e 1964 (1960 = 100; 1961 = 115; 1962 = 131; 1963 = 125;
1964 = 143). A verdade é que, graça à facilidade concedidas pelo
governo militar, as reservas para depreciação do capital fixo triplicaram,
em termos reais, nos quatro anos que se seguiram a 1964, mas . MORLEY
considera que tal comportamento distorce o igniflcado económico do
lucros e retere um estudo de C. L. LANCO 1 onde se demonstra que,
mesmo considerando os lucros líquidos (lucros brutos menos um montante adequado para depreciação do capital fixo), estes aumentaram, na
indústria transformadora, de 16,2% em 1963 para 18,8% em 1966
(cfr. [2]. p. 533).
(63) C. FURTADO, [6]. pp. 27-33 e 48-49.
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conclui que ele não se desenrolou - em consequência do
modo como se processa a transferência de tecnologia a
partir das grandes metr6poles capitalistas para os países
subdesenvolvidos - como nos casos de revolução industrial
dos países que hoje apresentam alto nível de vida, através
de um processo de diversificação, mediante a introdução
de novos produtos, e de difusão destes produtos pela grande
massa dos consumidores, o que exige a distribuição generalizada dos frutos do progresso técnico e das economias
de escala.
Graças à posição dominante: das empresas multinacionais nos sectores dinâmicos da indústria e à actuação
conforme das classes dirigentes nacionais e do aparellio
de Estado, a ISI traduziu-se no Brasil na adopção de
eStruturas de produção, de tecnologia e de padrões de
consumo que exigiram a concentração dos recursos disponíveis para o investimento num sentido orientado para a
dil'ersificação e sofisticação do consumo de uma escassa
minoria de ricos, em prejuizo do processo de difusão acima
referido, o que exigiu uma acentuada concentração do
rendimento (64 ) e se traduziu no lento crescimento das
indústrias produtoras de bens de consumo corrente e na
existência de grande margem de capacidade (·ciosa nas
indústrias que produzem para a minoria (65) .
Estes seriam, para Celso FURTADO, factores estruturais
que aj udariam a explicar a depressão 1961-1967, uma
(64) Em 1%0, aos 5% mais ricos dos brasileiros cabiam 33,2%
do RN; os 50% mais pobres recebiam apenas 16,6% do RN (cfr.
M. · Conceição TAVARES, [11 p. 111). Ligeiramente diferentes são os
dados que podem ver-se em F. OLIVEIRA, p. 464: o núcleo de 1% mais
rico recebia em 1960 11,7% do RN (mais que os 40% mais
pobres -11,2%0, cabendo 27,3% aos 5% mais ricos e 17,6% à metade
mais pobre da população.
(65)

Cfr. C.

FURTADO,

[3].
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vez que um 'modelo' em que a acumulaçã d capital
reduz a criaçã d empregos nos sectoles dinâmicos (. exige
uma tã {; rte concentração da riqueza acaba por se tornar
ltlcapaz de gerar
fluxo de procura exigido para o seu
normal funcionament .

