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APRESENTAÇÃO 
 
 

Este livro tem suas origens em pesquisas que venho desenvolvendo desde que os ventos do 
neoliberalismo chegaram ao Brasil, já no fim da década de 1980. Em 1992, em pesquisa feita na 
Europa e nos EUA, pude examinar melhor os estragos que essa “nova economia” estava causando 
em vários países, notadamente à classe trabalhadora. No decurso desses anos, pude também 
aprofundar minha análise sobre suas repercussões, ainda mais negativas, sobre as estruturas 
econômicas e sociais dos países subdesenvolvidos, em termos de destrutibilidade de vários 
segmentos produtivos, do agravamento dos resultados das contas externas dos países, da perda de 
soberania nacional no manejo da política econômica, do agravamento do desemprego e da questão 
social.1 

Ficou ainda mais clara a mudança do receituário das instituições internacionais em relação à 
década de 1980, quando nos mandavam ajustar a economia, sanear as contas públicas, cortar salá-
rios, gastos e investimentos para, com isso, gerar enormes saldos na balança comercial que só 
tinham um sentido: pagar o máximo de juros e amortizações atrasadas da dívida externa. Na década 
de 1990, mudaram a fórmula: embora as ordens de cortar gastos e salários se mantivessem, já não 
mais precisávamos produzir saldos comerciais, e sim importar muito, com o que nossas empresas 
seriam submetidas à saudável competitividade, ganhando eficiência para ingressarem na Nova 
Ordem Internacional. Assim, os rombos das contas externas seriam cobertos com caudalosos fluxos 
de capital externo que viriam, prazerosamente, em busca do lucro e do ganho fácil com títulos 
públicos e privados, conseqüentes da privatização e da especulação organizadas e disponibilizadas 
sob a tutela do Estado nacional. 

Em razão disso, desenhei, no primeiro semestre de 1997, uma pesquisa envolvendo vários 
países da América Latina, para poder fazer alguns estudos específicos no âmbito nacional e um 
confronto regional. Selecionei Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e Venezuela, entre 
os países capitalistas, incluindo a interessante e inquietante experiência socialista de Cuba. A 
pesquisa foi realizada em julho-dezembro de 1997, ocupando-me, em 1998 e nos primeiros meses 
de 1999, no exame do volumoso material bibliográfico e de documentação que obtive, na análise 
dos fatos e dados e, finalmente, em sua redação. A pesquisa incluiu dezenas de visitas institucionais 
e entrevistas pessoais com profissionais de grande expressão dos países visitados e do Brasil, e de 
diferentes colorações políticas. Agradeço a todos a gentileza com que me receberam, a atenção com 
que se envolveram no assunto e, em geral, a generosidade que resultou na acumulação de centenas 
de documentos que colocarei à disposição de outros pesquisadores na Unicamp.  

A análise se divide em três momentos. O primeiro abarca 1929-1979, em que tento mostrar que 
o manejo da política econômica teve elevado grau de soberania nacional, quando enfrentamos o 
Imperialismo ou dele soubemos tirar proveito nacional. Após 1979, quando os EUA retomam sua 
hegemonia internacional, o grau de soberania encolhe e o de conformismo (na década de 1980) e de 
subordinação (na de 1990) aumenta. O segundo e o terceiro momentos são, respectivamente, as 
décadas de 1980 e de 1990, com seus diferenciados ajustes macroeconômicos e seus propagados 
efeitos negativos sobre nossas economias e sociedades. O livro está estruturado em nove capítulos, 
sendo o primeiro – “Soberania e política econômica: o retrocesso pós-1979” – o texto-síntese onde 
tento fazer o confronto regional e seu movimento geral, sendo os demais referentes aos respectivos 
países citados. 

Esta pesquisa dificilmente se realizaria sem o decisivo apoio que recebi da CEPAL, em 



Santiago do Chile, oferecendo-me as condições de infra-estrutura necessárias, bem como a atenção 
cordial de vários de seus técnicos. Em especial, devo agradecer a amistosa acolhida e ajuda recebida 
dos amigos Ricardo Bielschowsky e do saudoso Luiz Cláudio Marinho. À Fapesp, a gratidão pelo 
financiamento da pesquisa, sempre pronta a acolher e julgar projetos, mesmo aqueles que, como 
este, não agradem ao mainstream. Agradeço ainda aos colegas do Instituto de Economia da 
Unicamp, que muito me incentivaram a desenvolver este trabalho, proporcionaram informações e 
fizeram leituras críticas de algumas partes do livro.   

Tenho consciência da complexidade de um trabalho tão extenso em número de países 
abordados, temas envolvidos e a longa periodicidade. Isso, a rigor, exigiria um trabalho de equipe, 
mais demorado e mais acuradamente revisto. Contudo, as circunstâncias em que a crise 
internacional envolve a maioria dos países latino-americanos – e em especial o Brasil – estimulam 
para que o essencial e o relevante sejam rapidamente processados em detrimento de um trabalho 
mais acurado. 

Dora M. Peñaranda e Teresa S. Sinmon são as simpáticas e eficientes secretárias do CEDE – 
Centro de Estudos do Desenvolvimento Econômico, do Instituto de Economia da Unicamp, que 
dirijo, e que me deram notável ajuda para a forma final deste livro. 

A Selma, Newton, Marcelo e Eduardo, devo os agradecimentos e as desculpas por esses dois 
anos de intenso, árduo e recompensador trabalho, em que não lhes pude dar a devida atenção. 

Campinas, junho de 1999. 
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CAPÍTULO 1 

SOBERANIA E POLÍTICA ECONÔMICA: 
O RETROCESSO PÓS-1979 

 

Examinados os países latino-americanos, cada um deles é portador de várias especificidades: os 
distintos passados coloniais, as dimensões geográficas e econômicas, as estruturas produtivas e de 
comércio exterior, os processos de urbanização, as atitudes do Estado nacional e de suas elites, as 
culturas etc. Claro que quanto mais marcantes fossem suas diferenças nos aspectos mais relevantes, 
também mais diferentes seriam seus resultados. O enorme peso da influência do pré-Guerra (1914) 
do imperialismo dominante (a Inglaterra na Argentina e os EUA em Cuba, por exemplo) é outro 
elemento causador de outras diferenciações significativas.  

Em que pesem suas especificidades, colonização, luta pela independência, servidão e 
escravidão negra (e as várias formas de trabalho indígena forçado), além da inserção internacional 
da economia e constituição e consolidação do Estado nacional, tais fatos constituíram processos 
que, em sua maioria, deixaram fortes marcas do autoritarismo, do conservadorismo e da violência 
em nossa herança social. Assim, todos os países passaram, e muitos ainda passam, pelas seqüelas da 
violência, do autoritarismo civil e militar, da escravidão e da estrutura da propriedade da terra, que 
impregnaram nossas estruturas sociais.1 

Enquanto colônias, nossa inserção internacional foi precária e condicionada pela extração e 
apropriação, pelas metrópoles, do excedente produzido. Quando ocorre a Primeira Revolução 
Industrial, nossas principais metrópoles – Espanha e Portugal – acabavam de perder a qualidade de 
potências mundiais e convertiam-se em meros intermediários da indústria britânica. Já 
independentes, nossa inserção na grande expansão do comércio internacional que ocorre a partir do 
início do século XIX e é mais tarde sumamente ampliada pela revolução dos transportes marítimos 
(barco metálico, motor a explosão e refrigeração) deu-se de forma subordinada aos interesses do 
imperialismo, primeiro do inglês e em seguida dos EUA, este decorrente tanto de sua expansão 
industrial como da conquista do Oeste. Esses processos alteraram radicalmente não só o volume, 
estrutura e valor de nossas exportações, mas configuraram também o tipo de nossa infra-estrutura, o 
mercado de trabalho, a distribuição de renda, o papel do Estado etc. 

Até 1914 o capital inglês era o dominante, porém majoritariamente inserido no comércio, 
finanças, infra-estrutura e dívida pública. Já o norte-americano, embora de menor monta, estava 
predominantemente inserido em setores produtivos – basicamente na mineração – onde aplicara 2/3 
de seus investimentos. Porém, suas aplicações produtivas eram nove vezes maiores do que as 
inglesas, gerando assim uma precoce desnacionalização e controle sobre alguns segmentos 
produtivos de nossos países. Assim, sua inserção comercial na região cresceu: em 1914 os EUA 
eram o destino de 10% das exportações latino-americanas, cifra que atinge 38% em 1929. Por outro 
lado, o imperialismo norte-americano estava, desde o início do século, ultrapassando o britânico: o 
capital norte-americano (empréstimos e investimentos), que em 1914 perfazia apenas 10% do total 

                                                 
1 Sobre nossos processos históricos de formação e nossa inserção econômica internacional, ver Dongui (1986), 

Carmagnani (1984) e Furtado (1969). 



de capitais forâneos aplicados na América Latina, já participava, em 1929, com 38%, e uma 
presença proporcionalmente maior nos países mineradores. No final do século passado o total de 
suas aplicações na América Latina somava apenas 0,3 bilhão de dólares, cifra que subiria para 2,4 
em 1919 e para 5,4 em 1929. Contudo, com a vinda da crise, a fuga foi generalizada: aquele total 
cairia para 3,8 em 1940; a fuga também atingiu seus investimentos diretos que, de 2,6 bilhões de 
dólares em 1929, caíram para 1,6 em 1940.2  

Embora o conjunto dessas diferenças gerasse resultados e periodizações um pouco desiguais, os 
fatos aqui tratados referir-se-ão mais ao conjunto dos países capitalistas pesquisados e a uma 
periodização geral que os contemple. Este capítulo compreende a agregação do conjunto dos países 
latino-americanos e do Caribe, salvo para determinadas informações específicas ou que não 
contemplem todos os países. As referências por países serão quase sempre restringidas ao conjunto 
dos países capitalistas pesquisados (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e Venezuela). 
Dada sua especificidade socialista, Cuba estará contemplada em capítulo à parte.  

Os dois objetivos centrais deste texto introdutório serão apresentados em dois tópicos. No 
primeiro, o objetivo é discutir a hipótese de que o período 1929-1979 constitui, para uma parte dos 
países da América Latina, um longo e excepcional grau de soberania nacional no exercício e no 
manejo da política econômica de “desenvolvimento”.3 Convém deixar claro que não se trata, 
obviamente, de hipótese de que os imperialismos teriam “nos deixado em paz durante todo o 
tempo” nem, tampouco, de que nos tivéssemos tornado “independentes”. Por outro lado, não 
esqueçamos de nosso “velho” problema estrutural – o cambial – cujas restrições ao crescimento da 
América Latina já foram bastante estudadas.4  

Basta, a propósito, lembrar dos vários episódios de intervenção militar (não só dos EUA) 
praticados contra várias nações da região e do incessante esforço norte-americano, notadamente a 
partir da década de 1920, de institucionalizar um “Consenso” que lhes permitisse intervir em 
qualquer país da região, mas que sempre foi rechaçado pelos principais países. Lembremos ainda da 
própria sustentação, por esse país, de vários regimes ditatoriais inescrupulosos (por exemplo, 
Somoza na Nicarágua, Trujillo em São Domingos ou Batista em Cuba) e de golpes militares que 
serviam a seus interesses. Ou, ainda, da frustrada tentativa na década de 1880, do Secretário de 
Estado Blaine, em criar a União Aduaneira das Américas, antecipando-se em 100 anos à esperta 
proposta do Presidente Bush em criar a ALCA...5 

A hipótese se resume em propor que, por várias circunstâncias históricas, pudemos e quisemos 
explorar mais corajosa e inteligentemente as brechas e contradições de quase todo esse período. Se 
correta, significa que “os tempos hoje são outros”, com muito menos brechas, coragem e vontade 
política para um enfrentamento internacional responsável e cooperativo.6 Ou seja, após 1979, os 

                                                 
2 Cf. Carmagnani (1984), cap.3. 
3 O sentido dessa excepcionalidade não colide com o utilizado por Cardoso de Mello (1997), para o período que vai, 

grosso modo, do imediato pós-guerra ao início da década de 1970, os chamados golden years, que mostram a grande e 
longa expansão e diversificação econômica dos EUA e, em seguida, do Japão e Europa Ocidental, da qual os países 
subdesenvolvidos também receberam efeitos positivos. 

4 Nesse sentido, a hipótese aqui adotada difere da de Gunder Frank (1971 e 1973), embora ambas tenham muitas 
semelhanças. Elas coincidem, grosso modo, para o período 1930-1945, quando foi menor a atuação dos imperialismos; 
ambas se distanciam para o período posterior à Guerra da Coréia (1953-1979), quando, mesmo com o “retorno” da ação 
imperialista em nossas economias, pudemos exercer, com certo grau de soberania, um manejo mais controlado da 
política econômica interna e conciliar vários interesses. As exceções (em certos momentos e em alguns países) serão 
apontadas ao longo deste trabalho. 

5 Cf. Dongui (1986, p.258-87 e 325-473). A tentativa mais bem-sucedida se deu em 1948, com a criação da Organização 
dos Estados Americanos e a maior derrota em 1965, quando tentaram criar a Força Militar Panamericana. 

6 Exceção à Cuba pré-revolucionária, os demais países contemplados nesta pesquisa gozaram de importantes graus de 
liberdade nesse transcurso, salvo, em alguns casos e em determinados momentos, em que a ação imperialista foi 
focalizada, como por exemplo: a brutal elevação das tarifas de importação de cobre, pelos EUA, causando depressão à 
economia do Chile e as pressões britânicas para que a Argentina não desvalorizasse o câmbio, episódios ocorridos 
durante a “crise de 29”, mas que acabaram sendo enfrentados pela política econômica de ambos os países. 



EUA, secundados pelos demais imperialismos, retomaram as ações mediante as quais nos 
impuseram o chamado “Consenso de Washington”, centrado pela dominação da finança 
internacional. Isso reduziu fortemente nossa soberania nacional e nos impôs – com a aceitação de 
nossas elites – uma verdadeira ressurreição liberal-conservadora, nossa velha conhecida, hoje 
porém vestida de “nova” roupagem, a da (falsa) “ida ao primeiro mundo”.  

É útil esclarecer, contudo, que a excepcionalidade do período 1929-1979 não significa que 
estávamos trilhando o almejado caminho do desenvolvimento econômico, que nos levaria, algum 
dia, a atingir o padrão de vida dos países desenvolvidos. Furtado já havia esclarecido esta questão, 
pelo menos desde 1974, em seu clássico O mito do desenvolvimento: 

o desenvolvimento econômico – a idéia de que os povos pobres podem algum dia desfrutar das formas de 
vida dos atuais povos ricos – é simplesmente irrealizável. Sabemos agora de forma irrefutável que as 
economias da periferia nunca serão desenvolvidas, no sentido de similares às economias que formam o 
atual centro do sistema capitalista.7 

No segundo tópico tentaremos mostrar como os imperialismos, a partir da “crise da dívida”, e 
agora mais bem “coordenados” pela hegemonia americana, nos impingiram (e nos impingem) uma 
forma altamente subordinada e passiva de política econômica devidamente respaldados por boa 
parte das elites nacionais e por várias instituições internacionais (como o FMI e o BIRD), 
despudoradamente colocadas à sua ordem. 

O respaldo interno não foi uniforme nem no tempo nem no espaço. No Chile (1973) e na 
Argentina (1975) deu-se por golpes militares que tentaram implantar a ideologia neoliberal, 
antecipando-se em quase vinte anos às ações neoliberalizantes da maioria dos demais países latino-
americanos. Em todos, pelo debilitamento fiscal, financeiro e de arbitramento da política econômica 
que sofre o Estado nacional, jogando contra si praticamente toda a sociedade; pelo aumento do 
poder dos novos grupos econômicos emergentes, mancomunados com a finança internacional e com 
a “Nova Ordem”, que retiraram boa parte do poder político das tradicionais associações de classe; 
pelo desânimo e falta de visão clara do que está sucedendo, dos partidos e segmentos progressistas 
do país; e, ainda, pela tecnocracia mais nova – os nouveaux économistes –, em geral formados no 
exterior (onde receberam a “nova ciência econômica”), e que substituíram a antiga tecnocracia, 
aquela que tinha a coragem de defender o desenvolvimento socioeconômico,  e os interesses 
nacionais e da classe trabalhadora.8 Esta nova tecnocracia não tem compromisso duradouro com o 
serviço público nem com o país e, muito menos, com o povo; não raro, fez de sua curta passagem 
pelo governo um meio eficaz de enriquecer rapidamente, vendendo seus serviços ao capital 
internacional. 

1929-1979: um longo período excepcional 

A “crise de 29” constitui uma ruptura no padrão de acumulação (o primário exportador). A 
profundidade da crise e sua longa duração não mais permitiam a “volta ao passado”, isto é, a 
manutenção do antigo padrão de consumo e de investimento, e formas de ajustamento passivo para 
enfrentar a depressão. Ali onde as elites e o Estado – pressionados ou não por uma potência 
estrangeira – não tiveram uma atitude ativa em defesa da economia, ocorreu maior regressão da 
renda e do emprego, e, em alguns casos, a da própria diversificação produtiva alcançada antes da 

                                                 
7 Cf. Furtado (1974, p.75). O eixo central de sua análise é o padrão de consumo das elites, e as implicações que a 

utilização do excedente tem tido, para o atendimento a esse padrão. 
8 Sobre essa “contra-revolução liberal-conservadora”, ver, para o caso do Brasil, Cardoso de Mello (1997) e sobre a 

Colômbia, Giraldo (1995). Tomo a expressão “nouveaux économistes” emprestada do Prof. Delfim Netto. 



crise.9  

No período 1929-1937, apesar da profundidade da depressão e da enorme fuga do capital 
internacional, pudemos contar com maiores graus de liberdade em termos externos. As economias 
centrais estavam deprimidas, o comércio e as finanças internacionais desmantelados, sem quaisquer 
possibilidades de articulação interimperialista.10 

Em geral, a maioria dos países latino-americanos havia instalado unidades de transformação 
industrial. Contudo, os países menores praticamente não ultrapassaram as atividades industriais de 
beneficiamento agroindustrial, ao passo que os de maior porte haviam consolidado a instalação de 
outros compartimentos industriais de bens de consumo, como a indústria têxtil, de calçados, 
vestuário e mobiliário, além de uma química e metalúrgica incipientes e de materiais de construção. 
Poucos haviam ingressado na produção de cimento e na siderurgia. Obviamente, quanto maior e 
mais diversificado fosse o parque industrial do país, melhores seriam as condições para internalizar 
e potencializar os efeitos de uma política de defesa da economia.  

Analisando os processos inflacionários e a industrialização latino-americana a partir da “crise 
de 29”, Seers agregou os países examinados em dois grupos: um, constituído por onze países – 
Venezuela, Equador, os seis centro-americanos, Cuba, Haiti e Dominicana – e o outro –  México e 
os demais países sul-americanos, exceção de Bolívia e Paraguai, não discutidos no trabalho. O 
primeiro grupo, diferentemente do segundo, não praticou políticas econômicas mais amplas contra a 
depressão (“crise de 29”) e em defesa do setor produtivo interno. Assim, as medidas praticadas pelo 
primeiro grupo foram nulas ou modestas se confrontadas com as do segundo grupo, que logo 
desvalorizaram fortemente o câmbio, suspenderam o pagamento do serviço da dívida, instituíram 
controles cambiais drásticos e elevaram suas tarifas de importação. Somente quando já eram 
decorridos vários anos da passagem da depressão é que países do primeiro grupo também passaram 
a instituir políticas desse tipo. 

Esse atraso na instituição de políticas de defesa da renda e do emprego se devia 
fundamentalmente a:  

• serem países cujas indústrias eram poucas e incipientes e que tinham escassa urbanização, com 
parte substancial de suas populações vivendo da agricultura de subsistência. Assim, não tinham 
um parque produtivo (com capacidade ociosa) para defender nem contavam com uma “massa 
crítica” que pudesse fazer maiores pressões políticas contra a crise ou o desemprego; 

• terem suas estruturas de comércio exterior fortemente atreladas aos EUA, por meio de acordos 
comerciais que concediam tarifas preferenciais a esse país, e que dificultavam a possibilidade de 
imporem maiores controles sobre suas importações; 

• serem monetariamente vinculados ao dólar (“padrão ouro-dólar”), pelo que, junto com os EUA, 
faziam parte da “área do dólar”, seguindo inclusive o comportamento dos preços norte-
americanos, o que lhes impossibilitava ou dificultava a prática de uma desvalorização cambial. 
Do grupo (com exceção do Equador e de El Salvador), todos mantiveram suas taxas nominais de 
câmbio e a Venezuela valorizou-a ainda mais, passando o câmbio de (bolívares/dólar) de 5 em 
1929 para 3, taxa que se manteria até a década de 1950.11 

A desarticulação internacional, ao inibir a feitura de políticas agressivas de exportações, 
terminava por agravar nossas contas externas. Isso induzia (ou obrigava) os países do segundo 
grupo a um manejo mais ousado em termos de acordos internacionais, de administração inteligente 
do câmbio, das divisas e dos pagamentos internacionais, o que possibilitou tanto a priorização e 

                                                 
9 Sobre as políticas econômicas dos países desenvolvidos, durante a depressão, ver Bleaney (1985) e Kindleberger (1973). 

10 Sobre as políticas econômicas dos países latino-americanos durante o período, ver os clássicos trabalhos de Seers (1962a e 
b), Diaz (1980) e Maddison (1988), que faz uma resumida e interessante comparação das ações desenvolvidas por vários 
países latino-americanos e asiáticos nas crises de 1929 e de 1973. 

11 Cf. Seers (1962a e b). 



seleção de determinadas importações quanto, inclusive, levou por vezes à prática da moratória.  
A necessidade de readequação tarifária, em muitos casos, estimulou não só o protecionismo 

necessário, mas também trouxe alguma racionalização ao sistema. Por outro lado, como a carga 
tributária tinha por base os impostos de importação e exportação – como objetivo unicamente fiscal 
– a contração das importações quebrou financeiramente o Estado, que se viu obrigado a alterar a 
estrutura tributária, agora mais centrada nos impostos sobre a produção, vendas, circulação ou 
consumo, mas tão regressiva quanto antes. As políticas de defesa da economia e o novo manejo da 
política econômica foram também gerando o aprendizado de uma futura burocracia planejadora e de 
um Estado intervencionista, ao contrário do Estado liberal.  

Embora a Segunda Guerra nos tenha imposto inúmeros sacrifícios, o período 1937-1945 
possibilitou a ampliação e um certo aperfeiçoamento desse processo, aumentando, até mesmo, a 
percepção nacional da possibilidade real de avanços na industrialização. Antes mesmo de se 
recuperarem da depressão, os países centrais se envolveram, direta ou indiretamente, no processo da 
guerra. Isso, de novo, deixou-nos “com as mãos mais livres”. 

A partir desse segundo período, ficava mais clara a percepção da “nova era”. A indústria leve 
havia se consolidado em alguns países e quase todos os médios e os grandes já contavam com 
alguns segmentos industriais mais avançados da química e da metalurgia. Por falta de 
abastecimento regular do exterior, fomos obrigados a diversificar nossas fontes internas de 
suprimento e a produzir não só peças de reposição mas também máquinas que antes não 
fabricávamos. Siderurgia e química avançaram com apoio da potência líder, dado seu objetivo de 
criar bases logísticas na América Latina, que pudessem complementar seu esforço de guerra. 
Tivemos, assim, quinze anos de expansão e diversificação. 

Paralelamente a essa transformação industrial, nossos países enveredaram por uma precoce 
urbanização e ambas incorporaram grandes levas de trabalhadores que passaram a constituir 
importante apoio político ao processo de industrialização. Contudo, a velha máquina da 
administração pública, o sistema tributário e o financeiro receberam apenas “adaptações”, 
acumulando para o futuro uma série de problemas que teriam forte repercussão não só econômica, 
mas principalmente política. 

Nossas velhas preocupações voltariam no período 1945-1955. Nele, o imperialismo sentir-se-ia 
seriamente ameaçado pela consolidação da União Soviética e pelas conquistas socialistas no leste e 
no centro europeus. Em 1949, a vitória de Mao na China e a Guerra da Coréia (1951-1952) 
abalariam ainda mais as relações “Leste-Oeste”. É a partir de 1946-1947 que o desenvolvimento 
desses fatos geraria, nos EUA, a chamada Guerra Fria, alterando profundamente o comportamento 
norte-americano com relação à América Latina, com suas atitudes de fomentar e apoiar ações 
repressivas ao nacionalismo e às forças políticas progressistas em geral. É um período de rupturas e 
descontinuidades; de golpes político-militares para “restaurar a democracia”.  

Contudo, são esses mesmos fatos que obrigarão os EUA a alterarem sua política de 
aniquilamento do Japão e da Alemanha: já ao final de 1946 fariam mudança radical, incorporando 
esses países na política de reconstrução da Europa ocidental. Perceberam, rapidamente, que a não-
reconstrução daqueles países os converteria numa perigosa e permanente ameaça geopolítica. 

A reconstrução, por outro lado, gerou também o enriquecimento da discussão teórica do 
crescimento e do desenvolvimento econômico, criando assim um anteparo político e ideológico 
para a discussão do subdesenvolvimento latino-americano e das formulações de políticas 
econômicas para combatê-lo.  

As pressões externas, contudo, tiveram certo respaldo interno, seja na negativa de conceder ao 
Estado as reformas necessárias, seja nas várias tentativas de instituir políticas econômicas 
ortodoxas. Mas a volta ao passado era uma ilusão. Não só ao passado político, mas principalmente 
ao passado econômico, onde nossa “vocação agrícola” era inquestionável; onde a industrialização, 
quando muito era tolerada, mas não estimulada; onde intervenção, controle cambial e de comércio 



deviam ceder lugar ao modelo liberal pré-29 ou, no máximo, a um regime que não enfrentasse os 
interesses norte-americanos.12 

Como bem mostrou Furtado, as investidas reacionárias internas e externas não poderiam 
frutificar, pois entre a crise e o início da década de 1950 nossa participação nas exportações 
mundiais caíra enquanto o PIB duplicara. Assim, não haveria como recompor o coeficiente de 
importações de 1929.13 Não haveria, portanto, como liberalizar importações sem ter a anterior 
capacidade geradora de divisas... 

É por isso que em vários países da região surgem (principalmente entre as décadas de 1930 e a 
de 1950), várias lideranças nacionalistas e industrialistas que enfrentam aquelas pressões internas e 
externas, como Perón na Argentina, Paz Estensoro na Bolívia, Vargas no Brasil, Ibañez no Chile, 
Cárdenas no México, Alvarado em 1968 no Peru e Caldera em 1971 na Venezuela. As pressões 
norte-americanas na década de 1950 aumentaram: no início, por sua necessidade de unificar a 
América Latina em torno de si, diante do conflito da Coréia; no fim, porque, à medida que se 
esgotava o Plano Marshall, os mercados latino-americanos protegidos se tornavam uma necessidade 
maior para os EUA.  

Por outro lado, as pressões liberais, antes de significarem um freio ao processo, aguçaram a 
resistência interna. Avançamos ainda mais na industrialização, até onde pudemos. O Estado supriu a 
debilidade do capital privado nacional e o desinteresse do capital forâneo: fez petróleo, aço, 
produtos químicos básicos, infra-estrutura, bancos, transporte, energia e telecomunicações.14 Mais 
que isso: nesse momento, a luta pela industrialização na América Latina passa a constituir uma 
bandeira progressista em todos os países. Mas é progressista em termos, visto que a urbanização e a 
industrialização constituíam a via principal de amortecimento (até o início da década de 1960) das 
tensões sociais geradas pelo crescente êxodo rural na região. Se, de um lado, esse êxodo 
representava, para o migrante, a oportunidade de obter melhor emprego, de outro, significava a 
tentativa de fugir ao completo abandono social em que vivia no campo. Para as elites isso também 
evitava, de forma permanente, o enfrentamento da questão agrária e da exclusão social.15 

Os anos de 1955 a 1973 representariam o auge e o esgotamento de um dos períodos mais longos 
de excepcional crescimento e transformação para os países desenvolvidos, com a assimilação, pela 
Europa Ocidental e Japão, do “sistema industrial americano”. Já no início da década de 1960, os 
EUA davam mostras de ter ultrapassado seu longo ciclo de expansão, com diminuição de sua taxa 
de crescimento, debilitamento de seu comércio exterior e de suas contas fiscais, ao contrário da 
Europa e Japão, que iniciavam sua fase de auge. 

Esses dois movimentos contraditórios aceleraram a saída para o exterior de capitais produtivos 
e financeiros: num primeiro momento, das filiais norte-americanas em direção ao resto do mundo 
(notadamente para a Europa) e, em seguida, dos próprios capitais europeus e japoneses. Tivemos, 
assim, um período de cerca de quinze anos em que tanto os imperialismos tinham interesse em 
conquistar ou expandir suas posições também em certas partes da periferia, quanto estas desejavam 
esses investimentos para poder prosseguir seus processos de industrialização, agora com a implan-
tação de setores de maior complexidade, como material de transporte, equipamentos, aparelhos 
elétricos, petroquímica etc.  

Por outro lado, o desequilíbrio financeiro e comercial dos EUA, sua ajuda externa à Europa e ao 

                                                 
12 Sobre o debate dos anos 50 no Brasil, ver Gudin (1953), Prebisch (1953) e IPEA (1978). Essa polêmica mostra os dois 

lados da questão: o liberal, que apela para a “vocação agrícola, a ineficiência da industrialização e a má interferência do 
planejamento” e o desenvolvimentista, que, ao contrário, postulava pela industrialização e pela necessidade da intervenção 
estatal no mercado. 

13 Cf. Furtado (1961), cap.34. 
14 Uma análise pormenorizada desse processo de industrialização está em CEPAL (1965) e Furtado (1969). Para uma visão 

crítica do período posterior à década de 1950, ver o clássico trabalho de Fajnzylber (1983). 
15 A outra via, não menos importante em termos quantitativos, foi a ampliação, onde isto foi possível, da “fronteira agrícola”. 

O México foi uma exceção, com o extenso programa de reforma agrária feito por Cárdenas. 



Japão e os fluxos de seus investimentos no exterior geraram o movimento inicial de acentuada 
acumulação de excedentes financeiros e de créditos em dólares, principalmente na Europa, 
constituindo o chamado euromercado de dólares, ponto de partida para o desenvolvimento da 
extraordinária “bola de neve” em que se constituiria o sistema financeiro internacional.16  

Para a América Latina, o início do período é de fortalecimento do ideal desenvolvimentista, 
com a disseminação das idéias da CEPAL (planejamento, industrialização, desenvolvimento). No 
nível externo, além da expansão dos já citados investimentos externos, a criação da UNCTAD, que 
prometia ser o fórum de formulação de políticas e reivindicações dos países subdesenvolvidos pela 
melhoria de suas relações comerciais com o chamado primeiro mundo. Acrescente-se a isso o 
processo de descolonização da África e Ásia, a revolução do Egito e de Cuba, a constituição do 
Grupo de Países Não-Alinhados (com forte liderança do Brasil, Índia e Iugoslávia), como mais uma 
tribuna de negociação e pressão internacional. É nesse movimento que surge a proposta de 
Juscelino Kubitschek, no Brasil, para a criação da Operação Panamericana, sobre a qual Fidel 
Castro pleitearia um programa especial de financiamento (US$ 30 bilhões) em dez anos e que 
Kennedy converteria parcialmente no programa Aliança para o Progresso. Com a morte de 
Kennedy, todos esses projetos sucumbiriam, preparando a “volta aos velhos tempos”, com ditaduras 
e repressão.17 

Cabe lembrar que os EUA, além de terem esgotado seu padrão de crescimento, passavam, 
durante todo esse período, envolvidos em delicadas situações internas e externas, que culminaram 
com a equivocada crença, pelo resto do mundo, de que a hegemonia americana estava chegando ao 
fim e que, portanto, cabia perguntar-se qual das duas outras maiores potências o substituiria.18 Com 
efeito, além das perdas econômicas já citadas, os EUA haviam sofrido, entre outros, os seguintes 
problemas: o tensionamento alto entre EUA, Cuba e URSS, entre 1959 e 1963, o assassinato do 
presidente Kennedy e de Martin Luther King, a Guerra do Vietnã, a vitória socialista no Chile e a 
declaração oficial da inconversibilidade do dólar em ouro em 1972. 

A administração pública ia passando por novas reformulações, com o aprimoramento de 
técnicas de gestão, planejamento e projetos, melhoria dos instrumentos de política econômica etc. 
Em que pese isso, as tensões políticas internas cresciam consideravelmente, não só pela tomada de 
consciência da necessidade do desenvolvimento. Ocorre, também, que os sistemas nacionais de 
informações haviam melhorado, dando maior base ao crescente movimento crítico que aumentara 
nos anos recentes. Daí nascem as reivindicações e lutas políticas pelas chamadas reformas de base 
(agrária, urbana, regional, tributária, financeira, administrativa, judiciária e política).  

As crescentes dificuldades e obstáculos para a continuidade do processo de industrialização 
(inflação, finanças públicas, balanço de pagamentos e financiamento) fizeram crescer ainda mais o 
movimento contestatório latino-americano, ao mesmo tempo que, em vários países, as forças 
repressoras jogaram grande parte dele na clandestinidade e na luta de guerrilhas. Mesmo no Chile, a 
esquerda que estava no poder via eleições também foi golpeada pela repressão. Apoiada 
descaradamente pelos EUA, essa repressão venceu principalmente mediante golpes militares e 
“eleições” indiretas.  

Durante os anos 1973-1979, o processo de industrialização nos países pesquisados pôde avançar 
de forma desacelerada, com a economia sendo corroída por alta inflação e elevados déficits em 
transações correntes no balanço de pagamentos.19 O mesmo não ocorreu no Chile, golpeado em 
1973; nem na Argentina, com baixo crescimento após 1974 e também golpeada em 1975; e 
tampouco no Peru, com a mudança radical na política econômica, a partir de 1975. 

O PIB teve crescimento médio anual de 5,5% na década de 1960 e de 5,6% na de 1970, mas 

                                                 
16 Sobre a crise e o atual sistema financeiro internacional, ver Belluzzo (1997) e Braga (1997). 
17 Cf. Dongui (1986, p.392-473). 
18 Um dos raros economistas a não se iludir com essas aparências foi Maria da C. Tavares (1985). 
19 A CEPAL estima que entre 1977 e 1981 o déficit latino-americano em transações correntes, como porcentagem do PIB, foi 

de 4,3%. Cf. Held & Szalachman (1997). 



nossa participação no comércio mundial caiu de 7,7% em 1960 para 5,5% em 1970 e 1980, embora 
nossas exportações, na década de 1970, tivessem crescido 3,6 vezes mais do que o PIB. A pauta 
exportadora já mostrava uma presença mais significativa de manufaturados, notadamente a dos 
principais países. 

No cômputo geral da década de 1970, os principais países da América Latina – ressalvadas as 
observações anteriores – aproveitaram as brechas que as duas crises internacionais (a produtiva e a 
financeira) lhes proporcionavam pela vinda de investimentos diretos ou, principalmente, pela via 
dos financiamentos. Logo no início da década de 1970, a América Latina usou largamente a via do 
endividamento. 

Os desperdícios (e a corrupção) gerados pelo processo de endividamento foram elevados, mas 
ainda assim o financiamento pôde bancar parte dos projetos nacionais de então (agroindústria, 
petróleo, insumos básicos, indústria pesada, infra-estrutura etc.), alterando suas estruturas 
produtivas e suas pautas exportadoras, com participação crescente de produtos industrializados. A 
rigor, o Brasil foi o país que melhor utilizou as chances desse momento, ao fim do qual mostrava a 
indústria mais integrada da América Latina.  

Entretanto, o recrudescimento inflacionário, o déficit estrutural do balanço de pagamentos e o 
alto comprometimento do débito externo (juros e amortizações) em relação às reservas ou às 
exportações significavam um enorme saque contra o futuro, e a vinda, a qualquer momento, de uma 
crise de enormes proporções. Os economistas críticos faziam advertências sobre isso, e, assim como 
hoje, também naqueles momentos, éramos chamados de catastrofistas de plantão. 

Reestruturação econômica e ajuste na periferia 

O tema da reestruturação nos países desenvolvidos será aqui apenas resumido, dado que o 
objetivo maior deste texto é discutir os ajustes macroeconômicos impostos à periferia 
internacional.20 Vejamos seus pontos principais. 

Na década de 1970 a expansão do sistema financeiro internacional é acelerada, tanto pela 
inflação do período inicial quanto, principalmente, pela reciclagem dos petrodólares que decorrem 
dos substanciais aumentos dos preços do petróleo em 1973 e 1979. Ao mesmo tempo, dava-se o 
esgotamento do padrão de crescimento econômico que a Europa Ocidental e o Japão haviam tido 
desde o pós-guerra. Portanto, a acumulação produtiva baixara, enquanto o volume dos excedentes 
financeiros se multiplicava e a turbulência financeira minava o orçamento público da maioria dos 
países desenvolvidos, ampliando a dívida pública.21 

É justamente no transcurso desse período (a partir do fim da década de 1960) que o capital 
financeiro, buscando emprego, facilita enormemente seu acesso aos países subdesenvolvidos e 
também aos socialistas, endividando-os. No bojo desse processo acentua-se a deterioração 
econômica (produtiva e financeira) dos EUA, principalmente no que se refere às suas contas fiscais 
e externas, tornando o dólar ainda mais incrédulo e agudizando as contradições entre os EUA, de um 
lado, e o Japão e a Alemanha, de outro.  Com sua hegemonia contestada, os EUA não vacilaram e, 
em fins de 1979, aceleraram a elevação de suas taxas de juros, iniciando a política do “dólar forte”, 
que iria até 1985. Essa ousada jogada, além de obviamente elevar a conta devedora de juros do 
governo americano, quebraria financeiramente a quase totalidade dos países devedores e 
praticamente obrigava o Japão e a Alemanha a financiarem os déficits americanos. Por outro lado, a 
valorização do dólar e a elevação das taxas de juros impuseram aos países desenvolvidos a 
desvalorização de suas moedas e uma séria recessão (1980-1983). 

Adicione-se a isso mais um golpe ao debilitamento do mundo socialista com o anúncio norte-

                                                 
20 Para este tema, uso largamente Cano (1995) e Tavares & Fiori (1993 e 1997). 
21 No Japão, por exemplo, a dívida pública passa de 11% do PIB, em 1970, para 51%, em 1980, e 85%, em 1996. Cf. 

Naciones Unidas (1997). 



americano de realizar seu mirabolante projeto espacial “Guerra nas Estrelas”, que colocava a 
capacidade de retaliação bélica daquele domínio em séria inferioridade. A partir daí viria a 
perestroika e, pouco depois, a queda do Muro de Berlim, ruindo com ele a URSS e o sistema 
socialista europeu. Os “dividendos” americanos aumentariam ainda mais com o outro subproduto 
desse processo, a reunificação alemã, que deixa a antiga Alemanha Ocidental bastante ocupada e 
onerada.22  

Resumindo, os EUA livravam-se de seu principal rival (a URSS), ganhavam cerca de dez anos 
de tempo cronológico para resgatar parte de seu descompasso tecnológico e produtivo, e acabavam 
com a “festa industrializante” da periferia. A bem da verdade, a política de reestruturação norte-
americana foi feita à custa do neoliberalismo dos demais países, com importações artificialmente 
barateadas pela valorização do dólar e parte substancial de seus déficits comercial e fiscal por eles 
financiada. 

