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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
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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.
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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-

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

'107

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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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.

A.

FERNANDES,

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

p.32.
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FURTADO,

[6].