o

próplÍo FURTADO reconhece, porém, que na e>q>licação da crise entram também factores conjunturais, a que
alguns autore atribuem papel de destaque, qu r sr trate
de factores de ordem política quer de ordem económica.
Os mei s afectos aos futuros governos militares (e o
próprio Progral/la de Acção Eco/l6mica do GOIJemo de Castelo
Branco--P AEG) e os autores mai conservadores (W. BAER,
A. KAFKA , M. H. SIMONSEN, H . S. ELU , V. g.) afirmam
que a crise ec nómica é uma clÍse de investimento (especialmente por parte dos capitais estrangeiros) derivada da
agitação política e social que caracterizara a administração
Goulart, a qual teria dissuadido os investidores (66).
(66) Esta tese é rejeitada por N. H. LBFF [2] , pp. 495-497, com
base em que a formação real de capital aumentou em 1961 e 1962,
embora tenha diminuído (a partir de 1960) o investimento directo
estrangeiro, que representava, aliás, uma pequena parte da FBCF (na
qual o sector público participava em mais de 50%, tendo mantido o
eus projectos de investimento, apesar da cri e política). O próprio
LEFF reconhece, porém (p. 497), que a formação real de capital
fi."'{o baixou 1,3% em 1963 relativamente ao ano anterior (em 1961
aumentara 11% e em 1962 tinha aumentado 9,8%), mas sustenta qUl!
a evolução do investimento parece ter seguido - e não provocadoa quebra do ritmo de crescimel1to do PNB (1960 - 6,7%;
1961 - 7,3%; 1962 - 4,5%; 1963 -1,6%), hipótese que pode ter
algum interes e, se se tiver em conta a grande margem de capacidade
de produção ociosa.
Este mesmo autor orienta-se no sentido de que a interrupção do
processo ascendente do investimento e do crescimento econ6mico se
deve essencialmente à quebra das importações (mais de matérias-primas
e de produtos intermédios do que de equipamentos, já que a formação
do capital fixo s6 dependia das importações, em 1959, em 22%),
em consequência das dificuldades da balança de pagamentos e da
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Põem outros em relevo factores conjunturais de natureza económica. E vêm as secas de 1963/64, que obrigaram
ao racionamento da energia eléctrica na região industrial
Centro-Sul do país, e as geadas e secas desses mesmos
anos, que provocaram baixas consideráveis na produção
agrícola.
Refere-se, por outro lado, que o facto de ser muito
elevada a participação da produção naciopal na formação do capital fixo (67) explicaria que a quebra do
investimento a paltir de 1961/62 repctcutisse internamente com grande vigor, graças aos efeitos do multiplicador
negativo, tanto mais que não se desenvolveu qualquer
política de promoção das exportações (68).
Alega-se também que o governo permitiu em 1962/63
grandes aumentos da procura global, que esbarraram na
incapacidade de resposta da oferta, em virtude do estrangulamento das importações: daí que a subida acelerada da inflação tenha coincidido com a quase estagnação da taxa de
crescimento da economia (69).
R eferem outros (FURTADO, v. g.) as consequências
negativas da reforma cambial de 1961 (70) e as dificuldades do governo na btenção de financiamentos externos.
política adoptada pelos governos, que não conseguiram pôr de pé
uma política, segundo ele indispensável, de fomento das exportações
(pp. 497-501).
A tese de N. H. LBFF é refutada por BABR/MANESCill, p. 75
(a verdade é que a capacidade para importar aumentou de 1963
a 1967, tendo ultrapassado as despesas de importação - as baixas
taxas de crescimento económico é que terão contribuído para reduzir
as importaçõe e não o contrário), e é destruída por BERG MAN /MoRLEY,
pp. 101 /102, o quais deitam por terra a base empírica do trabalho
de LEFF, cuja eriedade põem em causa.
(67) efr. SI/p ra , nota 25 e il/[ra. p. 153 e nota 77.
(68) efr. N. H. LEFF. [2]. pp. 498-499.
(69) efr. SI/pra, nota 66, p. 148.
(70) efr. SI/pra, p. 142.
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Atendend à continuação da crise para além do
golpe militar de 1964, vários autores responsabilizam
a política de e tabilização' levada a cabo, com a contenção das despesas públicas, a restrição do crédito, o arrocho
salarial, a redução da procura global, com os inerentes
efeitos depressivos (71).
Poderá discutir-se - e é discutível- o peso destes
factores na explicação da crise. Mas, ainda que se aceite
a sua influência, eles não podem fazer esquecer a crise
social inerente à descrença no próprio sistema, por parte
de certos grupos e classes sociais.
O período de desenvolvimento industrial desde o fim
da 2." Grande Guerra até 1962 (especialmente nos anos
cinquenta) teve como pano de fundo sócio-político a
aliança populista, de inspiração' nacionalista' e opção' desenvolvimentista' (72), traduzida no compromisso político entre
a burguesia industrial, os cafeicultores e os proprietários
tradicionais das regiões 'atrasadas', e na integração do
operariado e das massas urbanas, através da acção paternalista do Estado sobre o movimento operário (73).
Foi esta 'aliança' que começou a perder eficácia no
início dos anos sessenta, graças, sobretudo, à progressiva
(11) Cfr., entre outros, M.' Conceição TAVARES, [2] , p. 150 e