Todos atingidos, os países desenvolvidos fizeram coro com o ideário norte-americano e inglês 
do neoliberalismo: a procura de maior ocupação para o capital ocioso, por meio da busca da eficiên-
cia do mercado e ataque frontal ao Estado nacional regulador e social. A investida consistiu, 
fundamentalmente, em: i) ruptura dos monopólios públicos; ii) privatização; iii) abertura comercial; 
iv) desregulamentação dos movimentos do capital internacional; v) flexibilização das relações 
trabalho/capital; e vi) cortes nos gastos sociais. 

Por outro lado, a corrida tecnológica que a Alemanha e o Japão ganhavam entre o final da 
década e o início da de 1980, levou os europeus a reprogramarem o projeto Europa Unida, tanto 
pela ampliação do número de seus membros quanto pela aceleração de suas metas. Entre seus 
objetivos políticos certamente estava o de europeizar a Alemanha evitando a germanização da 
Europa; entre os econômicos, estava o de consolidar o bloco da CEE, como única forma de se 
protegerem da concorrência com o Japão e com os EUA.  

Na Ásia, o Japão já vinha desde a década de 1960 constituindo um bloco de fato, por meio de 
acordos, associações e participações, estreitando suas relações de comércio, de transferência de 
tecnologia, e de investimentos com os chamados NICs asiáticos. A retaliação norte-americana não 
se fez esperar: o tratado da NAFTA, de início com o Canadá e mais tarde incorporando o México, 
constituía o bloco norte-americano. Na verdade, e a despeito do discurso neoliberal, os três blocos 
constituem formas de neoprotecionismo.  

Assim aguçada a concorrência interimperialista, o capital ocioso foi rapidamente posto a 
trabalhar, comprando barato propriedades e direitos públicos – acesso aos monopólios e 
privatização – ou por várias formas de ajustes interempresas (compra total ou parcial, cessão de 
direitos, associação, participação etc.). O movimento internacional (Japão/EUA, Japão/CEE, 
EUA/CEE e CEE/NAFTA) dos fluxos de investimentos e os valores negociados mostram que, nesse 
período (grosso modo 1984-1989), a reconcentração privada do capital atingiu níveis inimagináveis. 
Com isso, as Empresas Transnacionais (ETs) ampliaram ainda mais seu poder monopólico de 
concentrar tecnologia, finanças, mercado, comércio exterior e investimentos, tendo como apoio 
externo o peso de seus respectivos blocos e Estados nacionais. 

Além dos investimentos em simples transferência de propriedade, as ETs intensificaram e 
aceleraram o uso de um conjunto de novas tecnologias – que comporiam a chamada Terceira 
Revolução Industrial – que começavam a dar seus primeiros passos comerciais: as de automação, de 
informatização, de novos materiais, de gestão administrativa, comercial e financeira. Desnecessário 
falar que para os países subdesenvolvidos seus efeitos são mais graves: sucateamento do capital 
físico e do trabalho, e substituição de insumos tradicionalmente produzidos pelos novos materiais. 

Pelo lado financeiro, a crescente turbulência foi em parte contida pela instituição de novas 
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dezembro de 1996 (cinco anos depois) o custo efetivo já atingira US$ 850 bilhões e se estimavam mais dez anos para a 
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operações e instrumentos (como a securitização, mercados futuros etc.), os quais, entretanto, não 
foram capazes de evitar as diversas quebras de bancos, empresas e bolsas. Mesmo com a 
desvalorização do dólar, a partir de 1985 (Acordos de Plaza, 1985, e do Louvre, 1987), os EUA 
continuaram a ter, pela expressiva queda da taxa de juros por eles mesmos determinada, um custo 
de reestruturação barato. Por outro lado, a desvalorização do dólar, embora negociada, provocou a 
valorização das demais moedas dos países desenvolvidos e, embora estes tivessem aumentado os 
controles sobre o câmbio e os juros, as desregulamentações dos fluxos financeiros instabilizaram 
ainda mais os mercados financeiros internacionais, aumentando sobremodo os movimentos 
especulativos e suas crises, como as de 1987 (Nova York) e 1990 (Tóquio), que se estenderiam por 
várias partes do mundo. 

Não é de estranhar, portanto, a diferença entre o crescimento econômico e a substancial 
diminuição do desemprego dos EUA, e o martírio do debilitado crescimento japonês e do elevado 
desemprego por que passa junto com a Europa, que não conseguem, ambos, se desvencilhar da 
política monetária e cambial dos EUA. Comparados os períodos 1981-1990 e 1990-1998, as taxas 
médias anuais percentuais de crescimento do PIB dos EUA passaram de 2,9 a 2,3 e as da CEE e do 
Japão, respectivamente, de 2,3 a 1,8 e de 4,0 a 1,2. Quanto ao desemprego, suas taxas, nos anos de 
1981, 1990 e 1998 passam de 7,6 a 5,6 e 4,5 nos EUA, de 2,2 a 2,1 e 4,4 no Japão e de 7,2 a 7,9 e 
11,0 na CEE.23  

É precisamente pelo exercício do seu poder efetivo – o militar –, e por emitir a única moeda 
verdadeiramente internacional, que a dívida pública dos EUA se converteu praticamente em dívida 
externa e consiste, hoje, no maior ponto de apoio e segurança para o capital fugitivo de áreas 
inseguras ou em crise. É também por isso – e principalmente por que não existe mais uma URSS – 
que os EUA passaram a exercer atitudes internacionais (comerciais, militares, legislativas e outras) 
não propriamente de negociação, mas de imposição, até mesmo atropelando instituições em que 
sempre exerceram um poder de fato, como o FMI e o BIRD. 

Passado o período de crescimento e reestruturação (1984-1989), a acumulação produtiva ficou 
novamente deprimida em praticamente todos os países. A acumulação financeira, por sua vez, 
seguiu adiante, facilitada pelas desregulamentações nacionais ao trânsito do capital financeiro, com 
a globalização financeira e um movimento especulativo internacional sem precedentes. Para isso, 
contudo, era necessário diminuir, até onde fosse possível, o chamado “risco-país”, com o que se 
restabeleceriam os fluxos financeiros aos países subdesenvolvidos. 

24
 

Como um primeiro passo fundamental, e passada a recessão 1981-1983, os principais credores, 
coordenados pelos norte-americanos, iniciam o processo de renegociação das dívidas externas dos 
principais devedores. Os passos subseqüentes foram: a assinatura de acordos de garantia de 
investimentos, a lei de patentes e propriedade intelectual, e um “pacote” de reformas onde a 
privatização e o fim dos monopólios públicos abririam o espaço para grandes entradas de capital, 
em que os investimentos diretos perfaziam cerca de 25% e o restante compreendia investimentos 
em carteira e empréstimos de curto prazo. 

Os “mercados emergentes” (eufemismo para subdesenvolvidos) responderam à altura, 
proporcionando enormes ganhos especulativos, via juros reais elevados e títulos, privatizações a 
preço vil, especulação em bolsas de valores etc. Acompanhando o “investimento” – grande parte do 
qual tem sido canalizado para serviços – a especulação também atingiu o setor imobiliário, inflando 
os preços desses ativos.25 É verdade que o movimento especulativo não se restringiu aos 
“emergentes”, manifestando-se também entre os países desenvolvidos: em 1997 os ganhos líquidos 

                                                 
23 Dados obtidos de UNCTAD (1998), OECD (vários números) e Naciones Unidas (1997). Esta última fonte mostra que os 

déficits fiscais, como porcentagem do PIB entre 1986 e 1996, sobem na maioria desses países: na Alemanha, de 1,3 para 
4,1; no Japão, de 0,9 para 4,1; no Reino Unido, de 2,4 para 4,8; e, na França, de 2,7 para 4,1. 

24 Mais adiante voltaremos ao tema da globalização e da crise atual. 
25 Sobre a crise financeira e sua recente aceleração, ver os já citados trabalhos de Belluzzo (1997) e Braga (1997). Sobre a 

crise japonesa, ver Melin (1997) e Torres Filho (1997). 



nas bolsas de valores foram de 40% a 50% nas bolsas européias e latino-americanas; de 20% a 25% 
nas da Inglaterra e nos EUA, e negativos (20% a 50%) na maioria das bolsas asiáticas. 

Como não poderia deixar de ser, ocorreram novas crises, recessões e quebras financeiras que 
cresceram a partir de julho de 1997, afetando principalmente os mercados asiáticos e latino-
americanos, reduzindo a valorização fictícia de ativos e, por isso mesmo, tornando incobráveis 
muitos dos financiamentos tomados para o jogo especulativo. Isso, em última instância, quebra as 
instituições financeiras bancadoras de tais operações caso os governos nacionais não “socializem” 
esses prejuízos. Dada a intensidade, repercussão e duração da crise que se manifesta na Ásia 
(notadamente com a estagnação japonesa e a perspectiva de uma desvalorização cambial na China), 
de sua congênere na Rússia e mais recentemente no Brasil (que repercute fortemente em vários 
países da região), caberia perguntar se não estamos prestes a nos defrontar com uma explicitação 
global da crise financeira internacional.26 

Os ajustes dos anos 80 

As elevadas taxas de crescimento do PIB na década de 1960 e no início da seguinte, apesar do 
financiamento externo mais amplo, pressionaram crescentemente os balanços de pagamentos (com 
a pressão adicional dos choques do petróleo para os países importadores líquidos), as contas 
públicas e os sistemas financeiros nacionais, desencadeando a partir de 1973-1975 o revigoramento 
da inflação – agora em níveis mais altos – e ampliando os déficits em transações correntes. 

A partir de meados de 1978, com o início da subida dos juros nos EUA, o aumento da inflação e 
das desvalorizações cambiais, muitas empresas e bancos privados que haviam contraído dívida 
externa e que tinham liquidez em moeda nacional resgataram, entre 1978 e 1979, suas dívidas em 
moeda estrangeira, pagando-as com moeda nacional a seus governos, e estes assumiram aquelas 
obrigações externas. Deu-se a esse fato o nome de “estatização da dívida externa” e o procedimento 
tinha amparo porque a maioria dos Estados não tinha dólares disponíveis para saldar aqueles 
compromissos.27 Com isso, os Estados nacionais inflacionaram seus gastos com juros e correção 
cambial da dívida externa, agravando ainda mais sua crise fiscal. 

Quando, entre 1979 e 1982, os juros sobem vertiginosamente, as quebras financeiras dos 
Estados foram inevitáveis: Polônia, México, Argentina e Brasil foram os casos mais expressivos. 
Nos países onde não se estatizou a dívida, as quebras foram de empresas e bancos privados. Nos 
que estatizaram, surgiu novo problema: as receitas fiscais já eram insuficientes e os Estados foram 
obrigados a ampliar ainda mais o mecanismo da dívida pública, vendendo títulos públicos no 
mercado financeiro interno para adquirir as divisas para remeter seus novos compromissos em 
moeda externa. Dado o risco e a baixa credibilidade no Estado, essa dívida interna era negociada a 
altos juros e com vencimentos efetivos diários na rede bancária, o que a convertia em quase moeda. 
Com isso, a ampliação da dívida pública interna inflacionava ainda mais o gasto público, agora com 
mais juros e correções monetárias aos credores nacionais. Estava criada, assim, uma geminalidade 
financeira entre as duas dívidas, aumentando ainda mais as pressões altistas no sistema de preços. 
Mesmo para os que não haviam expandido em demasia a dívida interna, a recessão encarregava-se 
de conter a receita fiscal, também agravando, dessa forma, o déficit. 

Enquanto nos anos 70 os imperialismos estavam ocupados com a inflação e suas crises, eles 
usaram parte de seu capital ocioso para nos financiar e endividar; nos anos 80, estavam seriamente 
ocupados em sua reestruturação, na salvaguarda do sistema financeiro internacional e, com relação 
a nós, preocupados pelo menos em receber parte dos juros do endividamento. Contudo, nossos 
países estavam duplamente estrangulados em divisas e em recursos fiscais.  

                                                 
26 Em recente trabalho, a UNCTAD (1998) apresenta importante análise sobre a crise asiática advertindo que seus efeitos 

certamente se generalizariam globalmente e não apenas no Norte ou no Sul do planeta. 
27 Isso não ocorreu em todos os países latino-americanos e, onde ocorreu, não teve a mesma intensidade. Obviamente, onde 

essa transação não ocorreu (ou representou pequena fração do endividamento externo privado), foi maior a quebra de 
muitas instituições privadas – financeiras ou não – que detinham dívidas dolarizadas. 



Além das fugas de capital, a banca internacional cortou o crédito externo e os EUA, percebendo 
que dessa forma seria impossível o cumprimento ainda que parcial do serviço da dívida, prestaram 
alguns “socorros” emergenciais (o do México foi o mais volumoso) com empréstimos de duração 
não superior a um ano. Adicionalmente, sob a égide do FMI, eram concedidas algumas ajudas 
oficiais, mediante a aplicação de ajustes macroeconômicos cujos objetivos explícitos eram o 
combate à inflação e o saneamento do balanço de pagamentos. O principal objetivo, na verdade, era 
contrair drasticamente todos os segmentos da demanda interna, para permitir a geração de 
excedentes exportáveis que pudessem, de alguma forma, pagar parte do débito.  

É oportuno fazer aqui um parêntese para que se entenda melhor o destino diferente que teriam 
os Tigres Asiáticos (Coréia, Formosa, Hong Kong e Cingapura).28 Em primeiro lugar, lembremos 
que eles constituíram, junto com o Japão, pontos de apoio geopolítico para a política dos EUA, que 
não só lhes abriu o mercado, como também induziu uma política de cooperação entre eles e o Japão. 
Quando chega o período de reestruturação (1983-1989), seus credores, ao contrário do que fizeram 
com a América Latina, não lhes cortaram o crédito. Com efeito, a participação conjunta dos Tigres 
no fluxo internacional de inversões estrangeiras passa de 10% em 1981-1985 para 9% em 1986-
1990, enquanto a América Latina mostrava uma queda de 12% para 5%. Porém, enquanto os 
valores correntes desse fluxo passam, em bilhões de dólares, de 5 para 14 para os asiáticos naqueles 
períodos, os da América Latina passam de 6 para apenas 8.29 Adicione-se o fato de que, após 1985, 
quando o iene se revaloriza, o Japão se vê obrigado a deslocar investimentos produtivos para áreas 
de menor custo do trabalho, passando os futuros Tigres a receber esses investimentos, o que lhes 
alterava a estrutura produtiva e criava um elevado grau de interdependência produtiva e comercial 
intra-área e entre ela e o Japão.30 Isso compreendia não só relações insumo–produto, mas também 
financiamento, tecnologia e mercado externo. 

É verdade que o comércio da América Latina com o Japão, além de quase sempre deficitário, 
apresentava pauta importadora avançada (bens de capital e insumos complexos) e exportadora, 
constituída de produtos de menor complexidade tecnológica ou de insumos, ao passo que seu 
comércio com os EUA e com a CEE, além de ser superavitário, tinha pauta exportadora muito mais 
avançada (eletrônicos finais, veículos, componentes eletrônicos etc.). Há que se dizer também que 
esse quadro e sua cultura econômica desde o pós-guerra lhes facilitaram o manejo possível para 
uma política industrial e exportadora. Por último, puderam fazer uma política cambial que lhes pode 
compensar tanto a desvalorização do dólar quanto a valorização do iene. Estão aí, resumidamente, 
as principais condições (específicas) que lhes possibilitou o “explosivo” desenvolvimento de suas 
exportações. 

Vejamos os principais pontos em que se constituíram as propostas do ajuste dos anos 80 
“negociadas” para a América Latina:31 

i) política fiscal: cortes radicais nos gastos correntes (notadamente em salários, gastos sociais 
e subsídios diversos) e no investimento público; poucas alterações na tributação em face da 
restrição da demanda; 

ii) política monetária: conter drasticamente a expansão dos meios de pagamento, do crédito 
interno e elevação das taxas de juros reais; 

iii) política salarial: contenção dos reajustamentos e queda do salário real; 

                                                 
28 Este resumo foi extraído do excelente texto sobre o tema, feito por Medeiros (1997). Ugarteche (1997) faz interessante e 

detalhado confronto entre a industrialização asiática (dos “Tigres”) e a latino-americana. 
29 Cf. CEPAL (1995). 
30 Quando os custos de trabalho nessa área cresceram, eliminando aquela vantagem, os investimentos (dos Tigres e do Japão) 

se deslocam para os “novos Tigres” (os gansos Tailândia, Indonésia, Filipinas e Malásia), ampliando ainda mais as 
relações econômicas da área  (Medeiros, 1997). 

31 Lembro que a periodização para o Chile é diferente: passa por programa de ajuste liberal, em 1973, e de outros ajustes, em 
1982 e 1985. Ver texto sobre o país. O exame desses ajustes na América Latina pode ser visto em Ground (1984), Massad 
& Zahler (1984), Tokman (1984) e Rebolledo (1994). 



iv) política cambial e de comércio exterior: desvalorização do câmbio, incentivos às 
exportações e restrições às importações. 

Não é difícil entender o sentido de cada política: i, ii e iii atuariam na redução do consumo e do 
investimento (público e privado), o que significava também redução de parte da demanda por 
importações; ii e iii teriam efeitos sobre a contenção inflacionária; iii geraria efeito específico de 
redução de custos e melhoria da relação “câmbio/salários”; iv atuaria na reversão do déficit 
comercial. Vejamos alguns de seus resultados. 

A recessão inicial fez que a taxa média anual de crescimento do PIB fosse de 0,6% entre 1980 e 
1985 e, na “recuperação” (1985-1990), subisse para medíocres 1,9%, enquanto a taxa de inversão 
bruta caía, ao longo da década, de 27,6% para 18,8%. Por isso, o emprego e a receita fiscal não 
poderiam ter tido melhor sorte do que tiveram.  

No primeiro período, as importações se reduziram à média anual de 8,1%, mas as exportações 
tiveram fraco desempenho (0,8% anual), dado que estávamos atrelados ao dólar, agora valorizado, 
e, com a crise internacional, o índice dos preços médios de nossas principais commodities caiu 20% 
em termos nominais (30%, se excluirmos o petróleo). 

Entre 1985 e 1990, contudo, as importações voltariam a crescer (9,7% anual), estimuladas pela 
desvalorização do dólar, por alguns programas de liberalização comercial e de renegociação da 
dívida externa que se iniciam já neste período. Embora entre 1985 e 1990 os preços do petróleo 
tenham caído 30% (nominais), as exportações cresceram à média anual de 5,8% (mantendo a 
situação superavitária do saldo comercial), graças à melhoria dos demais preços (13% nominais) e à 
continuidade da diversificação da pauta exportadora dos principais países, com novas commodities 
industriais, autopeças, veículos e produtos químicos. Contudo, nossa participação nas exportações 
mundiais continuou caindo dos 5,5% em 1980 para 3,9% em 1990. 

O bom desempenho da balança comercial, porém, não evitou a enorme sangria de recursos: 
entre 1980 e 1990 a transferência líquida de recursos da América Latina somou US$ 198,3 bilhões, 
ao passo que o montante da dívida salta de US$ 166,6 bilhões em 1979 para 443,0 em 1990. 

As políticas de combate à inflação não só foram inócuas, como os resultados pioraram 
sensivelmente: a taxa média anual de aumento dos preços, que fora de 84,4% entre 1980 e 1984 
sobe para 229,8% entre 1984 e 1989, com alguns países ingressando num processo de hiperinflação. 
Os juros elevados e as desvalorizações cambiais aumentavam os custos e os preços; a expansão da 
dívida pública (que criava a moeda endógena) superava largamente a restrição da política monetária 
convencional; a correção monetária repunha, no presente, a inflação passada, trazendo novas 
expectativas inflacionárias para o futuro. 

Com o debilitamento fiscal, o socorro financeiro a instituições privadas (e em muitos casos a 
estatização “a pedidos”) e o elevado número de subsídios e incentivos ao setor privado, o Estado 
nacional desenvolvimentista foi gradativamente perdendo sua eficácia e seu poder de árbitro dos 
interesses públicos e privados. Por outro lado, a penúria de divisas fez que a política econômica 
substituísse grande parte do crédito interno pela tomada de recursos externos, e que os governos 
(central, locais e empresas estatais) tomassem recursos externos para qualquer finalidade. Com isso, 
o debilitamento fiscal e financeiro se estendeu a todos os níveis de governo. 

Durante toda essa década, a maioria dos economistas do governo, da academia e do setor 
privado não mais discutiam o longo prazo ou o crescimento, mas tão-somente a conjuntura, o juro, 
os preços, o câmbio e o salário. Mas, infelizmente, não foram só essas as perdas. O desemprego 
aberto urbano subiu de 6,7% em 1980 para 8,3% em 1985, e sua queda em 1990 para 6,2% se deve 
muito mais à informalização do emprego (cuja taxa passa de 40% para 52%) do que à geração 
líquida de empregos formais. Entre 1980 e 1990, as políticas salariais encarregaram-se de reduzir os 
salários, em 33% para o salário mínimo, 13% para o industrial, 14% para o da construção civil e 
28% para o rural. Com isso, a distribuição de renda piorou muito: o número de pobres, no mesmo 



período, passou de 136 milhões para 197 milhões e o de indigentes de 62 milhões para 92 milhões.32 

Os ajustes dos anos 90 

Feita a reestruturação nos países centrais, ainda que de maneira incompleta, as ETs 
necessitavam agora reestruturar seus sistemas na periferia. Para isso, porém, se defrontavam com 
Estados nacionais soberanos, que poderiam obstaculizar seus intentos e contavam com um poder 
maior, o de seus próprios Estados nacionais ou blocos, como a CEE, por exemplo. Por outro lado, 
tanto elas, quanto principalmente os bancos credores, necessitavam de uma “reordenação” 
financeira junto aos devedores, o que já vinha sendo feita por meio das renegociações da dívida 
externa e de algumas liberalizações no sistema financeiro de alguns países. 

Para atingir plenamente seus objetivos, os países centrais impuseram aos países devedores as 
chamadas políticas neoliberais, transplantando para a periferia um conjunto de mudanças insti-
tucionais, produtivas, comerciais e financeiras, como as que já haviam implantado em seus próprios 
países, e que consistiam, resumidamente, em diminuição do papel do Estado, privatizações, 
desregulamentações e abertura comercial. O discurso ideológico utilizado para isso foi o de que 
chegara a hora da periferia modernizar-se, igualando-se ao primeiro mundo. Para isso, necessitava 
daquele conjunto de reformulações das quais a peça-chave seria expor à concorrência internacional 
o aparelho produtivo nacional, para que ele ganhasse maior eficiência, produtividade e 
competitividade. Explicavam ser isso uma tarefa inevitável, necessária e inadiável diante da 
globalização dos mercados internacionais. Ou seja, o imperialismo voltava a atuar de forma mais 
dura, travestido de nova “modernidade”.33 

A “inevitabilidade” dessa globalização constituiu, assim, um (falso) lastro político com que 
muitos governos e elites periféricas aceitaram as novas regras do jogo. Examinaremos, primeiro, o 
sentido efetivo da globalização e em seguida o conjunto das principais reformas e políticas 
formuladas ou postas em prática; por último, seus principais efeitos. 

A globalização 

Essa expressão tem tido um uso generalizado e banalizado na imprensa e mesmo na academia. 
Se a entendermos como uma internacionalização de atividades econômicas (financeiras, comerciais 
e produtivas), então ela não teria nada de novo, pois a constituição do comércio internacional em 
bases mais amplas é datada no século XVI e a financeira pelo menos no século XIX. Quanto à 
produtiva, embora também se estenda a partir do século XIX, se deu de forma extremamente 
diferenciada e incompleta. Contudo, poderíamos entendê-la como a intensificação mundial daquelas 
atividades mas, ainda assim, é necessário discuti-la melhor. Em primeiro lugar temos de especificá-
la naquelas três formas. 

A globalização financeira representa a intensificação da mobilidade dos fluxos financeiros 
internacionais e de suas novas formas de manifestação, que aumentam a partir de fins da década de 
1960, ganhando intensidade maior à medida que a crise financeira se agravava, que os novos 
sistemas de telecomunicações proporcionaram uma rapidez maior nas operações entre territórios 
distantes e que os sistemas de regulamentação nacional do trânsito do capital forâneo foram sendo 
diminuídos ou abolidos. Contudo, essa rapidez e simultaneidade, hoje possíveis, não altera a 
essência da dependência financeira internacional dos países subdesenvolvidos; não altera a 
propriedade ou o domínio sobre esse capital; não impede sua fuga – salvo onde existir políticas 
restritivas –; não elimina o caráter discriminativo desse capital, em termos de áreas ou países e, 
ainda, facilita enormemente o jogo especulativo contra moedas e ativos nacionais, aumentando 

                                                 
32 Cf. Abramo (1997) e CEPAL (1997a). 
33 Sobre as formas de sua atuação hoje, ver Cano (1996). 



consideravelmente a instabilidade e o risco. 
A globalização comercial, nossa velha conhecida, na maioria das vezes tem sido para nós, os 

subdesenvolvidos, uma queda-de- braço entre um anão (nós) e um gigante (os desenvolvidos). A 
Inglaterra só propõe a “liberalização” dos mercados a partir da segunda década do século XIX, 
quando consolida sua hegemonia (militar, política, monetária, financeira, produtiva, tecnológica e 
comercial) no capitalismo e, portanto, quando só teria a lucrar com essa expansão dos mercados. 
Quando os países avançados ingressam e amadurecem na Segunda Revolução Industrial, não 
necessitavam pedir a abertura de nossos mercados, porque eles simplesmente já estavam abertos a 
essa nova produção não concorrente com o nosso aparelho produtivo. Contudo, entre eles, a 
abertura desses mercados sempre foi restringida, controlada e protegida.  

Mesmo nessa etapa, é bom lembrar, não tínhamos como competir com a produção deles. Nem 
mesmo naquilo que já havíamos internalizado. Quando era o caso, sempre fomos submetidos – 
pelos liberais – a severos e muitas vezes intransponíveis requisitos fitossanitários, de qualidade, ou 
tivemos barreiras formais (ou informais, como o convencimento, ou a restrição “voluntária”). Essa 
tem sido a história do nosso comércio exterior. 

Já vimos, no tópico anterior, como alguns de nossos países puderam, com enormes dificuldades, 
prosseguir no modelo. Agora, amadurecida esta primeira etapa da Terceira Revolução Industrial, de 
novo é içada a bandeira da “abertura comercial”. É compreensível que os EUA, após reestruturarem 
parte de sua agricultura e de sua indústria, e diante das restrições e dificuldades de acesso aos 
mercados japonês e europeu, se voltem para nós, exigindo essa medida. Assim como o Japão, 
fortemente pressionado pelos EUA a diminuir seus superávits comerciais com esse país; ou os 
europeus, espremidos pela voragem da concorrência que lhes fazem aqueles dois países.  

Essas ameaças e imposições não têm, porém, contrapartida: a carne bovina argentina esteve, 
durante mais de três décadas, simplesmente proibida de ingressar nos EUA, assim como os tomates 
chilenos, durante os últimos doze anos; o suco de laranja brasileiro paga a extorsiva taxa de US$ 
450/T; o aço latino-americano sofre a imposição de cotas; ou a banana latino-americana, que até 
recentemente sofria uma sobretaxa de 25% na CEE se ultrapassasse sua cota. Não é difícil, assim, 
entender por que nossa participação nas exportações mundiais continuou caindo (dos 5,5% em 1980 
para 3,9% em 1990, subindo um pouco para 5,1% em 1996) o mesmo acontecendo com nossa 
participação no PIB mundial (de 6,5% em 1980 para 5,8% em 1996). Ao mesmo tempo, nossa renda 
per capita que equivalia a 18% da dos países desenvolvidos em 1980, passa para 13% em 1996.34  

Não custa, contudo, lembrar a estrutura exportadora segundo os diferentes tipos de países: a) os 
pequenos e médios, subdesenvolvidos, atingem baixos níveis de industrialização e, assim, suas 
pautas são constituídas, basicamente, de produtos primários tradicionais; b) os pequenos e médios 
desenvolvidos, ao contrário, têm estruturas industriais altamente especializadas, competindo 
eficientemente no mercado internacional; c) os grandes (por dimensão territorial ou mercado) 
desenvolvidos, embora apresentem pautas bastante diversificadas, concentram grande porcentagem 
de suas exportações em linhas altamente especializadas em bens de capital e eletrônicos; d) seus 
similares subdesenvolvidos, embora também tenham alta diversificação na pauta, têm como 
fundamento de sua produção exportável os seus recursos naturais, trabalho barato ou produtos 
muito poluentes e consumidores de muita energia. 

Quanto à globalização produtiva, deveríamos ter ainda mais cuidado. Como já dissemos, 
reestruturadas (ainda que parcialmente) nos países desenvolvidos, as ETs procuraram reproduzir 
esse movimento na periferia. Para isso, a imposição das reformas neoliberais foram (e estão sendo) 
fundamentais. Debilitado o Estado nacional, suas finanças, sistema de planejamento e comando das 
políticas econômica e industrial, a periferia voltou a ser um verdadeiro “paraíso” para a ação das 
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participação no PIB mundial, que foi de 2,0% em 1980, cai para 1,8% em 1996. Sua renda per capita, que em 1980 
equivalia a 4% da dos países desenvolvidos, cai para apenas 2,7%, em 1996. Cf. CEPAL (1997b) e Naciones Unidas 
(1997). 



ETs. As políticas industriais dos países foram em grande parte substituídas pelas decisões privadas 
das ETs: onde, quanto, em que e como investir. Em geral, seus investimentos têm sido de porte 
médio, sem horizonte de longo prazo e majoritariamente dirigidos a compartimentos do setor de 
serviços, que não geram exportações. Nos principais projetos de investimentos industriais fazem 
verdadeiro leilão entre países e regiões, buscando obter a maior vantagem possível, notadamente no 
campo fiscal e financeiro. 

Essa reestruturação na periferia compreende não só as modificações em suas plantas 
preexistentes, como também a compra de ativos nacionais (públicos ou privados), aumentando a 
desnacionalização ou fechamento de várias plantas. Por outro lado, a reestruturação por elas feita 
traz problemas sérios para nossos países: obsolescência forçada de equipamentos, desemprego de 
trabalho qualificado ou não, precarização de contratos de trabalho, grande substituição de insumos 
nacionais por importados, enorme redução do número de pequenos e médios fornecedores e 
prestadores de serviços, fazendo desaparecer grande número deles. Em resumo, a reestruturação 
atende, exclusivamente, aos interesses dessas empresas. Não há, assim, nem sombra de se 
vislumbrar uma rota de crescimento para o país. 

Ajuste e reformas estruturais  

A partir de 1989-1990 a situação internacional mudara de novo. Em termos “conjunturais”, 
verifica-se a implosão do mundo socialista, a forte desaceleração da economia dos principais países 
desenvolvidos e a substancial queda das taxas de juros; em termos “estruturais”, impôs-se a 
necessidade das renegociações das dívidas externas, das ETs efetuarem sua reestruturação 
periférica, da busca de um mercado exterior para os novos excedentes exportáveis norte-americanos 
e, ainda, como a economia não havia engendrado um processo firme e contínuo de acumulação 
produtiva – ao contrário, voltava à recessão –, era necessário, de novo, buscar emprego para o 
capital ocioso. Para tanto, era necessário “arrumar” a casa periférica:  
• concluindo as renegociações de dívidas, para equacionar melhor a situação dos credores e nos 

possibilitar um novo período de reendividamento; 
• debelando a inflação crônica, para dar melhor estabilidade e menor risco ao capital estrangeiro; 
• introduzindo as reformas liberalizantes, principalmente abrindo os mercados de bens, serviços e 

capitais e flexibilizando as relações trabalho/capital.  

A periodização das reformas e dos ajustes não é igual para todos os países. O Chile, por 
exemplo, se antecipa e a realiza entre 1973 e 1979, mas fracassa em 1981-1983. A Argentina 
também fizera sua tentativa neoliberal entre 1976 e 1979 e a crise da dívida postergou esses e outros 
intentos. Reformas parciais, como a financeira e a renegociação das dívidas, iniciavam-se em vários 
países antes de 1990. Mas é a partir de 1989-1990 que a maior parte dos países latino-americanos 
desencadeia seus processos de reforma e ajuste. Examinemos brevemente os dois principais 
conjuntos em que se articulam essas medidas e seus instrumentos. 

Os programas de estabilização apresentavam, na aparência, grande similaridade com os 
anteriores: política de contenção salarial; restrição monetária e creditícia e juros elevados; ajuste 
fiscal para eliminação do déficit público (corte em gastos correntes e investimentos). Na essência, 
porém, é que se via a distinção: a política cambial, ao contrário da anterior (desvalorizações para 
estimular exportações), orientou-se para a valorização, constituindo-se alavanca para estimular as 
importações. O corte do gasto público teve como mira principal, na verdade, a acomodação 
subseqüente da massa crescente de juros internos e externos. 

A política de combate à inflação se completaria com outra viga mestra: a liberalização do 
comércio exterior, com acentuada diminuição de barreiras administrativas, tarifárias e não tarifárias, 
barateando duplamente as importações (pelo câmbio e pela tarifa) e, com isso, pressionando para 



baixo os preços dos produtos similares nacionais (os “transáveis”). Assim, a maioria dos novos 
ajustes dispensou o congelamento ou o controle dos preços. 

Desta vez o ajuste não era para conter a demanda interna e produzir excedentes exportáveis. A 
questão era mais complexa. A demanda pública era contida mais para compatibilizar o propósito de 
diminuição do tamanho e da ação do Estado com os crescentes juros; a contenção salarial vinha 
muito mais para diminuir pressões nos custos públicos e empresariais; a brutal elevação dos juros 
internos não era tanto para conter o investimento privado, mas para atrair a entrada do capital 
forâneo, sumamente necessário para financiar o violento aumento das importações de bens e de 
serviços (notadamente do turismo) e o pagamento do serviço da dívida externa, agora compulsório 
pelos acordos de renegociação. 

Contudo, o receituário neoliberal prometia não só estabilidade, mas também crescimento. Só 
que, para isso, eram necessárias novas medidas “modernizantes”, que trariam maior eficácia ao 
setor público e ao privado.  

Vejamos esse conjunto de reformas complementares.35 
As reformas comerciais e cambiais foram as que mais se generalizaram e que mais cedo 

começaram a ser implantadas: desde 1973 e 1976, respectivamente, no Chile e na Argentina; no 
México e na Bolívia em 1985 e, a partir de 1988, nos demais países. Consistiram as reformas em 
drásticas reduções de tarifas e barreiras às importações (e às exportações), simplificações dos 
sistemas tarifários, liberalização e unificação de mercados de câmbio, com taxas fixas administradas 
ou em reduzidas “bandas de variação”.36 Ainda que a redução tarifária tenha sido acentuada, alguns 
países introduziram, por meio de leis ou acordos internacionais, dispositivos protecionistas para a 
agropecuária, como o Chile e o México, e a Argentina para o açúcar de cana. Contudo, a cada crise 
mais severa (Chile e Argentina em 1981-1983, Venezuela em 1994, Argentina e México em 1995, 
Brasil em 1995-1996, por exemplo) as liberalizações sofreram suspensões ou retrocessos 
temporários.  

As reformas financeiras também vinham se iniciando antes: a partir de 1985 no Uruguai, 1988 
no Brasil, Costa Rica e Paraguai e 1989-1990 nos demais. Consistiram basicamente em introduzir 
as principais modificações ocorridas no mercado financeiro internacional (como mercados a termo, 
futuros, securitização etc.), reformular as instituições internas (Banco Central, instituições 
financeiras, Bolsas de Valores etc.), com o objetivo de agilizar as operações financeiras internas e 
externas, diminuir os encaixes sobre depósitos, liberalizar os juros, reduzir o crédito “dirigido” e o 
subsidiado e, fundamentalmente, promover a internacionalização dos sistemas financeiros 
nacionais. Em cada crise, só após várias quebras, as reformas incluíam, tardiamente, medidas de 
reforço e aprimoramento da fiscalização. A propósito, as crises recentes tiveram alto custo em 
termos de recursos governamentais alocados em socorros a essas instituições: como porcentagem do 
PIB, as do Brasil, Bolívia e Paraguai custaram em torno de 5%, a do México em torno de 10% e a 
da Venezuela 13%. 

As demais reformas, embora uma ou outra tenha sido introduzida antes em alguns dos países, 
tornam-se mais presentes a partir de 1990. As reformas tributárias limitaram-se mais a processos de 
simplificação fiscal, de redução de gravames ao comércio exterior e de redução de impostos diretos 
para empresas e pessoas. É clara, aqui, a intenção em diminuir a taxação para atrair investimentos 
externos diretos e de carteira e manter a regressividade fiscal. 

Uma das peças fundamentais para a reestruturação das ETs foi a liberalização para ingresso de 
capital forâneo, para o que foram funcionais, além das reformas financeiras e de mercado de va-
lores, medidas complementares como a assinatura de Leis de Patentes, Leis sobre a Propriedade 
Intelectual e vários Acordos de Garantia de Investimentos, eliminação total ou parcial de restrições 
setoriais de alocação de investimentos, e outros, assinados por vários países. As exceções ficaram 
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por conta do Chile e da Colômbia, que acabaram criando alguns dispositivos de controle para a 
movimentação desses capitais. Mais recentemente, os EUA propuseram o Acordo Multilateral de 
Investimentos, agendado para ser submetido à OCDE em abril de 1998, que, para o país que o 
assinar, significará a abdicação de qualquer controle sobre os investimentos externos, concedendo-
lhes direitos absolutos e privilegiados, não-intervenção em seus desígnios e, absurdo maior, 
sustentação jurídica pelas instituições do país investidor.37  

Nas reformas da Administração Pública as propostas têm como alvo um redimensionamento do 
Estado, via privatizações, fim dos monopólios públicos, descentralização fiscal e de serviços, desre-
gulamentações, desburocratização, transformação, fusão ou eliminação de órgãos públicos, 
dispensas de funcionários e diminuição de seus direitos. O discurso, aqui, é o da procura de uma 
“eficácia”, passando ao mercado várias atribuições públicas. Contudo, esta talvez seja a mais 
complexa de todas as reformas, e seu andamento tem ocorrido mais em seus aspectos parciais do 
que de seu conjunto. 

A reforma patrimonial do Estado, pelas privatizações de ativos públicos, cresce após 1989, mas 
suas metas foram contidas, por razões estratégicas, como no caso do cobre chileno, que só foi 
parcialmente privatizado, pois gerava 50% das divisas do país e uma receita parafiscal importante; 
ou por razões político-institucionais, como no caso do petróleo mexicano, por exigir reforma 
constitucional e pelo momento político por que passava o México em 1994. A reforma mais radical 
até o momento foi a da Argentina. O acesso a ativos públicos também tem ocorrido via concessões 
para exploração de serviços públicos, como correios, aeroportos, rodovias, ferrovias, 
telecomunicações etc. Uma área de interesse crescente tem sido a dos bancos e instituições 
financeiras, principalmente durante esse tormentoso período de crises financeiras que vem 
crescendo desde 1994.  