BABR /MANESCm, p. 76. As estatísticas demonstram que o número
de falências no Estado de São Paulo passa de uma média anual
de 126 entre 1962 e 1965 para 821 em 1966 e 489 em 1967 (cfr.
A. FERNANDES, [2], p. 271).
(12) Para uma caracterização do estado populista e do Ilacionalismo
dese/lvolvime/ltista, no Brasil e na América Latina em geral, cfr.
L. MARTINS, [2], pp. 125-150 e 267-357; E. Gomariz MORAGA, pp. 102-125 e 167-187; A. FE.RRBR.
(13) Sobre a integração dos sindicatos no sistema sócio-político
brasileiro, especialmente no período da ditadura de Vargas, cfr.
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libertação dos trabalhadores urbanos (e até de uma parte das
populações rurais) relativamente ao paternalismo do Estado
populista, numa sociedade marcada por escandalosas desiguald des na distribuição do rendimento (nos planos pessoal,
funcional e regional) e a braços com a massa crescente
das populações urbanas marginais, dada a incapacidade dos
'sectores dinâmicos' para criar empregos em quantidade
suficiente (74).
Com efeito, o intenso movimento migratório para as
cidades acentuou-se durante os anos cinquenta, sem encontrar correspondência na abertura de novas oportunidades
de emprego nas actividades industriais em expansão.
Embora a produção industrial tenha crescido à taxa média
anual de cerca de 9% entre 1950 e 1960 e de 11 % no
período 1956-1961, o número dos empregos industriais
aumentou apenas 2,5% ao ano durante a década de
cinquenta, taxa menor que a taxa de crescimento da
população total (3% ao ano) e bastante menor que a taxa
de crescimento da população urbana no mesmo período
(5.4% ao ano) (75).
(74) Esta é uma das críticas mais frequentes à ISI. Cfr., entre outros,
Conceição TAVARES, [1]. pp. 55/56 e 107 /108; O. SUNKBL, [4],
pp. 18 e 45; A. PINTO, [2], pp. 11-24; C. FURTADO, [6], pp. 7/8 e 42;
FURTADO/MANE CHI; E. L. BACHA [2]; B A.BR/KBRSTBNETZKY, [2], p. 416;
W. TYLBR, [2], p. 4.
(75) Cfr. C. FURTADO, [6]. p. 32; J. SI!RRA, [2], p. 441;
D. HUDDLI!, l4]. p. 36 e [5]. p. 520.
O tipo de tecnologia trazido pelas multinacionais é o factor
que o autore em regra responsabilizam pelos resultados referidos
no texto e que conduziram a que a percentagem da população activa
ocupada na indú tria transformadora e construção tenha baixado de
12,8% em 1950 para 11 ,5% em fms de 1963, apesar do grande
surto de desenvolvimento industrial entretanto verificado (cfr. A. B.
ARAOZ, p. 409). Só em virtude da utilização de uma tecnologia fortemente capilal-i/llensille e explica, por outro Lado, que a quantidade
de trabalho por unidade de produção tenha baixado no Brasil,
M.·
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o alastramento da margillalidade (isto é, do conjunto
de trabalhadores que ganham menos que o salário mínimo
acrescido dos benefício da segurança social) ('ti), do desemprego e subemprego crescente da população urbana era,
pois, terreno favorável ao germinar de problemas sociais
e politicos de vária ordem.
5 - Durante o governo de Goulart, as contradições
do processo de desenvolvimento brasileiro atingiram o
ponto culminante, consequência de mais de uma década
de inflação e endividamento externo, de onde derivava,
por um lado, a pressão das massas urbanas (base de apoio
politico de Goulart) no sentido do desenvolvimento
económico e da melhoria do seu poder de compra e das
suas condições de vida, e, por outro lado, a pressão dos
credores externos no sentido da 'estabilização' e da austeridade.
Entretanto, em 1962 o ritmo de ctescimento abrandou
e os técnicos da CEP AL (imbuídos das concepções estruturalistas) defendiam que a retoma da actividade económica
exigia o alargamento do mercado interno (mediante
alterações na estrutura da repartição do rendimento, em
benefício das camadas mais pobres, e mediante a melhoria
das condições de vida das populações rurais, o que obrigatia
à redistribuição da terra), como forma de permitir a continuação da industrialização substitutiva de importações.
entre 1959 e 1962, 41 % (cfr. E. BACHA/M. MATA , p. 76) e que um
aumento de 10% no produto industrial provoque, em média, um
aumento de apenas 2,8% no emprego industrial, cifra muito baixa
quando comparada com a taxa média de 7,8% encontrada para um
grupo de países semi-industrializados que integra a Argentina, Espanha,
Grécia, Itália, Irlanda, México e Portugal (cfr. E. L. BACHA, [2],
p. 69).
(76) Cfr. E. L. BACHA, [2], p. 64.
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Estes eram, de certo modo, os objectivos do plano
Trienal apresentado cm 1963 por Celso FURTADO e Santiago
DANTAS (ministros do Planeamento e das Finanças, respectivamente).
Talvez porque o auxílio externo vinha sendo negado
aos governos brasileiros e porque as respostas obtidas pelo
governo Goulart - especialmente por parte das autoridades americanas e das instituições internacionais por elas
controladas - não fossem de molde a fazer esperar qualquer apoio em matéria de meios de pagamento internacionais, o Plano Trienal realçava, com algum optimismo,
que «o processo de formação de capital depende principalmente da nossa própria produção de equipamento, [pelo
que] o desenvolvimento da economia brasileira passou