Um dos problemas sérios que resultam das privatizações é a questão das regulamentações que 
deveriam ser feitas previamente para reger esses monopólios agora privatizados. As 
regulamentações ex-post não raro sofrem a forte influência dos novos donos e, em geral, chegam 
depois de a porta ter sido “arrombada”. Essas transações, por outro lado, constituem importantes 
mecanismos (variáveis de país a país) para o investidor privado, pelo uso de títulos de dívida 
externa desvalorizados no mercado internacional, aceitos pelo valor de face (ou com algum 
desconto), o que já por si representa considerável ganho para o comprador. Por outro lado, essas 
transferências patrimoniais têm sido feitas a “preços de ocasião”, desmentindo o discurso 
ideológico de que o Estado necessita desses recursos para saldar suas dívidas. Não raro, o Estado 
tem aumentado tarifas e preços públicos dessas empresas, antes de formalizar a privatização, 
antecipando-lhe potencialmente gordos lucros. Muitas, mesmo assim, pioraram o serviço prestado e 
algumas tiveram que ser reincorporadas ao acervo público (como as rodovias mexicanas, por 
exemplo). Como se verá mais adiante, em que pese que o valor médio apurado com as privatizações 
entre 1990 e 1997 tenha atingido, em média, pouco menos de 1% do PIB do período, ele está muito 
aquém do próprio volume dos juros da dívida pública (interna e externa). Portanto, aquele 
argumento não tem sustentação. Contudo, a transferência patrimonial representa hoje parcela 
importante do investimento direto estrangeiro, tendo sido no total acumulado entre 1988 e 1995 de 
45% na Argentina, 80% no Peru e 31% na Venezuela. No período de 1990 a 1997 o total das 
privatizações e concessões na América Latina atingiu o valor equivalente a US$ 97,2 bilhões.38  

Por último, as razões pertinentes à questão do trabalho. A reforma da Previdência, já concluída 
em sete países e em tramitação em outros seis, tem como base o pressuposto de que os sistemas 
preexistentes de repartição tornaram-se inviáveis, com déficit crescente, onerando o orçamento 
público e aumentando a incerteza sobre sua capacidade de pagamento dos beneficiários a longo 
prazo. Também estão no campo dessas reformas as recentes instituições (ou alterações) dos 
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seguros-desemprego. Assim, as propostas (pensões e invalidez) caminham na direção da 
substituição do sistema de repartição para um exclusivo de capitalização (Chile) ou um misto 
(Argentina e Colômbia, por exemplo). Evidentemente, entre seus objetivos encontram-se também 
os de “homogeneização” de benefícios e de critérios, além de sua privatização, embora com tutela 
do Estado.  

A despeito da legião de entusiastas pelo sistema de capitalização esta se reveste de alta 
complexidade e risco. Para o seu sucesso é necessário, de um lado, uma boa dinâmica de 
crescimento de longo prazo da economia, para que – em tese – as empresas, nas quais os chamados 
Fundos de Pensão invistam, tenham rentabilidade “normal” a longo prazo e que os títulos públicos 
por eles adquiridos tenham também liquidez e rentabilidade. Isso entretanto não basta, uma vez que 
esse sistema também exige uma crescente incorporação de novos contribuintes, isto é, novos 
trabalhadores formais.  

Por outro lado, para que o trabalhador, ao final de sua vida contributiva, tenha uma pensão com 
valor igual ao seu salário de contribuição, este salário, ao longo de sua contribuição, terá que 
crescer em termos reais. Ora, essas condições não estão presentes no horizonte latino-americano 
que tem tido crescimento modesto, altas taxas de desemprego, crescente precarização e informa-
lização do trabalho e queda do salário real. A experiência chilena tem poucos anos, tanto para que 
se tomem os de alta rentabilidade dos Fundos (nos anos de alto crescimento e de alta rentabilidade 
privada) como os anos maus (crise, recessão etc.) em que apresenta – como nos sistemas públicos – 
déficits temerosos.39 

As reformas das relações de trabalho têm como fundamento a quebra de estabilidade, 
flexibilização legal para contratos temporários e o que foi realizado no maior número de países – o 
rebaixamento dos custos laborais (redução de jornada com redução de salário, redução de encargos 
trabalhistas, redução do custo de dispensa). Essas reformas praticamente se iniciam a partir de 1990 
(salvo o Chile, que a inicia em 1981) e poucos países a realizaram.  

É compreensível que a resistência política a esse tipo de reformas seja maior nos diferentes 
países e talvez por isso é que seu processo tem sido demorado e gradual. É de lamentar o conteúdo 
claramente ideológico e oportunista de governos, empresários e lideranças sindicais de direita, ao 
afirmarem que com a legalização dos contratos temporários de trabalho o emprego aumenta. A 
realidade, como se verá adiante, é que essas mudanças resultam em uma precarização ainda maior 
no mercado de trabalho, com salários menores, perdas de direitos e com tempo de trabalho 
diminuído. 

Principais resultados 

As políticas de estabilização, se examinadas pela movimentação dos preços, obtiveram êxito. 
Os preços ao consumidor atingiram crescimento médio anual de 364% em 1988 passando a 1680% 
em 1990 e, a partir daí, caem para 758% em 1993, 26% em 1995 e estima-se em 11% para 1997 e 
1998, tendo aumentado, neste último ano, na maioria dos países. Foi decisivo para essa queda o 
êxito dos programas argentino (1991) e brasileiro (1994). Contudo, a maioria dos atuais processos 
de estabilização padece da armadilha que é a sua sustentação na valorização cambial, posta em 
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cresça anualmente 5% em termos reais, durante 35 anos, na América Latina, é algo de difícil credibilidade. 



sobressalto diante das crises de balanço de pagamentos ou ataques especulativos. Essa forte 
instabilidade implícita pode aflorar, como sucedeu nos casos mais recentes do México (1995-1997), 
Venezuela (1993-1996 e 1997-1998) e Equador (1995-1998), que tiveram retornos de fortes altas de 
preços em suas recentes crises.40 

Os mecanismos programados nessas políticas foram, e muitos ainda seguem sendo, 
intensamente utilizados:  

• juros reais elevados, praticados bastante acima do mercado internacional. Depois de uma 
pequena baixa entre 1991 e 1994, as crises imprimiram novo movimento de elevação entre 1994, 
1997 e 1998; 

• drástico controle da expansão dos meios de pagamento e do crédito. Entretanto, o grande 
aumento da entrada de capital estrangeiro implicou forte incremento da liquidez real, impul-
sionando o crédito privado, anulando parte substancial dos efeitos da política monetária; 

• câmbio valorizado: tomada a média 1987-1990 = 100 teríamos taxas de câmbio reais efetivas 
(para exportação) em 1998, de 51 para o Peru, 56 para o Brasil, 68 para a Argentina, 74 para a 
Colômbia, 85 para o Chile e 84 para o México (graças à desvalorização de 1995, com a crise);41 

• orçamento fiscal: poucos países aumentaram as receitas em proporção ao PIB e vários cortaram o 
gasto (notadamente em pessoal, social e investimentos), resultando em diminuição acentuada dos 
déficits. Confrontando os déficits observados durante a década de 1980 e os primeiros anos da de 
1990, eles diminuem fortemente. Contudo, a partir de 1994-1995, de dezenove países que 
informaram suas contas, doze voltaram a aumentar seus déficits, o Chile diminuiu seu superávit e 
o Brasil, entre os principais países, é o que ostenta os maiores déficits. 

O efeito conjugado dessas medidas atingiu seus objetivos: juros elevados atraíram o capital 
externo e o câmbio valorizado estimulou fortemente as importações, ancorando os preços internos. 

As políticas de abertura e globalização surtiram seus efeitos: enquanto, como já vimos, nossa 
participação mundial no PIB e nas exportações caíam, com a abertura a participação nas 
importações mundiais –  que fora de 5,5% em 1980 e caíra para 4,5% em 1990 – sobe para 5% em 
1996. Por decorrência de crises em alguns países e melhoria de preços de exportação em quase 
todos, o valor das exportações cresceu entre 1990 e 1998 à taxa média anual de 9,3% ao passo que o 
das importações se deu a 14,6%, alterando radicalmente o sinal da balança comercial de 
praticamente toda a região. A principal fonte dessa reversão latino-americana origina-se no colossal 
aumento das exportações dos EUA para a América Latina, que passaram de US$ 35 bilhões em 
1987 para US$ 107 bilhões em 1995. 

Obviamente o câmbio barato e o maior volume importado aumentaram também a conta de 
serviços: turismo, frete, seguros, remessa de lucros e juros da dívida, dado que agora, renegociada 
que fora, seu serviço tinha de ser cumprido. É também preocupante o aumento da relação remessa 
de lucros/exportações de bens e serviços, que passa de 4,1% em 1991 para 7,5% em 1998, 
justamente num momento em que se apregoa a vinda de fantásticos e imensos investimentos, uma 
vez que o comportamento do investimento estrangeiro sempre foi o de só remeter quando o 
horizonte estava cinza ou escuro e reinvestir sempre que ele estava claro e promissor. 

Contudo, embora a relação juros da dívida externa/exportações de bens e serviços tenha, em 
termos médios, baixado de 21,6% em 1991 para 14,4% em 1997, para a Argentina, Brasil, 
Nicarágua e Peru ela tem se situado em torno de 25%. O mesmo ocorre com a relação remessa de 
lucros/exportações de bens e serviços: a média caiu, mas para a Argentina, o Brasil, o Chile e a 
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Colômbia ela se situa entre 8,3% e 13%.42 Assim, o déficit do balanço em transações correntes 
passa de US$ 9 bilhões em 1989 para fantásticos US$ 47,7 bilhões, em 1994, ocasionando a quebra 
do México (que participou com 62% daquele valor) e abalo na Argentina (com cerca de 20% 
daquele valor). Em 1995 e 1996, com o recuo temporário mexicano e argentino e com a valorização 
do real brasileiro (que atua como uma desvalorização da moeda argentina diante do câmbio 
brasileiro), aquele valor recuou para US$ 32,2 e 35,5 bilhões nesses anos, mas com um novo país 
quebrado, o Brasil, cujo saldo passa de um valor positivo de US$ 1,6 bilhão em 1989 para os 
negativos de 18,0 em 1995, 24,3 em 1996 e 35,2 em 1998. 

Contudo, a “melhoria” latino-americana de 1995-1996 é enganosa, pois é fruto da seguinte 
soma algébrica: da redução drástica e temporária dos déficits argentino e mexicano em virtude de 
suas crises, do brutal aumento do déficit brasileiro e do superávit da Venezuela, causado pela grave 
crise interna. Em 1997 e 1998, no entanto, e como dita a dinâmica do modelo atual, a recorrência 
dos déficits é violenta: em bilhões de dólares americanos, respectivamente, o argentino sobe a 9,5 e 
12,2; o chileno a 4,1 e 5,2; o mexicano a 7,4 e 15,5; e o brasileiro a 33,5 e 32,5, fazendo que a soma 
do déficit em conta corrente dos sete países capitalistas pesquisados passasse de 28,3 em 1995, para 
58,9 em 1997 e 77,2 em 1998, desnudando uma situação muito mais grave do que a de 1994. 

Por outro lado, o aumento de nosso comércio entre 1990 e 1998 pode ser mais bem detalhado: 
no período, as exportações para o conjunto da América Latina aumentaram 104%, mas as do 
México cresceram 188%, efeito da crise de 1994-1995 e do “beneplácito” dos EUA; as importações, 
no conjunto, cresceram 197% e no México 199%. Portanto, se excluirmos o México do cômputo 
geral, a situação do restante dos países, em média, é ainda pior, pois suas exportações cresceram 
muito menos do que suas importações. Com as exportações de manufaturados ocorre o mesmo: as 
exportações mexicanas cresceram quase o dobro do aumento verificado no restante dos países. É 
desnecessário dizer que quando observamos as relações “de risco”, por exemplo, 
dívida/exportações, e constatamos uma “substancial” melhora para a América Latina, também aqui 
temos que separar esse conjunto: para o México ela passa de 2,5 em 1993 para 1,3 em 1998, mas, 
para a média dos demais, as cifras são 3,9 e 3,3. Mais adiante, examinaremos os efeitos da abertura 
sobre a agricultura e a indústria. 

A propósito, o exame do comércio no Mercosul mostra cifras crescentes e grandes, e que 24,7% 
de suas vendas totais foram para o próprio mercado. Contudo, essa instituição padece de vários 
problemas sérios para a continuidade e aprofundamento de sua integração. A heterogeneidade 
existente entre seus membros atuais (e futuros), em termos estruturais (produção, renda, fiscalidade, 
salários etc.) não permite, a bem da verdade, uma integração tipo mercado comum, como 
pretenderam lhe dar. Seus apressados condutores nem mesmo se deram conta da profunda 
diversidade que existe em termos de competitividade agrícola entre países tropicais e de clima 
temperado. Não esqueçamos que a CEE está tentando completar sua integração há mais de 40 anos e 
ainda se defronta com problemas bastante sérios. Sua instituição, contudo, se deu num momento 
complicado para os dois principais sócios: a Argentina estava iniciando seu programa de 
estabilização, que culminaria com o congelamento do câmbio e sua valorização, e o Brasil 
continuaria ainda por mais quatro anos com sua inflação e sua política de desvalorizações cambiais 
periódicas. Isso propiciou ao Brasil elevados superávits entre 1991 e 1994, quando o Brasil adotou 
uma política de valorização cambial, alterando o preço relativo entre as duas moedas nacionais, o 
que fez reverter aqueles saldos que, a partir de 1995, são da mesma dimensão absoluta, só que de 
sinal contrário. Isso amorteceu o grave problema cambial argentino, porém, a partir do momento em 
que o Brasil desvalorizasse seu câmbio o risco de uma severa crise cambial na Argentina seria 
muito grande. Isso mostra, portanto, a elevada irrealidade e instabilidade dessa política. 

O resultado das políticas liberatórias do capital estrangeiro ajudou a reverter a situação anterior. 
Com efeito, o fluxo líquido da conta de capital (não deduzidas as remessas de juros e lucros) que, 
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no período 1977-1981 equivaleu a 5,3% do PIB e caiu para 1,3% em 1983-1989, passou a 2,6% em 
1990-1991, a 4,3% em 1992-1994 e, em face das crises de 1994-1995, caiu para pouco acima de 
3%. Se excluirmos dessas cifras as entradas de capitais não autônomos, o fluxo líquido restante 
seria de –1,9% em 1983-1990, de 3,2% em 1991-1994, caindo para 1,6% em 1995 (várias crises) e 
de 3,6% em 1996.43 

A aposta dos atuais ajustes consiste exatamente nisso: a bancagem, durante “alguns anos”, de 
fortes entradas de capitais para financiar o rombo da conta de transações correntes e das 
amortizações da dívida. Essa aposta, contudo, padece de pelo menos dois problemas sérios: a 
volatilidade e o movimento cíclico nos países desenvolvidos. O primeiro diz respeito às reações 
conjunturais que os capitais de curto prazo apresentam diante de variações das taxas reais de juros, 
das crises nos países para onde migram e da rápida movimentação de que dispõem – com as desre-
gulamentações havidas – para migrar em busca do ganho fácil e rápido. Esses movimentos estão 
implícitos nas cifras acima. O segundo se refere às reações diante de períodos de prosperidade no 
centro, com juros mais altos e acumulação crescente, quando ali investem, e dos períodos 
recessivos, com quedas de juros e da acumulação, quando migram, como o fazem a partir de 1990. 
Ou seja, é complicado apostar em algo em que não temos qualquer controle.44 Contudo, existem 
outros problemas também sérios, hoje de escasso ou nenhum controle, como o do tipo de aplicação, 
do setor em que o capital deseja investir, seus objetivos de longo prazo e seus efeitos nas estruturas 
de produção, comércio e emprego.  

Por exemplo, em 1977-1981 três quartos das elevadas entradas líquidas eram constituídos de 
empréstimos de longo prazo, mas, a partir daí, minguaram. Os investimentos diretos sempre tiveram 
participação menos instável, porém modesta: menos de 20% naquele período, quando 
representavam 0,9% do PIB, e pouco menos de um quarto em 1992-1994, 1% do PIB: ao longo 
desse período oscilaram entre 0,7% e 1% do PIB, atingindo cerca de 2% em 1996 e estima-se em 
2,5% para 1997. Contudo, boa parte desses investimentos esteve vinculada a operações com dívida 
externa, privatizações e transferência privada de propriedades, pouco significando em termos de 
aumento de capacidade produtiva do país. Quando alocado em setores produtivos, alterou, neste 
período atual, sua estrutura setorial: antes, predominava na indústria e hoje em serviços públicos e 
financeiros. A esse propósito, cabe lembrar que inversões em setores não-exportadores são maiores 
geradoras líquidas de remessas de lucros. A grande exceção tem sido o México, por seu ingresso no 
NAFTA, recebendo investimentos predominantemente na indústria, e países dotados de recursos 
minerais, que têm recebido importantes inversões em mineração e petróleo.  

A outra alteração significativa se deu com os investimentos em carteira, que passam a ser 
majoritários a partir de 1990: perfazem em 1991-1994 cerca de 70% do capital autônomo, fogem 
com a crise em 1995 e reaparecem em 1996 (54% daquele fluxo). O maior peso desse tipo de 
capital, volátil por natureza, dá hoje maior instabilidade aos mercados financeiros latino-
americanos. 

Outros três aspectos merecem advertências. O primeiro é o de que as inversões diretas são 
alocadas onde (interferindo, portanto, na concentração regional), quanto e quando interessa às ETs. 
Isso significa, para nossos países, que a reestruturação que está sendo feita é, para nós, passiva, ou 
seja, que abdicamos da soberania de fixar os rumos de nosso crescimento e transformação. Reforça 
este argumento o fato de que muitos desses investimentos subordinam outros, muitas vezes 
públicos, como de apoio logístico (infra-estrutura, por exemplo). O segundo aspecto é que, para se 
instalar num país, as ETs têm feito verdadeiros leilões de localização, cujo prêmio para elas é um 
formidável conjunto de incentivos principalmente tributários, financeiros e infra-estruturais, cujo 
valor muitas vezes supera o próprio montante da inversão originária; ao setor público do país 
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recipiente isso adiciona mais alguns buracos nas contas públicas e cortes nos gastos. 
O terceiro aspecto diz respeito diretamente aos efeitos dessa reestruturação sobre o comércio 

exterior (ampliando importações), na produção (desestruturando segmentos produtivos) e no 
emprego, aumentando o exército de desocupados. Se compararmos nossas “tomadas de decisões” 
de hoje, com relação ao ingresso desses investimentos, com as que tomávamos à época das políticas 
de “substituição consciente de importações” a diferença é radical. Antes, o projeto era analisado do 
ponto de vista de seus efeitos cumulativos positivos (diretos e indiretos) em vários setores e áreas da 
economia, como emprego, balanço de pagamentos, uso de insumos e equipamentos nacionais, 
geração de impostos etc. Hoje, o que se vê como resultado dessas inversões é a completa ausência 
crítica desses efeitos e, o que se percebe ao analisá-los, é a geração de efeitos negativos: importam 
muito mais insumos e bens de capital do que antes (na instalação e na vida útil); desestruturam, com 
isso, cadeias de produção nacional; ao reestruturarem, desempregam; e se o investimento é novo, o 
emprego criado é mínimo; dos impostos que vão gerar, o Estado vai lhes devolver grande parte 
como incentivos à inversão. 

Vejamos, em seguida, algumas das principais alterações no investimento e na produção.  
O coeficiente de inversão bruta fixa, a despeito dos elevados déficits em transações correntes (a 

“poupança do exterior”) e do financiamento externo, apenas cresceu levemente: do nível de 27,6% 
verificado em 1980, havia permanecido, durante a “década perdida”, em torno de 19%; subira a 
20% em 1991-1993, a 21,5% em 1994-1995, para cair novamente, atingindo 20,7% em 1996. 
Apenas Chile e Colômbia, entre os principais países, fogem a esse trajeto, com taxas hoje maiores 
do que as de 1980.  

As principais razões desse fraco desempenho são os elevados juros internos que a maioria dos 
países pratica; a própria dinâmica do atual modelo, que é intrinsecamente importador, causou 
desmedido crescimento de importações de todos os tipos, diante das quais os produtos nacionais 
similares não têm como competir; a drástica redução do investimento público, que diminui seus 
efeitos emuladores do investimento privado; a dinâmica de crescimento setorial da economia, mais 
alta em serviços (com menor exigência de capital) do que na produção de bens. 

Dessa forma, como o modelo é importador e o investimento é modesto, macroeconomicamente 
o crescimento precisa contar com a expansão do consumo. Para isso está servindo, em grande 
medida, o crescente financiamento externo, com o qual o sistema bancário aumentou grandemente o 
financiamento ao setor privado. Com efeito, entre 1989 e 1995, nos países que tiveram as mais 
elevadas entradas de capital (Argentina, Chile, Equador, México, Paraguai e Peru), o crédito ao 
setor privado mais do que duplicou em porcentagem do PIB médio. É desnecessário advertir que 
isso altera a estrutura do endividamento externo, aumentando a participação privada (bancos, 
empresas e famílias) e, com isso, aumentando seriamente o risco de maiores quebras financeiras nas 
crises e mesmo nas desvalorizações cambiais. 

Por outro lado, confrontados os períodos de 1983-1989 e 1992-1994 para esses mesmos países, 
o gasto em consumo elevou-se, em média, 2,6 pontos percentuais do PIB médio, enquanto as 
importações cresciam 2,9 (as de consumo 2,2) e as entradas de capital 4,7. Examinado ainda o 
comportamento da poupança e da inversão bruta neles ocorrida, constata-se uma redução da 
poupança nacional, não compensada pela alta da poupança externa e a queda da taxa de inversão. 
Ou seja, durante quase todos esses anos, na maioria dos países, foi o consumo que impulsionou 
mais as taxas de crescimento do que o investimento.45 

Examinada a inversão bruta em termos de seus dois grandes componentes (construção e 
máquinas e equipamentos), só muito recentemente é que as taxas de crescimento do investimento 
em máquinas têm superado as da construção, cuja proporção ainda se mantém majoritária em 
muitos dos nossos países. Contudo, esses dados se revestem hoje de grande complexidade analítica, 
uma vez que, com as profundas alterações nos preços relativos, as séries mostram distintos 
resultados, se a preços constantes ou correntes. Em termos reais, vários países não recuperaram, em 
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1995, o valor das construções de 1980 (Brasil, Uruguai, Venezuela e outros) e esse fato pode causar 
uma mudança “positiva” na estrutura do investimento, com aumento mais que proporcional de 
gastos em máquinas e equipamentos. Ou seja, a série do investimento a preços atuais mostra valores 
“maiores” do que a preços correntes. Há de se advertir que em países em que o peso estatal era 
muito grande na inversão – como o Brasil – e que restringiram muito seus gastos nesse item, a 
construção foi fortemente constrangida, em termos físicos. Por outro lado, o exame cuidadoso 
dessas duas formas de inversão mostra para a média latino-americana um pequeno crescimento em 
máquinas e equipamentos, acima do crescimento da construção. Quanto ao investimento fixo total, 
como já se viu, sua taxa subiu levemente nos anos 90, mas se encontra muito abaixo da taxa de 
1980. 

O PIB latino-americano entre 1981 e 1990 cresceu à taxa média anual de 0,9% e, entre 1990 e 
1997, à de 3,3%. Contudo, o movimento não foi uniforme durante o período: de 3,3% em 1991-
1992, de 4,8% em 1993-1994, cai para 1,8% em 1995-1996 e sobe para 3,7% em 1998. Em termos 
de países, o exame dos dados anuais, entre 1990 e 1998, mostra que cada país sofreu pelos menos 
duas crises ou fortes desacelerações: Argentina e Chile, duas; Brasil, Colômbia e México, três; Peru 
e Venezuela, cinco vezes. Ou seja, o modelo permite crescimento (em vários casos, a taxas altas), 
até que suas possibilidades agüentem, sejam as internas (inflação, crise fiscal, crise política) ou as 
externas (ataques de especulação, dificuldades de financiamento externo macroeconômico, queda 
de preços internacionais para certos produtos estratégicos, como o cobre (Chile) ou o petróleo 
(Colômbia, México e Venezuela). A “solução” é sempre uma recessão, ou pelo menos uma forte 
desaceleração, na maioria dos casos, com agravamento da questão social, desemprego e 
endividamento maiores. Em termos do PIB por habitante, nossa taxa média anual entre 1981-1990 
fora de –1,1% e, entre 1990-1998, crescemos à de 1,7 com o que só superamos o nível de 1980, em 
1997. Entretanto, em 1998 as cifras do Peru e da Venezuela ainda eram, respectivamente, 9% e 27% 
menores do que as de 1980. 

Examinemos, sucintamente, os principais movimentos dos setores produtivos. 
Recordemos que, durante a década de 1980, a agropecuária cresceu, anualmente, pouco mais do 

que o PIB (2% contra 1,1%), tanto pela debilidade do crescimento industrial quanto dos problemas 
que afetaram sua demanda interna e externa: queda drástica de preços de exportação, crise mundial, 
fraco desempenho da demanda interna, tanto de matérias-primas para a indústria quanto de bens de 
consumo. Nos sete países pesquisados as disponibilidades de nutrientes para humanos sofreu 
redução calórica e protéica entre 4% e 10% na Argentina, México e Venezuela, entre 1980 e 1994, e 
variações positivas similares nos demais.46 

Entre 1989 e 1997 a agropecuária cresceu à média anual de 2,6% (pouco acima do incremento 
demográfico, de 1,7), graças à expansão das exportações, beneficiadas não só pela recuperação 
parcial (pós-1993, mas com algumas baixas em 1996) de alguns preços externos mas também por 
retirada de impostos sobre suas exportações; aumento da demanda interna de matérias-primas 
(ainda que a indústria tenha tido baixo crescimento) e da demanda interna de consumo. Contudo, as 
políticas de estabilização e de abertura causaram quedas reais nos preços internos, barateando o 
consumo interno e reduzindo a renda real do setor. Esse crescimento moderado – porém acima do 
industrial – permitiu-lhe manter sua participação no PIB: de 8,1% em 1980 situou-se, entre 1985 e 
1996, em torno de 8,9%, contrariando a tendência histórica de nosso desenvolvimento econômico. 

Dificuldades de financiamento, cortes de antigos subsídios, juros altos e câmbio valorizado 
foram os obstáculos a um crescimento maior, só em parte compensados pelos preços externos, pelo 
crescimento da demanda, redução tributária e pelo barateamento de insumos importados, 
notadamente para a agricultura mais moderna e competitiva. Contudo, a abertura comercial e o 
câmbio estimularam fortemente as importações de produtos agropecuários (processados ou não): os 
dados da FAO mostram que entre 1987 e 1994 o valor das importações (com preços mais altos e 
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maior volume) aumentou 137%. Essa política constrangeu ou reduziu, em todos os países, a 
produção de vários bens: trigo, algodão e laticínios foram os mais afetados, mas também milho, ar-
roz, oleaginosas, açúcar e carne de boi e de porco sofreram quedas ou estagnações da produção. 
Obviamente, esses efeitos variaram de país para país, de acordo com suas condições específicas. O 
balanço comercial de produtos agropecuários (processados ou não) de cada um dos países 
pesquisados mostra que: a) o México torna-se deficitário, e seu déficit em 1994 foi quase seis vezes 
maior do que o de 1985, ano da abertura; b) o Peru também se torna deficitário; c) a Venezuela 
aumenta consideravelmente seu déficit; d) Argentina e Brasil restringem ou diminuem seus 
superávits; e) a Colômbia diminui um pouco seu superávit; f) e o Chile, pela opção já comentada, 
passa a ser superavitário. 

As novas políticas também estão provocando outras sérias mudanças, principalmente nos 
setores internacionalmente competitivos: forte redução do cultivo de produtos menos competitivos, 
deslocamento espacial (de produção e de emprego, em busca de terras mais baratas ou produtivas), 
intensificação tecnológica de insumos e máquinas, gerando maior desemprego, e disponibilização 
de terras por aumento de produtividade, causando grandes baixas no preço da terra. Embora sejam 
positivas as melhorias de eficiência e competitividade, elas também agudizam tanto os problemas 
do desemprego, das demandas de novas infra-estruturas públicas (para os novos espaços agrícolas) 
e, notadamente, da balança comercial. Com efeito, entre 1987-1990 e 1994, enquanto as 
exportações desses produtos da Argentina, do Brasil e do México cresceram cerca de 40%, suas 
importações aumentaram, respectivamente, em 368%, 163% e 106%, diminuindo a anterior 
potencialidade que o setor sempre teve para financiar o déficit dos demais setores.47 

O setor industrial total (mineração, construção e transformação) entre 1989 e 1997 cresceu 
(2,8% anuais) pouco abaixo do PIB. De seus componentes, os maiores desempenhos foram os da 
mineração (5,1%) e da construção (3,1%). A indústria de transformação, que na década de 1980 
praticamente estancou (taxa média anual de 0,1%), cresceu à média de apenas 2,3% seriamente 
afetada não só pelas várias crises do período, mas, principalmente, pela avalanche de importações 
industriais. O acúmulo, desde 1980, desse fraco desempenho fez que a participação da indústria no 
PIB caísse: a total, de 37,7% naquele ano para 34,6% em 1997 e a de transformação, de 28,8% para 
24,7%, desnudando o caráter regressivo do modelo em voga. Os países mais afetados foram 
Argentina e Brasil, cujas participações da indústria de transformação caem, respectivamente, de 
29% para 24,6% e de 31% para 22,7%. A indústria mexicana, em grande parte convertida numa 
divisão de produção industrial da economia norte-americana, foi a que perdeu menos (22% para 
20%). 

O drástico e abrupto rebaixamento tarifário e a irresponsável valorização cambial provocariam 
verdadeira avalanche de importações de toda ordem: para a classe média e elites, ávidas em 
restaurar um padrão de consumo contido nos anos 80; para empresários que necessitavam fazer 
importações tópicas de equipamento (ou tecnologia) para sobreviver na “competição”, e para as ETs 
que, ao reestruturarem suas plantas (ou as que compravam), modificavam radicalmente a origem de 
seus equipamentos e insumos, desnacionalizando ainda mais a indústria, agora não só na proprie-
dade, mas também nas relações interindustriais.  

Os tecnocratas da abertura esqueceram-se, nos países mais industrializados da região, que a 
última leva pesada de investimentos produtivos de expansão e renovação, que se deu entre 1970 e 
1980, estava centrada fundamentalmente em insumos básicos, onde aliás já temos alguma vantagem 
competitiva natural. Vinda a crise da dívida e, em seguida, a abertura esses segmentos puderam, 
grosso modo, responder exportando mais. Porém, a abertura encontrou um setor produtor de bens 
de capital em grande medida desguarnecido, causando-lhe pesadas perdas e destruição de 
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capacidade produtiva, ampliando sobremodo suas importações.48 As importações totais (agrícolas e 
industriais), a preços correntes, aumentam 167% entre 1989 e 1996, as de bens intermediários em 
165%, as de bens de capital em 228% e de bens de consumo em 258%, e as de veículos de 
passageiros cresceram 6,4 vezes! Com isso, o argumento de que as importações teriam o objetivo 
básico de modernizar a capacidade produtiva e aumentar a competitividade do país caía por terra. 
Nossos sábios PhDs oficiais ou enganaram a nação ou não se deram conta de que essa era uma via 
de mão única.  

Se examinarmos as pautas dos três países mais industrializados, constatamos o seguinte: a 
Argentina, que teve suas exportações de manufaturados passando de 23% para 29% da pauta, entre 
1980 e 1990, ainda conseguiu aumentá-las para 30% em 1996, graças ao Mercosul, com a 
valorização cambial brasileira; o Brasil aumentou-as de 37% para 52% mas, em 1996, atingiu 
apenas 53%; o México, que passara de 12% para 43%, graças à sua incorporação ao processo 
produtivo norte-americano via NAFTA e à brutal recessão de 1995, atinge, nesse ano, 77%. O caso é 
único, como se vê! 

A balança comercial de produtos industriais alterou-se radicalmente. Entre 1990 e 1994, dos 
sete maiores países aqui pesquisados, apenas o Brasil e a Venezuela (deficitária até o início da crise 
de 1994) apresentavam saldo positivo (porém decrescente). Colômbia com déficit (em bilhões de 
dólares) de 7,0 em 1994, Argentina com 10,1 e México com 23,7 eram os líderes dessa marcha. O 
coeficiente de exportações industriais (exportações/valor da produção) para a América Latina passa 
de 8,6 em 1980 para 12,7 em 1990 e para 21,7 em 1993 enquanto o de importações, nos mesmos 
anos, cai de 14,1 para 13,1 subindo rapidamente para 29,4.49 Contudo, os dados para a América 
Latina estão defasados, pois no período 1994-1997, enquanto o PIB latino-americano aumentou em 
15%, as importações totais aumentaram 55% tendo o Brasil sofrido o maior aumento (17% no PIB e 
63% nas importações), certamente aumentando consideravelmente o coeficiente médio de 
importações industriais. 

Infelizmente, os “sábios” oficiais estão tirando os censos da moda. Sem eles, é extremamente 
difícil fazer as pesquisas de que tanto necessita a indústria latino-americana. Contudo, utilizando-se 
o pouco que se tem de informação, pesquisa e bibliografia, é possível tirar a seguinte conclusão de 
longo prazo sobre as mudanças estruturais dessa indústria, observando, notadamente, as principais 
transformações ocorridas na estrutura produtiva industrial nos países pesquisados: 

• os investimentos em insumos básicos (principalmente celulose para papel, siderurgia, metalurgia 
de não-ferrosos e energéticos), que se iniciam na década de 1970 e amadurecem na de 1980, 
permitiram a sobrevivência desses segmentos em seus principais países produtores, e crescem, 
fundamentalmente, via exportações;  

• a maior expansão e diversificação da indústria química latino-americana se deu entre fins dos 
anos 70 e início dos 80. Esse fenômeno teve maior amplitude, naturalmente, nos três maiores 
países, onde mais cresceram e diversificaram os segmentos de química mais complexa. Com as 
políticas de abertura nos anos 90 já se podem notar reduções ou fortes desacelerações nos setores 
mais complexos (Argentina, Colômbia e Peru) e nos mais simples (México e Venezuela); 

• único caso de avanço estrutural dos setores leves (alimentação, bebidas e fumo) é o do Chile, 
cujo governo militar e suas elites optaram, na década de 1970, por uma via “neoprimária-
exportadora”, na base de uso intenso de recursos naturais. Ali, o peso daquelas indústrias passa 
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de 16,8% do total da indústria de transformação em 1970, para 26,6% em 1980 e 29,6% em 
1994, um caso talvez inusitado na história da industrialização; 

• as indústrias metalmecânicas também se desenvolveram no mesmo período, nos mesmos países. 
Contudo, as políticas de abertura (desde os anos 70) explicam seus fracassos e retrocessos. Os 
segmentos mais dinâmicos nos anos 90 são material de transporte (automóveis de passageiros), 
restringido à Argentina, Brasil e México, e produtos eletrônicos. Isso leva a estrutura produtiva a 
um patamar supostamente mais avançado, estimulado pelo consumo das classes de altas rendas e 
não pela acumulação produtiva. As políticas de abertura estancaram ou reduziram a participação 
da produção de bens de capital em praticamente todos os países e na de aparelhos eletrônicos. 

Resumidamente, o avanço industrial de maior complexidade (insumos básicos, química de base, 
petroquímica e bens de capital) é herança do período em que ainda se ousava fazer política 
econômica e industrial. O “avanço” atual é fruto do ajuste passivo, das decisões das ETs e do delírio 
consumista.50 

Vejamos o compartimento terciário, que compreende dois segmentos: o de serviços básicos 
(água, eletricidade, gás, comunicações, transporte e armazenagem) e o de outros serviços 
(comércio, finanças, aluguéis, prestação de serviços, educação, saúde etc.). O primeiro, hoje, 
representa cerca de 9% do PIB e o segundo 49%. 

O terciário total, entre 1980 e 1989, cresceu à média anual de 1,8% (os básicos em 3,5% e os 
outros em 1,6%) acompanhando a mediocridade do crescimento dos demais setores e no período 
1989 a 1997 a taxa média foi de 2,8% (próxima à do PIB). Nesse período, a intensificação da 
informática e o maior volume de produção e de negócios (comércio e importações) estimularam o 
uso mais intenso da infra-estrutura existente, gerando um crescimento de 4,8% anuais nos serviços 
básicos (energia, água, transportes e comunicações).  

Os demais serviços padeceram da contração violenta do volume das operações financeiras (por 
força das políticas de estabilização) e dos cortes dos gastos públicos, crescendo à média anual de 
2,5% compensada em parte pela expansão das importações e do comércio, pela crescente 
terceirização de serviços na agropecuária e na indústria, pelo aumento da precarização do trabalho, 
e pelo desemprego, que estimulam a expansão dos serviços pessoais, do comércio ambulante etc. 

  O problema do emprego e a questão social foram sumamente agravados. A taxa de 
desemprego urbano aberto para a média (ponderada) da América Latina passa, entre 1980 e 1990, 
de 6,2 a 5,9 e para 7,9 em 1998. A maior era a da Argentina (passa de 7,5 para 17,5 em 1995 e 13,5 
em 1998); a do México, embora fosse das mais baixas (por problemas metodológicos), dobra: passa 
de 2,7 para 5,5 em 1996, caindo para 3,4 em 1998, queda esta em grande parte explicada pela 
violenta precarização e informalização de seu mercado de trabalho. O Chile, dadas as elevadas taxas 
de crescimento do PIB, pôde diminuir o desemprego de 9,2 para 6,2 em 1993, mas, com a 
desaceleração que se segue, ele volta a crescer para 7,4 em 1995 e 6,8 em 1998.  

Os indicadores de qualidade de emprego (volume e renda) pioraram ou se mantiveram em 
praticamente todos os países: seus indicadores (não ponderados) apontam para números de cerca de 
10% em 1990 para 15% em 1996, na questão das horas trabalhadas, e se mantêm altos na questão 
renda (cerca de 20%). Indicadores relativos à estabilidade e proteção ao trabalhador mostram 
também sérias pioras. Por outro lado, a precarização do mercado de trabalho aumentou, com a taxa 
de informalidade passando de 40% em 1980 para 52% em 1990 e 56% em 1995, compensando 
parte das perdas de emprego do setor público e das grandes empresas.51  

O salário mínimo real urbano, entre os principais países, havia superado os níveis de 1990 
                                                 

50 Os dados calculados foram os do PADI-CEPAL. Entre a bibliografia mais abrangente da América Latina sobre as recentes 
transformações na indústria, o leitor poderá consultar Bielschowsky & Stumpo (1995); Chudnovsky & López (1997); 
Katz (1996); Katz et al. (1997) e Bercovich & Katz (1997), alguns deles utilizados nos capítulos referentes a alguns dos 
países pesquisados neste livro. 

51 Dados em CEPAL, Estudio... (1997 e 1997a) e Abramo (1997). 



(salvo no México, Peru e Venezuela), mas, em relação aos níveis de 1980, encontravam-se 
escandalosamente reduzidos: para 1980 = 100, em 1997 os níveis eram de 88 no Brasil, 75 na 
Argentina, 43 na Venezuela, 28 no México e 26 no Peru. O Chile era um dos raros países que 
apresentavam nível maior (19%). Quanto ao salário médio real, de difícil e complexa comparação 
em face das mudanças estruturais, em 1988 a Argentina e o México estavam 23% abaixo do nível 
de 1980 e o Peru, 66% abaixo; o Chile, de novo, era a exceção, com níveis mais altos do que em 
1980 (34%), acompanhado de perto pelo Brasil, com 10% a 20%. Na Venezuela, em 1997, o salário 
médio real estava 30% abaixo do de 1990.52  

Entre 1990 e 1994, embora a pobreza e a indigência da população urbana tenham diminuído de 
36% e 13% para, respectivamente, 34% e 12%, ambas se mantiveram muito acima dos níveis de 
1980 (25% e 9%). Com a população rural, o quadro ainda é pior: entre 1990 e 1994, a pobreza cai 
de 56% para 55% e a indigência se mantém (33%); em relação a 1980, ambas também pioraram. 
Entre 1990 e 1994, o número de pobres (em milhões de pessoas) nas zonas urbanas aumentou em 
14,6 e o de indigentes em 6,5.53 

Embora tenha ocorrido maior crescimento do produto, recuperações ou ganhos parciais de 
salários e efeitos positivos (apenas imediatos) de algumas das políticas de estabilização em cinco 
dos sete países examinados, a distribuição de renda encontrava-se em níveis piores do que os dos 
anos 80, para os 40% mais pobres da população, embora apresentasse alguma melhora nos anos 90, 
e havia melhorado apenas no Chile e na Colômbia.54 

Esse quadro do emprego e da renda das famílias, quando justaposto à piora dos serviços 
públicos sociais (saúde e educação, principalmente) é a contraface da profunda deterioração social 
em que hoje vivemos.55 É a mola propulsora da violência, do tráfico, da prostituição e da corrupção 
que atingem praticamente todo o espaço urbano e parte do rural da América Latina hoje. A 
diferença do crime, da contravenção, da insegurança e da injustiça entre os diferentes países é 
apenas de grau. 

                                                 
52 No caso chileno, a reestruturação econômica resultou, em relação ao período 1974-1983, em grande aumento do emprego e 

do salário. Como se sabe, em épocas de maior desocupação de trabalhadores, com predominância de menor qualificação, 
como tem ocorrido no Brasil, estatisticamente o salário médio pode subir sem que se alterem os salários dos ocupados. 

53 Cf. CEPAL (1997a). 
54 Cf. ibidem. 
55 Sobre a questão dos gastos públicos sociais e a deterioração do padrão de vida, ver o extenso trabalho de Soares (1998). 



Notas finais 

Não se pretende aqui tirar conclusões “definitivas” sobre os rumos vindouros da América 
Latina, mas tão-somente remarcar algumas questões mais importantes e que afetam todo o conjunto 
latino-americano. 

 i) A sustentabilidade do modelo, calcada nos fluxos de capital estrangeiro, além de colocar 
nossos destinos nas mãos do imperialismo, aumentando nossa dependência externa, se reveste, na 
verdade, de uma imponderabilidade. O que nos garante que tais fluxos serão contínuos e crescentes? 
O exame da história e mesmo do período recente já desmistificaria aquele pressuposto. Mais do que 
no passado, a instabilidade e a incerteza constituem o grande manto do sistema financeiro 
internacional. A qualquer sismo, ainda que não muito forte, o capital bate em retirada, buscando a 
segurança dos títulos públicos norte-americanos ou um novo ancoradouro passageiro. Assim 
ocorreu nos anos 20, assim se repetiu na crise dos anos 80, em 1994, 1995, 1997, 1998 e 1999. 
Dessa forma, essa volatilidade obstaculiza qualquer idéia de um processo de retomada do 
crescimento a longo prazo.  

 ii) Os dados dos diferentes países mostram que, mesmo quando os capitais apresentam um 
comportamento mais estável, a retomada do crescimento – dado que o modelo é intrinsecamente 
importador de bens e serviços – exige cada vez mais volumes crescentes de entradas de capitais, 
que por sua vez aumentam o endividamento externo (hoje cada vez mais privado do que público), 
onerando ainda mais as contas futuras do balanço de pagamentos, conturbando a política monetária 
e aumentando os juros da dívida pública interna. Por outro lado, a fuga de capitais ou a diminuição 
de sua entrada explicita imediatamente o desequilíbrio cambial, pressionando pela desvalorização e 
a desaceleração ou recessão da economia e conseqüente quebra de empresas e bancos. É curioso 
que sendo o modelo explicitamente gerador de uma instabilidade cumulativa, vários consultores 
(indivíduos e empresas renomados) se digam surpresos a cada ocorrência de crise. Foi assim no 
México em 11/1994 quando eles davam boa nota ao país, mas que, aos críticos sensatos, desde 
1992 a eclosão da crise já era perceptível.56 

 iii) As trajetórias dos principais países entre 1989 e 1998 confirmam a debilidade e a 
descontinuidade do crescimento: a Argentina tem alto crescimento entre 1991 e 1994 (maior do que 
5%), forte recessão em 1995, crescimento modesto em 1996 e 1998 e alto em 1997; o Brasil teve 
alta taxa apenas em 1994, cinco anos com taxas baixas ou negativas e quatro modestas; o México 
teve altas taxas em 3 anos (1990, 1996 e 1997), 5 outros com taxas modestas, um com taxa baixa e 
um com violenta recessão; Peru e Venezuela tiveram 4 anos com taxas altas e a maior parte dos 
outros 6 com taxas negativas ou baixas; Colômbia teve apenas 2 anos com taxas baixas e 3 com 
altas. O Chile apresentou o melhor desempenho: 7 anos com taxas superiores a 5% e 2 com taxas 
baixas. Confirma-se assim a descontinuidade do crescimento nesse modelo. 

 iv) Como se sabe, Consumo e Investimento costumam ser os principais indicadores do 
movimento da economia, e o Investimento Interno Bruto Fixo o principal determinante do 
crescimento. Contudo, como se viu, a variável Consumo cresceu nos anos 90 tanto quanto ou mais 
do que o investimento em termos de participação no PIB. Isso decorre de várias razões: o 
investimento está inibido tanto pelas escorchantes taxas de juros quanto pela incerteza e 
instabilidade; o consumo esteve fortemente deprimido nos anos 80 e agora, com o barateamento das 
importações e abundância do crédito externo, o consumismo teria de voltar com toda a força, como 
de fato ocorreu. Mas, advirta-se, o crescimento do PIB, majoritariamente determinado pelo 

                                                 
56 Ver, por exemplo, as críticas e advertências de Ffrench-Davis (1997) e Tavares (1993) sobre México, Chile e Argentina, 

feitas em 1992. Em 1997, economistas oficiais de vários países da região previam taxas de crescimento em torno de 5% 
para 1998, melhoria dos déficits fiscais e de conta corrente e da inflação, mas a realidade foi mais forte do que suas idéias. 



consumo, tem vida curta. 
 v) Não só o aumento desmedido do consumo via importações mas também as crescentes 

importações de insumos estão causando a desestruturação de parques produtivos (agrícolas e 
industriais) na maioria dos países. Isso compromete seriamente a geração de valor agregado e 
principalmente a de empregos. É de bom senso que não se deve optar por um modelo que, ao 
crescer, “encurta” a renda e desemprega. Por outro lado, a desestruturação de cadeias produtivas é 
algo que gera outros efeitos dinâmicos perniciosos na economia e é de difícil recuperação. 

 vi) A gravidade maior do problema é que, diante de uma (esperada) crise cambial que 
obrigue a um constrangimento forte de importações, a reversibilidade da desestruturação de 
cadeias produtivas internas passa a ser problemática após a substituição de produtos nacionais por 
importações, dado que a experiência acumulada, a planta que os produzia e possivelmente o próprio 
empresário já não podem ser reativados. Nesse caso, a restrição a essas importações agravará ainda 
mais a crise, dificultando a recuperação da produção. Por exemplo, as novas plantas montadoras de 
veículos, altamente importadoras de autopeças, não terão como re-substituir essas importações, 
paralisando suas linhas de montagem. 

 vii) Crise internacional: nosso futuro estará impregnado dos seus efeitos. O agravamento 
recente da manifestação dessa crise na Ásia, com desaceleração do crescimento (onde a do Japão é 
a mais grave) e desvalorizações cambiais, aponta, inequivocamente, para um forte constrangimento 
de nossas exportações de petróleo, outros insumos básicos e bens de consumo dirigidas a essa área e 
no aumento de suas exportações, agora cambialmente ainda mais competitivas. A Ásia, para 
sobreviver à crise, terá de ser ainda mais agressiva no mercado internacional. Por outro lado, o 
ímpeto do crescimento econômico dos EUA parece também ter seus dias contados, já desacelerando 
sua economia em 1998. Os resultados práticos disso, para nós, significam, resumidamente, maiores 
e crescentes dificuldades para exportar. 

 viii) Dessa forma, com os investimentos produtivos em nível modesto e inibidos, com a 
contenção do consumo privado (pela desaceleração e pela capacidade de endividamento) e do 
público (pelo corte no gasto) e com acrescidas dificuldades para exportar, não há como fazer crescer 
a renda e o emprego em níveis minimamente necessários. 

 ix) As políticas de estabilização se converteram em verdadeiros laboratórios experimentais 
para os economistas, os quais, por sua vez, converteram-se em verdadeiros aprendizes de mágico. 
Na década de 1980 aprimoraram os simples e antigos processos de congelamento de preços e 
salários. Esses programas, contudo, foram todos de curta duração, não resistindo às pressões dos 
fazedores de preço, aos inevitáveis desequilíbrios no abastecimento e às reivindicações salariais. 
Ainda esquecem do principal, que é o desequilíbrio externo causado pelo endividamento passado e 
engrossado pelo presente, para o qual nenhum dos esquemas propostos (ou em vigor) de 
renegociação dá conta, tornando-o um permanente gerador de inflação. Por outro lado, as taxas 
elevadas de juros, a dívida pública e a especulação bursátil ampliaram a riqueza financeira das 
camadas de médias e altas rendas, realimentando as pressões por valorizações de ativos e, com isso, 
realimentando a inflação. Na década de 1990 o aprendizado voltou-se para a valorização cambial 
como ancoragem principal da estabilização, logicamente combinada com as políticas de 
desregulamentação ao capital forâneo e à abertura comercial. A estabilização, com tal receituário, 
foi rápida e (temporariamente) exitosa, criando entretanto sérios problemas:  

• drástica alteração dos preços relativos, elevando os dos não-externamente comercializáveis e 
diminuindo os dos comercializáveis (notadamente os agrícolas e industriais). Com isso, os ativos 
reais destes últimos também foram depreciados. O preço da terra agrícola, tanto pelo efeito citado 
quanto pela elevação dos ativos financeiros, também sofreu depreciação; 

• para sustentar a entrada de crescentes fluxos de capital estrangeiro, elevaram-se desmedidamente 
os juros, cujas seqüelas principais são: aumento da dívida externa, dos juros sobre o balanço de 
pagamento e sobre as contas públicas, e ampliação crescente da dívida pública interna. Esse 



mecanismo (mais as privatizações e a especulação bursátil) acelerou o aumento e a concentração 
da riqueza financeira, desencadeando novas pressões por maiores valorizações do capital; 

• a despeito de que os mágicos tenham atacado a memória inflacionária, mesmo depois da 
introdução desses programas e com taxas declinantes, ela acumulou altas significativas: 68% na 
Argentina (4/1991-1998), 74% no Brasil (7/1994-1998), 109% no Chile (1990-1998) e 132% no 
México (1990-1994). Dadas as alterações estruturais dos preços, dos salários, do emprego, da 
distribuição da renda e do padrão de consumo, as repercussões desse “resíduo” inflacionário 
interagem diferentemente sobre essas estruturas, resultando, para uns, ganhos líquidos adicionais 
de renda e riqueza e, para outros, novas perdas. 

Se a estabilidade se mantiver por longo período de tempo, suficiente para que o sistema 
econômico altere profundamente as estruturas de produção, de emprego, de salário, de distribuição 
de renda e de consumo, muitas perdas ocorridas no início do processo “desaparecerão no pó da 
história” por essas e outras razões. Penso que o Chile se enquadra nessa hipótese.57 Contudo, se as 
citadas estruturas estiverem apenas temporariamente alteradas, o surgimento de uma nova crise 
(externa ou interna, decorrente do modelo), desencadeadora de pressões cambiais que resultem em 
alterações da taxa, repercutirá sobre as seqüelas acima apontadas, estimulando a revalorização de 
ativos antes desvalorizados, a fuga de capital e reversão perversa dos preços, com os antes 
deprimidos aumentando apenas um pouco mais do que os outros (antes ascendentes). Com isso, 
voltam as pressões salariais e da riqueza acrescida por novas valorizações do capital. Para que isso 
não ocorra – ou seja, para que o “resíduo” inflacionário não saia de debaixo do tapete –, não há 
outra saída senão a da destruição parcial da riqueza financeira acumulada (ou a postergação a longo 
prazo do seu usufruto), acompanhada ou não da contenção dos preços e da violência da repressão ao 
salário e ao emprego. Entretanto, as condições políticas para que impere tal receita são muito 
complexas. Ainda assim, permanecerão os efeitos recorrentes do desequilíbrio externo. 

 x) A dívida externa merece algumas reflexões, dado que alguns economistas ingênuos – até 
mesmo da esquerda – julgam que seu problema está equacionado, em vista dos recentes processos 
de renegociação e as enormes entradas de capital. Contudo, ela passou de 420 milhões de dólares 
em 1989 para 698 em 1998. Mesmo nos países em que seu crescimento foi menor, há que 
examinar-lhe a estrutura, se pública ou privada. Em vários países a parcela privada cresceu, 
aumentando a vulnerabilidade financeira da empresa (e do banco) privada, desnacionalizando-a em 
seus momentos de maior dificuldade financeira, dirigindo-se mais que proporcionalmente ao 
financiamento do consumo privado (nacional e importado) e colocando o setor privado contra uma 
política cambial realística e necessária, isto é, para expandir as exportações. Ainda assim, o setor 
público continua a ser afetado, pelas crescentes pressões de juros e amortizações no balanço de 
pagamentos e no aumento da dívida pública interna, pelas necessárias e crescentes entradas de 
capital para formar um “lastro” mínimo de reservas que lhe possam dar certa credibilidade. 
Contudo, a dívida externa continua a ser uma verdadeira “bola de neve” aumentando cada vez mais 
o desequilíbrio externo e o das contas públicas. Agora, entre fins de 1998 e início de 1999, quando 
os sintomas de agravamento das crises russa e brasileira são maiores e que não há solução no 
horizonte para a crise asiática, esses neoeconomistas, como o velho mágico, tentam tirar mais um 
truque da cartola: a dolarização institucionalizada (ou sua variante, o currency board) para 
Argentina, Rússia e Brasil... 

 xi) Há que se ressalvar também a entrada de investimentos diretos, dado que sua orientação 
nestes anos recentes deslocou-se da produção física para o ganho fácil das privatizações, para os 

                                                 
57 Por exemplo, a longa e pronunciada deterioração do salário mínimo legal em quase todos os países da região já não é mais 

contestada plenamente, a despeito do que se pode e se sabe calcular a dimensão de sua corrosão de longo prazo. A plena 
restauração de suas perdas poderia causar tal impacto que até mesmo lideranças de esquerda e sindicais não a reivindicam 
mais. 



oportunos negócios de fusões ou compras de empresas nacionais e para os ramos de serviços, 
notadamente os financeiros. A propósito, a internacionalização dos sistemas financeiros nacionais 
ora em processo nos causará maiores problemas no futuro, tolhendo ainda mais o manejo da política 
econômica e aumentando a instabilidade do sistema financeiro. Por outro lado, não custa lembrar 
que investimentos estrangeiros em serviços e em não-comercializáveis são consumidores líquidos 
das preciosas divisas, pois nada exportam além de seus juros e lucros. 

 xii) A privatização de ativos públicos e a concessão de serviços públicos é parte integrante 
do receituário neoliberal, que para justificá-las apresenta, entre outros, os seguintes argumentos: a 
questão fiscal, ou seja, a troca de ativos para abater dívidas e déficits; a questão eficiência 
produtiva; a questão da impossibilidade financeira de a estatal modernizar-se. Obviamente, não se 
trata aqui de discutir privatizações de atividades que foram parar nas mãos do Estado por razões 
distintas daquelas provenientes de estratégias de desenvolvimento econômico. Esses argumentos 
merecem a seguinte reflexão:58 

• crise fiscal: a) o montante alcançado pelas privatizações e concessões realizadas entre 1990 e 
1997 – período em que elas se concentraram, salvo no Brasil, que a retardou – situou-se em torno 
de 1% do PIB médio de todos esses anos, e, é claro, representou também uma diminuição 
equivalente aos déficits fiscais. Contudo, estes retornaram nos anos recentes, a despeito dos 
propalados efeitos positivos das privatizações e do fim da geração de déficits “causados pelas 
estatais”. Mesmo nos casos procedentes, o efeito fiscal se manifesta positivamente apenas no 
curto e no médio prazo, esgotando-se depois; b) no caso das estatais lucrativas – e muitas o eram 
e o são, como bancos, telecomunicações, petróleo, mineração e outras –, o efeito de longo prazo é 
pernicioso, pois corta para sempre uma receita fiscal. 

• financiamento das estatais: a) com as novas teorias sobre déficit público, o endividamento das 
estatais passou a ser considerado como se da mesma natureza do déficit e da dívida pública. 
Ocorre, no entanto, que muitas não eram deficitárias e sim lucrativas e tinham capacidade de 
obter (no mercado interno ou no externo) financiamento para suas operações e seus 
investimentos, não comprometendo, portanto, a questão fiscal. Essa ideologia atingiu tal nível 
que, muitas vezes, elas foram proibidas de investir nos moldes das políticas de corte de gastos 
públicos. É claro que, não investindo, seus serviços e produtos pioraram, diminuindo-lhes a 
eficiência contábil e efetiva. 

• eficiência privada: a) o problema da eficiência produtiva passa por várias outras questões, como 
má administração, empreguismo, clientelismo etc., mazelas que poderiam ter cura política. No 
entanto, há uma questão primordial que é sempre ocultada: muitas estatais não alcançavam 
aquela eficiência porque eram estrategicamente voltadas para determinados objetivos de política 
econômica cujos resultados devem ser avaliados socialmente e não apenas pela sua lucratividade; 
b) ocorre também que os preços e tarifas praticados pelas estatais eram instrumentos contidos de 
políticas de estabilização, o que lhes diminuía a eficiência contábil. Na maioria dos casos 
privatizados, esses preços foram fortemente aumentados, muitos antes mesmo da privatização. 
Com os novos preços, terminou a ineficiência contábil. À parte a eliminação de “gorduras” 
(custos desnecessários e excessivos) que o adquirente procede, a maior lucratividade salta à vista, 
quando se comparam empresas privatizadas com empresas privadas congêneres, mesmo em anos 
de recessão. Para isso, basta olhar os balanços das “200 mais”, publicados por periódicos 
especializados na maioria de nossos países médios e grandes. 

• valor dos ativos: na maioria dos casos, seu valor foi artificialmente diminuído, o que, de um lado, 
reduz seu propalado efeito fiscal mas, de outro, e mesmo mantida a mesma eficiência anterior, 
aumenta sua lucratividade, elevando por isso também sua suposta eficiência. Poucos economistas 

                                                 
58 Estas reflexões surgiram da leitura e análise dos diferentes países. Entre os analistas desse processo, Azpiazu (1995) 

oferece contundente crítica ao caso argentino, de que me vali para estas notas. 



atinaram para um fato banal: muitas de nossas estatais foram adquiridas por estatais européias a 
preços baixos, com tarifas elevadas, o que aumentou a lucratividade da casa matriz, melhorando 
muito sua situação contábil e financeira e tornando-a atrativa para privatizações em seus países 
de origem.  

• efeito-divisas: também se apregoa que elas são geradoras líquidas de divisas, se adquiridas pelo 
capital forâneo, em face do possível abatimento da dívida externa pública. No entanto, 
“esquecem” de calcular o montante futuro de suas remessas de lucros o que, aliás, tem crescido 
aceleradamente em toda a região. “Esquecem” também de verificar as contratações de novos 
financiamentos externos pelos grupos adquirentes, que não só engordam a dívida – agora privada 
– a curto prazo, como também pressionam o balanço de pagamentos, com mais juros, anulando 
ou mesmo sobrepondo o efeito-divisas.  

• investimento e política econômica: com a privatização, o Estado perde o controle de parte do 
investimento que passa aos particulares, perdendo com isso importante instrumento de política 
econômica setorial e da própria formação de capital da economia. Isso tem muita importância em 
face do momento que passamos na maioria dos países, com baixa taxa de inversão: ao canalizar 
recursos privados para investimentos em serviços (antes públicos), estamos automaticamente 
diminuindo o potencial privado de investimentos em bens, alterando com isso a própria estrutura 
produtiva do país. 

• concorrência: com este argumento, a privatização é concebida como instrumento para ativar a 
concorrência, “liquidando os monopólios estatais” e para “democratizar o capital”. O que se vê, 
na realidade, é que elas têm gerado um processo de monopolização (ou oligopolização), 
concentrando e centralizando ainda mais o capital privado. Nos principais países da América 
Latina elas têm sido um verdadeiro propulsor de novos grupos privados, a maior parte deles 
vinculado aos canais da banca internacional.  

• controle público: o argumento de que por meio da nova regulamentação ter-se-á maior controle 
sobre o serviço privatizado tem se chocado com uma realidade diversa. A pressa nos processos 
de privatização tem causado demora ou debilidade na elaboração das novas normas de controle, 
muitas vezes feita sob a pressão do “controlado”. Por outro lado, os entes regulatórios criados 
quase nunca têm suficiente poder político para exercer suas necessárias funções. 

xiii) Por outro lado, a continuidade das reformas ora em marcha conduzirá os Estados nacionais 
a um grau ainda menor de intervenção na economia, paradoxalmente, quando eles mais precisariam 
estar preparados para a necessária reconversão da política econômica. Essa reconversão, contudo, 
certamente exigirá um difícil e complexo arranjo político interno e externo, com necessário 
turnover nos segmentos dirigentes da Economia, da Política e do Estado. 

xiv) Os arautos do modelo usam com freqüência a melhora da distribuição de renda na fração 
mais pobre da população – tanto para explicar parte do consumo quanto para vender as “boas qua-
lidades” do modelo. Não explicam, contudo, que essa melhora, decorrente da estabilização dos 
preços, é do tipo once for all, e não de natureza corretiva estrutural. “Esquecem” de que o modelo, 
ao desregulamentar e liberalizar os movimentos do capital, beneficiou principalmente os 
especuladores e ampliou ainda mais a classe dos rentiers. A classe empresarial nacional, por 
experiência própria, deveria saber que é mais fácil uma nação fabricar gigolôs do dinheiro do que 
eficientes produtores de bens e serviços. 

xv) O leitor verá, nos capítulos subseqüentes, as principais diferenças de “estratégias” 
econômicas dos países examinados. E elas sugerem que eles poderão ter histórias diferentes: 

• o Chile, talvez o mais diferente, fez uma opção de crescimento calcada em sua base de recursos 
naturais, de discutível e difícil perspectiva futura, em face do problema de esgotamento de 
recursos e de competição com outros concorrentes. A propósito, vários capitalistas chilenos que 
muito ganharam com esse rumo têm adquirido terras em outros países, como Peru e Argentina, 



onde poderão produzir coisas concorrentes com as que fazem no Chile;  
• o México avançou industrialmente, porém está convertendo (já em fase avançada) seu parque 

industrial em complemento da indústria norte-americana, atrelando-se, assim, à dinâmica e às de-
terminações maiores daquele país. Apesar do sucesso da grande expansão de suas exportações, 
após a crise de 1995, nem por isso escapou da dinâmica perversa do modelo, voltando a ter 
enormes déficits em conta corrente, continuando a sofrer as agruras da crise internacional; 

• a Argentina amarrou-se ao congelamento cambial, de forma institucionalizada, e luta hoje para 
tentar a busca de um remédio miraculoso que pudesse salvá-la de uma (inevitável) desvalorização 
cambial do Brasil. Contudo, e de novo de forma institucionalizada, decretou limite máximo (1%) 
para seu déficit fiscal e discute, no momento, uma dolarização de jure, oportunisticamente 
extensível ao Brasil;  

• o Brasil, por sua vez, seguiu os passos mexicanos e argentinos rumo ao desastre cambial, que não 
tem cura, e cujo paliativo é composto pela desvalorização abrupta, recessão, renegociação da 
dívida e novos empréstimos, resultando em quebras financeiras, novo aumento das dívidas 
externa e pública interna, e no agravamento do quadro político e social, já hoje bastante 
complexo e sem rumo;  

• a Colômbia constituía importante diferença em relação aos demais países: a estrutura de seu 
endividamento (de médio para longo prazos), sua baixa inflação e a estabilidade maior de seu 
crescimento permitir-lhe-iam que sua política econômica e suas reformas trilhassem caminhos 
diferentes. Contudo, copiou-os, de certa forma, com o que sua atual situação social ficou ainda 
mais problemática;  

• a Venezuela, dada sua precária base produtiva agrícola e industrial, também optou por sustentar-
se em seus recursos naturais, no caso, o petróleo. Mas é sabido que com recursos naturais não se 
chega ao primeiro mundo, nem se torna competitivo ou se desenvolve. Pior ainda, no caso deste 
país, é que o peso percentual econômico do petróleo em sua economia é muito alto. Chega a 70% 
ou 80% da pauta exportadora e da carga fiscal, a produção é em torno de 20% do PIB e a 
ocupação de apenas 2% da PEA. Produto primário que é, suscetível, portanto, de grandes 
flutuações, o petróleo é o Oásis ou o Inferno da economia, dado que se sobe seu preço (ou se a 
quantidade exportada aumenta), crescem a receita fiscal, o gasto público e o investimento, mas 
que também podem vir acompanhados de violenta valorização de câmbio por excesso de oferta 
de divisas; na queda, a receita cambial e a fiscal encolhem, mas o desejo (e a necessidade) de 
importar se mantém, e o gasto público tenta resistir aos cortes: aí vem a inevitável inflação e a 
recessão. É, no meu entender, o paradoxo do petróleo;  

• no caso do Peru, 86% de suas exportações ainda são de produtos primários, e sua base agrícola e 
industrial é também precária. Além da estabilidade da moeda, as maiores cifras que conquistou 
com a abertura e com o presidente Fujimori no poder foram uma taxa de 76% de subemprego na 
região metropolitana de Lima, e mais de 60% de queda do salário real, em relação aos níveis de 
1980. 

xvi) Que pensar do futuro destes países? Ele é incerto, mas penso que o agravamento desse 
processo forçará os rumos de sua superação, que somente poderá ser buscada com a restauração da 
soberania nacional, hoje entregue ao imperialismo. A crise social atinge hoje níveis inusitados e se 
estende por todos os países. A classe média alta e as elites gozam as delícias das importações e das 
viagens internacionais baratas, mas são incapazes de atinar para o fato simples que decorre do 
aumento do desemprego, que é o aumento da contravenção e do crime, que inclusive se volta 
também contra elas. Os conservadores apelam para paliativos antigos e novos, seja a construção de 
mais cadeias (pois as rebeliões diárias nas atuais estão atingindo níveis de calamidade), seja em 
modificações sutis no abrandamento das penas ou na mudança de suas formas, pois já não há 



dinheiro público para construir e manter mais cadeias, hoje hiperlotadas.59  

                                                 
59 A média mundial (amostra de 108 países ricos e pobres) em 1997 de homicídios/100 mil habitantes é de 8,5 mas a 

Colômbia liderava o rol com 78,4, seguida por Honduras (63,6) e depois pelo Brasil (24,1), Venezuela (22,1), México 
(17,6) e Paraguai (15,6). Cf. Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção ao Delito e Tratamento da 
Delinqüência, 11/1998, apud Correio Popular, p.1, Caderno Cidades, Campinas, 10.2.1999. 



Referências bibliográficas 

ABRAMO, L. Mercados laborales, encadenamientos productivos y políticas de empleo en América Latina. 
Santiago: ILPES, 1997. 

AZPIAZU, D. El programa de privatizaciones: desequilibrios macroeconómicos,  insuficiencias regulatorias y 
concentración del poder económico. In: MINSBURG, N., VALLE, H. W. (Coord.) Argentina Hoy: crisis 
del modelo. Buenos Aires: Letra Buena, 1995. 

BELLUZZO, L. G. Dinheiro e as transfigurações da riqueza. In: TAVARES, M. da C., FIORI, J. L. (Org.) 
Poder e dinheiro – uma economia política da globalização. 2.ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1997. 

BERCOVICH, N., KATZ, J. (Ed.) Reestructuración industrial y apertura económica. La industria de celulosa 
y papel de Argentina, Brasil y Chile en los años 90. Buenos Aires: CEPAL/ALIANZA, 1997. 

BIELSCHOWSKY, R., STUMPO, G. Transnational corporations and a structural changes in industry in 
Argentina, Brasil, Chile and Mexico. Cepal Review, n.55, CEPAL, Santiago, 1995. 

BLEANEY, M. The Rise and Fall of Keynesian Economics. London: Macmillan, 1985. 
BRAGA, J. C. S. Financeirização global – O padrão sistêmico do capitalismo contemporâneo, 1997. 
CANO, W. Reflexões sobre o Brasil e a nova (Des)Ordem Internacional. 4.ed. Campinas: Unicamp, 1995. 
______. Notas sobre o imperialismo hoje. Crítica Marxista (São Paulo), v.1, n.3, 1996. 
CÁRDENAS, S. M. Empleo y distribución del ingreso en América Latina. Hemos avanzado? Bogotá: TM 

Ed., 1997. 
CARDOSO DE MELLO, J. M. Prólogo. In: TAVARES, M. da C., FIORI, J. L. (Org.) Poder e dinheiro – 

uma economia política da globalização. 2.ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1997. 
CARMAGNANI, M. Estado y sociedad en América Latina: 1850-1930. Barcelona: Crítica, 1984.  
CEPAL. El proceso de industrialización en América Latina. Santiago: CEPAL, 1965. 
______. América Latina y el Caribe: políticas para mejorar la inserción en la economia mundial. Santiago: 

CEPAL, 1995. 
______. Panorama Social 1996. Santiago: CEPAL, 1997a. 
______. Economic Indicators. Santiago: CEPAL, 1997b. 
______. Estudio Económico de América Latina y el Caribe 1996-1997. Santiago: CEPAL (vários anos). 
______. Balance preliminar de la economia de América Latina y el Caribe. Santiago: CEPAL (vários anos). 
CHUDNOVSKY, D., LÓPEZ, A. (Ed.) Auge y ocaso del capitalismo asistido. La industria petroquímica 

latinoamericana. Buenos Aires: CEPAL/ALIANZA, 1997. 
DAMIL, M., FANELLI, J. M., FRENKEL, R. De México a México: el desempeño de América Latina en los 

90. Revista de Economia Política (São Paulo), v.16, n.4, p.64, out.-dez. 1996. 
DIAZ, C. F. A América Latina em depressão: 1929/1939. Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de 

Janeiro), v.10, n.2, IPEA, 8/1980. 
DONGUI, T. H. Historia contemporánea de América Latina. Buenos Aires: Alianza, 1986. 
FAJNZYLBER, F. La industrialización trunca de América Latina. México: Nueva Imagen, 1983. 
FAO. El estado mundial de la agricultura y la alimentación 1996. Roma: FAO, 1996. 
FFRENCH-DAVIS, R. El efecto tequila, sus origenes y su alcance contagioso. Desarrollo Económico 

(Buenos Aires), v.37, n.146, jul.-dic. 1997. 
FRENKEL, R. Macroeconomic Sustainabilit and Development Prospects: the Latin American performance in 

the nineties. CEDES, Documento n.111, Buenos Aires, 1995. 
FURTADO, C. Formação econômica do Brasil. 4.ed. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1961. 
______. Formação econômica da América Latina. Rio de Janeiro: LIA Ed., 1969. 
______. O mito do desenvolvimento. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974. 
GIRALDO, G. C. Crisis y reformas – Violencia del narcotráfico – Crisis de la deuda externa. In: FLOREZ, E. 

L. B. Colombia: gestión económica estatal de los 80’s. Bogotá: CID – Univ. Nacional, 1995. v.1. 
GÓMEZ-OLIVER, L. Efectos de la apertura externa y la liberalización financiera sobre el sector 

agropecuario en América Latina y el Caribe. Cuadernos de la Cepal (Santiago), n.81, 1997. 
GROUND, R. L. Los programas ortodoxos de ajuste en America Latina: un examen crítico de las politicas del 

FMI. Revista de la Cepal (Santiago), n.23, 1984. 



GUDIN, E. A mística do planejamento. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 29.5, 2, 6, 9 e 19.6.1953. 
GUNDER FRANK, A. Lumpen-bourgeoise et lumpen-développement. Paris: Maspero, 1971. 
______. Capitalismo y subdesarrollo en América Latina. 2.ed. Buenos Aires: Siglo XXI, 1973. 
HELD, G., SZALACHMAN, R. Flujos de capital externo en América Latina y el Caribe: experiencias 

políticas en los noventa. CEPAL, Serie Financiamiento del Desarrollo, n.50, Santiago, abr. 1997. 
ILPES. Reforma y modernización del Estado. Santiago: ILPES, 1995. 
IPEA. Eugênio Gudin/Roberto C. Simonsen: a controvérsia do planejamento na economia brasileira. 2.ed. Rio 

de Janeiro: IPEA, 1978. 
KATZ, J. M. (Ed.) Estabilización macroeconómica, reforma estructural y comportamiento Industrial. 

Estructura y funcionamiento del sector manufacturero latinoamericano en los años 90. Buenos Aires: 
CEPAL/ALIANZA, 1996. 

______. et al. Apertura económica y desregulación en el mercado de medicamentos. Buenos Aires: 
CEPAL/ALIANZA, 1997. 

KINDLEBERGER, C. P. The World in Depression 1929-1939. London: Allaen Lane, 1973. 
MADDISON, A. Dos crisis en América y Asia: 1929-1938 y 1973-1983. México: Fondo de Cultura 

Económico, 1988. 
MASSAD, C., ZAHLER, R. El proceso de ajuste en los años ochenta: la necessidad de enfoque global. 

Revista de la Cepal (Santiago), n.23, 1984. 
MEDEIROS, C. A. Globalização e inserção internacional diferenciada da Ásia e da América Latina. In: 

TAVARES, M. da C., FIORI, J. L. (Org.) Poder e dinheiro – uma economia política da globalização. 
2.ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1997. 

MELIN, L. E. O enquadramento do iene: a trajetória do câmbio japonês desde 1971. In: TAVARES, M. da 
C., FIORI, J. L. (Org.) Poder e dinheiro – uma economia política da globalização. 2.ed. Rio de Janeiro: 
Vozes, 1997. 

NACIONES UNIDAS. Estudio Económico y Social Mundial 1997. New York: ONU, 1997. 
OECD. Economic Outlook. Paris: OECD (vários números). 
PREBISCH, R. A mística do equilíbrio espontâneo na economia. Diário de Notícias, Rio de Janeiro, 8 e 

15.11.1953. 
REBOLLEDO, S. L. Políticas económicas comparadas en America Latina. Lima: AFEIAL – Universidad de 

Lima, 1994. 
SEERS, D. Inflación y crecimiento: resumen de la experiencia en América Latina. Boletín Económico de 

América Latina (Santiago), v.vii, n.1, CEPAL, 1962a. 
______. A Theory of Inflation and Growth. O. UP., UK: Oxford Ec. Papers, 1962b. 
SOARES, L. T. R. Ajuste neoliberal e desajuste social na América Latina. Rio de Janeiro: UFRJ – Escola de 

Enfermagem, 1998. 
TAVARES, M. da C. A retomada da hegemonia americana. Revista de Economia Política (São Paulo), n.18, 

abr.-jun. 1985.  
______. As políticas de ajuste no Brasil: os limites da resistência. In: TAVARES, M. da C., FIORI, J. L. 

Desajuste global e modernização conservadora. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993. 
TAVARES, M. da C. Acordo de investimentos, privatização e cidadania. Folha de S.Paulo, p.6/2, 1.3.1998. 
TAVARES, M. da C., FIORI, J. L. Desajuste global e modernização conservadora. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1993. 
______. (Org.) Poder e dinheiro – uma economia política da globalização. 2.ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1997. 
TAVARES, M. da C., MELIN, L. E. Pós-escrito 1997: a reafirmação da hegemonia americana. In: 

TAVARES, M. da C., FIORI, J. L. (Org.) Poder e dinheiro – uma economia política da globalização. 
2.ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1997. 

TOKMAN, V. E. Monetarismo global y destrucción industrial. Revista de la Cepal (Santiago), n.23, 1984. 
TORRES FILHO, E. T. A crise da economia japonesa nos anos 90 e a retomada da hegemonia americana. In: 

TAVARES, M. da C., FIORI, J. L. (Org.) Poder e dinheiro – uma economia política da globalização. 
2.ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1997. 

UGARTECHE, O. El falso dilema: América Latina en la economia global. Lima: Nueva Sociedad, 1997. 
UNCTAD. Trade and Development Report. Genève: Unctad, 1998. 
UTHOFF, A. Reformas a los sistemas de pensiones en América Latina y el Caribe. CEPAL, Serie 

Financiamiento del Desarrollo, n.29, Santiago, 1995. 



UTHOFF, A., FFRENCH-DAVIS, R., TITELMAN, D. Entorno macroeconómico para el desarrollo 
productivo en el contexto de entrada de capitales externos. Cuadernos de la Cepal (Santiago), n.81, 1997. 



CAPÍTULO 2 

 ARGENTINA: MACROECONOMIA DECRETADA 
 
 

A Argentina é o segundo maior país da América Latina (2,7 milhões de km2/13,2% da AL),1 o 
quarto mais populoso (36 milhões de habitantes/7,3% da AL) e com elevada taxa de urbanização de 
90%. Constitui-se por 23 províncias e um Distrito Federal, cuja capital, Buenos Aires, concentra 
sozinha 34% da população do país. 

Em 1998 o PIB argentino era o terceiro da América Latina (US$ 215 bilhões2/15,8% da AL) e a 
renda média por habitante só era superada por Barbados, equivalendo a duas vezes a média latino-
americana e a do Brasil, e 71% superior às rendas do Chile e do México.3 

A maior parte do território argentino é constituída por três planícies: a do Chaco, ao norte, de 
clima tropical e subtropical, que permite culturas como algodão e cana-de-açúcar; a planície Entre-
Rios e Buenos Aires ao centro, de clima temperado, onde predominam grãos e gado; e a do oeste, 
os vales andinos – como Mendoza – que desenvolve culturas temperadas de uvas e outras frutas; ao 
sul, os platôs da Patagônia, de clima mais frio, onde predomina a ovinocultura e se localizam as 
principais ocorrências minerais de petróleo, gás natural e carvão, e onde existem várias regiões 
desérticas. Seus limites, a oeste e ao extremo sul, com o Chile, coincidem com a Cordilheira dos 
Andes, apresentando alturas médias de 3.000 m e picos muito altos (como o Aconcágua, de 6.960 
m); o limite leste fica demarcado com o Oceano Atlântico e ao norte e nordeste com a Bolívia, o 
Paraguai, o Brasil e o Uruguai.4 

Diz-se que seus descobridores foram os espanhóis Vicente Pinzón e Juan D. Solis que em 1508, 
navegando pelas costas brasileiras, atingiram a região do estuário do Prata, ultrapassando-o.5 Com a 
posse e ocupação foram fundadas Buenos Aires (1535) e Assunção (1538), a futura capital do 
Paraguai. A região como um todo  compreendia o Alto Peru (hoje Bolívia), Paraguai, a província 
oriental do Uruguai e a Argentina, e fazia parte do Vice-Reinado do Peru. No que se refere à 
população indígena, ela era mais rarefeita na Argentina, com alguma densidade no norte.  