a depender da sua própria dinâmica interna. Assim sendo,
por mais importantes que possam ser os factores externos,
a taxa de crescimento é determinada principalmente (.. .)
pelas condições internas do mercado» (77). Assim se preparava o terreno para a política definida: refrear a inflação
e assegurar elevadas taxas de crescimento, com base numa
reforma agrária (78) e numa reforma fiscal (ao mesmo
(77) Esta perspectiva é retomada mais tarde por C. FURTADO
([6], p. 33): . No itúcio dos anos 60, o Brasil transformara-se num
país industrializado, ainda que permanecesse notoriamente subdesenvolvido. A oferta de produtos industriais fmais e de seus insumos
principais de origem industrial originava-se em nove décimas partes
na produção intema, e o próprio processo de formação de capital
fixo já não dependia da importação de equipamentos em forma
muito distinta do que hoje ocorre em outros países considerados
industrializados.. Sobre esta questão, cfr. SI/pra, nota 25.
(78) Não faltaram, naturalmente, os autore que defendiam não
haver justificação ' técnica' para a realização de uma reforma agrária
no Brasil, uma vez que não poderia atribuir-se ao sector agrícola a
responsabilidade pela estagnação económica e pela inilação, já que a
produção agrícola destinada ao mercado intemo aumentara 7,4%
em 1961, 7,2% em 1962 e 3,9% em 1963, tendo aumentado também
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tempo que - para agradar ao FMI e aos credores externos - se desvalorizava o cruzeiro, se b liam todas as
a produção de :Ullnento : 4,4% em 1961 , 5,6% em 1962 e 4,8%
em 1963 (cfr. N. H. LIiFF, [2], p. 497).
. FURTADO reconhece, aliás
([6], pp. 111 s.), que a tese de que o de envolvimento é posslvel
em a transformação da agricultura tem a ua origem no optimismo
com que o primeiro estudos da EPAL encaravam a industrialização,
tida como remédio para todos o males d 'subdesenvolvimento'.
Partindo do prinápio de que a agricultura 6 pode expandir-se
- dada a baixa e1asticidade-rendimento do produto agrícolas - se a
economia como um todo cr cer a luna taxa superior à taxa de
crescimento da pr6pria agricultura, entendia-se que, para cumprir
eu papel no processo de de envolvimento, bastava à agricultura
responder atisfatoriamente à procura de produtos agrícolas originada
no outros sectores da economia.
O autores ligados ao pensamento e truturalista latino-americano
advogam hoje uma reforma agrária que permita a penetração do
progresso técnico nas e"1>lorações agrícolas (C. FURTADO, [6]. p. 73,
salienta que em 1970 a produtividade da agricultura era apenas 42,7«70
da média nacional e M.· Conceição TAVARES, [1). p. 104, refere que o
aumento da produção agrícola entre 1950 e 1960 e deveu essencialmente
à incorporação de novas terras, método que continua a ser praticável
num país onde, em 1970, 2% das famílias controlavam 75% das
terras}, uma vez que a produtividade por trabalhador se manteve mais
ou menos ao mesmo baixo túvel, enquanto que a produtividade na
wdústria (à partida cerca de dez vezes superior) quase duplicava no
mesmo período de tempo. Daí a sua conclusão (p. 113) de que ca realização de uma reforma agrária que não libere demasiada mão-de-obra
e aumente a produtividade por homem via aumento dos rendimentos
por hectare encontra justificativa estritamente econ6mica para lançar
as bases de um futuro consumo de massas, característica básica de uma
sociedade capitalista desenvolvida•.
Nesta perspectiva - corrente nos estruturalistas latino-americanos,
que vêem no atraso da agricultura um elemento limitador da expansão
industrial e um factor de pressões inflacionárias estruturais -, a reforma
agrária é encarada como um meio técnico de combater as tendências
estag"acio"istas das formações sociais resultantes da ISI. E esta era, no
fundamental, a perspectiva do Plallo Trienal acerca da reforma agrária.
De resto, com a derrota do nacional-populismo em 1964 e a consolidação, com o regime militar, da supremacia do grande capital monopolista industrial e financeiro sobre a velha oligarquia latifundiária,
graças à forte concentração do poder poütico nos órgãos federais
{liquidando a autonomia do poder local controlado pela oligarquia},
pode dizer-se que o capitalismo brasileiro ficou em condições de
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taxas de câmbio preferenciais ou subsidiadas e se introduziam medidas restritivas relativamente aos défices orçamentais, à expansão do crédito e aos aumentos salariais.
Não falta quem proclame - com um exagelo que
ultrapassa a caricatura para atingir a deformaçãoa «enorme semelhança formal entre o P AEG e o Plarlo
Trienal de GoularD> (79), com base em que, Wl ambos os
poder dispensar o apoio dos latifundiários interessados em manter
intactas as estruturas agrárias vindas do período colonial. Daí a
adopção de uma série de medidas (agora sem o risco de 'ultrapassagem'
revolucionária por parte das massas camponesas, que alguns chegaram
a recear no tempo de Goulart) tendentes à 'modernização' e 'racionazação' da agricultura, à introdução do regime de salariato nos
campos e à criação de modernas empresas agrícolas capitalistas (uma
espécie de 'reforma agrária prussiana'), medidas (v.g. aumento dos
impostos sobre a propriedade fundiária; regulamentação do regime do
trabalho assalariado em termos incompatíveis com a exploração extensiva da terra; concessão de crédito aos proprietários e rendeiros dispostos a
'modernizar' as suas culturas; garantia de preços núnimos compensadores para certos produtos agrícolas, etc.) que liquidaram definitivamente o poder poütico da velha oligarquia, em beneficio da grande
burguesia. Em consequência, reduziu-se substancialmente a importância
económica da agricultura de exportação relativamente à indústria
(o café, que em 1961 ainda representava 50,7% do total das exportações
brasileiras, passou para 34,5% em 1970, enquanto que a parte dos
produtos manufacturados passava, no mesmo período, de 2,6% para
16,6% das exportações globais). Por outro lado, em resultado da
introdução de novas tecnologias e do consequente aumento da produtividade, arruinaram-se grande parte dos pequenos e médios camponeses, ao mesmo tempo que muitos milhares de trabalhadores rurais
eram dispensados em consequência da redução do número de cafeeiros
(de 4.500 milhões em 1962 para 2.600 milhões em 1967), aumentando
assim a reserva de mão-de-obra. Simultaneamente, a nova agricultura
capitalista proporcionou maior quantidade de produtos agrícolas mais
baratos, evitando assim o aumento do custo da força de trabalho
(e dos salários) das populações urbanas. Tudo, como é fácil de
concluir, resultados que vão ao encontro dos interesses da grande
burguesia industrial. Sobre esta problemática, cfr. J. QUARTlM, II,
pp. 854 ss.
(79) efr. F. OLIVl!I.RA, pp. 462/463.
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casos e partia da ideia de que e e tava perante um
inflaçã
da procura e e pr cura a contê-la
(para criar o clima nece san a relançamento do inve timent públic e privado) através da c ntençã dos mei s
de pagament e da redução das despesas governamentais,
e, em amb os caso, r sultado b i a recessão económica
(a qual, m 1963 e 1964, coincidiu com o acentUaI d
ritmo da inflaçã ).
Além de não ser tã simpli ta com<
pretende
F. OLIVEIRA, .1 concepção subjacente a P/alio Triella/
era marifestamente infi rmada POl 'pIe cupaçõe ' - nos
planos social, económico e polític - ubstanciaJmente
Plano da ditadura
diversas das que infi rmaram
militar. Mas é claro que se acreditlva na possibilidade
de o desenv lvimento económico e s cial se continuar a
processar com resultados positivos, no quadro do capitalismo, desde que se introduzissem algumas ' reformas'.
Aqui residiu, porventura, a grande contradição e o grande
equívoco do governo Goulalt ( 0).
(0) O pr6prio ministro elso FURTADO (numa intervenção no
debate por ocasião da COII[erêllcia sobre lllflação e Desellvo[villlellfo
Ecollómico, em BAER/KERSTENETZKY, [1], pp. 496-499) defendeu que a
causa primária do processo inflacionista que se gerou a partir da
egunda metade dos anos cinquenta radicava no acentuado desequilibrio
do sector público, que fora chamado a grandes responsabilidade no
processo de formação de capital, sem se ter procedido à necessária
adaptação do aparelho fiscal (daí a urgência de uma reforma fiscal
para ultrapassar a falta de meios de fmanciamento das despesas
públicas), tendo reconhecido que não era tarefa fácil reduzir (ainda que
progressivamente) as pressões inflacionistas e manter, a partir de certas
reformas de base, as taxas elevadas de crescimento do PNB verificadas
em anos anteriores.
A esta política que tentava conciliar um 'plano de estabilização'
com a necessidade de efectuar 'reformas de base' harna J. ME1RBLES,
p. 120, de forma polémica, «politica esquizofrénicat. Para urna exposição dos objectivos e medidas de política do plallo Triellal, cfr.
CIiPAl., [3], pp. 304-309.
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A verdade é que o g vemo Goulart se defr ntou com
a impossibilidade de c ntinuar a funcionar o modelo de
redistribuição do rendiment e de acumulação do capital
com base na inRaçã. - que, por um lado, a inflação
atingia taxas elevadíssimas (81), que dificultavam as previsões e o cálculo económico do Estado e das empresas r
agravavam os problemas da balança de pagamentos,
acentuando as pressões do FMI e do capital estrangeiro,
particularmente indi posto com Goulart por este ter patrocinado uma lei, aprovada em Setembro de 1962, nos termos
da qual o cálculo das percentagens de lucro que podiam
remeter-se para o estrangeiro teria de fazer-se exclusivamente a partir do capital inicial entrado no Brasil, afastando
desse cálculo o montante dos lucros reinvestidos.
POl outro lado, tal modelo entrou em crise também
porque os grupos mais atingidos pela inflação (os trabalhadores urbanos) se deram c nta de que estavam a ser vítimas
da 'ilusão monetária' e deixaram de estar dispostos a
tolerar o anestésico inflacionista como instrumento de
erosão do seu poder de compra ao serviço da acumulação
capitalista. Eis as duas ordens de factores que impossibilitaram qualquer acordo com o FMI e qualquer hipótese
de empréstimo junto dos Estados Unidos, tentados em 1963.