Até a primeira metade do século XVII, embora Lima fosse a capital administrativa do Vice-
Reinado e concentrasse a maior parte de seu comércio, o norte argentino tinha importantes nexos 
mercantis com a mineração de prata de Potosí, no Alto Peru, fornecendo-lhe tecidos, artesanato e, 
principalmente, animais de tiro. Potosí, com 160 mil pessoas, era o maior aglomerado urbano das 
colônias espanholas da América, constituindo excelente mercado para o Chile e a Argentina, 
alimentado, ainda, pelo contrabando. Essa produção mineral e artesanal era obtida com mão-de-
obra indígena, graças à instituição da encomienda, que foi desaparecendo à medida que a mineração 

                                                 
1 Extensão N-S de 3.300 km; W-E (a máxima) de 1.348 km e uma costa de 5.000 km. 
2 Ao dólar de 1990. 
3 Cf. CEPAL (Anuario Estadístico... vários anos).  
4 Cf. Enciclopédia Encarta (1997) da Microsoft. Utilizo suas informações ao longo deste texto, principalmente 

para determinados fatos e pessoas envolvidas no processo histórico do país. 
5 Estas breves considerações sobre a história da região foram largamente tomadas das seguintes obras 

clássicas, que serão citadas somente em alguns pontos específicos: Dongui (1986), Ferrer (1981) e Furtado 
(1978). Para o período de 1850 a 1930, além destes, utilizei também o excelente trabalho de Carmagnani 
(1984). 



entrou em decadência.6 
Embora o centro e o sul argentinos fossem mais propícios à produção agrícola temperada e à de 

gado, essas atividades eram reduzidas por diversos fatores: a precariedade do transporte marítimo 
da época, que dificultava o acesso para outras áreas do Pacífico ou do Atlântico; as dificuldades de 
transporte desses produtos para o Alto Peru; e pela ausência dos requisitos técnicos e econômicos 
necessários para aquelas atividades, dada a inexistência de qualificação de mão-de-obra. Assim, 
essas regiões “vazias” dedicar-se-iam à subsistência e à exportação de modestas quantidades de 
couro e sebo.7 Em que pese a maior mercantilização do norte com o Alto Peru, as diferenças do 
porte econômico entre as distintas regiões argentinas eram pequenas, nelas predominando baixos 
níveis de vida e de mercantilização. A esse período de “pobreza” (que se estende até meados do 
século XVIII) Ferrer denominou de economia de subsistência. 

Após 1650, a queda da atividade minerária foi pronunciada e a Coroa tentou dar ocupação 
mercantil aos vastos recursos naturais ociosos da região, instituindo pequena liberalização 
comercial, que foi incrementada a partir de meados do século XVIII. Em 1765, foi permitido o 
comércio entre as províncias coloniais e, mais tarde, os demais portos espanhóis além de Sevilha e 
Cádiz foram abertos ao comércio colonial; em seguida, permitiu-se a navegação de latino-
americanos em direção à Espanha e, em 1778, a Coroa intensificou ainda mais a liberalização 
comercial, causando com isso forte impacto sobre Buenos Aires. 

A expansão e o domínio do capitalismo inglês converteram a Espanha em simples entreposto 
mercantil, e a crescente pressão de Portugal, apoiado pela Inglaterra, ameaçava os limites do espaço 
espanhol sul-americano, definidos pelos vários tratados celebrados (Tordesilhas em 1494, Madri 
1750, Pardo 1761 e Sto. Ildefonso 1777). As fronteiras espanholas já haviam de fato sido 
transpostas pelas incursões dos bandeirantes, ao norte, oeste e sul e pela fundação por Portugal, em 
1680, da colônia de Sacramento para tentar dominar a província oriental do Uruguai, obrigando a 
Espanha a alterar sua administração colonial. Para isso, descentralizou-a em 1776 desmembrando 
do Vice-Reinado do Peru as províncias de Alto Peru, Argentina, Paraguai e Uruguai, aglutinadas 
para a criação do Vice-Reinado do Prata, com a capital em Buenos Aires. A Espanha buscava, dessa 
forma, uma saída comercial pelo Atlântico para estimular a produção, o comércio e o povoamento 
da área e conter o assédio lusitano.  

Esse processo de economia de transição valeu-se não só da liberalização comercial, mas, 
principalmente, já no século XIX, do fim da colonização e do aumento do comércio internacional 
gerado pela expansão do capitalismo, com a consolidação da Primeira e o início da Segunda 
Revolução Industrial. Isso acarretou a expansão da urbanização e da industrialização nos principais 
centros industriais dos EUA e da Europa, que estimularam fortemente a demanda de alimentos e de 
matérias-primas. A saída atlântica era favorecida pela maior proximidade do Brasil e pelas menores 
distâncias de Buenos Aires à Europa. Nesse período prevaleceram ainda as exportações de couro e 
charque e, mais tarde, de lã, com o desenvolvimento da ovinocultura.  

A atividade econômica maior – basicamente pecuária –, deslocou-se mais para o litoral 
nordeste, para o Pampa e também um pouco para o sul, ampliando-se a atividade criatória – em 
substituição à caça – e o latifúndio, assim instituindo-se gradativamente a propriedade demarcada.8 

                                                 
6 A distância entre Buenos Aires e Potosí era percorrida em 62 dias, enquanto a de Lima a Potosí demandava 

120, encarecendo as mercadorias em 150%. Lembremo-nos ainda de que o percurso Buenos Aires–Europa 
era muito mais rápido do que Lima–Europa, que também encarecia ainda mais as importações destinadas ao 
Alto Peru. Cf. Puigros (s. d.). 

7 Distinta foi a situação dos colonizadores da Nova Inglaterra, que puderam superar suas dificuldades mediante o 
comércio com as Antilhas, para o que, inclusive, desenvolveram uma precoce indústria naval. É fato, também, que estas 
colônias inglesas tiveram a seu favor o descontrole inglês causado pelo envolvimento metropolitano em guerras durante 
boa parte do século XVIII, ao contrário do controle espanhol, mais duro, durante os séculos XVI ao XVIII. Cf. Ferrer 
(1981, cap.I a IV) e Furtado (1961, cap.5 a 7).  

8 O uso da cerca de arame para a demarcação da propriedade só seria intensificado a partir de 1850. 



Surgia a grande propriedade – a Estância –, que introduziu o sistema de  salário e que será um dos 
mais importantes determinantes da estrutura social e do poder argentinos. A expansão das fronteiras 
econômicas dar-se-ia à custa de uma ostensiva guerra exterminadora contra os índios, de norte a sul 
do país, que só terminaria em fins do século XIX, pela campanha do General Roca, que governaria 
entre 1880 e 1886. 

Embora as exportações duplicassem entre fins do século XVIII  e 1850, as da região do litoral 
(predominância da província de Buenos Aires) mais que decuplicaram, passando de 10% do total 
para 85%; mas as do interior (predomínio das regiões norte e noroeste), no entanto, diminuíram em 
termos reais, tanto pelo efeito da decadência da prata do Alto Peru quanto pela liberalização das 
importações que contraíram fortemente as que se destinavam ao litoral. Com isso, iniciava-se um 
processo de desequilíbrio regional, com crescente aumento de poder econômico e político de 
Buenos Aires em detrimento dos interesses da produção e do comércio do interior. 

Por outro lado, o período entre o último quartel do século XVIII  e as primeiras décadas do XIX 
envolve importantes transformações que teriam grandes efeitos políticos e econômicos sobre a 
América Latina. Entre os principais fatos cabe lembrar a expansão do capitalismo inglês, que 
passava a reclamar pela liberdade de comércio e extinção da escravidão; a independência dos EUA; 
as idéias e os fatos emanados da Revolução Francesa e, posteriormente, as conquistas de Napoleão. 

As novas idéias e a notável expansão mercantil aumentaram as contradições entre os novos e 
crescentes interesses das nascentes burguesias rurais e urbanas – pelas exportações –, e as 
limitações do Pacto Colonial, mesmo com as liberalizações havidas no século anterior. Por outro 
lado, as guerras napoleônicas atingiram em cheio o poder da Coroa da Espanha, isolando-a e 
impedindo a manutenção de seu pleno poder militar metropolitano sobre suas colônias latino-
americanas, algumas das quais se viram forçadas a constituir governos locais autônomos, não por 
oposição à metrópole, mas por absoluta necessidade da administração pública. A própria revolução, 
em 1810, na região espanhola que ainda se mantinha livre – Cádiz – facultou a proliferação de 
movimentos revolucionários latino-americanos. 

Os novos interesses emanados da tutela francesa sobre a Espanha tentaram manter o estatuto 
colonial, ao que a Inglaterra se opôs, apoiando militarmente as guerras de independência latino-
americanas. Foi assim que os ingleses invadiram Buenos Aires em 1806 e foram derrotados; mas 
voltaram em 1807 com nova derrota, mas foram vitoriosos em Montevidéu. Contudo, a presença de 
nacionais nas forças militares vitoriosas e os interesses comerciais crescentes provocaram a 
destituição do Vice-Rei e a instituição da Junta de Governo independente do poder metropolitano, 
em 25 de maio de 1810.9 As intenções libertadoras fariam que em 1813 fossem abolidos os títulos 
nobiliários e o Tribunal da Inquisição e dada a liberdade aos futuros filhos de escravos.  

A guerra, no entanto, prosseguiria. De guerra civil até 1815, entre legalistas e patriotas, passa à 
guerra de independência, até 1816, quando a Espanha tenta retomar suas colônias. Nesse mesmo 
ano o Congresso de Tucumán declara formalmente a independência das Provincias Unidas de 
América del Sur (mais tarde Províncias Unidas del Rio de la Plata) sob a influência dos generais 
Belgramo e San Martin.  

Com a independência da Bolívia e do Paraguai, bem como a do Uruguai, que se deu por meio 
da resistência armada no nordeste argentino (Santa Fé, Corrientes e Entre-Rios) liderada pelo 
uruguaio e federalista Artigas; e também em decorrência da guerra contra o Brasil (1825-1827), o 
sonho argentino de manter a unidade das Províncias Unidas caiu por terra. Contudo, o predomínio 
do poder de Buenos Aires sobre as demais regiões da Argentina gerou um sistema unitário 

                                                 
9 É fato conhecido que Carlota Joaquina, irmã do rei espanhol Fernando VII (impedido por Napoleão) e 

esposa de D. João VI, Príncipe Regente de Portugal e do Brasil, esperta, ambiciosa e golpista, tentou, no 
período, tomar o trono espanhol ou ser regente do Rio da Prata, mas todas as suas investidas foram 
infrutíferas. A despeito de que a guerra de independência se estende até 1816, o país se considera 
independente a partir de 25 de maio de 1810. 



fortemente centralizado, transformando o processo revolucionário nas lutas entre federalistas 
(conservadores) e unitaristas (liberais), que se estenderam durante os anos 20, aparentemente 
contornadas pela ação política de Rivadávia, que assume o poder em 1826, mas que por suas 
negociações de paz com o Brasil é obrigado a renunciar em 1827.10 

O agravamento dos conflitos regionais, polarizados entre a província de Buenos Aires e as 
demais, intensificou-se, pois além das perdas de mercados o interior também perdia parte dos 
direitos aduaneiros que antes recebia, por causa da centralização aduaneira na capital e no porto de 
Buenos Aires. A contração de suas receitas fiscais agravou ainda mais suas perdas econômicas, 
retardando o progresso e aumentando-lhe a economia de subsistência. 

Os conflitos regionais e de classe continuaram até que o federalista caudilho Rosas assumisse o 
restaurado governo da província de Buenos Aires em 1829,  exercendo feroz ditadura até 1852.  
Nesse interregno, a despeito da expansão econômica de Buenos Aires, o país teria difíceis 
momentos políticos e econômicos, com intervenções inglesa e francesa e nova luta armada. Esta foi 
vencida pelo General Urquiza, apoiado pelo Brasil e pelo Uruguai, e também pela França e pela 
Inglaterra, todos interessados na obtenção da liberdade de navegação no Rio da Prata, o que de fato 
conseguiram. Urquiza instaura a Confederação Argentina e, em 1853, promulga nova Constituição, 
republicana e unitária, à qual Buenos Aires se nega obedecer, dando continuidade ao processo 
revolucionário que vai finalmente ser contido pela vitória do General Mitre em 1861, eleito 
presidente em 1862. Assim, diminuía o poder dos caudilhos provinciais e a insubordinação de 
Buenos Aires à nação, criando condições para o fortalecimento do Estado nacional. 

A guerra da independência e as civis deixaram como herança o fim da escravidão e uma 
aumentada prática da violência. A elite, por temer a ascensão armada de plebeus convertidos em 
guerreiros, forçou a profissionalização dos militares, com seus chefes ganhando crescente destaque 
político nacional. Embora também tenha legado alguns direitos, reforçou a propriedade da terra 
como determinante social maior do poder, exterminando povos indígenas e marginalizando brancos, 
índios, mestiços pobres e escravos emancipados.  

As turbulências, entretanto, não pararam. Sob o pretexto de defender os blancos uruguaios que 
estavam em luta contra os colorados (muitos exilados no Brasil e na Argentina), o ditador paraguaio 
Solano López invade o Brasil e o nordeste argentino. A Guerra do Paraguai (1865-1870) – ou da 
Tríplice Aliança – foi sangrenta e, se durou tanto, foi, de acordo com Dongui, muito mais pela 
capacidade de resistência das forças paraguaias (e da teimosia de seu chefe), do que pelo potencial 
bélico dos outros três países, já que Argentina e Uruguai enfrentavam processos revolucionários 
internos.  

A guerra não eliminou as lutas internas na Argentina, mas Mitre e seu sucessor, Sarmiento, 
conseguiram usar politicamente a ameaça externa da guerra, como processo unificador e contendor 
das oposições regionalistas e dos autonomistas de Buenos Aires. Ainda assim, o fim do 
caudilhismo, a consolidação do Estado nacional e o desenvolvimento de suas instituições só seriam 
alcançados nos governos de Avellaneda (1874-1880) e do General Roca (1880-1886), ambos 
modernizadores da infra-estrutura econômica e intervencionistas via gasto público.11 

A notável expansão econômica argentina no período, acelerando sua urbanização, tornava o 
processo político mais complexo. Isso porque, além dos pequenos e dos grandes proprietários, havia 
agora os arrendatários e a crescente classe média urbana, e um operariado nascente. Nesse sentido, 
abria-se espaço para o surgimento de instituições progressistas, como o partido da União Cívica 
Radical, criado em 1892, que, embora tivesse como base as classes médias, tinha em suas lideranças 
altos representantes da oligarquia, o que o conduziria, mais tarde, a sério conflito interno. 

                                                 
10 Sobre o federalismo argentino até a primeira metade do século XIX, ver Chiaramonte (1996).  
11 O processo culmina com a federalização da cidade de Buenos Aires em 1880. De um federalismo restritivo 
até 1916, passa a um mais democrático até 1930. Cf. Botana (1996). 



Justamente por pressões das camadas médias – já manifestadas nos movimentos explosivos de 
1890, 1893 e 1904 –, o conservadorismo teve que alterar as regras eleitorais. Em 1912, no governo 
de Sáenz Penã foi instituído o voto secreto, com o que a relação eleitores/população total passou de 
21%  para 69%. Em seguida foi eleito Yrigoyen, da União Cívica Radical, tendo por base eleitoral 
as camadas médias urbanas e rurais, que aprofundou algumas instituições democráticas, mas que 
não conteve as sangrentas repressões contra movimentos libertários de operários e de peões 
agrícolas, em 1919 e 1921.12 A primeira metade dos anos 20 teria excepcional crescimento, que 
desacelera na segunda, quando Yrigoyen é eleito para um novo mandato (1928-1934), e se 
defrontaria com a “crise de 29”. 

O amadurecimento da Segunda Revolução Industrial e a notável expansão do comércio 
internacional intensificariam ainda mais a demanda por produtos primários originados dos novos 
espaços abertos – América do Norte, América Latina, África e Oceania – principalmente de grãos e 
carne, no caso da agricultura temperada, e de minérios. Para isso foi fundamental a expansão 
ferroviária e o desenvolvimento do transporte marítimo com o barco metálico, depois com o motor 
a combustão interna e mais tarde com a refrigeração a bordo. Havia então diminuição do tempo de 
viagem, aumento da capacidade de carga, barateamento dos fretes e possibilidade de transporte de 
mercadorias volumosas, pesadas e de baixo valor por unidade de peso, como os grãos e os minérios. 
Os navios frigoríficos estimularam a pecuária e a exportação de carne congelada e resfriada, e o 
desenvolvimento de conservantes a industrialização e o transporte de muitos produtos antes 
rapidamente perecíveis. Argentina, EUA, Canadá, África do Sul, Austrália e Nova Zelândia foram 
os países mais beneficiados com esse progresso. 

No período 1870-1929, a Argentina passaria por profundas transformações: 

• abre-se para a imigração, recebendo 3,3 milhões de pessoas, principalmente da Europa, das quais 
cerca de um milhão vai se instalar no Pampa. Só 25% do total de imigrantes foi para o setor  
rural; o restante estimulou a indústria e os serviços nas áreas urbanas; 

• a incipiente rede ferroviária salta de 6,7 mil km, em 1887, para 38,6, em 1930 – a maior da 
América Latina –, integrando Buenos Aires com praticamente todo o resto do país, exceto com a 
Patagônia; 

• a área plantada com grãos e forragens passa, em milhões de hectares, de 0,3 para 25; 
• o volume exportado, principalmente de milho, trigo, linho, lã e carne, cresceu 5% ao ano, 

atingindo 30% do PIB, que cresceu à média anual de 4,7%.  

Tudo isso se fez, no entanto, com enorme concentração da terra, retirada dos índios e entregue a 
reduzido número de pessoas, o que gerou grande concentração de renda e poder político.13 Este 
poder político aliado a elevados níveis de consumo favoreceram o comportamento liberal, 
estimulando a baixa proteção e altas importações. O reduzido número de imigrantes que se dirigiu 
ao campo pôde se assalariar ou arrendar terras, atenuando o rígido quadro social rural. A expansão 
dos cultivos de clima temperado e da pecuária exigiu grande avanço técnico, com novas formas de 
agricultura e criação, com sementes selecionadas e melhoria de raças do gado, além de 
maquinização e processos de armazenagem e conservação. Essa excepcional expansão do campo 
gerou importantes transformações urbanas, que expandiu e diversificou a indústria, o comércio e os 
serviços, os quais, antes de 1929, ocupavam juntos 64% da PEA. 

                                                 
12 Entre 1896 e a Primeira Guerra Mundial são concedidos alguns direitos trabalhistas, como o repouso semanal, feriados, 

semana inglesa, acidentes de trabalho, regulamentação do trabalho da mulher e do menor. Em 1896 fora fundado o 
Partido Socialista e no período até 1929 ocorre acentuada expansão industrial e urbana, com crescentes tensões nas 
relações trabalho/capital, com alto número de greves. Cf. Dorfman (1982). 

13 Ferrer (1981), citando outro autor, mostra que em 1937 os dados oficiais apontavam que 1% das famílias 
detinham 70% das terras e que as menores propriedades (10% da área total) pertenciam a 94,8% das 
famílias. 



Alta propensão às importações, intensificação técnica e implantação de infra-estrutura – 
notadamente da ferroviária – geraram importantes saldos negativos em transações correntes, 
cobertos por grandes fluxos de capital estrangeiro, sobretudo ingleses, para empréstimos e 
investimentos em infra-estrutura, bancos etc. Entre 1860 e 1913, o país recebeu 8,5% do total das 
aplicações financeiras dos países exportadores de capitais daquela época, ou 33% do total 
ingressado na América Latina. Mas essa elevada entrada de recursos também gerava perverso 
efeito, aumentando a dívida pública externa, que chega a atingir valor equivalente a 30% daquele 
fluxo, impondo um serviço da dívida de cerca de 35% da receita fiscal total e de 40% do valor das 
exportações. Esse pesado ônus era o alto preço que um país subdesenvolvido pagava “para crescer 
mais do que podia” e para sustentar o liberalismo da classe dominante.14 

Ao longo desse período, com o fim das aduanas internas e a consolidação da rede ferroviária 
nacional, o mercado interno foi se unificando. A supremacia política, comercial e financeira de 
Buenos Aires favoreceu a consolidação de sua enorme concentração econômica, política e de 
população urbana, passando a determinar a dinâmica das demais regiões. O processo, contudo, não 
gerou efeitos negativos para o interior, pois os mercados da área urbana e indústrias do litoral, 
principalmente de Buenos Aires, estimularam os mercados para o açúcar, o algodão e o mate do 
norte do país e das frutas do oeste e do norte da Patagônia. 

A perda gradativa da posição do interior se refletiu também na demografia: em fins do século 
XVIII ele detinha 70% da população do país, mas a cifra já caíra para 26%, em 1869, e para 12,6%, 
em 1914. A população rural da Argentina, que perfazia 72% do total, em 1869, só representava 47% 
em 1914, já revelando acentuada urbanização. A cidade de Buenos Aires, que em 1869 tinha 187 
mil habitantes, em 1895 passava para 663, em 1914 para 1.576 e, em 1930, concentraria 30% da 
população do país.15 

Desde o início do século, o país ostentava padrão de renda média por habitante similar ao dos 
países desenvolvidos e o maior PIB latino-americano. O peso da agricultura no PIB era de 29% e o 
da indústria de transformação 15%, cifras que em 1929 estariam, ambas, em torno de 23%, 
mostrando notável expansão da indústria, com o PIB industrial sendo, até 1939, o dobro do 
brasileiro, para ser superado por este somente no início da década de 1950. Contudo, em 1913, a 
estrutura industrial argentina e o setor alimentar, basicamente exportador, representavam 60% do 
valor da produção, enquanto o têxtil, que inclui confecções, o metálico e o químico, juntos, 
respondiam por apenas 11%. Na estrutura brasileira, o setor alimentar pesava 34%, o têxtil 27,5% e 
o metálico e o químico, juntos, 16%. Esse confronto serve para mostrar que a estrutura industrial 
argentina era menos complexa que a do Brasil, apesar de seu maior valor da produção.16  

Tal como nos principais países da região, a indústria argentina aproveitou bem o período da 
Primeira Guerra Mundial, expandindo sua produção e posteriormente o investimento. Porém, a 
instabilidade da década de 1920 e os velhos anseios liberais ampliaram as importações industriais, 
afetando o ritmo da produção. A segunda metade dessa década mostrava também a queda de preço 
de vários produtos primários, debilitando o valor da produção agropecuária e agroindustrial. Entre 
1919 e 1924 o PIB total cresceu à taxa média anual de 7,3%, mas entre 1924 e 1929 o fez a 4,4% 
ante desaceleração do PIB agrícola (4,9% para 1,6%) e da indústria de transformação (8,4% para 
5,8%).17  
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O período 1929-197618 

Neste período a Argentina sofreu grande instabilidade política e descontinuidade de seus 
governos. Nesses 47 anos, teve dezenove governos (contando-se os três mandatos de Perón), dos 
quais oito por via não eleitoral. Dos onze eleitos (como presidente ou vice), só dois completaram 
seus mandatos e nove tiveram mandatos curtos, por morte, renúncia ou deposição; dos não-eleitos, 
quatro foram depostos ou “substituídos” e outros quatro tiveram mandatos integrais, porém de curta 
duração. Além disso, ocorreram outras tentativas de golpe, e a violência nascida na Colônia esteve 
sempre presente na República. 

A agroindústria respondia praticamente pela totalidade das exportações que, ainda em 1929, 
iam majoritariamente à Inglaterra (32,2%), em segundo plano à Alemanha e França (juntas 
totalizavam 17,1%) e, em menor medida, aos EUA (9,8%).19 Após a Primeira Guerra Mundial, com 
o crescente papel internacional do país, cresceu a presença dos EUA na Argentina em investimentos, 
financiamentos e importações, aumentando a rivalidade entre Inglaterra, a potência decadente, e 
EUA, em ascensão. Dado que 70% da produção agropecuária do Pampa era destinado às 
exportações, não é difícil entender que os interesses de sua classe dominante eram liberais e 
voltados predominantemente para a Inglaterra, decorrendo daí o reduzido interesse político e 
cultural em relação aos EUA e, em certos momentos críticos, até de animosidade, por parte da elite. 
A indústria, se excluirmos os segmentos agroindustriais – também solidários com esses interesses –, 
não tinha poder suficiente para alterar o liberalismo da política econômica. Sua dependência para 
com o setor exportador, em termos de capacidade para importar insumos e bens de capital, era 
muito alta. Ainda assim, o setor exportador e o industrial cresceram e estimularam o despertar de 
um segmento importante da classe média e da classe operária. A primeira, com seus valores típicos 
e com seu partido mais representativo, a UCR. A segunda, com seus partidos de esquerda, de menor 
expressão, e que nas crises sofria a violência da repressão ora por parte da “democracia” dos 
liberais, ora dos conservadores.  

Essas condições sofreriam mudanças profundas a partir da “crise de 29”, com fortes e diferentes 
alterações nos rumos políticos e econômicos do país ao longo deste período. Por isso, vamos dividi-
lo em seus principais momentos. 

Crise, recuperação 
e avanço industrial: 1929-1943  

Como vimos no tópico anterior, a agroindústria exportadora vinha se deprimindo na segunda 
metade da década de 1920 e a crise a atingiria em cheio, prejudicando os interesses de suas elites. O 
Estado endividado externa e internamente, e com receita fiscal – de predomínio alfandegário – 
cadente, começa a deteriorar seus serviços. Embora tenha declarado o peso inconversível em 
dezembro de 1929, causando pequena desvalorização, tentou manter o liberalismo, não fazendo a 
necessária desvalorização cambial. Essa política foi praticada para sustentar os pagamentos da 
dívida externa pública, o que reduzia ainda mais o raio de manobra do governo, e o impedia de 
mitigar os efeitos da crise e os interesses atingidos da classe dominante. O presidente Yrigoyen 
pareceu não ter se dado conta do caráter estrutural e longo da crise, sofrendo por isso suas 
conseqüências mais imediatas: em 1930 um golpe militar interrompia seu mandato. 

Para impedir a volta dos radicais, a revolução reinstituiu a fraude eleitoral. Quando assumiu, o 
governo do General Justo (1931-1937) foi tão conservador quanto o anterior, contendo as oposições 
mediante ameaça permanente de retorno ao autoritarismo. Sucedeu-lhe Ortiz, um civil, que renuncia 
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e morre em 1940, assumindo Castilho, seu vice. Em janeiro de 1942, logo após o ataque do Japão 
em Pearl Harbor (dezembro de 1941), ocorre no Rio de Janeiro a Conferência Pan-americana de 
Defesa, quando Chile e Argentina permanecem irredutíveis em sua recusa de romper relações com 
os países do Eixo. Essa postura irrita a diplomacia norte-americana que aumenta suas pressões 
sobre a Argentina. O segmento neutro militar, temendo pelos conhecidos pendores pró-norte-
americanos de Castilho, destituiu-o em junho de 1943, por golpe liderado pelo General Rawson. E 
este, na véspera de sua posse, foi impedido por seu próprio grupo de subir ao poder. Assume então 
o General Ramirez, que  instaura um regime autoritário (mencionado por Dongui como 
autoritarismo-clerical), que dissolve os partidos políticos,  suprime jornais de oposição e o laicismo 
escolar. É nesse clima de crescentes tensões internas e externas que se desenrolaria mais uma 
transição política e econômica na Argentina. 

Vejamos o movimento da economia e as principais medidas de política econômica no período. 
Entre 1929 e 1932 o PIB acumula queda de 13,8% (17,8% para a indústria de transformação) e 

só em 1935 recupera o nível alcançado em 1929. Em 1933 o volume exportado era ainda 18% 
menor do que o de 1929, mas seu valor nominal só se recuperaria após a Segunda Guerra Mundial. 
O poder de compra das exportações, em 1933, era 42% menor do que em 1929, o que reduziu 
drasticamente as importações. Vários fatores atenuaram a crise da agropecuária temperada: os 
baixos coeficientes de elasticidade-renda da demanda; suas culturas temporárias têm mais facilidade 
para se redimensionar; para alguns produtos, como o milho, importante na pauta exportadora 
argentina, foi fundamental o guarda-chuva protetor do poder norte-americano para a determinação 
de seus preços.20 Ainda assim, entre 1929 e 1931, o PIB agropecuário sofreu queda acumulada de 
8,5%, iniciando lenta recuperação a partir de 1932. 

As principais medidas da política econômica no período não são tomadas com objetivo de 
industrialização, nem mesmo como mecanismo de defesa da renda e do emprego, ao estilo 
keynesiano. Controles cambiais só foram instituídos em outubro de 1931 e a inconversibilidade 
instituída em dezembro de 1929. Esta, além de absolutamente necessária, só foi acompanhada de 
desvalorizações efetivas do câmbio a partir de novembro de 1933, sobretudo por força das 
restrições cambiais e do temor de seu efeito sobre o gasto público, que exigiram ainda o 
estabelecimento de licenças para importar e de taxas múltiplas de câmbio.21 

Entre 1930 e 1932 aumentaram os gravames sobre as importações, porém com intuito fiscal e 
não protecionista. Em 1934, quando os demais países latino-americanos suspendem o serviço da 
dívida, a Argentina continuou a pagá-lo, agravando sua situação deflacionária e cambial. O 
problema monetário e financeiro foi em parte atenuado, graças ao financiamento do déficit fiscal 
em títulos públicos repassados aos bancos e à autorização dada à Caixa de Conversão para dar 
dinheiro em troca de títulos comerciais. 

Em 1933 as pressões inglesas obrigaram a Argentina a assinar o Tratado Roca-Ruciman, pelo 
qual ela concedia câmbio oficial às importações inglesas até o montante equivalente ao que a Ingla-
terra lhe comprava, com tarifas menores em relação às praticadas para terceiros países, irritando 
ainda mais os EUA. Sua tarifa média efetiva, que era de 17% em 1929 e de 29% em 1933, cairia 
para 22%-23%, diminuindo ainda mais as margens de proteção.22 Em 1935 era instituído o Banco 
Central e criado um imposto sobre a renda. À medida que o quadro da crise internacional se 
mantinha, o liberalismo ia dando espaço para maior intervenção do Estado na economia.23 

Só em 1935 o PIB total ultrapassa os níveis de 1929, mas o agropecuário e o da indústria de 
transformação já o fariam em 1934; tomado o período 1934 a 1943, as taxas médias anuais de cres-
cimento desses agregados foram, respectivamente, de 2,9%, 2% e 4,6%, bem menores do que as do 
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período 1919-1929. 
O crescimento, qualitativamente, foi diferente: na agropecuária, a crise e a desvalorização 

estimularam as demais regiões, incluindo novos produtos na pauta exportadora ou aumentando sua 
participação; pela substituição de importações a produção expandiu-se para o mercado interno. Isso 
ocorreu com o algodão, o vinho, a erva-mate e o açúcar, entre outros. Na indústria, o peso da agro-
indústria alimentar no valor da produção caiu para 42% não só pela depressão do setor exportador, 
mas também por causa do aumento maior de outros setores, como o têxtil (inclui o de confecções): 
antes pouco expressivo e diversificado, se aproxima dos 20%; as indústrias química e metálica, por 
sua vez, perfazem juntas, agora, 24%. No setor químico, os segmentos mais expressivos foram o 
refino de petróleo, produtos de borracha e farmacêuticos; no metálico, surgem alguns 
eletrodomésticos e reparação e fabricação de máquinas; nesses dois ramos predominava a pequena e 
a média empresa e a produção de menor complexidade tecnológica. Entre 1930 e 1943 o coeficiente 
de exportações caíra de 24% para 19% e o de importações de 25% para 15% e a participação 
industrial no PIB subira de 18% para 21%.24 

As marchas e contramarchas 
do período 1943-1958 

O governo tentou manter sua aparente neutralidade durante a Segunda Guerra Mundial, mas a 
dimensão desta, o envolvimento inglês e a recente entrada dos EUA aumentaram as pressões sobre a 
Argentina. Ramirez, após romper relações com a Alemanha e o Japão em janeiro de 1944, sofre um 
golpe um mês depois, por uma Junta Militar (os Coronéis) que tem Perón à frente. O General Farrel 
assume o governo, com Perón como vice, e mantém o mesmo regime ditatorial. À medida que o 
mundo se dava conta de que o Eixo – notadamente a Alemanha – perderia o conflito, a neutralidade 
militar foi arrefecendo e, com o aumento das pressões norte-americanas, a Argentina declara guerra 
ao Eixo, em março de 1945. Um mês depois, já assinava o Pacto Americano de Ajuda Mútua contra 
Agressão Externa e em junho ingressava na ONU, sob patrocínio dos EUA. 

A Argentina foi, na América Latina, um dos alvos preferenciais das pressões norte-americanas 
entre as décadas de 1930 e de 1960, pelas seguintes razões: por sua posição no extremo sul do 
continente, como passagem estratégica para o Pacífico; por ter o maior PIB da região e o maior 
mercado de importações; por suas velhas relações econômicas com o imperialismo inglês, agora 
cobiçadas pelos EUA; pela grande influência econômica, política e cultural que exercia sobre alguns 
de seus vizinhos.  

Perón viria a ser uma nova pedra no sapato dos EUA. Tomando parte do golpe em 1943, 
assumiu a chefia do Departamento de Trabalho onde constituiu sua base trabalhista e sindical e, 
mais adiante, o próprio Partido Peronista. Em 1944-1945, além de manter esse poder de fato, 
concentrava a vice-presidência e a chefia do Ministério da Guerra. Com plataforma nacionalista, 
trabalhista e certa animosidade para com os EUA, declarou-se, em 1945, candidato para as eleições 
de 1946. As forças conservadoras e as facções militares mais à direita protestaram. A despeito de 
sua prisão em 1945, sua candidatura vingou e foi eleito no ano seguinte.25  

Nos primeiros momentos de seu governo (1946-1948), Perón aumentou a intervenção do Estado 
na economia, melhorou os salários e os direitos trabalhistas, expandiu o gasto e o investimento 
público e avançou a industrialização substitutiva de importações. Colheu seus melhores frutos nesse 
primeiro período, traduzidos em elevação do emprego, do salário, das taxas de crescimento do PIB 
e, principalmente, no avanço e diversificação da produção industrial. Para isso, não titubeou em 
sacrificar as rendas do setor agrário exportador, controlando seus preços e repassando câmbio 
barato para as importações de insumos, combustíveis e bens de capital para a indústria. Congelou os 
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contratos de arrendamento da terra, dando maior estabilidade aos produtores e lhes oferecendo 
horizonte mais largo e melhores condições de retorno para a maturação de suas inversões e para o 
uso de insumos modernos. 

Esse esquema, contudo, tinha um adversário estrutural que era o próprio comércio exterior do 
país, triangulado por exportações dirigidas à Europa (principalmente à Inglaterra) e importações 
que, cada vez mais, se originariam dos EUA, agora o centro detentor das novas máquinas, novas 
tecnologias e novos bens de consumo duráveis. Enquanto funcionou o Padrão-Ouro, a triangulação 
pôde ser feita, mas com seu fim e a inconversibilidade geral das moedas dos demais países no 
imediato pós-guerra, a situação argentina se complicou: tornou-se credora em moedas inconver-
síveis e acumulou crescentes déficits em dólares com os EUA. Com os saldos inconversíveis, a 
Argentina viu-se obrigada a gastá-los abatendo sua dívida externa, negociando importações de 
combustíveis e indenizando nacionalizações de serviços públicos decorrentes de inversões inglesas, 
notadamente estradas de ferro. Contudo, seus débitos com os EUA, majoritariamente gerados por 
financiamento bancário de curto prazo, foram se transformando num crescente estrangulamento 
financeiro externo e motivo de forte contestação por parte do governo americano. 

A partir de 1949 o crescimento mingua em face do estrangulamento externo (com forte redução 
das reservas) e da inflação. Duas secas (1951-1952) e a piora nas relações de trocas agravaram 
ainda mais a situação das exportações, com o poder de compra das exportações reduzindo-se à 
metade do que fora em 1928-1929. A crise econômica estendeu-se aos anos de 1950 a 1952, 
obrigando Perón a alterar os parâmetros básicos de sua política econômica. Ele passou a incentivar 
de novo o setor agroexportador, liberou preços e impôs política de estabilização que conteve 
salários e gasto público; aumentou a repressão política e possibilitou, então, nova frente de 
contestação, agora em suas próprias bases de sustentação política. 

A partir de 1950-1951, conforme mostram Rapoport & Spieguel, há mudança no conteúdo 
político e econômico do governo, diminuindo a orientação nacionalista e tentando uma 
reaproximação com os EUA, que a todo instante acusavam a Argentina de praticar políticas 
antiamericanas.26 Mas era quase impossível obter compensação dos EUA, cujos interesses e 
financiamentos estavam não só pesadamente envolvidos com os programas de recuperação da 
Europa e do Japão, como, logo em seguida, entrariam em novo conflito bélico, agora com a Coréia. 
Os EUA valeram-se da situação crítica argentina para tentar evitar a consolidação de acordos 
comerciais com a Inglaterra e, para isso, acenavam com possíveis novos empréstimos, 
condicionados, obviamente, à solução de várias pendências: atrasados comerciais com bancos dos 
EUA; suspensão da proibição de remessas de lucros, que persistia em face do problema cambial; 
apoio às investidas norte-americanas na América Latina para a imposição de um Sistema 
Interamericano de Defesa; apoio ostensivo aos EUA contra a Coréia e contra o comunismo etc.  

A crise política intensificou-se durante as negociações com os EUA, e uma das peças 
fundamentais do acordo era um contrato de exploração petrolífera com a Standard Oil da Califórnia, 
que Perón assina e envia ao Congresso, para ratificação, em maio de 1955. O draconiano contrato, 
entre outras cláusulas, estipulava as seguintes: autorizava a empresa a criar uma polícia particular; a 
construir aeroportos de uso privado; inviolabilidade pelas autoridades, diante da área conflagrada 
com a Inglaterra (Ilhas Malvinas, ou Falklands),27 da zona de concessão que se situava no litoral. É 
intrigante Perón tê-lo assinado, sabendo previamente as reações que suas bases políticas teriam, 
além das reações de militares, especialmente os nacionalistas, ante algumas dessas cláusulas. Como 
poderia ele ignorar, então, que o Congresso e a opinião pública rechaçariam o contrato? Teria Perón 
tentado blefar com a diplomacia dos EUA? Ou teria jogado sua última carta? Essas são questões 
sem respostas seguras. Mas não pode haver dúvida que Perón tinha consciência que, para continuar 
a industrialização, necessitava de amplo apoio político, difícil de obter dos setores tradicionais, e 
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bastante complicado, naquele momento, junto ao capital estrangeiro.28 Não bastasse isso, Perón 
havia aberto outros flancos duros com outras áreas, como a Igreja, por sua proposta de lei sobre o 
divórcio, reconhecimento de filhos havidos fora do matrimônio e legalização da prostituição. A 
Marinha tentou um golpe em junho, que, embora reprimido, acelerou a crise política, culminando 
no golpe de setembro.29 O General Lonardi assumiu, mas foi destituído em menos de três meses, 
substituído pelo General Aramburu, que tenta introduzir o liberalismo: substitui equipes técnicas, 
faz a Argentina aderir à cláusula anticomunista imposta pela OEA, e passar a fazer parte do FMI, 
BIRD e Clube de Paris. Mas a liberalização de preços e divisas, sem o devido ajuste de oferta e 
demanda, termina inexoravelmente em aguda crise de balanço de pagamentos, como ocorreu de 
1955 a 1958, quase sempre acompanhada de mais inflação. 

Aramburu convoca uma Constituinte em 1957, mas, com votos em branco, os peronistas 
alcançam o primeiro lugar, e a UCR conquista a segunda posição, não havendo, assim, nenhuma 
chance para reformas. O novo regime, sem destino seguro, convoca eleições para 1958. 

Vejamos o movimento da economia e da política econômica.30 
Entre 1943 e 1955 os dispositivos cambiais e aduaneiros (licenças prévias, tarifas e cotas de 

importação) foram bastante usados e, a partir de 1944, a criação do Banco de Crédito Industrial 
instituiu o crédito preferencial de médio e longo prazos. Nesse mesmo ano, uma lei criava o sistema 
de Proteção e Promoção de Indústrias de interesse nacional (onde se destacavam as que utilizavam 
insumos nacionais). Também em âmbito regional, foram criadas várias instituições, como as 
Corporações Regionais de Fomento, e instituídos programas especiais de incentivos regionais. 

Nesse mesmo período, a participação do Estado na produção cresceu. Isso ocorreu em razão de 
dois fatores. A criação, em 1941, da Direção Nacional de Fábricas Militares que já iniciara a 
pequena produção de aço e, a partir de 1947, programara a grande siderúrgica integrada, e da 
criação, em 1947, da Direção Nacional das Indústrias do Estado, a partir da expropriação das 
“empresas pertencentes ao capital inimigo”, notadamente as alemãs. Elas foram responsáveis pelo 
avanço da siderurgia, química e bens de capital. Em 1954 a participação estatal no valor da 
produção era elevada somente em bens de capital e veículos (32%) e no setor petrolífero (76%); se 
excluído o petrolífero, a participação estatal no resto da indústria era modesta (6,5%), mas, se 
incluído este setor, era de 9,5%.31 

Em 1953 uma nova lei tentava atrair mais capital forâneo, priorizando a indústria e a mineração, 
limitando em 8% a remessa de lucros não reinvestidos e nacionalizando os lucros excedentes a 8% 
não reinvestidos. A despeito de que representava uma nova postura com relação ao capital externo, 
foi pequena a entrada de investimentos sob seu amparo. Vários investimentos programados no 
período só maturaram depois de 1955, como foi o caso siderúrgico, automobilístico e químico. 

Tabela 1 – Taxas médias de crescimento anual do PIB 

  Total Agropecuário Ind. de transformação 

 1943/1946 4,2 1,0 –4,5 

 1946/1948 7,3 2,0 –6,3 

 1946/1955 3,3 1,9 –3,0 

 1948/1953 0,1 1,9 –1,0 

 1953/1958 5,0 0,5 –6,3 

 1943/1958 3,5 1,3 –3,5 
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Fonte: Dados calculados a partir das Series CEPAL (1978). 

A Tabela 1 mostra alguns cortes temporais dentro do período analisado: o primeiro, quando a 
intervenção estatal dá seus primeiros passos; o segundo, no auge do peronismo e da intervenção; o 
quarto, na crise cambial e agrícola exportadora, e o quinto, a recuperação. Como se vê, o setor 
agropecuário, mesmo com a liberalização dos preços e do câmbio, mostra crescimento bem inferior 
ao dos períodos anteriores. A indústria teria altas taxas até a eclosão da crise, e depois só voltaria a 
crescer em 1953-1957, pela maturação de vários investimentos industriais, estagnando em 1957-
1959. Ao final desse período, a estrutura industrial havia se alterado ainda mais: o setor alimentar e 
o têxtil (incluindo confecções) pesavam, cada um, cerca de 25%; produtos metálicos cerca de 22%, 
e os químicos 14%, mostrando um perfil industrial já um pouco mais avançado. Siderurgia, 
indústria automotriz, de máquinas e química pesada davam apenas passos iniciais, e amadureceriam 
somente nos períodos seguintes a este. 

Industrialização pesada e crise: 1958-1976 

Com a política econômica de Aramburu as importações cresceram 30% enquanto as 
exportações ficaram estagnadas. Essa “festa” liberal termina, obviamente, com grave crise do 
balanço de pagamentos, queima de reservas e forte aceleração da inflação. Parte importante do 
crescimento de 1956-1958, na verdade, decorreu do aumento dos serviços e do comércio derivados 
das importações. As eleições de 1958 deram a vitória a Frondizi, da “esquerda” da UCR, que toma 
posse em maio de 1958. Seu Plano de Estabilização e o acordo com o FMI em 1959 causaram 
profunda recessão (–6,4% no PIB), com o que as contas externas foram temporariamente 
equilibradas. Contudo, logo depois a inflação recrudesceu aceleradamente, triplicando os preços até 
meados de 1962. A despeito das altas taxas de crescimento que o país colheu em 1960 e 1961, 
inflação e crise de balanço de pagamentos retornaram, dificultando o projeto desenvolvimentista. 
Para contornar a situação, Frondizi promulga legislação para estimular o investimento estrangeiro 
direto e promover o aprofundamento da substituição de importações visando, entre outros, à auto-
suficiência em petróleo, aço, celulose e outros insumos básicos.32 Mas a crise ampliou-se tanto pela 
ação sindical, que buscava recuperar os 40% de perdas reais dos salários no período 1948-1962, 
quanto pela repressão (aberta e oculta) que Frondizi impunha, o que resultaria em mais uma 
galharda vitória dos peronistas nas eleições provinciais de 1962.33 A intolerância militar destitui 
Frondizi em março de 1962, fechando o Congresso e empossando Guido (presidente do Senado), 
que completa o mandato, governando até outubro de 1963 sob forte tutela militar, o que veio 
aprofundar a recessão.34 

Em julho de 1963 toma posse Illia, eleito em processo do qual foram alijados peronistas e 
comunistas. Embora tentasse reimplantar um maior conteúdo democrático, seu governo teve curto 
fôlego.35 Seu Plano de Recuperação Nacional, com expansiva política fiscal (progressiva) e 
monetária, embora conseguisse dois anos de alto crescimento, desemboca em inflação crescente, 
pressões sindicais e nova recessão em 1966. A situação política, contudo, agravara-se depois das 
vitórias do peronismo em eleições provinciais de 1965. O General Ongania destitui Illia e toma 
posse em junho de 1966. 

Este era um momento importante na América Latina: crise dos mísseis em Cuba; assassinato de 
Kennedy; início do conflito com o Vietnã; revolução de Alvarado no Peru; golpe militar no Brasil, 
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apoiado pelos EUA, para conter as pressões reformistas de esquerda; vitória da Democracia Cristã 
no Chile, que também ameaçava as estruturas conservadoras, e outros eventos que aumentaram 
sobremodo as pressões e a vigilância norte-americana no continente. É nesse clima que se deu o 
novo golpe militar argentino, com grande aumento da repressão política e sindical, causando o 
crescimento das forças contestatórias e dos conflitos sociais.36 A economia mundial passava por 
momento de extraordinária expansão do comércio internacional, mas logo ingressaria em período 
conturbado por inflação e estagnação, no início da década de 1970, explicitando a crise financeira 
internacional, agravada pelo primeiro choque do petróleo em 1973. Contudo, a Argentina teria a seu 
favor o fato de que quando chegou esta crise, ela já atingira 85% de auto-suficiência em petróleo, 
escapando, parcialmente, dos efeitos perversos que o aumento de preço do produto causou em todos 
os países em que seu consumo era elevado. 

Nesse período expansivo, vários países subdesenvolvidos – notadamente os que mais se 
industrializaram – conseguiram aumentar sua participação nas exportações mundiais de produtos 
manufaturados, diversificando suas pautas e atenuando – até 1973-1974 – seus déficits comerciais, 
até mesmo graças à melhoria nos preços de vários produtos primários. Entre 1965 e 1975 as 
exportações argentinas, em dólares correntes, cresceram 2,5 vezes (e as de manufaturados sete 
vezes), reforçadas com o início da ALALC – Associação Latino-Americana de Livre Comércio. A 
participação dessa área no total das exportações argentinas passou de 17% em 1965 para 26% em 
1975. No total de suas vendas para a ALALC, os produtos metálicos e os demais bens intermediários 
industriais passaram, no mesmo período, de 29% para 60% de suas exportações regionais. Com 
isso, a indústria local recebeu novos estímulos para uma melhor utilização de capacidade produtiva 
e de economias de escala nesses complexos setores. 

Por outro lado, a conjuntura internacional (inflação, crise financeira e desaceleração do 
crescimento) dos países desenvolvidos, desde o final da década de 1960, estimulou o investimento 
direto e maiores empréstimos e financiamentos à periferia subdesenvolvida, com taxas de juros 
reais baixas ou mesmo negativas.  

Nessas condições, a Argentina também teve seu “milagre” econômico, crescendo de 1963 a 
1974 a altas taxas. Ainda assim, sofreu algumas crises de balanço de pagamento e fortes reduções 
de reservas em 1969, 1971 e 1975, socorrendo-se no FMI em 1972, 1975 e 1976. Tampouco conteve 
a inflação, que, de moderada até 1970, se eleva a partir daí, atingindo 182% em 1975 e 434% em 
1976. 

No plano político, com o aumento da repressão e a crescente insatisfação popular que apelava 
pelo retorno de Perón, a situação se tornava mais complexa. Ongania é destituído em 1970 e seu 
sucessor, o General Levingston, teve ainda menos sorte. Já em 1971 assume o General Lanusse, em 
cujo mandato houve grande aumento da violência e dos movimentos sindicais. Com o objetivo de 
tentar conter a crise política e econômica e preparar o retorno dos civis ao poder, Lanusse convoca 
eleição para março de 1973 na qual é eleito o peronista Cámpora, que exerceria um curto governo 
de maio a julho de 1973, apenas para permitir o retorno de Perón e sua habilitação legal para eleição 
e posse em setembro do mesmo ano. Após a morte de Perón, em julho de 1974, assume sua vice (e 
viúva) Isabel que, até sua destituição (em março de 1976), passaria por conturbado período no qual, 
além de forte crise econômica, exacerbação inflacionária e violenta queda do salário real, cresceria 
o terrorismo de direita e de esquerda, responsável, no biênio, pela morte de cerca de setecentas 
pessoas.  

Vejamos o movimento da economia, cujo esforço de acumulação aumentou substancialmente 
no período 1958-1974, com a taxa de investimento bruto saltando de 12% a 15%, no início, para 
cerca de 21% no final.  

Lembremos de que em 1958-1963 predominaram condições políticas e econômicas que 
impeliram a política econômica para a estabilização e controle do balanço de pagamentos, contendo 
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aquelas voltadas para o desenvolvimento. Com isso, nesse período, 3 anos apresentaram taxas 
negativas de crescimento e 2 (1960 e 1961) taxas positivas elevadas, produzindo uma média anual 
medíocre de 0,7% para o PIB total, 1,2% para o agropecuário e 1,9% para o da indústria de 
transformação.  

Na agropecuária, que passa a se beneficiar de melhores preços e condições para exportar, o 
esgotamento da fronteira agrícola pampeana foi compensado pela triplicação do uso de fertilizantes 
e pela duplicação do número de tratores. Na indústria, alguns projetos de insumos básicos 
maturaram e os setores de máquinas simples e da indústria automotriz avançaram mais do que nos 
períodos anteriores. Como exemplos mais eloqüentes, a produção de aço (em mil T) passa de 244 
para 1.370; a de extração de petróleo (em milhões de m3) passa de 5,7 para 15 e a de refino de 10 
para cerca de 15. Ocorrem mudanças na estrutura industrial, com os ramos metálicos subindo sua 
participação no valor da produção de 22% para 33%, e os químicos de 14% para 17%.  

No período 1963-1974 ocorre só uma recessão (1966-1967) causada por uma política de 
estabilização que, entretanto, corta os gastos correntes, mas aumenta o investimento público em 
infra-estrutura e indústria pesada, que geraria efeitos dinâmicos altamente positivos para o 
crescimento no futuro imediato. Tomado todo o período, a taxa média de crescimento do PIB total 
foi de 5,6%, o da agropecuária 2,4% e o da indústria de transformação 7,8%. A participação da 
agropecuária no PIB caiu de 20% no início da década de 1950 para 12% em 1974, e o da indústria 
de transformação subia de 23% para 32%. Apesar do excelente desempenho da economia nesse 
período, os dias de glória em que a Argentina liderava a economia latino-americana já pertenciam 
ao passado: no PIB total, em 1952 Brasil e México ultrapassavam-na; o PIB agropecuário era 
ultrapassado pelo México em 1954 e pelo Brasil em 1959. O da indústria de transformação foi 
ultrapassado em 1959 pelo Brasil e em 1963 pelo México.37 

A agropecuária continuou se modernizando: duplica o consumo de fertilizantes, aumenta em 
40% o número de tratores, duplica a produção das principais culturas e melhora seus rendimentos 
físicos. A indústria de transformação não só teve elevado crescimento, mas também alta 
diversificação, diminuindo a participação relativa dos setores de bens de consumo não-duráveis e 
aumentando a dos demais, notadamente dos bens intermediários (químicos e metálicos) e de bens 
de consumo duráveis (com destaque para a automotriz que triplica sua produção) e de bens de 
capital (principalmente máquinas-ferramenta, equipamento agrícola e para a indústria alimentar). 
Neste subperíodo, a produção e a laminação de aço e a produção de cimento duplicam; triplica a de 
celulose, papel e pneus; a de petróleo aumenta 53% e seu refino duplica.  

Esse avanço industrial alteraria profundamente a pauta importadora, aumentando a presença de 
bens intermediários e de capital e diminuindo a de consumo e de combustíveis. Em 1970, os bens 
de consumo não-duráveis participavam com 38,9% do valor agregado industrial, enquanto os 
intermediários atingiam 37,8%, os de capital 13,1% e os bens de consumo duráveis (neles incluído 
todo o setor de material de transporte), 10,2%. Os segmentos produtores de bens de consumo 
duráveis e os de bens de capital continuariam, no entanto, a enfrentar problemas graves no futuro 
imediato, dado que o mercado interno não lhes possibilitava usufruir de economias de escala, com 
suas plantas de tamanho pequeno diante das similares internacionais. Isso só fora possível graças à 
política industrial que lhes concedeu financiamento subsidiado, e margens de proteção suficientes 
sobre o similar importado, superando com isso o maior custo microeconômico. Ainda assim, várias 
empresas nacionais prosperaram e se consolidaram, chegando a exportar esses tipos de bens.38 

Com o crescimento e as transformações da economia, a taxa de urbanização saltou de 70% em 
1960 para 80% por volta de 1975, com a região metropolitana de Buenos Aires concentrando 36% 
da população do país. O alto crescimento do período diminuiu o desemprego aberto, mas o país já 
apresentava aumento significativo do emprego informal, que de 12,7% em 1960 subira para 17,2% 
em 1970 e para 19,9% em 1980. E esse fato ocorria pari passu com a elevação do padrão 
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educacional do trabalhador argentino: em 1960, dos que se encontravam na faixa etária de 25-34 
anos, apenas 21,1% tinham 7 ou mais anos de estudo, cifra que sobe para 66,5% em 1980.  

A despeito da queda do salário real (cerca de 30% entre 1974 e o restante dessa década), sua 
distribuição menos regressiva de renda evitou maior deterioração do padrão de vida, que mostrava 
que os 40% mais pobres recebiam 14,1% do total e os 10% mais ricos ficavam com 35,2%, 
representando ainda o melhor padrão distributivo e de consumo da América Latina. Os indicadores 
de saúde e educação, durante todo o período, mantiveram-se entre os três melhores, muito acima da 
média regional. Os domicílios que, em 1970, estavam abaixo da linha de pobreza eram 8% do total 
(19% na área rural), contra 49% no Brasil, enquanto os indigentes somavam 1%, contra os 25% no 
Brasil.39 

Os anos 1975 e 1976 representam o final do período em que a economia esgota suas 
possibilidades de crescimento com pesado endividamento externo: a agropecuária cairia 4% em 
1975 e a indústria acumularia queda de 8% no biênio. Ao mesmo tempo, a sociedade parecia 
sucumbir diante do profundo quadro de crise política e da ameaça – que se concretizaria – do 
retorno do autoritarismo militar.  

O período 1976-1983: crise, 
terror e fracasso neoliberal 

O golpe militar, além de tentar implantar o neoliberalismo, preocupou-se também em diminuir 
ou aniquilar os grupos sociais de oposição que haviam lutado não só pela democracia e por maiores 
e melhores direitos sociais, mas também pela industrialização. Em março de 1976 o General Videla 
destituiu Isabel Perón, assumiu o poder e ali permaneceu até março de 1981. Seu governo fechou o 
Congresso e implantou a Lei Marcial. As crescentes manifestações políticas e sociais foram 
contidas pelo terror oficial. Segundo a Comissão Argentina de Direitos Humanos, em 1977 os 
“feitos” militares somavam as macabras cifras de 2.300 assassinatos políticos, 10 mil pessoas 
encarceradas e entre 20 e 30 mil pessoas desaparecidas. 

Sucedeu-lhe, por indicação da Junta Militar, o Marechal Viola, destituído pelo General Galtieri 
em dezembro de 1981, que assume o poder. A nação, já enfrentando severa crise econômica e 
política, vê a situação se agravar ainda mais com a crise da dívida. Além disso, foi arrastada por 
Galtieri em abril de 1982 – com apoio de vários setores sociais – na desastrada aventura da invasão 
das Ilhas Malvinas (Falklands, para os ingleses), para sua retomada, numa equivocada tentativa de 
restaurar o “patriotismo e a moral nacional”. O efeito foi trágico: a Inglaterra vence o episódio em 
junho e o elevado saldo de mortes de jovens soldados argentinos provoca a destituição de Galtieri, 
que será substituído pelo General Bignone, e a piora da opinião pública sobre os militares. A 
ameaça de uma hiperinflação antecipa a transição do poder aos civis, com eleições que dão a vitória 
a Raúl Alfonsín, que tomaria posse em outubro de 1983.  

As principais cifras altas obtidas pelo regime militar foram as dos seus crimes, das importações, 
da inflação e das quebras de empresas.40 Em 1976-1978 o programa econômico foi muito ortodoxo: 
congelamento de salários, liberalização de preços, abertura comercial e desregulamentação à 
finança e ao capital estrangeiro. Os preços cresceram em todo o período, reforçados pela indexação 
econômica que se generalizou e a despeito das tentativas políticas de estabilização. Da média de 
170% anuais em 1977-1979, passam a 105% em 1980-1981 subindo para 434% em 1983. 

A reforma comercial compreendeu a eliminação do câmbio múltiplo e de restrições às 
exportações, diminuição da tarifa média de importação de 93% para 52% e aumento dos incentivos 
às exportações, até 25%. Em 1977 foi feita a reforma financeira, liberalizando os fluxos de capital 
externo, as taxas de juros e estimulando o surgimento de novas instituições financeiras. Isso e mais 
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as elevadas taxas de juros estimularam a entrada de capital de curto prazo, suprindo a restrição do 
crédito interno. 

Em 1980 a reforma tributária ampliou a base tributária do IVA, aperfeiçoou a arrecadação, 
combateu a evasão e elevou a alíquota de 13% para 25%. Mas a crise obrigou a revisão da medida, 
reduzindo a alíquota para 20% com taxas diferenciadas (para mais e para menos) para alguns 
produtos. É com essa reforma que o governo central deu início a uma co-participação com as 
províncias, na distribuição de alguns tributos arrecadados, mas também lhes impôs a transferência 
(descentralização) de encargos. Porém, recentralizou os recursos fiscais por meio de uma regra 
distributiva que diminuía o valor a repartir, dele retirando, antecipadamente, o equivalente às 
isenções que acabara de fazer aos empresários, anulando a maior parte de suas contribuições sociais 
sobre a folha de pagamento. Com isso, as províncias tinham que negociar caso a caso com o 
governo central suas lacunas financeiras, por meio de Aportes do Tesouro Nacional.41 

A reforma da promoção industrial alterou o sentido da lei anterior, protecionista, endereçada ao 
capital nacional e às indústrias básicas – metálicas e químicas: agora estimulava o investimento 
estrangeiro, a grande empresa e os setores de insumos básicos, como siderurgia, alumínio, papel, 
celulose e cimento. A nova lei diminuiu os incentivos fiscais, propugnava mais eficiência e compe-
titividade e, dada a necessidade de explorar mais intensamente as bases de recursos naturais, 
ampliou seus incentivos para distintas regiões do país.42 A reforma do trabalho flexibilizou algumas 
relações contratuais e eliminou as quotas patronais incidentes sobre a folha de pagamento da 
Previdência Social (15%) e do Fundo Nacional de Habitação (5%).43 

Como a inflação se mantinha acima dos 170% anuais, a política cambial foi utilizada para 
contê-la, com o que o câmbio se valorizou fortemente: em 1976, foi 33% mais baixo do que em 
1975; ainda em 1978, a valorização era de 25%. A partir daí foi introduzida a desvalorização do 
câmbio por meio de tablita, com a qual se conheciam antecipadamente as futuras alterações da taxa. 
Dado que as estimativas de desvalorizações eram menores do que a alta efetiva dos preços, isso 
também causou pesadas valorizações. No período 1978-1981, a média foi de cerca de 40% e no 
primeiro semestre de 1982 e no segundo de 1983 foi de 25%.  

Embora o câmbio tenha se valorizado durante todo o período em relação a 1975, as taxas de 
1981 a 1983 eram superiores às de 1980 entre 30% e 60%. Isso agravou fortemente o 
endividamento público e privado neste subperíodo. O câmbio fez que os preços relativos industriais 
caíssem ainda mais e os juros reais crescessem muito, elevando os custos financeiros e a 
inadimplência das empresas, e instabilizando ainda mais as instituições financeiras. A valorização 
cambial entre 1976 e 1981 barateou os bens de capital importados e isso induziu uma certa 
renovação de equipamentos industriais e a tomada de financiamentos dolarizados, além dos créditos 
correntes facilitados pela abertura financeira.  

Ampliada a crise em 1980-1982, agravou-se a inadimplência empresarial, pois a enorme 
capacidade ociosa impedia que os investimentos apresentassem os retornos necessários para cobrir 
as dívidas.44 Isso levou o governo a fazer uma estatização disfarçada da dívida privada, em 1982, 
concedendo créditos aos empresários por cinco anos, a juros regulados em níveis inferiores aos da 
inflação. O resultado foi uma liquidação de fato de passivos incobráveis o que evitou maior quebra 
de empresas e de instituições financeiras.45 Com isto, a dívida externa privada entre 1976 e 1983 
subiu menos, passando de 2,2 para 14,7 (em bilhões de dólares), enquanto a dívida pública subia de 
4,8 para 32,2. 

A maior debilidade do capital nacional e das menores empresas acelerou, por outro lado, a 
concentração privada de capital e, embora a participação do capital estrangeiro na indústria tenha 
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diminuído levemente, seu grau de concentração de mercado aumentou. No período, tendo em vista 
a ênfase da política industrial para o setor de insumos básicos, surgiram novos grupos econômicos 
no país que investiram nesses setores, mas que também diversificaram suas atividades, 
principalmente mediante participações no setor financeiro, em geral associados com capitais 
internacionais. 

O PIB apresentou as medíocres taxas médias anuais de crescimento de –0,3% em 1976-1982 e 
de 0,3% em 1976-1983. Contudo, as altas taxas de 1977 e de 1979 (cerca de 6,5%) permitiram um 
crescimento acumulado de cerca de 11%, produzindo a ilusão de que o modelo daria certo. Essas 
taxas, entre 1976 e 1980, refletiam tanto a expansão real do consumo (16%) quanto a do 
investimento bruto (22%), mas “ocultavam” o fato de que as exportações aumentavam 115% 
enquanto as importações cresciam 274%, inviabilizando a médio prazo o modelo. Vinda a crise nos 
anos de 1980 a 1982, quando o PIB acumula –10,5% de queda, as importações se reduziram à 
metade e as exportações caíram 10%.46 Com isso o consumo caiu (–15%), mas o investimento 
despencou (–40%), afetando mais o item de bens de capital (–50%). Dessa forma, a taxa de 
investimento bruto da economia, que subira após o golpe de 21% para a média de 22,5% em 1977-
1980, caiu para 17% em 1982 e 15% em 1983. 

Com a liberalização comercial, a pauta importadora sofreu profunda alteração entre 1976 e 
1980-1981: a participação dos bens de consumo subiu de 2,2% para 17,6%; a de bens de capital de 
16,6% para 22,4%; a de bens intermediários caiu de 63,4% para 49,5%; e a de combustíveis, 
embora seu valor dobrasse, caiu de 17,8% para 10,5%. A “abertura para a competitividade e a 
eficiência” quadruplica as importações de bens de capital, entre 1975 e 1980-1981, mas as de bens 
de consumo crescem 13 vezes. A “festa” termina em 1982 com a pauta refletindo, de novo, uma 
economia deprimida.47 

Em termos setoriais, a agropecuária cresceu à média anual de 3,2% graças, primeiro, às 
exportações de alguns produtos e subprodutos de oleaginosas e trigo. Tanto pela crise cambial 
quanto pela drástica redução da demanda interna, houve expansão de vários produtos (tubérculos, 
batatas, arroz, milho, carne de aves e ovos) substituindo algumas importações, e de produtos mais 
nobres como carne bovina, que sofre queda de produção, também explicada pelo corte das 
exportações para a Europa. Dado o péssimo comportamento da indústria, a participação da 
agropecuária no PIB aumenta de 11,7% em 1976 para 13,7% em 1983. 

O setor da mineração teve desempenho pouco melhor (3,4% anual), graças à quase duplicação 
da extração de gás, que compensou o modesto aumento da extração do petróleo. O setor da 
construção teve desempenho médio idêntico, porém sua expansão se esgota em 1980, com a crise 
econômica e crise das importações, sofrendo acentuada queda (–35%) entre esse ano e 1983. O 
setor de serviços teve fraco desempenho (2,1% anual), pelas mesmas razões que afetaram a 
indústria, construção e comércio exterior e, ainda, pelos cortes nos gastos públicos. 

A indústria de transformação teve débil desempenho, com taxa média anual de –3,1% em 
1976/1982, caindo sua participação no PIB, de 28% em 1976 para 24% em 1983, quando seu valor 
agregado era pouco superior ao de 1970. Mesmo comparando-se  1983 (ano em que a produção 
sobe 10%) com 1976, o desastre industrial é muito claro: a) a produção de bens de consumo não-
duráveis cai 15,1%, e se deles excluirmos alimentos, bebidas e fumo, o resto cai 26%, mesmo com 
o valor (em US$ correntes) das exportações totais do grupo crescendo 75% e a de alimentos, 
bebidas e fumo, juntas, 90%; b) a produção de bens de consumo duráveis, incluindo material de 
transporte, mas não os eletroeletrônicos de consumo, cai 13%; c) a produção de bens de capital cai 
19%; e d) a produção de intermediários sobe 0,8% por causa da siderurgia e das não-ferrosos que, 
juntos, sobem 22%, graças às exportações.48  

O coeficiente de exportações industriais, que em 1976 fora de 5,2%, cai para 3,9% em 1980 e 
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4,8% em 1981; com a depressão e as novas desvalorizações, sobe para 9,9% em 1982. O coeficiente 
de importações, que era de 5,2% em 1976, sobe para 7% em 1980 e 8,2% em 1981 com o que, de 
um pequeno superávit em 1976, a indústria passa (em bilhões de dólares) a um déficit de 4,4 em 
1980 e de 3,6 em 1981.  

Vejamos alguns indicadores sociais do período. 
As taxas de desemprego urbano nos dão uma idéia sobre o ocorrido no período: em 1975 ela era 

de 3,7 subindo com a crise em 1976 para 4,9; cai, em 1977-1978, para 3,3; para 2,5, em 1979-1980; 
situando-se em torno de 5 em 1981-1982. Mas a taxa do desemprego urbano oculto era de 6,2 em 
1981-1982 e se somada à do desemprego aberto, mostraria um desemprego total em torno de 11,2. 
Por outro lado, as cifras do emprego industrial por conta própria mostram que ele sobe de 19% em 
1974 para 23% em 1978 e 25% em 1982, mostrando o aumento da informalização e precarização do 
mercado de trabalho, e mascarando o desemprego aberto. Embora não contem com série completa 
sobre emprego informal urbano, alguns dados confirmam sua expansão: ele passa de 39,4%, em 
1980, da PEA urbana para 42,7% em 1985. Quanto à remuneração média industrial urbana, se 
comparada com a de 1974, em 1976-1978 era 37% menor, em 1979-1981 era 25% menor, volta a 
ser 37% menor em 1982, e permanece ainda 19% menor em 1983.49 

Embora as cifras de distribuição de renda anteriores não sejam perfeitamente comparáveis, 
constata-se que os dados de 1980 mostram situação pior do que na década anterior. Os de 1986 
mostram sensível piora em relação a 1980: os 40% mais pobres da população perdiam 1,2% da 
renda e os 10% mais ricos ganhavam 3,6%. A porcentagem de domicílios abaixo da linha de 
pobreza e de indigência aumentaram: em 1980 os pobres já perfaziam 9% do total nacional (16% na 
área rural) e os indigentes 2% (4% na área rural).50 A Argentina continuava com a melhor posição 
latino-americana em disponibilidade alimentar por habitante/ano, mas declinante no período em 6% 
quanto às calorias, e em 8,5% quanto às proteínas, regredindo a padrões anteriores a 1965.51 

Redemocratização e crise 
da dívida: 1983-198952 

A vitória de Alfonsín, que toma posse em outubro de 1983, repôs esperança ao país, àqueles 
que ansiavam com o término do terror oficial e da censura, e aos que pediam melhores condições de 
vida e de trabalho, menos inflação, e desenvolvimento. O governo tentou tudo: a) processou os que 
atentaram contra os direitos humanos – civis e militares –, no que resultou, entre outros, a 
condenação e prisão de Videla; b) resolveu pendência internacional com o Chile, acordando os 
direitos sobre algumas ilhas no Canal de Beagle; c) tentou um ajuste fiscal buscando a estabilização 
e a retomada do crescimento; d) melhorou os salários em 1984 e acabou com a repressão ao 
sindicalismo; e) tentou converter a discussão da dívida externa, de econômica para política, 
buscando algum entendimento com o México e com o Brasil, seu grande vizinho e grande devedor; 
f) fortaleceu a possibilidade de atitudes regionais conjuntas, firmando, de início, o Tratado com o 
Brasil para uma Zona de Livre Comércio, que em 1990 seria profundamente alterado pelo Tratado 
de Assunção (que originaria o Mercosul). 

Contudo, a inflação de 434% em 1983, que sobe a 688% em 1984, e o elevado déficit em 
transações correntes agravaram o problema das contas públicas, do serviço da dívida e do 
financiamento externo. O acordo mexicano da dívida externa, as especificidades desse país e as do 
Brasil e as pressões dos EUA, via FMI, puseram por terra a formação do cartel de devedores. 
Cansada de tantos infrutíferos e destrutivos ajustes ortodoxos, a opção política da nação deslocou-se 
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para uma visão mais heterodoxa de enfrentamento à crise e à inflação.53 
Em junho de 1985 era anunciado o Plano Austral e suas principais medidas foram: 

• após ajustes prévios, o congelamento de preços e salários; 
• reforma monetária, substituindo o peso pelo austral (1.000 pesos = 1 austral) com compromisso 

de restringir a expansão de meios de pagamentos; 
• forte desvalorização inicial do câmbio, com posterior fixação da taxa; 
• aumento de tarifas de importações e de impostos sobre exportações (para fins de abastecimento 

interno); 
• deságio dos saldos remanescentes de dívidas, por meio de tablita. 

Esquemas de estabilização como esse, porém, suscitam sempre duas questões basilares: como 
retomar o crescimento, manter a estabilidade alcançada e sair do congelamento?54 Embora a 
inflação tenha se reduzido fortemente no início do Plano (de 385% em 1985 cai para 82% em 
1986), voltou a crescer em 1987 (175%). Assim, as pressões pelo descongelamento de preços e 
reajustes de salários aumentaram, exigindo, em abril de 1986, a “segunda fase” do Plano, com 
correção programada de câmbio, preços e salários, a qual entretanto ficou muito aquém da inflação 
efetiva, suscitando novas pressões. As contas externas pioraram pela queda de preços de exportação 
e pela crise da agropecuária, e as contas públicas se deterioraram.55 Novo congelamento foi 
imposto, sem maior apoio do setor privado, retornando a inflação a maiores patamares. 

Após esse fracasso, foi instituído em agosto de 1988 o Plano Primavera, com acordos para 
desindexação, com os quais os price makers concordaram, após remarcarem seus preços... A 
inflação foi apenas contemporizada, e os acordos de preços e salários não impediram seu 
recrudescimento. Em fevereiro de 1989 foi novamente instituído o controle de câmbio comercial, 
deixando o financeiro flutuar, para evitar a fuga de dólar e a troca de ativos, acirrando contudo as 
cotações do dólar black, repercutindo nos preços e acelerando a inflação, que passa de 388% em 
1988 para 4.924% em 1989. Entre abril e junho, se dá uma ampla dolarização de preços, e se criam 
regras pragmáticas para o mercado de trabalho. Isso detonou um processo hiperinflacionário, 
conturbando o contexto social e dando a vitória à oposição – Partido Justicialista (peronista) – nas 
eleições presidenciais.  À medida que a deterioração aumentava, também a agenda das reformas se 
alterava, introduzindo questões como propostas de privatizações da Aerolineas, da ENTEL e do 
sistema viário e de reforma da legislação sindical, da Previdência Social, da implantação do Seguro 
Nacional de Saúde, além de outras que praticamente não se realizariam em seu governo. A forte 
oposição do peronismo no Legislativo e no sindicalismo, e as próprias dissensões dentro da UCR 
obstaram seus poucos projetos de reformas.56 A crise econômica, social e política induziu a 
renúncia de Alfonsín, para antecipar a posse do vitorioso Menem em julho de 1989. 

A agenda da reforma comercial também se altera após 1984, por pressões dos EUA decorrentes 
da perspectiva de gestões para a negociação da dívida, via Plano Brady. Em 1985 seria instaurada 
política de incentivos às exportações, com devolução de impostos; eliminação de impostos e tarifas 
para importação de equipamentos cujas plantas gerassem três dólares por dólar importado; e 
maiores incentivos para exportar unidades completas com tecnologia “chave na mão”. Em 1986 
foram flexibilizadas as importações temporárias e o drawback e eliminados os impostos sobre as 
exportações. Em 1988 as pressões para liberalizar a economia já encontravam maior eco: as 
restrições às importações industriais, que atingiam uma proporção em torno de 62% do valor 
agregado industrial foram bastante diminuídas, passando a atingir cerca de 18% daquele valor. A 
reforma tarifária então executada reduziu a amplitude de proteção, de níveis 15%-53% para 5%-
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40% e a tarifa média passou de 43% para 30%.57 
A reforma tributária e fiscal, que se iniciou em 1985, consistia basicamente nos seguintes 

pontos: a) aumentar a progressividade, via tributos diretos, principalmente via ampliação da 
incidência do imposto sobre o capital e o patrimônio líquido, passando para 2% sua alíquota e a do 
imposto sobre débitos bancários; b) quebra do sigilo bancário e bursátil para o Fisco; c) tributação 
de dividendos e lucros distribuídos, antes isentos; d) unificação da alíquota do IVA em 18% com 
ampliação de sua incidência (alterando-o em 1989 para 15%), e instituindo a retenção prévia, 
principalmente em grandes empresas que fazem o elo maior de uma cadeia produtiva, agora 
obrigadas a reter o IVA de seus fornecedores e clientes; e) empréstimo compulsório sobre as 
maiores fortunas e patrimônios, o que representou 0,5% do PIB em 1985 e 0,4% em 1986. No que 
tange à repartição hierárquica (entre governo central e províncias), mesmo centralizando em sua 
órbita a política tributária, a reforma tributária instituiu novas regras melhorando a fração 
provincial.58 

A reforma da Previdência Social consistiu em retomar a exigência da contribuição patronal 
sobre a folha de pagamentos para a Previdência Social (de 7,5% em 1984, atingindo 11% em 1989) 
e para o Fundo Nacional de Habitação (5%).  

Passemos para os principais indicadores da economia. 
O PIB de 1989 foi 4% menor do que o de 1983 (que era semelhante ao de 1974). Dos 

componentes da demanda interna, o consumo não apresentou queda significativa, mas o 
investimento bruto cai 11%, acumulando queda de 46,5% no período 1980-1989. As exportações de 
bens aumentaram apenas 23% ante a queda de preço de vários produtos primários e as importações 
tiveram pequena redução (–5%), mas cotejado o período 1980-1989 a redução acumulada era de 
59%. Esse comportamento do comércio exterior se explica em parte pelas condições da demanda 
interna e em parte pela política cambial que, após pequena valorização de 7,5% ocorrida entre 1983 
e 1986, desvaloriza fortemente o câmbio em 30% entre 1986 e 1989-1987. 

O setor agropecuário acumulou queda de 4,7% no período, caindo sua participação no PIB para 
10,7%. Comparadas a média de 1988-1990 com a de 1982-1984, as quedas foram elevadas em trigo 
(–29%), milho (–31%), açúcar (–31%), carnes de porco e de carneiro (cerca de –23%). Os que mais 
cresceram foram o leite (14%), vegetais (12%) e oleaginosas (50%). A produção foi duramente 
afetada por causas naturais (grandes enchentes em 1985-1986 e secas em 1988-1989), pela redução 
da demanda interna e pela situação do mercado internacional (crise da dívida e queda de preços dos 
primários). O saldo do comércio exterior de produtos do setor diminui: de 5,6 para 5 bilhões de 
dólares entre 1983 e 1989. 

A mineração nada cresceu no período, em face da queda, a partir de 1986, dos preços 
internacionais do petróleo e da redução de sua extração (–3%), já que a  expansão da extração de 
gás (50%) compensou a redução petroleira. É durante o governo Alfonsín que se iniciam os 
primeiros contratos com o capital privado para concessão de áreas para extração de petróleo. O 
setor da construção teve queda acentuada no período de –19,5%, acumulando redução de 40% 
desde 1980, decorrente do comportamento do investimento e da própria atividade econômica. O 
setor de serviços sofreu ligeira queda (–1,5%), com a maior redução no segmento de comércio 
quase compensada pela expansão de serviços pessoais, fenômeno que quase sempre ocorre em 
períodos como este. 

O valor agregado pela indústria de transformação em 1989 foi 11% menor do que o de 1983 e 
pouco acima (3%) do valor de 1970, caindo sua participação no PIB de 28,2% em 1983 para 26,1% 
em 1989. A produção de bens não-duráveis de consumo caiu 13,4% e sua participação na estrutura 
industrial baixou de 35% para 32,8%; a produção de bens de consumo duráveis (inclusive material 
de transporte) reduziu-se em 14,3% e sua participação caiu de 9,1% para 8,4%; a de bens de capital 
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também se reduziu (–15,4%) e perdeu posição no total (13,1% para 12%). O valor de produtos 
intermediários, obviamente em virtude das fortes restrições impostas às importações, foi o único a 
crescer, embora em modesto 1,4% com o que sobe na estrutura industrial, de 42,8% para 46,8%.59  

Os ramos mais severamente atingidos foram o têxtil/confecções/calçados (–21%), material de 
transporte (–18%) e maquinaria não-elétrica (–40%). Entre os ramos de melhor desempenho 
encontram-se os de insumos básicos para exportação, como alguns minerais não-metálicos e 
metalurgia básica (ambos crescem cerca de 15%) e papel e celulose (6,6%). Contudo, como mostra 
Kosacoff, ocorre no período uma verdadeira reestruturação regressiva, com descapitalização 
física, dado que o investimento em capital fixo foi menor do que a própria taxa de depreciação.60 

A crise e a maturação dos antigos projetos de insumos básicos e a política de incentivos às 
exportações proporcionaram radical alteração na pauta e no saldo comercial do setor: o coeficiente 
de importações (que fora de 10,6 em 1982) cai de 7 para 6,7 e o de exportações sobe de 7,4 para 14 
enquanto o saldo de comércio, que em 1980-1981 fora de –4 bilhões de dólares sobe de 0,2 em 
1983 para 3,9 em 1989. A participação dos produtos manufaturados na pauta exportadora sobe de 
24% para 35% no período. As importações em 1983 já estavam reduzidas à metade das realizadas 
em 1980, não havendo alterações significativas em sua estrutura segundo uso dos bens. 