A procura de bens de produção e a procura inter-industrial dela resultante constituiram, durante o período
de crescimento económico que se seguiu ao Plano de Metas,
(81) A taxa de in.6ação atingiu 82% em 1963 (Th. dos SANTO. (2).
pp. 50/51). Nos três primeiros meses de 1964 o lúvel dos preços
por grosso subiu 25%. o que se traduziria numa taxa média anual
superior a 100%. se o ritmo de ubida dos preços não tivesse baixado
depois do golpe militar de 31.3.64. concluindo-se o ano com uma taxa
de inRaç.io de 93.3%. a mais alta taxa de inflação da história brasileira
até então (cfr. M . H . SlMO SEN. [2]. pp. 9 55).
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o elemento dinamizador central da acw11Ulação do capital.
Esgotado o espectro dos investimentos pioneiros, o alargamento do mercado dos bens de produção exigia a progressiva oncentração dos rendimentos e o aumento constante
dos investimentos públicos, elementos cuja evolução contraditória se exprimia pela inflação, constituindo a base
económica da crise do sistema e da rotura de 1964.
A enorme capacidade de produção instalada e a própria
estrutura do aparelho produtivo - assente em indústrias
cujo ' dinamismo' se baseia na introdução permanente de
novos produtos e de novas tecnologias, de crescente
complexidade e fortemente indivisíveis - entravam em
contradição com a reduzida dimensão do mercado (82),
(82) Diversa é a interpretação de F. OUVBlRA (p. 465), segundo
o qual o mercado para os bens de consumo duradouros produzidos
pelas novas indústrias 'dinâmicas' assentava precisamente na desigual
distribuição do rendimento, funcionando a exclusão social não como
um obstáculo ao crescimento, mas como urna condição dele, ao
contrário do que sustentaram os autores ligados ao pensamento
estruturalista-cepalino (cfr. supra, p. 152). A reduzida dimensão do
mercado não poderá, pois, para este autor, considerar-se como um
factor que caracterize a crise dos anos 1961-67 como uma crise de
realização, embora admita que esta situação possa verificar-se no que
se refere aos bens de consumo corrente (pp. 479/480). Segundo
F. OUVElRA, «os elevados preços dos produtos nacionais que substitwam
os importados, em vez de refrear a procura, produziram capacidade
ociosa, fizeram baixar a relação produto /capital, foram adequados à
distribuição do rendimento e desempenharam o papel de reforçar a
acumulação mediante o incremento dos diferenciais saláriOS/produtividade>. Daí a sua conclusão (p. 465): cTeria existido uma crise de
reposição de tipo clássico se, l1la/lte/ldo-se altos os preços dos prodlltos
lIacionais, a distribuição do rendimento fosse //lais igualitária, e não o
contrário_ [sublinhado de F. O.].
Parece claro que F. OUVEIRA tem razão quando defende que a
elevada concentração do rendimento foi uma exigência do modelo
de crescimento implantado no Brasil juntamente com as multinacionais.
E poderá mesmo aceitar-se que a política redistributiva proposta pelos
estruturalistas não seria solução (ou não seria a solução) para a crise
da economia brasileira, relativamente à qual poderá ainda concordar-se
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impedindo a realização integral das economias de escala
e conduzindo à existência de fortes margens de capacidade
ociosa, bloqueando assim, política e economicamente,
o funcionamento da acumulação capitalista.
A primeira manifestação deste bloqueamento foi a
queda da taxa de crescimento da produção de alguns
ramos de bens intermédios e de capital, alimentados
até aí pelos investimentos pioneitos no sector dos bens
de consumo duradouros: assim se quebrava o efeito da
procura inter-industrial, em que vinha assentando a dinâmica da expansão económica.
Dada a estrutura monopolista dos mercados, as grandes
empresas, sobretudo as multinacionais, podiam salvar as
suas margens de lucro, aumentando os preços e alimentando
a inflação. Mas o grande número de pequenas e médias
empresas, que dependiam exclusiva ou essencialmente da
procura dos monopólios do sector dos bens de produção
e bens de consumo duradouros, não tinham essa possibilidade e careciam, para se manterem, de ver baixar os seus
custos, o que só seria possível mediante a quebra dos
salários reais, dada a situação de crescente capacidade
OClOsa.
não se tratar de uma crise de realização típica. S6 que isto não
bastará para anular os problemas que se referem no texto: a acentuação do processo in1lacionista, a ritmos intoleráveis mesmo para o
grande capital; a quebra dos investimentos em virtude da existência de
grande margem de capacidade ociosa; a baixa ou interrupção da procura
inter-industrial; as dificuldades (de realização) de grande número de
empresas sub-contratantes, com o consequente mal-estar econ6mico
e social, que tomavam a salvaguarda da acumulação capitalista incompaúvc! com o tipo de legitimação democrática do Estado populista
enquanto estado capitalista, exigindo o recurso aos meios e modos
de repressão pr6prios de um estado capitalista 'autoritário', aos quais a
burguesia e o imperialismo hesitam cada vez menos em recorrer, sempre
que o jogo democrático ameaça os seus interesses e, sobretudo, a sua
sobrevivência.
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À tentativa feitas nes e entid iam re pondendo
com ê "it
assalariados industriai e as massas urbanas,
de tal modo que em 1964 s salário reais subiram 1,6%
em São Paulo e, ne se mesm an, custo total da força
de trabalh na indú tria (incluídos s encargo sociais)
aument u 10,8% relativamente a 1963. Estas contradições
manife taram-se abertamente a rúvcl das relações de produçã ,repercutiram- na aceleração da espiral inflacionista
(lucros-preç s-salários-Iucros-preços) e adquiriram uma
projecçã política de primeiro plano (83).