Vejamos alguns indicadores sociais do período. 
A taxa de desemprego urbano subiu de 4,6% em 1983 para 7,5% em 1989. Na indústria de 

transformação, o número de operários diminuiu 11,2% no período. No entanto, se cotejado com 
1970, a redução acumulada era de 33% e a de suas horas trabalhadas outros 32%, desnudando a 
“desutilidade” crescente em que foi posta a força de trabalho industrial do país. O salário médio real 
da indústria de transformação perdeu 19,7% entre 1983 e 1989, acumulando perdas de 35% desde o 
início da década de 1970.              

Com a crise e a retração da agropecuária, a disponibilidade alimentar por habitante também 
caiu: –2,7% em termos de calorias e –1% no de proteínas, acumulando ambas, desde 1976, perdas 
respectivas de 6,1% e 8,6%.61 A distribuição de renda continuou a piorar: entre 1986 e 1989, com a 
hiperinflação e a crise, os 40% mais pobres da população sofreram perda de 4,2% e os 10% mais 
ricos ganharam 4,9%.62 Na área metropolitana urbana, a porcentagem dos domicílios com renda 
média abaixo da linha de pobreza e da linha de indigência passou entre 1986 e 1990, 
respectivamente, de 9% para 16%; os da área rural de 3% para 4%. Esses números, comparados 
com os de 1980, eram três vezes piores para a área urbana e quatro vezes piores para a rural. 

O governo Alfonsín ainda tentou remediar essa situação, promovendo alguns programas de 
nutrição infantil e de adultos pobres. O gasto público social (de todo o setor público) manteve-se 
gravitando em torno de 16% do PIB, caindo mais em anos críticos. Em termos per capita, seu valor 
(em dólares de 1987) de 1983 situava-se em torno de 450, cerca de 20% menor do que o de 1980; 
entre 1983 e 1987 sobe para 650, caindo a partir daí, atingindo 475 em 1989. No plano educacional, 
indicadores disponíveis mostram melhoria nas taxas de alfabetização e de matrícula (do primário ao 
terceiro grau), com a excepcional elevação de 27% para 57% na faixa etária de 18-23 anos.63 

Crise e neoliberalismo: 1989-1999 

Dada a deterioração política da UCR, Menem não teve grandes problemas para vencer em maio 
de 1989 e, mesmo com sua posse antecipada para julho, pôde preparar o esboço das reformas 
neoliberais e do seu primeiro plano de estabilização. Em 1990-1991 assinava com o Brasil o 
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Tratado de Assunção, modificando o anterior (uma zona de livre comércio, programada para 
funcionar plenamente em 10 anos), convertendo-o em um mercado comum, com o exíguo prazo de 
4 anos, e incluindo o Paraguai e o Uruguai. A vitória nas eleições provinciais de 1991 fortaleceu seu 
governo; em 1992 reatou as relações externas rompidas com a Inglaterra; em 1994 assinou o 
Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares e, ainda, reformou a Constituição. Neste aspecto 
conseguiu, entre outras medidas, a mudança do mandato dos próximos presidentes, de 6 para 4 anos 
com possibilidade de reeleição; para isso, aliás, recebeu o beneplácito de Alfonsín e da UCR, no 
Pacto de Olivos.  

Contudo, o novo paradigma neoliberal foi um remédio que trouxe várias seqüelas: crescente 
deterioração social – maior desemprego, piores salários e distribuição de renda, graves rebeliões em 
várias prisões em 1996 etc. –; e deterioração política, pela profunda crise econômica de 1995, pelas 
desacelerações de 1996 e 1998 e pelos duros efeitos que seriam impostos pela crise “brasileira” em 
1998-1999. A aprovação popular de Menem, bem como da sua política econômica, que eram, 
respectivamente, de 70% e 74% no início do Plano de Convertibilidade, caíram fortemente para 
22% e 17% em 1996.64 Seu partido perderia as eleições para a Prefeitura de Buenos Aires em 1996 
e, em 1997, várias cadeiras no Congresso. Provavelmente, seu partido deverá perder as eleições 
presidenciais de 1999. 

Dadas a diversidade e a complexidade das reformas processadas, das políticas de estabilização e 
do movimento da economia, este tópico será dividido em dois itens. 

As reformas estruturais 

As idéias gerais sobre o conteúdo dessas medidas, instauradas a partir de 1990, foram 
agendadas pelo novo governo já em julho de 1989. Esta agenda pode ser lida nas Leis nº 23.696 
(Reforma do Estado) e 23.697 (Emergência Econômica), aprovadas no Congresso ao final desse 
ano. Se excluirmos alguns temas tratados por reformas específicas (mercado de trabalho, 
privatização ou comercial, por exemplo), sua estrutura básica, como aliás é explicitada pelos títulos 
das duas leis, diz respeito ao poder que o Congresso concedeu ao Executivo, para decretar o Estado 
de Emergência da Economia e a profunda Reformulação da Administração Pública. 

O tempo de sua execução coincidiu, em grande parte, com a estabilização dos preços e a volta 
de altas taxas de crescimento – problemas que infernizaram a população durante muitos anos – pro-
porcionando maior apoio político e tolerância por parte dos grupos prejudicados. Com isso, o poder 
de Menem aumentou: pôde alterar o número de juízes da Corte Suprema de quatro para nove, 
preenchendo esses cargos com pessoas de sua confiança; com os poderes especiais dados pelas duas 
leis, exerceu crescente poder sobre as províncias e legislou por decretos, ferindo muitas vezes as 
leis superiores do país, conseguindo ainda norma especial pela qual ficaram suspensos, durante 2 
anos, a execução de todas as sentenças e laudos arbitrais que condenassem o Estado a pagar débitos 
questionados. Menem conseguiu também cooptar a CGT (Confederação Geral do Trabalho), de 
origem peronista, aumentando ainda mais sua base de apoio político.65 

Dada a estrutura deste trabalho, começo pelo tema da reforma do Estado, que será desdobrado 
em dois segmentos. O primeiro contempla a reforma das instituições públicas (excluindo as 
empresas estatais agendadas para a privatização). O segundo é o programa de desregulamentação. 
Em relação à reforma das instituições públicas foram instituídos:   

• meta de redução do número de funcionários, de 1 milhão em 1989 para 300 mil em 1993, 
declarando para isso caducas um grande número de estruturas da administração que empregavam 
550 mil funcionários; 
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• redução do número de secretarias de Estado, subsecretarias, direções e outros órgãos 
semelhantes;  

• fechamento de 33% dos setores que empregavam funcionários não permanentes, excluindo 
docentes, pessoal de saúde, segurança, fisco e técnicos e cientistas; 

• congelamento de todas as vagas existentes, limite à quantidade de pessoal de apoio em cada 
órgão remanescente, proposta de “racionalização” do número de docentes;  

• racionalização e reorganização administrativa, nova carreira e estrutura salarial para o 
funcionalismo, reenquadramentos funcionais, sistemas de avaliação etc.; 

• reorganização do Fisco e da Aduana. 

O programa de desregulamentação contemplava: 

• flexibilizar ou suprimir normas ditadas por corporações profissionais, para o ingresso de seus 
membros no mercado e a fixação de preços;  

• suprimir o controle exercido pelas associações de intermediários nos mercados de alimentos 
frescos; 

• flexibilizar (e em muitos casos suprimir) a exclusividade da distribuição de fármacos em 
determinados estabelecimentos; 

• eliminar os controles e reservas de transportes de cargas e passageiros, exercidos pelas 
instituições que controlam (de fato) os sistemas de transportes; 

• eliminar  dez setores públicos regulatórios de vários outros (como a Junta Nacional de Carnes, 
por exemplo); 

• suspender os regimes de promoção setorial (incentivos fiscais, franquias etc.), como a siderurgia, 
a Marinha Mercante etc. 

As principais privatizações e concessões de serviços públicos tiveram rapidez surpreendente, e 
alguns autores a explicam pelo fato de que Menem precisava “mostrar serviço” ao capital 
internacional, e apagar as impressões deixadas por seu partido que impedira as ações privatistas de 
Alfonsín. Entre 1990 e 1994 suas receitas somaram US$ 15,4 bilhões, representando 82% do total 
(US$ 18,7 bilhões) do período 1990-1997; entre 1990 e 1994 esses valores representaram, em 
média, 2% do PIB de cada um desses anos e de 1994 a 1997 a cifra cai para 0,5%. 

Para que a Argentina tivesse acesso ao crédito internacional e à renegociação de sua dívida 
externa, era indispensável a política de abertura, em que as privatizações têm papel crucial.66 Na 
primeira leva foram alienadas várias fábricas operadas pelas Forças Armadas, telecomunicações, 
aviação comercial, eletricidade (geração, transmissão e distribuição), transporte e distribuição de 
gás, linhas de metrô, um terço da rede rodoviária, portos e elevadores portuários, duas ferrovias, 33 
aeroportos, oitocentos imóveis, siderúrgicas, petróleo e gás (refino, oleodutos e frota), concessões 
de áreas para sua extração, petroquímicas, frigorífico, empresa sanitária, hipódromo, ações de várias 
empresas.67 Em 1998 ainda estavam sendo concluídas: a venda das ações restantes da YPF, correios, 
centrais nucleares e o Banco Hipotecário Nacional. Contudo, algumas vendas não deram certo, 
gerando sérios problemas, como a privatização das Aerolineas Argentinas, por debilidade financeira 
dos compradores, o que obrigou o governo a readquirir 30% de suas ações,68 das rodovias (por 
excessivos pedágios) e sérios conflitos com usuários, principalmente por tarifas. Em 1998 a justiça 
sustou a privatização dos 33 aeroportos por irregularidades na concessão, falhas no órgão regulador 
e atropelos jurídicos cometidos pelo governo. 
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Azpiazu69 levanta várias questões a esse processo, criticando a pressa com que foi executado; a 
demora e a precariedade das normas regulatórias sobre serviços privatizados e a fraqueza política de 
seus entes regulatórios; a grande alta dos preços e tarifas públicas desses setores, muitas das quais 
feitas antes da privatização;70 subavaliação dos ativos privatizados; o aumento da oligopolização-
monopolização e da concentração-centralização privada de capital, negando com isso o argumento 
do aumento da concorrência no mercado; precariedade a longo prazo do efeito fiscal; efeitos 
negativos a longo prazo no balanço de pagamento (aumento de remessas de lucros e de juros por 
novos financiamentos) e o equívoco do efeito positivo sobre a dívida externa; a incerteza quanto aos 
futuros investimentos dos setores privatizados e seu nexo com a estrutura produtiva e o 
investimento do país.71 É útil reproduzir, de forma resumida, suas críticas: 

• consulta aos balanços das principais empresas privatizadas mostra que muitas (YPF, Gás, 
Petroquímicas, SEGBA, SOMISA e outras) não eram deficitárias, o que invalida o argumento do 
déficit público das estatais. O Estado perdeu os lucros que obtinha com muitas delas, ou a nação, 
seus reinvestimentos. O montante das privatizações representou 13% da receita do governo em 
1990-1991, 6% em 1992-1993 e apenas 2,8% em 1994 jogando papel importante na atenuação do 
déficit fiscal em 1990-1993. “Secando a mina”, a partir de 1994, elas perdem a importância; 

• há enorme discrepância entre as avaliações dos ativos e o valor da alienação (em bilhões de 
dólares): o valor da ENTEL situou-se em 3,5 e foi alienada por 1,9; a siderúrgica SOMISA, 
avaliada entre 0,31 e 0,57 foi vendida por 0,15; na concessão de áreas para explorar petróleo não 
computaram o valor do gás;  

• o Estado transferiu passivos de 1,6 bilhão de dólares de empresas privatizadas, mas também 
assumiu outros, de 20,8 (17,1 de dívida externa e 3,7 de interna), onerando, a médio e longo 
prazo, tanto as contas externas quanto as públicas; 

• entre 1989 e 1993 a dívida externa aumenta 4,7 bilhões de dólares sendo 0,8 do governo e 3,9 do 
setor privado. As empresas associadas ao processo de privatização receberam autorização para 
emitir (e o fizeram) obrigações externas no valor de 9,4 até dezembro de 1994, mostrando efeitos 
ampliadores e não redutores da dívida externa; 

• a elevação das tarifas, o câmbio valorizado e a abertura comercial alteraram os preços relativos a 
favor desses antigos serviços públicos contra os da indústria, desestimulando os investimentos no 
setor. 

Em outro trabalho, estudando a relação entre privatizações e concentração e centralização do 
capital privado, Azpiazu examina balanços das duzentas maiores empresas argentinas em 1991 e 
1995 e constata: a) em 1995 havia 97 empresas que não existiam ou não pertenciam ao grupo em 
1991; b) em 1995 havia maior presença de empresas comerciais e de serviços (principalmente de 
serviços públicos privatizados) com melhor desempenho do que as industriais, com destaque para as 
que tiveram negócios com privatizações, principalmente as que fizeram joint ventures com 
estrangeiras; c) as duzentas empresas, num ano de crise (1995, queda do PIB em 5%) faturaram 
mais 11,3% e lucraram mais 29,9%; d) as 35 vinculadas às privatizações responderam por 60% dos 
lucros das duzentas empresas em 1995 e suas margens de lucro eram de 13,1% enquanto as demais 
tinham 1,7%. Azpiazu conclui que as privatizações beneficiaram sobremodo esses grupos, com 
subavaliação dos ativos públicos, elevação de preços e tarifas, subsídios cruzados, melhor acesso a 
financiamento externo mais barato etc.72 

A despeito das privatizações, entre 1989 e 1996 a dívida externa do governo aumentou em 17,6 
bilhões de dólares e a do setor privado em 16,8, sofrendo, juntas, um aumento de 53% no período. 

                                                 
69  
70  
71  
72  



Outros trabalhos mostram ainda o seguinte: a) entre 1990 e 1994, cerca de 50% dos recursos 
externos que entraram como investimento direto foram aplicados em privatizações; b) no mesmo 
período, o capital estrangeiro respondeu por 63% delas (18% da Espanha e 16% dos EUA); c) 98% 
desses recursos externos foram alocados em eletricidade, gás, petróleo, telecomunicações, finanças 
e transporte aéreo, setores escassamente geradores de divisas, mas que, daí em diante, gerariam 
nova e permanente sangria das contas externas pelas crescentes remessas de lucros.73  

Apesar das pressões externas para a liberalização econômica, não há dúvida que a hiperinflação 
acelerou o aprofundamento da reforma comercial, já em outubro de 1989.74 Ela teve objetivos de 
curto prazo – fiscais e de combate à inflação – e de médio e longo prazo, a fim de atender às 
determinações do Consenso de Washington, liberalizando as importações e pressionando a baixa 
interna dos preços. Mais à frente, ela ganharia mais consistência lógica com a grande valorização 
cambial posta em prática em 1990 e com a instituição do Plano de Convertibilidade em janeiro de 
1991. A maior parte de suas alterações é procedida entre outubro de 1989 e 1993, sofrendo, tanto 
nesse período, como posteriormente, ajustes circunstanciais. As principais mudanças foram: 

• suspensão de importações temporárias, obrigando-se o uso do drawback, como objetivo fiscal 
permanente; 

• aumento de impostos sobre exportações e diminuição de seus subsídios tributários, com vistas 
fiscais emergenciais. Esse procedimento teve maior importância até 1992, quando as exportações 
passam de novo a ser incentivadas; 

• a tarifa média cai de 29% em julho de 1989 para 21% em dezembro, 16% em janeiro-abril de 
1990, 18% em maio de 1990-janeiro de 1991 e 9,7% em abril de 1991. Em 1992 a crise brasileira 
afetou sobremodo seu comércio exterior com a Argentina, que aumenta sua taxa de estatística 
para 10%, com o que a tarifa média passou a cerca de 18%, estabelecendo ainda salvaguardas e 
ações antidumping contra importações provenientes do Brasil; 

• em 1993 são retirados todos os ônus sobre as importações de bens de capital; 
• a tarifa máxima, que no início era de 40% cai para 24% em dezembro de 1989-agosto de 1990 e 

para 22% em janeiro de 1991. O número de posições com essa tarifa sobe de 2.300 para 3.800 em 
outubro de 1990, a 9.200 em janeiro de 1991 e é fortemente reduzido em abril de 1991 para 
3.800;  

• a tarifa mínima, que era de 5% cai a zero entre dezembro de 1989 e abril de 1990, volta a 5% 
entre maio e dezembro de 1990 e é zerada em janeiro de 1991. Seu número de posições, que era 
de 850 no início, sobe a 1.400 entre fevereiro e março de 1990, cai para 1.800 em janeiro de 1991 
e sobe para 5.200 em abril de 1991; 

• a tarifa específica detinha entre 150 e 300 posições e foi eliminada em abril de 1991; 
• as restrições às importações, que contemplavam cerca de mil posições no início, foram 

reduzidas, chegando a cerca de 25 em outubro de 1990, sendo eliminadas em janeiro de 1991; 
• o setor automotivo permaneceu com regime à parte, bem como os bens negociados dentro do 

Mercosul, que tinham seu mecanismo próprio de desgravação. 

A reforma monetária e financeira, que se iniciara com a abertura feita em 1977, foi alterada e 
complementada ao longo dos últimos governos, mas neste ganharia importância maior.75 Em 1991, 
o Plano de Convertibilidade proibiu a indexação de valores e, para evitar maior fuga de capitais ou 
práticas comerciais e financeiras ilícitas, permitiu pagamentos em moeda estrangeira. Em 1992, 
com inflação baixa, o governo substitui o austral pelo peso (na base de 10.000: 1); autoriza 
depósitos em moeda estrangeira, fixa limites de capital aos bancos, diminui encaixes, elimina o 
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crédito dirigido e moderniza várias disposições legais sobre bancos e mercado de capitais. É desse 
ano a nova lei sobre o Banco Central, concedendo-lhe independência; impondo limites severos ao 
redesconto e a empréstimos a instituições financeiras, com prazo máximo de 30 dias; restringindo o 
financiamento ao governo (nacional ou provinciais) e seus bancos, à venda de títulos emitidos pelo 
governo, em montante não superior a um terço das reservas do BC, e limitando seu aumento anual 
em 10%. Foram também eliminadas as garantias estatais aos depósitos do público nos bancos.  

Com a severa crise de 1994-1995, o radicalismo neoliberal foi obrigado a rever suas posições, 
fazendo o BC voltar a ser prestamista em última instância, para enfrentar problemas de “iliquidez 
transitória”. Essa revisão trouxe também a constituição de dois Fundos Fiduciários: um de 
Capitalização Bancária, no valor de US$ 2,6 bilhões financiado pelo BIRD e por bancos nacionais 
via títulos dos bancos colocados junto a bancos internacionais; e outro, para o Desenvolvimento 
Provincial, para apoiar a privatização de bancos provinciais, no valor de US$ 1,3 bilhão financiado 
pelo BID e pela venda de ações da YPF (a estatal petroleira). O desrespeito pelos depositantes foi de 
tal ordem que o BC permitia, durante a crise, que os bancos, em razão de suas situações específicas, 
não pagassem cheques de seus depositantes, devolvendo-os, mesmo quando tinham fundos. Ainda 
em 1994 foram aprovados novos títulos e procedimentos específicos para o financiamento 
habitacional. 

O tratamento ao capital estrangeiro, desde 1976, conquistara maior grau de liberdade.76 Em 
1989 passa a ter trato igual ao capital nacional e o investimento direto estrangeiro fica liberado 
também para informática, telecomunicações e eletrônica, mantendo-se ainda o requisito de 
autorização para os segmentos da defesa nacional, energia, meios de comunicação, educação, 
seguros e finanças (exceto bancos). Mas isso também caiu, mais tarde, com a lei de privatizações, 
que permitia seu ingresso em serviços sanitários, eletricidade, gás, telecomunicações e correios.  

Em 1990, ao conceder plena liberdade de movimentação cambial, as restrições sobre remessas 
de lucros ou repatriações também perdem seu sentido. Em 1993 nova lei sobre a matéria incorporou 
essas mudanças esparsas, liberando outros segmentos ainda sujeitos a aprovação prévia, como por 
exemplo mineração, extração e refino de petróleo e gás (sem alterar, naquele momento, a proprie-
dade estatal da YPF), além da desregulação do comércio interno e externo de petróleo e 
combustíveis.77 

A reforma tributária teve o objetivo imediato de atuar sobre a crise fiscal e, a médio e longo 
prazo, a desoneração das exportações e um ajuste fiscal que pudesse dar conta do desequilíbrio 
estrutural que o endividamento externo e interno gerou nas contas públicas. Embora a carga 
tributária crescesse após 1989, é difícil separar os efeitos decorrentes da reforma propriamente dita, 
daqueles que decorreram tanto da estabilização dos preços quanto do crescimento da economia no 
período. Feita basicamente entre 1990 e 1993, teve os seguintes pontos fundamentais:78 

• profunda reorganização do Fisco, informatizando-o (de 480 funcionários por microcomputador 
passa a 14; aumento em 50% do quadro de funcionários (e quase quintuplicando o de fiscais); 
aumento em 66% dos seus salários médios; focalização dos esforços da arrecadação e 
fiscalização nos impostos sobre a renda, IVA e Seguridade Social; 

• instituiu sistema on-line com as empresas que participavam com 75% das contribuições sociais, 
cruzando-as com as informações do IVA; 

• instituiu nova legislação punitiva, compreendendo, entre outros, prisão e fechamento (de 3 a 10 
dias) do estabelecimento pilhado em fraude e sonegação; 

• simplificações na legislação, eliminação de alguns pequenos tributos; eliminação de várias 
isenções e antigos privilégios fiscais; 

• imposto sobre a renda das empresas volta a ser de 30%; 20% do valor das compensações sobre 
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prejuízos anteriores passou a ser pago em títulos públicos de longo prazo; 
• imposto de renda pessoal passou a ter alíquotas entre 6% e 30% (antes eram de 7% a 45%), 

mantendo alíquotas baixas para as menores rendas tributáveis; 
• criou o imposto sobre ativos (com alíquota de 1% que sobe para 2% em 1991), com vigência até 

1995, e que substituía o imposto sobre o patrimônio líquido; 
• generalizou a incidência do IVA, com alíquota geral de 13% em 1990 (16% em 1991 e 8% em 

1992-1993) e específica de 25% (gás, energia elétrica e água não-residenciais); estendeu a 
retenção do IVA às grandes empresas que forneciam para grande número de pequenas e médias 
empresas e criou uma forma de antecipação para pequenos estabelecimentos de difícil 
fiscalização e controle, o que foi fortemente contestado na justiça;  

• na questão distributiva com as províncias, recentralizou ainda mais as decisões, instituindo, para 
o volume das transferências, piso e teto acima do que o excesso teria que ser aplicado no 
pagamento de dívidas anteriores ou em novos projetos aprovados pelo governo central; 

• provavelmente para estimular o retorno de capital que deixara o país, promulgou, em abril de 
1992, a Lei de “Esquecimento” (anistia) Fiscal. 

Em 1998 encontrava-se no Congresso um projeto de lei propondo várias alterações para 
aumentar a carga, tendo em vista o retorno dos altos déficits fiscais e as “novas recomendações” do 
FMI... 

A reforma do mercado de trabalho foi iniciada em 1991 e obvia-mente gerou fortes 
descontentamentos, originando em 1992 a entidade paralela à CGT, a CTA (Confederação dos 
Trabalhadores da Argentina), formada pelos sindicatos opositores do governo.79 Foram as seguintes 
as principais alterações dessa reforma: 

• fixação do teto de três salários mensais para a indenização de trabalhadores com um ano no 
emprego e, no máximo de doze, para os que têm mais de 10 anos no emprego; 

• a negociação salarial só pode permitir reajustes de conformidade com o aumento da 
produtividade, sendo proibido o repasse de custos aos preços; 

• as negociações coletivas passaram a poder agora ser feitas pela empresa e não mais, 
necessariamente, por setor ou categoria; 

• a duração dos contratos de trabalho temporário (2 anos, sem renovação) passaram a ser de seis 
meses a dois anos, criando várias modalidades de contratação; 

• contratações de jovens ou trabalhadores de setores de alto desemprego têm redução dos encargos 
sobre a folha de pagamentos e a indenização; 

• substituição do ônus empresarial sobre acidentes de trabalho, por seguro em empresas 
específicas; 

• no caso de quebra e venda de uma empresa, o novo patrão é eximido do passivo trabalhista e a lei 
suprime o caráter privilegiado do crédito trabalhista; 

• alteração em 1995 do tempo para aviso prévio, de um a dois meses para um mês; 
• inclusão na cláusula de justa causa da demissão por razão econômica, estabelecendo indenização 

na base da metade da concedida por causa injusta; 
• alteração do período de experiência, de três meses para três a seis meses; 
• em 1995, a Corte Suprema determinou à Justiça do Trabalho a proibição de qualquer indexação 

de valores, mesmo daqueles oriundos de questões anteriores à lei (1991) que extinguiu a 
indexação salarial; 

• cria o seguro desemprego, com contribuição do trabalhador de 1% (em 1991) e só patronal de 
1,5%, cifra retirada das contribuições patronais à Assistência Social e, portanto, sem ônus 
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adicional ao empresário (a partir de 1995). O seguro pode ser recebido durante quatro a doze 
meses no máximo, na proporção de 60% do último salário, limitado entre um salário e o máximo 
de quatro, e na condição de ter trabalhado nos últimos doze meses; 

• instituição de conciliações trabalhistas extrajudiciais, privatizando de fato parte da Justiça do 
Trabalho; 

• criação, em 1993, de um Pacto Federal com as províncias: estas extinguiriam (de imediato ou 
gradativamente) alguns de seus impostos, notadamente o imposto sobre rendimentos brutos e, em 
troca, o governo central reduziria as cargas das contribuições previdenciais e sociais patronais, 
nessas províncias, de forma diferenciada, segundo a distância em relação à capital e o número de 
pobres locais, o que permitiria uma certa “equalização” regional dos salários; 

• criação, a partir de 1995, de doze programas especiais de emprego temporário público e privado, 
principalmente para as pequenas e médias empresas, para jovens, mulheres e maiores de 45 anos 
de idade, com baixos salários subsidiados e com reduzida ou nenhuma carga de contribuições 
previdenciárias patronais. 

Em agosto de 1998 violentas manifestações dos Sindicatos junto ao Congresso tentavam evitar 
a votação de projeto do Executivo (com apoio da CGT) para “aperfeiçoar” essas reformas, que 
davam maiores isenções aos empresários e maiores “oportunidades” aos jovens e que vieram gerar 
“abusos” de tal ordem com rotatividade maior e grande quantidade de trabalhadores em 
“experiência”, que superaram a própria dureza de suas normas... 

A reforma da Previdência Social (que não contemplou os militares) foi promulgada em 1993 e, 
progressivamente, incorporou vários sistemas regionais e locais ao sistema nacional, o SIJP 
(Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones).80 Como se verá a seguir, o governo socializou os 
prejuízos do antigo e do novo sistema e privatizou os lucros do novo. Resumidamente ela 
compreende: 

• a idade mínima para aposentadoria dos assalariados é 60 anos para homens e 55 para mulheres; 
para os autônomos é de, respectivamente, 65 e 60 anos. Ambas as categorias devem cumprir 30 
anos de serviço e pelo menos 15 de contribuição comprovada; 

• para aposentadoria por idade (70 e 65 anos) é exigido um mínimo de 10 anos comprovados de 
serviço, com pensão de 70% do salário; 

• o novo sistema substitui o anterior de capitalização, criado em 1968 e que estava praticamente 
falido. O autoritarismo chegou a tal ponto que em 1991 o governo obtém uma lei para regular o 
pagamento de seus débitos para com os contribuintes previdenciários. Na prática, no entanto, a 
lei veio impedir que o contribuinte viesse recolher os seus direitos. As duas opções de pagamento 
a esses débitos eram: a) em dinheiro, “quando a Tesouraria da Nação tiver capacidade financeira 
para isso”; b) em bônus públicos (BOCON) de 10 anos, pagáveis em 48 parcelas a partir do sexto 
ano. Foi preciso privatizar a YPF e, com parte de suas ações entregues a esses credores 
(pensionistas), o débito foi pago poucos meses antes das eleições de 1993... 

O atual sistema se divide em duas opções: o regime público (RPP), que é de repartição, e o 
privado, que é misto, de capitalização (RMC): 

• compreende quatro tipos de prestações: uma básica e uniforme (PBU), uma complementar (PC), 
uma adicional por permanência (PAP) e uma para capitalização (HC). As três primeiras são pagas 
pelo governo e a quarta pelos trabalhadores, junto às Associações de Fundos de Pensão (AFJP) ou 
às Companhias de Seguro para Aposentadorias; 

• a opção para o RPP exige as três primeiras prestações e a do RMC exige a PBU, a PC e a HC; 
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• as contribuições patronais sobre a folha de pagamento são de 16%, para custear parte dos gastos 
do governo com esse item; 

• as contribuições obrigatórias dos trabalhadores são de 11% para quaisquer dos regimes; 
• o governo é obrigado a garantir: a) uma rentabilidade mínima para os fundos de capitalização, 

para o que constituiu um Fondo de Fluctuación; b) pensões e aposentadorias, no caso de quebra 
da Companhia Seguradora; c) a retirada temporária por invalidez de contribuinte de uma AFJP 
que vá à falência; d) uma pensão mínima, se, depois de cumpridos os requisitos mínimos, a 
capitalização do contribuinte não atingir determinada quantia. 

A regulamentação sobre as AFJP é rígida, estabelecendo em quais mercados locais (nacionais e 
do exterior) podem aplicar, e os quinze tipos de ativos que podem compor suas carteiras. Os títulos 
públicos do governo nacional podem perfazer a metade da carteira,  mas os outros quatorze ativos 
têm limites totais menores e reduzidas participações em termos de cada emissor individual. A maior 
restrição é para ativos públicos ou privados de outro país e de operações no mercado de futuros. Em 
1996 já contavam com 5,7 milhões de filiados (número equivalente a 31% da PEA) e seus 
patrimônios somavam algo como US$ 4 bilhões, pouco menos de 2% do PIB.81 

Política econômica e o movimento da economia 

Examinemos inicialmente as principais políticas de estabilização do período.82 
Com sua posse em julho de 1989, Menem anuncia o programa de estabilização, o Plan BB, 

apelido derivado do ostensivo apoio de um dos maiores grupos econômicos do país, o Bunge & 
Born. Programa ortodoxo, inspirado pelo BIRD, dele constavam, além das medidas para 
estabilização, duas leis emergenciais já citadas que compunham a agenda das reformas neoliberais. 
Suas principais medidas foram: reajuste de tarifas públicas; forte elevação dos juros nominais que, 
entretanto, perderam para a inflação; dilatação do prazo de vencimento dos títulos da dívida 
pública; suspensão por seis meses de todos os subsídios e incentivos fiscais; aumento de impostos 
sobre exportações; acordos de preços com as grandes empresas (após uma grande remarcação 
“preventiva”); baixos reajustes salariais e cortes nos gastos públicos (notadamente no investimento). 
As altas desvalorizações e a adoção de liberalização dos preços dispararam os preços agropecuários 
e de serviços enquanto a crise deteriorou ainda mais a receita governamental, ampliando o 
desequilíbrio fiscal. Menem recebeu em julho uma inflação acumulada de 715%, e seu plano 
resultou em gerar outra equivalente no segundo semestre, totalizando uma hiperinflação de cerca de 
5.000%, ampliando a dolarização de parte da economia. A recessão foi profunda, com queda do PIB 
de 6,4%. 

A nova equipe econômica anunciaria novo programa em janeiro de 1990, o Plan BONEX, mais 
duro do que o anterior. Trocou compulsoriamente os depósitos a prazo nos bancos por títulos de 
dívida pública dolarizados (BONEX), pagáveis em 10 anos, com uma diferença cambial a favor do 
governo. Isso veio provocar perda patrimonial aos depositantes e redução de ativos de curto prazo 
em moeda nacional (equivalentes a US$ 2 bilhões).83 Contudo, esta medida dolarizou ainda mais a 
economia. Pôs em prática no Tesouro a política de caixa, obrigando fornecedores do governo a 
financiá-lo. A alta dos juros nominais, com a redução da inflação, disparou as taxas reais que, entre 
abril e dezembro, oscilaram entre 80% e 150% (médias anualizadas). Ao contrário do plano 
anterior, o câmbio foi valorizado em cerca de 41% em relação a 1989, contribuindo para reduzir a 
inflação, de 78% mensais no primeiro trimestre, para 6% no último, acumulando um total anual de 
1.350%. A recessão aprofundou e a queda do PIB (–0,5%) só não foi maior em face da notável 
redução das importações no biênio e o forte incremento das exportações. Em que pese o acentuado 
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corte do gasto público, a política monetária muito contribuiu para o déficit fiscal de 3,8%. 
No início de 1991, a nova equipe econômica do ministro Cavallo anunciava novas medidas 

fiscais e alterava o câmbio, dando-lhe uma banda de flutuação que preparava as bases para a 
implantação do Plan de Convertibilidad. A alta inflação do primeiro trimestre, contudo, acelerou 
não só o início do plano, mas o andamento das reformas. A medida principal foi a ancoragem 
cambial, fixando-a institucionalmente, por Decreto, na relação 10.000 austrais = 1 dólar, 
aproveitando-se da grande dolarização já atingida pela economia. Com isso, praticamente se instala 
o sistema de currency board, uma nova (e pior) versão do antigo padrão ouro, restringindo a base 
monetária ao montante das reservas do BC, seus outros ativos externos e títulos públicos emitidos 
em moeda estrangeira nele depositados. Com isso a expansão dos meios de pagamento em moeda 
nacional ficou restrita ao aumento das reservas e às alterações do encaixe bancário.  

 Outras medidas relevantes foram: juros reais elevados, os quais, em 1991 (média anual de 
44%) eram pouco mais da metade dos que vigoravam em 1990; desindexação obrigatória, com 
conversão de saldos devedores em moeda nacional, à taxa cambial de abril de 1990; congelamento 
de salários do governo e condicionamento do aumento dos salários privados ao da produtividade; 
aluguéis e alguns serviços temporariamente congelados; acordo de preços com empresários; 
acordos com credores externos para gerar atrasados comerciais e financeiros para aumentar as 
reservas. Em 1992, como já foi mostrado no item da reforma monetária e financeira, novas medidas 
seriam tomadas, principalmente quanto ao financiamento intra-setor público. 

O câmbio foi ainda mais valorizado e, ao final de 1991, estava 58% abaixo do valor de 1989, 
sendo a viga mestra para o êxito do combate à inflação, que de 15% mensais no primeiro trimestre 
cai para 1% no último, totalizando no ano 84%. Até 1994 acumulou valorização de 36% em relação 
a 1990, que diminui para algo em torno de 27%, graças à desvalorização do dólar. A queda dos 
juros internacionais, até 1993, contribuiu para diminuir o peso dos juros nas contas externas e nas 
contas públicas, permitindo ainda forte redução dos juros reais em 1992-1993 (média anual de 
13,5%). Assim, o resultado financeiro do governo melhorou também graças ao câmbio, à drástica 
queda da inflação, às privatizações e, notadamente, ao forte crescimento do PIB (27% acumulado 
em 1991-1993), que aumentou a arrecadação do IVA. 

O câmbio, no entanto, gerava dois problemas sérios: barateamento dos gastos em moeda 
estrangeira e profunda alteração dos preços relativos, subindo os não-comercializáveis e baixando 
notadamente os industriais. No atacado, a relação preços industriais (exceto agroindústria 
alimentar)/preços dos serviços caiu de 109 em 1989 para 57 em 1990, e 36 em 1991. Também os 
preços da agropecuária pampeana (e seus derivados industrializados) caíram fortemente graças ao 
câmbio e à abertura comercial.84 

O mar de rosas não demoraria a mostrar seus espinhos.85 O êxito da estabilização trouxe 
seqüelas graves: câmbio e abertura comercial baratearam as importações (quintuplicam entre 1990 e 
1994) e os serviços internacionais, com o que o saldo do balanço em transações correntes (em 
bilhões de dólares) passa de 4,6 em 1990 para –0,6 em 1991 e –10,1 em 1994. Esse enorme rombo 
foi coberto por elevadas entradas de capital (autônomo) estrangeiro, que somaram pouco mais de 
US$ 44 bilhões entre 1991 e 1994, dos quais apenas 12 como investimento direto, e destes, 5,3 
foram para privatizações. Com isso, a dívida externa salta de 62 para 79,5 bilhões de dólares entre 
1990 e 1994, e a de responsabilidade do governo, de 49 para 61. Ao observador crítico não passou 
despercebido que a relação saldo em conta corrente/exportações subiu de 0,1 em 1991 para 0,64 em 
1994, elevando assim o risco para os financiadores externos.  

No plano financeiro privado, os altos juros internos e as restrições da política de estabilização 
ao crédito nacional favoreceram a expansão do crédito bancário, via repasses de empréstimos 
internacionais de curto prazo. Mas, como faz Calcagno, caberia perguntar, que solidez tinha aquele 
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sistema bancário? O autor responde mostrando: a) que seus tomadores eram principalmente as 
famílias e o comércio varejista, caindo a participação da indústria de 37% para 18% do total dos 
empréstimos bancários; b) o destino principal dos empréstimos foi a aquisição de bens de consumo 
duráveis e capital de giro de empresas; c) as taxas de juros reais, em créditos em moeda nacional, 
situavam-se entre 25% e 55% anuais e as em moeda estrangeira entre 20% e 25%. Porém, já no 
início de 1994, as taxas de juros nos EUA praticamente dobraram, alterando o quadro dos custos 
macroeconômicos e microeconômicos do crédito externo. Por outro lado, a crise mexicana expli-
citava seus sintomas, que gerariam reações adversas dos banqueiros internacionais, que passam a 
restringir o crédito.86 Com isso a crise mexicana mostrou-se geradora de apreensões e cuidados dos 
banqueiros, notadamente nos países que ostentavam sintomas de risco crescente: não no déficit 
público, que havia se reduzido consideravelmente, ou no andar das reformas, já que a Argentina 
acelerara as suas, mas nas relações de suas contas externas. Daí que o país era uma espécie de bola 
da vez, recebendo fortemente o chamado efecto tequila.  

O aumento da incerteza e do risco afugentou o capital e aumentou os depósitos (a juros e a 
prazo) dolarizados na economia, restringindo o crédito corrente. Isso e a diminuição do crédito 
externo debilitaram ainda mais o sistema, aumentando a inadimplência, explicitando o lado 
financeiro interno da crise. Como já mostrei no item sobre a reforma financeira, em 1995 a crise 
exigiu profunda reformulação nas bases antes estabelecidas ao sistema financeiro, suspendendo 
temporariamente a independência do BC e o papel das forças de mercado: intervenção no mercado, 
créditos emergenciais e, em seguida, uma deliberada política de financiamento para privatizações de 
bancos provinciais, fusões e vendas de bancos – principalmente para o capital estrangeiro –, o que, 
de um lado, aumentou fortemente a concentração bancária e financeira e, de outro, contraiu 
acentuadamente as possibilidades de financiamento a cooperativas, pequenas e médias empresas e 
às economias regionais.  

Com o prolongamento da crise financeira, em 1996 o BC repõe a garantia aos depositantes e 
contrata com o Chase Bank (coordenando outros treze bancos internacionais) a disponibilização, se 
fosse necessário, de um crédito no montante de US$ 6,1 bilhões para “tranqüilizar” o mercado. 
Esses e outros apoios externos mais o socorro do FMI aumentaram a dívida externa em US$ 20 
bilhões entre dezembro de 1994 e dezembro de 1996 (60% dos quais assumidos pelo governo). No 
período 1990-1994 o PIB aumentou 37% e as exportações apenas 27%; e as importações cresceram 
em 443%, com as de bens de consumo crescendo dezesseis vezes e as de bens de capital nove 
vezes. As exportações para o Mercosul e para o Brasil passaram, respectivamente, de 16,5% e 
12,4% do total em 1991 para 30,1% e 22,8% em 1994, significando 71% e 53% do aumento total 
das exportações argentinas no período, quando o saldo comercial com o Brasil passou de 0,1 bilhão 
de dólares para –0,5. 