6 - Como salienta Paul SINGER (84), no capitalismo
clássic a repartlça do rendimento era dada pelos mecanismos do mercado e a sua contestação assumia sempre
feição re oluci nária. No capitalismo de hoje, sob o regime
do papel-moeda, a instabilidade d s preços retira sanção
ocial à repartiçã derivada do livre jogo das forças do
mercado, tornando possí el que a luta de classes se desenvolva no plano meramente salarial, sem pôr necessariamente
em causa o própri sistema (é esta a orientação do sindicalismo reformista, orientado por uma perspectiva economicista).
Simplesmente, não foi este o rumo que tomaram as
luta dos trabalhadores brasileiros a partir de 1961. Como
normalmente acontece (5), o movimento sindical reforefr. A. FERNANDES, [1], pp. 162-167.
P. I. I GER [1], pp. 52-53.
(5) efr. G. HABf.Rl.ER, p. 173. Muitos autores salientam, porém,
(3)
(84)

que - ao menos durante os primeiros tempos dos períodos inflacionistas, enquanto funciona a ' ilusão monetária' - o movimento sindical,
obrigado a lurar dia a dia para salvaguardar os níveis de vida já
alcançado , evitando a erosão dos salários reai , acaba por privilegiar
a perspectiva economicista, relegando para plano secundário a sua
acção de classe anti-capitalista e a luta por uma sociedade organizada
política e economicamente para servir os interesses das classes trabalha-
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çou-se e tornou-se mais esclarecido no decurso da longa
luta contra a inflação, travada a parti! dos anos cinquenta,
a qual cimentou a consciência de classe das grandes
ma sas urbanas . Nestas condições, o antagonismo de
classes radicalizou-se e a «desilusão monetária» transferiu a luta de classes do âmbito limitado da mera
redistribuição do rendimento para o telreno mais vasto e
profundo do próprio sistema económico. Os assalariados
urbanos começaram a compreender que a 'crise' só poderia
resolver-se através de um maior controlo social da acumulação e do processo de desenvolvimento, aumentando as
suas exigências no sentido da nacionalização dos monopólios
estrangeiros, do controlo pelo Estado dos circuitos de
abastecimento, da realização de uma autêntica reforma
agrária (no que foram acompanhados, a partir de certa
altura, por ampla movimentação reivindicativa das Ligas
Camponesas) (86).
doras (cfr. A. GARCIA, [1], pp. 639/640). E isto é válido sobretudo
quando a poütica de fmanciamento inflacionário é temperada pelo
patemalis/l/o de governos populistas, como foi o caso no Brasil dos anos
cinquenta (cfr. C. LBSSA, p. 472) .
(86) Como salienta J. MBIRELES , pp. 101/102, nas primeiras etapas
da I I quase todas as camadas sociais (desde a burguesia até às
classes médias, a burguesia agro-exportadora, os sectores oligárquicos
tradicionais e os próprios trabalhadores assalariados), salvo os trabalhadores rurais (radicalmente excluídos do modelo de crescimento
que a ISI concretizava), tinham alguma coisa a ganhar com o desenvolvimento que ela anunciava. Daí a 'facilidade' da aliança populista-desenvolvimentista. Depois, tornou-se patente a contradição entre as
actividades do Estado como responsável geral pela aW/IIulação capitalista
e as suas actividades de legiti/l/ação (isto é, a manutenção do apoio
popular no quadro da democracia politica) . No ambiente económico,
politico e social do governo Goulart, as classes trabalhadoras tomaram
a iniciativa poütica e iniciou-se um período de agitação social. F.
OLIVEIRA observa (p. 462): . A luta reivindicativa wüficou as classe
trabalhadoras, ampliando-as. Aos operários e outros empregados juntaram-se os empregados públicos e os trabalhadores rurais de áreas
agrícolas críticas. Tal situação colocou em pólos opostos, pela primeira
11 - Boletim de Ci!nci.. Econ6mica.s - Vol. XXII
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o

relançament do pr cess d crescimento c a
garantia da acumulação capitali ta dependiam de novo
investimentos n s ctor dos bens d con umo duradouro
c estes dependiam d alargamento prévi da respectiv
procura, atravé de uma redistribuição illterlllediária (A. FERNA DES) ou redistribuição mediadora (F. OLIVEIRA), cm favor
de novas cla ses médias qu viessem engrossar a procura
de bens de consumo duradouros (d ndo origem ao que
P. SALAMA charn terceira procura ou terceiro mercado, entre
a procura d s muito ricos e a procura da grande multidão
dos muito pobres). Simplesmente, esta redistribuição intermediária ou mediadora e o desenvolvimento dessa nova classe
média exigiam a atenuação dos conflitos sociais e o fácil
agra amento da taxa de e. ploração dos trabalhadores,
isto é, a lesolução, em favor do capital, das contradições
sócio-p líticas desencadeadas pelas referidas contradições
no plano económico (87).
vez desde há muito tempo, os contendores até então misturados num
pacto de classes. A luta que se desencadeou passou ao primeiro plano
politico, produziu-se no coração das relações de produção. Pensar
que nestas condições e poderiam manter os nívei do cálculo económico, os projectos de investimento e a capacidade do E tado para
actuar, mediando o conAito e mantendo o clima in titucional estável,
é regres ar ao economi ismo. O investimento caiu lião porque lião pudesse
reali-ar-se I!collolllicall/Cllle, lIIas porque lião poderia rl!alizar-se illstituciol1almelltet [ublinhado de F.O.]. De novo, como e vê, aflora em
F. OUVElRA a sua te e de desvalorizar o aspectos económicos da
crise para dar relevo essencial aos seus a pectos sócio-politico .
(7)
F. OLIVEIRA, pp. 458/459, salienta que o incremento mai
rápido dos rendimentos de todo um conjunto de técnicos, analistas,
engenheiros, funcionário administrati o e outra profissões tomada
necessárias pela nova estrutura produtiva já e verifi ava ante de 1964,
embora reconheça que o fenómeno se acentuou con ideravelmente com
a instauração da ditadura militar. Este mesmo autor nega, porém
(pp. 467-468), que fo se necessária a compressão dos salários para
[manciar o investimento e para engrossar os rendimentos das classes
médias (tese que é defendida por TAVARES / SERRA, pp. 168 ss. e que
pode colher-se também em P. SALAMA, [1], pp. 74/75), sustentando que
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Por outro lado, as receitas públicas diminuíam (em
parte como consequência da reforma cambial de 1961) e as
despesas com o pessoal aumentavam, graças ao crescente
poder de barganha dos trabaUladores do sector público
(as despesas com o pessoal representavam 6,7% do PIB
o nível mais elevado do rendimento das classes médias é o
resultado do novo tipo de actividades surgidas com a expansão
industrial e da posição que essas actividades e os que as desempenham
ocupam na estrutura produtiva, em termos de escala social global.
Ao fim e ao cabo, F. OUVlllRA nega a possibilidade de uma qualquer
redistribuição lIIediadora, porque «a po sibilidade de esta ser factível acabaria
com todos os problemas do capitalismo~, conclusão demasiado linear
(no sentido de que uma tal política de criação de novas classes médias
que garantissem apoio social foi deliberadamente prosseguida na Argentina pelo governo militar do general Ongania a partir de 1967,
cfr. E. LACLAU, pp. 645/646). De resto, o próprio F. OUVEIRA
fornece dados estatísticos (pp. 464-466) que parecem contrariar as suas
conclusões: comparando a evolução da distribuição do rendimento
entre 1960 e 1970, verifica-se que a parte dos ricos aumenta (e aumenta
consideravelmente mesmo para o grupo que abrange os 30% mais
ricos da população, que passam a receber em 197072,8% do RN, em
vez dos 65,7% que recebiam em 1960), enquanto que a parte que
cabe aos 40% mais pobres baixa de 11 ,2% em 1960 para 9%
em 1970. Mas a redistribuição é particularmente nítida a favor dos 5%
mais ricos da população, grupo em que se integram, de acordo com a
generalidade dos autores, as classes médias altas: a sua parte no RN passou
de 27,4% em 1960 para 36,3% em 1970.
TAVARES /SERRA, p. 203, ilustram a amplitude de tal redistribuição
alimentadora do poder de compra das classes médias ao demonstrarem
que o 'mercado moderno' cresceu 80% entre 1960 e 1970 (de cerca
de 14.650 mi1l1ões de dólares para 26.000 milliões), enquanto que o
rendimento per cnpita cresceu apena , no mesmo período, 33%, o que
significa que 12.000 mill1ões de dólares do aumento global de 15.
milliões do RN reverteram em favor de 20% da população (os que
alimentam a terceira proCllra do lIIercndo dillalllico dos bens de consumo
duradouros), cabendo apenas 3000 milhões de dólares aos restantes 80% da população (a tanto e reduzindo o alargamento do mercado
dos bens de onsumo corrente). Estes autores - tal como C. FURTADO, [6] , pp. 56 ss, e P. ALAMA, [1], p. 76 - consideram que uma
das condições de que depende a continuidade do 'modelo' é exactamente a capacidade do Estado para alimentar esta proCllra das c/asses
médias, de modo a adequá-la à estrutura da oferta implantada pelas
multinacionais.
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em 1960, tendo ubid para 8,3 ~o em 1963) , que agraava os défices rçamentai (cuj 111 ntante representou,
em média 4% do PIB, no perí d 1961-1964), bripúblicos
gando
g em a reduzir o investiment
(a ua parte no investiment t tal baixou de 27,1 %
para 23,3~o entre 1960 e 1963) e a recorrer cada vez mais
a meios de financiamento inflacionários (8 ).
e a estes factore acrescental mos as já referidas
dificuldade crescentes na btenção d reCillSOS externos,
ficará bem patente a incapacidade do estado populista,
presa das suas próprias contradições, quer para assegurar
a condições exigidas pela acumulação capitalista, quer,
em alternativa, para polarizar e dirigir num sentido anti-capitalista a dinâmica popular. Isto apesar de 84% dos votos
de um referendo efectuado em Janeiro de 1963 terem
cOlúerido a Goulart plenos poder s presidenciais, e apesar de
o governo ter al1w1ciado, já em 1964, e em resposta à
pressão crescente das massas trabalhadoras, a expropriação
de grandes extensões de terras, a nacionalização de todas
as refinarias de petróleo e outras medidas de orientação
semelhante.
Só que, se a 'política de estabilização' se tinha levelado
impraticável, o programa de reformas anw1ciado esbarraria também com a oposição implacável de uma poderosa
coligação de forças da direita. O exemplo de Cuba e a
importância dos interesses em causa levaram os sectores
mais reaccionários das Forças Armadas e da classes dominantes brasileiras, com apoio da elA e das autoridades
americanas (representando os pontos de vista dos monopólios internacionais), a pôr termo às instituições demo-

( ) err.
p.32.

A.

FERNANDES,

[1], pp. 170/171 e C.

FURTADO,

[6].
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cráticas, incompatíveis com a salvaguarda da acumulação
capitalista, à medida das exigências do grande capital
nacional e estrangeiro.

o golpe militar de 31 de M rço de 1964 tem, pois,
a sua 'explicação', por um lado, na necessidade de
'libertar' o capitalismo brasileiro das suas limitações nacional-populista , abandonando os compromissos com a chamada 'burguesia nacional' e promovendo uma ainda mais
acentuada concentração dos rendimentos, mediante a neutralização das pressões dos grupos e classes sociais destinados
a 'pagar a crise'; e, por outro lado, na consequente exigência
de impulsionar uma maior centralização e uma certa modernização institucional do aparelho de estado, para que este
pudesse restaurar a 'confiança' do grande capital, especialmel'~te das multinacionais, estabelecendo esqm.mas de
verdadeira solidariedade orgânica, através de uma clara
divisão de tarefas com o capital 'nacional' e as multinacionais, e implementando esquemas de fmanciamento
público e privado, em moldes adequados às exigências
da acumulação do capital (1\9).
(ColI/il/flQ
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