Se olhássemos a série do consumo e do investimento apenas entre 1990 e 1994, teríamos uma 
visão enganosa da realidade do país: o primeiro aumentara 46% e o segundo 148%, mas, se 
comparado com o volume investido em 1980, o de 1994 foi superior em apenas 12%. Se 
compararmos ainda a taxa de investimento, ela se moveu de 14% para 20%, estando, entretanto, 
ainda longe dos 26,4% de 1980, embora a proporção de máquinas e equipamentos, que nessa data 
era de cerca de 40%, tenha passado em 1991-1996, para cerca de 50%. Em parte isso se deve à 
drástica redução do investimento público que em 1980-1985 participava com 25% do investimento 
total, e em 1994 com 6,5%. 

A participação crescente do consumo na renda nacional (de 79,7% para 83,1%), se explica pelo 
rombo crescente das contas externas, aumentando a relação poupança externa/PIB em seis pontos 
percentuais, passando de –3,2 em 1990 para 3,4 em 1994, mantendo-se a poupança nacional no 
mesmo patamar de 15%. Assim, o expressivo crescimento do PIB no período teve um sentido 
eminentemente consumista-importador. 
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No período mais recente (1994-1998) o crescimento acumulado de 10,8% foi bem menor e se 
deve, basicamente, à diferença positiva entre os aumentos das exportações (67%) e das importações 
(50%) e ao modesto aumento de 16% entre 1994 e 1997 do investimento, com seu componente de 
máquinas e equipamentos mantendo-se em 50%. O consumo, em face do desemprego crescente, 
aumentou apenas 4,5% entre 1994 e 1997. A pauta importadora mostra bem essa fraca expansão: o 
valor dos bens de consumo importados em 1996 foi 7% menor do que o de 1994, e o de bens de 
capital 3% menor.  

 O aumento de juros internos e externos, recessão e desemprego aumentaram o déficit 
público a partir de 1995. Vendidas as jóias da Coroa da privatização, tornava-se mais difícil saneá-
lo, e ele atinge valores (como % do PIB) de –1,8 em 1996 e a média de –1,3 em 1997-1998. Como a 
economia teve alto crescimento em 1997 (8,4%), voltou também a deteriorar suas contas externas, 
com o saldo em conta corrente passando (em bilhões de dólares) de –2,8 em 1995 para –9,5 em 
1997 e –12,2 em 1998, afetada pela “crise asiática”, com o PIB crescendo 4% em 1998. O rombo 
externo (em bilhões de dólares) foi coberto com forte entrada de capitais que não só aumentaram as 
reservas, como também a dívida externa, que passa de 62 em 1990 para 118 em 1998. No mesmo 
período, o investimento direto acumulou 32, dos quais 11 foram aplicados em privatizações; e entre 
1990 e 1996, a remessa de lucros triplica, acumulando um total de 9. Pesquisas mostram que no 
período 1992-1996, do investimento estrangeiro direto acumulado (US$ 16,3 bilhões), 55% 
significaram apenas transferência de propriedade (31% públicas e 24% privadas). Por outro lado, 
entre 1992 e 1995, do IDE acumulado, 31% se dirigiu à indústria de transformação, concentrando 
14% na indústria alimentar, 11% na química e 5% na automobilística.87 

A forte queda do PIB em 1995 (–5%), o baixo crescimento de 1996 (3,5%) e a expansão do 
Mercosul, a partir de julho de 1994, quando se inicia a valorização cambial no Brasil, explicam o 
desempenho das exportações.88  Mas elas, entre 1994 e 1998, aumentam 22% e as importações 
39%. O destino das exportações, notadamente de manufaturados, muda radicalmente com o Mer-
cosul: as exportações para a área em 1985 participavam com 8% no total, sobem para 15% em 
1990, e para 33% em 1995-1998; embora a origem das importações também se altere, as da área, 
que eram 18% do total, sobem menos naquelas datas, para 21% e 24%; e isso resultou numa 
inversão complexa dos saldos comerciais com os EUA e a CEE, que de positivos até 1990 tornam-se 
altamente negativos a partir dessa data. 

O câmbio brasileiro beneficiou duplamente a Argentina: entre 1994 e 1998,  98% do aumento 
das exportações (em bilhões de dólares) destinou-se para o Brasil (4,4) enquanto o aumento das 
importações originadas do Brasil (2,45) representou 29% do aumento de suas importações, e o saldo 
comercial entre os dois países passa de –0,5 para 1,3 em favor da Argentina. Acresça-se o fato de 
que, em 1996, enquanto 43% das exportações dirigidas ao Brasil eram manufaturas de origem 
industrial, das destinadas aos demais países só 27% pertenciam a esse grupo de produtos.89 

Com a valorização do câmbio brasileiro em 1994, a paridade cambial peso/real em 1996 
aumentou 82% em relação à de 1993, mas as pequenas desvalorizações brasileiras de 1997 e 1998 
reduziram a diferença para 70%, já mostrando alguns efeitos contrários: entre 1994 e 1996 as 
exportações para o Brasil crescem 53% e as importações originadas do Brasil sobem 44%; entre 
1996 e 1998 as cifras foram respectivamente 21% e 27% contendo o aumento do saldo.90 A alta 
desvalorização do real entre janeiro e maio de 1999 (cerca de 45%) anulou a vantagem cambial 
argentina que vigorou entre julho de 1994 e dezembro de 1998, e alterou radicalmente os fluxos 
comerciais dos dois países e as próprias bases em que se assenta o Mercosul: comparados esses 
cinco primeiros meses com os mesmos de 1998, o Brasil reduziu suas exportações para a Argentina 

                                                 
87  
88  
89  
90  



em 27% e suas importações vindas desse país em 29,6%.91 No período, ainda, as tensões e 
retaliações comerciais entre os dois países aumentaram em vários produtos, e passaram a circular 
boatos (?) de que a Argentina prepara sua dolarização plena. 

Vejamos um sumário balanço dos setores produtivos durante todo o período.  
O PIB cresceu entre 1989 e 1998 à taxa média anual de 4,7%, ou à de 3,5%, se mudarmos a 

base inicial para 1988, antes da crise de 1989.92 Nos últimos 11 anos (1989-1999), o PIB decresceu 
em 4, teve crescimento menor do que 5% em 2 e maior em 5. No período, o país intensificou o uso 
de sua base de recursos naturais, em termos de terras agrícolas, pesca, reflorestamento, gás e 
petróleo. 

O setor agropecuário cresceu, entre 1989 e 1997, à taxa média anual de 3,1% (ou 1,7%, em 
1988-1997), caindo sua participação no PIB para 7,3%. Embora tenha sofrido a adversidade do 
câmbio (e dos preços externos até 1993), o governo deu-lhe algumas compensações: retirou 
impostos sobre suas exportações (as retenciones, de 30%); com a privatização diminuíram os custos 
de transporte (porto e ferrovias) em cerca de 20% do valor exportado; o governo isentou de 
impostos de uso de combustíveis na agricultura e a importação de bens de capital para o setor; deu 
apoio financeiro, trocando dívidas de curto prazo, impagáveis, por crédito de longo prazo, 
facilitado.  

Isso lhe possibilitou grande redução de custos, com o que pôde fazer intensa modernização e 
mecanização nas culturas da cana e do algodão e no setor leite e laticínios; aumento da área irrigada 
no pampa; aumento no uso de fertilizantes, de 6 para 24 kg/Ha; expansão e diversificação do setor 
de hortaliças; eliminação da febre aftosa. A recuperação do setor, contudo, não trouxe apenas 
efeitos benéficos, dado que a crise afetou mais os pequenos e médios produtores, e possibilitou 
enorme concentração da propriedade pelas grandes empresas, novas e antigas, e do próprio setor e 
de outros da economia, com importante presença do capital estrangeiro.93 

Para 1997-1998 só se dispõe de dados da produção física vegetal, que mostra recuperação de 
algumas culturas e alto crescimento de outras: 10% para os cereais e 30% para oleaginosas. A 
produção animal, entre 1989 e 1995, sofre dos problemas decorrentes do desemprego e da renda: a 
de carne de boi cai 4%, compensada pela de frango, que cresce 114%. Pelo lado da oferta, a 
atividade bovina se defendeu ampliando as exportações de carne e aumentando o preço no mercado 
interno, disso resultando redução do abate entre 1989 e 1997, de 5%. Esta crise da bovinocultura já 
é de longo prazo: entre 1980 e 1997 o plantel se reduz em 9% e o abate em 19%. 

A partir de 1994 há forte elevação na produção exportável: o total exportado passa (em bilhões 
de dólares) de seis em 1989 para treze em 1997 (dos quais 2,7 dirigidos ao Brasil). Alguns produtos 
passaram a ter alta dependência para com o mercado brasileiro: trigo, laticínios, batata, cebola e, 
secundariamente, algodão, vinho e outros alimentos. Embora as importações agropecuárias 
quintuplicassem, ainda eram modestas em relação às exportações, mantendo-se assim elevado saldo 
comercial no setor.  

A indústria extrativa mineral entre 1989 e 1997 cresceu à média anual de 7,3% graças 
sobretudo aos elevados aumentos na produção de petróleo (40%) e gás natural (95%), passando sua 
participação no PIB a 2,9%. A indústria da construção também cresceu, entre 1989 e 1997, à taxa 
anual de 7,3%, recuperando-se em 1997 da violenta crise de 1995-1996; contudo, sua taxa média 
caiu para 3,2% se calculada para 1988-1997, ano em que conseguira superar a produção de 1980. 
Sua participação no PIB manteve-se em torno de 5,5%. O setor serviços aumentou sua participação 
no PIB entre 1989 e 1997, passando de 55,6% para 57,6%, crescendo à taxa média anual de 5,1% 
(média de 4% entre 1988-1997) com os segmentos de comércio e finanças crescendo acima dessa 
média. 

 A indústria de transformação entre 1989 e 1997 cresceu à média anual de 4,4% (média de 
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3% entre 1988-1997), mas sua participação no PIB continuou caindo e foi de 24,4% em 1996. Um 
exame de longo prazo mostra o quanto a indústria do país foi afetada desde o final do processo 
substitutivo de importações: comparada a produção de 1997 com a de 1970, seu crescimento só 
superou o demográfico nos ramos químicos e de produtos metálicos; os ramos da indústria têxtil, 
confecções, couro e calçados, juntos, estavam ainda 40% abaixo do produzido em 1970.  

Entre 1989 e 1997, os bens de consumo não-duráveis e os bens intermediários perdem posição 
no total do valor agregado industrial (caem, respectivamente, para 28,8% e 44%) em face do baixo 
crescimento neles verificado, resultado do desemprego crescente, da piora na distribuição da renda, 
do baixo crescimento industrial e do elevado aumento das importações. O setor de bens de capital 
(metálicos, equipamento elétrico e não-elétrico) aumenta um pouco a posição, que passa de 12% 
para 13,1%, mas que, recorde-se, era de 14,4% em 1980. Isso se deu muito mais pelo maior 
crescimento da produção de aparelhos elétricos de consumo nele contido do que de máquinas 
elétricas. O setor de bens duráveis de consumo, inclusive veículos, liderou o crescimento (11,4% ao 
ano), com o que sua participação passou de 8,4% para 14,1%. As mesmas razões antes apontadas e 
mais as exportações para o Brasil explicam seu excepcional crescimento.94 Comparados os 
primeiros meses de 1997 e 1998, os dados mostram quedas de produção em bebidas, têxtil, 
plásticos, equipamentos e tratores e acentuada desaceleração em siderurgia, automóveis e aparelhos 
elétricos. No mesmo período, a indústria cresceu 2,9% contra 9% em 1997 e essa queda refletiu a 
forte desaceleração no PIB do Brasil.95 

 A abertura desenfreada elevou o coeficiente de importações industriais de 3,5 em 1990 para 
15,5 em 1993, enquanto o de exportações caía de 9,1 para 8,5 e a balança comercial do setor eleva-
se (em bilhões de dólares) de 5,4 em 1990 para –10,1 em 1994. Passado o recuo temporário de 
1995-1996, o modelo reporia os coeficientes e o déficit. No reduzido valor importado em 1989-
1990 (US$ 3,8 bilhões, em média), pouco espaço havia para os bens de consumo (8% do total) e de 
capital (15% do total) com os bens intermediários representando 77% do valor. Em 1994 e 1996, 
com o valor total de 20 e 22 bilhões de dólares, respectivamente, a abertura mudou radicalmente 
essa composição, com os bens de consumo ocupando 24% e 20% da pauta e os bens de capital 28% 
e 24%. Nos três momentos (1989-1990, 1994 e 1996), essas importações passam (em bilhões de 
dólares), para os bens de consumo, de 0,3 para 4,9 e 4,4 e as de capital, de 0,6 para 5,6 e 5,3. 
Contudo, nos períodos 1987-1990 e 1991-1994, do total de bens de capital importados, os que se 
dirigiam à agricultura e à mineração passaram de 2,7% a 3,1% do total e os dirigidos à indústria 
passaram de 50,5% para 36,1%, com os demais setores da economia passando de 46,8% para 
60,1%.96 Isso mostra mais uma vez o engodo da abertura para forçar a renovação produtiva e a 
competitividade industrial. 

 A literatura recente sobre a indústria argentina mostra questões importantes no decorrer do 
processo de abertura.97 Vejamos resumidamente algumas: 

a) segundo Kosacoff, quatrocenas empresas representando 40% do valor agregado industrial 
praticaram uma estratégia ofensiva, modernizando suas instalações e sua administração. Entre elas 
predominam indústrias exportadoras ou produtoras para itens especializados no mercado interno: 
automobilística,  insumos básicos e óleos vegetais (implantados na década anterior), insumos e 
equipamentos para telecomunicações, laticínios, bebidas, perfumarias e material de limpeza. Com 
efeito, entre 1989 e 1992, o coeficiente de importações cresceu de 0,7 para 7,7 na indústria têxtil, de 
7 para 23 em material de transporte, de 45 para 115 em máquinas não-elétricas, e de 27 para 54 na 
de máquinas elétricas. Esses coeficientes, contudo, aumentariam ainda mais após 1992; 

b) outras, ao contrário, praticaram estratégia defensiva, sobrevivendo com algumas 
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reestruturações tópicas (investimentos pontuais), algumas modernizações organizacionais e forte 
redução de mão-de-obra. Este segmento perfazia 60% do valor agregado e era composto por cerca 
de 25 mil empresas. Com a estabilização, abertura e reforma financeira tiveram maior acesso ao 
crédito, mas isso aumentou-lhes o endividamento e a exposição de maior risco financeiro; 

c) os setores mais afetados pela abertura eliminaram linhas de produção ou produtos pouco 
competitivos e aumentaram as importações de insumos e bens finais, para comercializá-los; 

d) esse comportamento obrigou as empresas a aumentar a especialização produtiva, 
promovendo desintegração vertical e quebra de encadeamento produtivo (efeitos para a frente e 
para trás); 

e) a desnacionalização aumentou: entre 1990 e 1995, a participação das empresas de capital 
estrangeiro, nas vendas das dez maiores de todos os setores da economia, passou de 37,5% para 
50,2% e entre as cem maiores passou de 36,4% para 54,1%; 

f) entre 1977 e 1992, as indústrias onde predominam as empresas transnacionais (metal-
mecânica, automobilística, química fina, borracha, farmacêutica e vidro) diminuíram de 34,2% para 
29,8% sua participação no valor agregado industrial, dobraram sua produtividade média, triplicaram 
suas importações e seu déficit comercial passou de –1 para –7 bilhões de dólares, ao contrário dos 
segmentos onde a presença do capital externo é pequena; 

g) privatização e abertura geraram a desnacionalização e maior concentração por parte das 
ETs, como foi o caso da entrada da Nabisco e da Parmalat na indústria alimentar ou, na 
automobilística, do retorno da GM e da Chrysler, da entrada da Toyota e da ampliação da Ford e da 
Volkswagen. 

Vejamos alguns indicadores sociais. 
A taxa de desemprego aberto cai de 7,5 em 1989 para 6 em 1991, mas as reformas 

(notadamente a abertura comercial, encolhimento do Estado e privatizações) mais que anularam os 
efeitos positivos das altas taxas de crescimento do PIB, subindo o desemprego para 12,2 em 1994 e, 
com a recessão e desaceleração, para 17,3 em 1996. O alto crescimento do PIB e do investimento 
em 1997 baixou-a para 14,9 e até meados de 1988 situava-se em 13,5. Contudo, essa diminuição 
esconde o aumento do desemprego oculto que, de 8,5 em 1989-1990 sobe para 10,4 em 1994 
situando-se em 13,2 em 1996-1997. A soma de ambos nos dá uma taxa de desemprego total que 
atinge hoje de 26% a 28% da PEA urbana do país. Na região metropolitana de Buenos Aires, as 
taxas de desemprego aberto setoriais também se elevaram fortemente entre 1989 e 1997: na 
indústria de transformação passam de 7,3 para 13,3; na de construção, vão de 15,5 para 31,5; no 
comércio de 7,2 para 14,6, e nos serviços sociais e pessoais de 4,4 para 13,5. 

Além do desemprego, as reformas tornaram mais precário o mercado de trabalho: a) do 
emprego urbano total, entre fins de 1995 e início de 1997, a porcentagem dos trabalhadores com 
contratos por tempo indeterminado caiu de 93,6 para 87,4 (e para 82 em fins de 1997) enquanto os 
contratados por tempo determinado passaram de 4 para 6 e os contratados “em período de experiên-
cia”, de 1,4% para 6,1%; b) a porcentagem de trabalhadores com emprego informal subiu de 42,7 
do total em 1985 para 51,6 em 1990 e 56,1 em 1995; c) o desemprego aberto de jovens de 15-24 
anos passou de 15,2 em 1990 para 29,9 em 1996; d) se fossem computadas as 400 mil pessoas que 
deixaram de procurar emprego, por desalento, a taxa de desemprego aberto subiria mais três pontos 
percentuais. Dados para a região metropolitana de Buenos Aires mostram que, entre outubro de 
1987 e maio de 1995, as taxas de desemprego aberto para os trabalhadores com curso primário 
completo passaram de 6,4 para 22; as daqueles com secundário completo passaram de 4 para 19,3 e 
com curso superior completo de 2,2 para 6,7.98  

 O grupo de trabalhadores com primário ou com secundário (ambos completos e 
incompletos), tinha taxa de desemprego de 12 em 1994, que subiu para 22 na crise de 1995, 
enquanto para o de nível universitário, completo e incompleto, ela passa de 9 para 12,6; esse 
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crescimento menor talvez se deva à óbvia capacidade desse grupo em competir melhor em relação 
ao outro, em atividades nas quais a educação mais elevada é desnecessária. “Assim, a educação se 
converte em um requisito para o acesso aos postos, mas não constitui por si mesma uma solução aos 
problemas do desemprego. Isso pode explicar também a baixa participação das pessoas analfabetas 
que, desalentadas por não encontrar emprego, deixam de procurá-lo.”99 Essa autora mostra que o 
emprego na região metropolitana de Buenos Aires, entre os censos de 1985 e 1994, aumenta em 421 
mil vagas. Mas enquanto no setor de serviços comunais e pessoais –  o que exclui comércio e 
finanças – foram criadas 827 mil, em  todos os demais setores juntos eliminaram 406 mil. A maior 
destruição de empregos se deu na indústria de transformação (362 mil ou 26% das vagas de 1985), 
embora a autora ressalve que parte dessas vagas transferiu-se para alguns segmentos de serviços, 
como atividades terceirizadas pela indústria. 

O salário mínimo urbano real, que em 1989 era 58% menor do que o de 1980, foi reajustado 
entre 1993 e 1995, sendo ainda 22% menor do que o de 1980. O salário médio real da indústria 
teve pequeno aumento (2%) entre 1990 e 1994 e se estimava pequena queda (1%) em 1998. 
Contudo, ele se situa 30% abaixo do vigente em 1980 ou 45% abaixo do de 1974. Embora o seguro-
desemprego tenha sido instituído desde 1992, sua cobertura é restrita ao setor formal e em 1995 
equivalia a apenas 6% dos trabalhadores em desemprego aberto. Com as alterações na estrutura do 
emprego e dos salários, o pagamento médio em 1995 ($ 260) representava apenas 70% da média de 
1993. Por outro lado, a inflação e a política previdenciária corroeram a pensão mínima e a média, 
cujos valores em fevereiro de 1996 eram, respectivamente, $ 150 e $ 247,6 estando a primeira 34% 
abaixo do valor de 1989 e 62% do de 1983 e a segunda, de valor igual ao de 1989, era porém 43% 
menor do que a de 1983.100  

 Dados sobre a distribuição de renda refletem profunda deterioração dos segmentos que 
ganham menos: a) ela é regressiva ao longo dos últimos 25 anos; b) de 1990 a 1998 a participação 
dos 20% mais pobres cai de 5,7% para 4,2% e a dos 20% mais ricos sobe de 50,8% para 53,2%; c) 
entre 1991 (o ano da estabilização) e 1998, a renda dos 10% mais pobres cai de 2,7% para 1,5% e a 
dos 10% mais ricos sobe de 34,6% para 37,3% e deve-se observar que a relação entre ambos passa 
de 1:15 para 1:25.101 Essa deterio-ração se reflete, obviamente, nos padrões de consumo: o 
tradicional consumo de carne bovina que em 1986 era de 89 kg/habitante/ano cai para 76,1 em 1989 
e para 57 em 1996. Essa redução de19 kg no último período só foi parcialmente compensada pelo 
aumento de cerca de 10 kg no consumo de frango. No conjunto alimentar, entre 1989 e 1994, a 
disponibilidade alimentar por ha-bitante/ano, embora ainda alta para o padrão latino-americano, era 
inferior à de 1980.102 

 O gasto público social de todo o setor público aumenta ligeiramente de cerca de 16% do 
PIB para 18%, representando cerca de US$ 1.500/habitante/ano (a preços de 1997). Embora seja o 
mais alto da América Latina, está muito longe dos padrões internacionais. Por outro lado, o fato de 
ter crescido em relação ao PIB, como critica Lo Vuolo, esconde o fato de que a taxa de crescimento 
anual da década atual é menor do que a da década de 1970 e que, notadamente em saúde, gastos 
maiores não significam maior e melhor atendimento geral, dada a alteração dos preços relativos dos 
serviços e da tecnologia mais cara hoje usada pela medicina. Mostra mesmo que a privatização de 
vários serviços fez que os gastos familiares com saúde e educação duplicassem na década atual, 
saltando de 6% para 12% dos orçamentos familiares.103 

*** 
A situação argentina se tornou mais complexa entre agosto de 1998 – com a crise “russa” – e 
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o início de 1999 tanto pelo fato de a crise “brasileira” despejar seus efeitos e ameaçar ampliá-los, 
quanto pela persistência do desemprego e pela miséria crescente, que estão aumentando o grau de 
violência e de insatisfação social. Assim, em 1998, a fragilidade do modelo argentino se 
escancarava, com quedas na produção, no mercado de valores e na arrecadação, exigindo nova 
ida ao FMI, alta dos juros, restrições financeiras e cortes dos gastos públicos. Nessa crise, os 
Fundos de Pensão, que administram a reserva previdenciária da classe trabalhadora e que, 
portanto, deveriam guardar melhor segurança, perderam 10% do valor de seu patrimônio, antes 
estimado em US$ 11 bilhões. É também durante a crise que a Argentina institui mais um dispositivo 
legal para administrar sua economia: o Congresso criou uma Lei que estabelece o limite máximo 
de 1% para o déficit fiscal. 

Internamente, prosseguiam as lutas pelos direitos humanos, com detenção de antigos chefes 
militares e avanço nas investigações sobre vários crimes cometidos pela ditadura militar. Contudo, 
o que mais nos inquieta neste momento é a idéia posta para discussão, pelo governo argentino, da 
eventual dolarização oficial e institucional da economia, o que atrelaria o país aos EUA e detonaria 
o Mercosul. 

Insistindo na nova “moda” latino-americana da reeleição, Menem em fevereiro ainda tentou 
dar uns passos rumo ao “triple” (como Fujimori tenta), provocando uma cisão dentro de seu 
partido e inquietações na oposição. E isso se coloca a despeito das pesquisas de opinião pública 
que mostravam, em janeiro de 1999, que 76% da população era contra a nova reeleição. 

Em junho, com o abalo que a desvalorização do câmbio brasileiro causou no Mercosul, 
reduzindo seu movimento em cerca de 25%, nova institucionalização foi acenada, por Menem e o 
presidente Fernando Henrique Cardoso, que, “acreditando” que estão levando seus países rumo 
ao Primeiro Mundo, propuseram o debate sobre um descabido “pequeno Maastricht” para o 
Mercosul, com a instituição de uma moeda única. A dureza da realidade e a incompreensão (ou o 
servilismo à banca internacional?) estão levando os dois países a uma inflexível macroeconomia 
institucionalizada... até que ocorra a “explosão”. 
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CAPÍTULO 3 

BRASIL: O SONHO ACABOU?1  

 

 

O período 1929-1955: 
crise e industrialização restringida 

A “crise de 29” foi um divisor de águas na história e na economia brasileiras. Para trás, ficaria o 
passado, a economia primário exportadora, um Estado pouco intervencionista e oligarquias 
regionais que dividiam o poder. Na época, o país tinha 35 milhões de habitantes, dos quais 75% de 
analfabetos, com menos de 30% residindo na área urbana. A incipiente formação industrial e o co-
mércio de exportação e importação foram configurando uma urbanização e diversificação da 
sociedade, com uma nascente classe operária, um pequeno segmento de classe média, surgindo daí 
várias agremiações e partidos políticos libertários. 

As oligarquias detinham o poder do Executivo central e dos estados, controlando eleições, a 
justiça e o aparelho repressivo. O Exército, por meio de seus jovens oficiais, ansiava por maior pro-
fissionalismo e modernização do país e, junto com a pequena classe média, pela moralização dos 
processos eleitorais.2  Esses anseios, que antecederam o processo revolucionário de 1930, com as 
revoluções de 1922, 1924 e a Coluna Prestes, desaguariam na revolução de outubro de 1930, que 
tirou Washington Luiz da presidência. Pelo comando da revolução, assumiu Getúlio Vargas, que se 
manteve até 1934 no poder, quando a Assembléia Constituinte o elegeu para mais 4 anos e, a partir 
de novembro de 1937, mediante golpe de Estado, instaurou o Estado Novo.3  No período, 
importantes transformações foram conquistadas: melhorias no processo eleitoral, permissão de voto 
à mulher e aos maiores de 18 anos; extensa legislação de amparo ao trabalhador adulto, à mulher e 
ao menor; instituição do salário mínimo, do pagamento de férias, do repouso semanal e de 
indenização; regulamentação da Previdência Social e da segurança do trabalho; ampliação da 
intervenção econômica do Estado. No plano político estava instalada uma ditadura que abrandaria a 
partir do início de 1945, e que terminou com um golpe militar em outubro desse ano. 

Para o quadriênio 1946-1950 foi eleito o General Dutra, que tenta “voltar ao passado” 
liberalizando o comércio exterior. Contudo, enquanto o PIB era 60% maior do que o de 1928, o 
coeficiente de exportações baixara de 20% para 14%, estrangulando assim o “desejo de importar”. 
O sonho liberal durou apenas alguns meses, reduzindo o saldo comercial e gerando crise no balanço 
de pagamentos em 1947. Em 1950 foi eleito Vargas, que retorna com maior teor nacionalista e 
desenvolvimentista em sua política econômica. O medo de que a Guerra da Coréia pudesse se 
estender por muito tempo provocou uma deliberada política de importações estratégicas, 
aumentando o endividamento e gerando novas crises no balanço de pagamento. Com o crescimento 
acelerado do PIB, as pressões que vinham se acumulando na economia desde a guerra aumentam, 
explicitando uma inflação ascendente, de 11% em 1951 para 22% em 1954. 

O governo nacionalista de Vargas – protegendo os preços do café e criando o monopólio estatal 

                                                 
1 Para esta edição brasileira, o capítulo referente ao Brasil não contém os dados sobre geografia e demografia do país, 

tampouco seu resumo histórico, como fiz nos capítulos referentes aos outros países.  
2 Nas eleições de 1926 apenas 3,4% da população votou e nas de 1930 somente 5,7%. 
3 Para a análise política do período 1930-1960 ver Basbaum (1968, v.3). 



do petróleo – irritou os EUA e realimentou, internamente, as pressões moralistas da direita e da 
classe média, inclusive por se recusar a desacelerar o crescimento para estabilizar a economia e ao 
mesmo tempo corrigir a forte queda do salário mínimo. Tendo contra si a quase totalidade da 
imprensa, da classe média e das elites, além das correntes direitistas das Forças Armadas, Vargas 
terminou por suicidar-se em agosto de 1954.4 

Assumiu seu vice, Café Filho, de filiação política e partidária distinta, à direita. Ele tenta dar 
uma guinada na economia, por meio de uma frustrada política de estabilização ortodoxa dos preços 
e liberalização aos investimentos estrangeiros.5  Contudo, os adeptos de Vargas e a esquerda se 
juntam para apoiar, nas eleições de outubro de 1955, o candidato progressista Juscelino Kubitschek, 
tendo como vice João Goulart, ex-ministro do Trabalho de Vargas. Vencendo nas urnas, ficavam 
aguçados os temores e a ira da direita, que tenta dar um golpe no regime para impedir a posse dos 
eleitos. O mês de novembro foi de turbulência, com a corrente nacionalista-legalista do Exército, 
liderada pelo General Lott, procedendo a um golpe “preventivo” para garantir a posse do eleito. 

“Crise de 29” e política de recuperação 

Durante a década de 1920 se processou a transição entre a economia baseada no complexo 
exportador cafeeiro e o novo padrão de acumulação de capital – o da industrialização – que 
vigoraria após a crise de 1929-1933.6 A economia (notadamente a de São Paulo) teve extraordinário 
desenvolvimento capitalista não apenas expandindo o café, mas também alterando sua estrutura 
produtiva: crescem e se diversificam a agricultura, a indústria de transformação, os bancos 
nacionais e várias atividades terciárias. Foi tão alto o ritmo da acumulação de capital que os setores 
mais dinâmicos receberam sobreinversão de capital. Isso se verificou na indústria, em face dos altos 
lucros obtidos durante a Primeira Guerra Mundial e das elevadas importações de bens de capital na 
primeira metade da década; no café, porque também era altamente lucrativo e porque o Estado, ao 
instituir a Política de Defesa Permanente do Café, chancelou extraordinário aumento do plantio 
após 1924. A superprodução do café eclodiria pouco antes do crack da Bolsa de Nova York e a 
crise internacional aprofundaria ainda mais a crise nacional, reduzindo fortemente o valor 
exportado, diminuindo a renda e o emprego internos e contraindo as importações, fonte principal 
das finanças públicas federais. 

As enormes safras de 1927-1928 e de 1929-1930, de, respectivamente, 27 milhões e 28 milhões 
de sacas de café, decorreram menos do aumento da capacidade produtiva e mais da boa manutenção 
dada aos cafezais e de dois bons anos agrícolas; a situação se agravaria mais, com a de 1931-1932, 
que teve 28 milhões de sacas. Não fosse a decidida atuação do governo federal, a congeminação da 
crise externa faria que a economia brasileira sofresse período depressivo muito maior. As 
alternativas que se ofereciam à economia cafeeira eram ou colher o café e tratar o cafezal para 
impedir sua destruição ou, na órbita do Estado, nada fazer, significando o abandono dos cafezais e 
enorme taxa de desocupação. 

Antes da “crise de 29”, o país pôde valer-se do financiamento externo para enfrentar suas crises. 
A partir da situação internacional desfavorável, com a fuga e retorno de capitais em direção aos 
países desenvolvidos, e com a desorganização do mundo capitalista, aquele financiamento passou a 
ser praticamente inviável. Para sustentar a economia cafeeira era necessária vigorosa ação do 
governo dada a impossibilidade do socorro externo. 

                                                 
4 O suicídio foi a culminância da crise política, que explode com um assassinato político praticado pelo principal guarda-

costas do presidente, sem que se prove que Vargas fosse o mandante. Sobre a crise, ver Basbaum (1968) e Skidmore 
(1969). 

5 A principal medida tomada foi a Instrução 113 da antiga Sumoc (antecessora do Banco Central), que favorecia o 
ingresso de bens de capital sem cobertura cambial e dava taxa favorecida de câmbio para as remessas de lucro. Ver 
sobre o tema Baer (1966) e Lessa (1975). 

6 Para a análise do período precedente à “crise de 29”, ver Cano (1998a). 



Penso que as condições econômicas ao final da década de 1920 estavam amadurecidas para 
pressionar a sociedade brasileira para superar tanto a crise cafeeira quanto a industrial, bem como 
para aprofundar a industrialização. Ainda que por meio de “visões parciais”, as principais frações da 
classe dominante tinham consciência da necessidade premente de superar a crise, e pressionaram 
nesse sentido, mesmo antes de seu momento culminante, que foi o final de 1929. Por outro lado, 
não havia muita diferença entre as dimensões econômicas dos fluxos de produção ou circulação dos 
setores representados por aquelas frações de classe (fazendeiros, industriais, comerciantes e 
banqueiros) na economia paulista. Elas eram todas muito próximas, reforçando a hipótese de que se 
constitui um equívoco pensar que naquele momento poderia haver ali um setor econômico 
hegemônico. Finalmente, acredito que a crise internacional não constitui o elemento decisivo para 
pôr em andamento a ruptura e a transformação do padrão de acumulação; ela apenas reforçou – 
graças à eclosão e conseqüente agravamento da crise interna – o processo que já vinha em marcha. 

O liberalismo de Washington Luiz ainda tentou, até setembro de 1930, manter a política 
econômica de seu receituário, exaurindo nossas reservas e aprofundando a crise. A Revolução de 
1930 alteraria profundamente esse quadro, enfrentando a adversidade externa – principalmente do 
imperialismo – e usando soberanamente nossa política econômica. Ao contrário de vários países 
latino-americanos, que estavam fortemente atrelados à área do dólar e às determinações da política 
e da economia dos EUA (ou da Inglaterra), o Brasil fez parte de restrito grupo de países que 
enfrentaram a situação e enveredaram, assim, mais que, os outros, pelos caminhos da 
industrialização.7  É preciso deixar claro que, ainda que as pressões do processo econômico por 
mudanças estivessem presentes, foi necessária sua condução, pelo Estado, pela liderança de Vargas. 

Vejamos a crise cafeeira e seus mecanismos de recuperação.8  Os Planos de Valorização do café 
em 1906, 1917 e 1921 tiveram resultados excelentes, fazendo que a partir de 1922 o governo federal 
elaborasse uma “Política de Defesa Permanente” do café. Contudo, esta só se iniciaria a partir de 
1924, com a transferência de sua execução para a responsabilidade do governo de São Paulo. Como 
salientou Delfim Netto, “os repetidos bons êxitos das valorizações haviam convencido mesmo os 
seus oponentes da quase impossibilidade de repetição de uma grande safra em curto prazo”.9  Quer 
dizer: a natureza do ciclo cafeeiro fazia que, a cada grande safra, que gerava acúmulo de estoques 
não-exportáveis, sucedia uma ou duas safras normais e menores, com o que os estoques retornavam 
a níveis adequados. 

Assim ocorreu até 1926 e, mesmo diante da previsão de que a safra de 1927-1928 seria o dobro 
das dos últimos três anos, baixando o preço internacional do café durante 1927, a firmeza da 
política de defesa permanente dirigida pelo Instituto do Café do Estado de São Paulo fez que o 
preço retornasse a seus níveis anteriores e, a partir de 1928, atingisse níveis mais altos do que os de 
1926. A safra de 1928-1929 equivaleu à metade da anterior e foi menor do que a média verificada 
antes de 1927. Contudo, contrariando a natureza normal do ciclo, a safra de 1929-1930 era estimada 
no segundo semestre de 1929 em volume surpreendentemente elevado. Embora essas duas safras 
recordes tenham produzido o equivalente a quatro anos de exportações normais, o Instituto do Café 
conseguiu manter os preços, até setembro de 1929. 

A partir desse momento, dois eventos precipitariam os preços para enorme baixa. No plano 
interno, o governo federal, tendo em vista a campanha sucessória da Presidência da República e sua 
política econômica deflacionista e de estabilização cambial, deixou de socorrer o Instituto do Café, 
gerando clima de desconfiança no comércio cafeeiro. Logo a seguir, no plano externo, a eclosão da 
crise na Bolsa de Nova York repercutiu pronta e negativamente no mercado internacional do café. 

                                                 
7 Para uma avaliação das atitudes desses dois grupos de países, ver o excelente texto de Seers (1962). Maddison (1988) e 

Diaz (1980) também examinam a situação de vários países latino-americanos e do Brasil, para o qual, contudo, o último 
incorre em alguns dos erros cometidos por Peláez (1968). 

8 Esta síntese sobre a crise cafeeira de 1929 tem como referências básicas os textos de Furtado (1961) e Delfim Netto 
(1966). 

9 Cf. Delfim Netto (1966, p.128). 



A manutenção da política econômica federal, que provocou inclusive a baixa do valor-base para 
o financiamento interno do café, precipitou ainda mais a baixa do preço, demonstrando a impos-
sibilidade de se continuar com a política de sustentação cafeeira nos moldes em que estava 
organizada. A insistência na política de livre conversibilidade, ainda vigorando em plena crise, 
faria que, além da grande fuga de ouro e divisas, ela gerasse, por isso mesmo, forte redução do meio 
circulante, que passa de 3,4 para 2,8 milhões de contos entre 1929 e 1930. Dada a estrutura e o 
funcionamento do sistema bancário da época, esse fato restringiria as possibilidades de socorro 
creditício, agravando a crise com a diminuição da liqüidez. 

O Estado de São Paulo conseguiu, ainda em 1930, empréstimo externo de £ 20 milhões, mas a 
política de sustentação cafeeira ruiu. Com a revolução, o governo federal reorganizaria a política de 
defesa do café, retomando, a partir de fevereiro de 1931, as compras de excedentes e criando o 
Conselho Nacional do Café, “que foi aos poucos assumindo a política cafeeira nacional”.10  Os 
principais instrumentos de política econômica utilizados para enfrentar a crise foram, 
resumidamente: 1) proibição de novos plantios de café, salvo nos estados de menor expressão 
cafeeira; 2) imposto adicional sobre cada saca de café exportada (chegou a 15 shillings por saca) 
que só aparentemente onerava o fazendeiro, pois, dada a relativa inelasticidade – preço de sua 
demanda –, este imposto significava, na verdade, ônus adicional para o consumidor internacional do 
café; 3) cota de sacrifício, em que uma fração de cada safra era cedida a preço baixo pelos 
fazendeiros, para a destruição de cafés de baixa qualidade; 4) compra pelo governo, a preços 
mínimos garantidos, do restante da safra, para retenção de estoques ou eventual exportação. 

Com essa política chegou-se a destruir, entre 1931 e 1942, cerca de 78 milhões de sacas de café, 
“enxugando” o excedente não-exportável. Parte do esquema financeiro se constituía do imposto 
adicional já referido, e o restante de recursos públicos, do Banco do Brasil e do Tesouro Nacional. 
A política econômica brasileira para essa crise significou, assim, verdadeira antecipação à política 
keynesiana anticíclica que seria formulada em 1936, pois permitiu que se sustentasse, em grande 
parte, a renda e o emprego da economia.11  Outros mecanismos foram aplicados para completar o 
esquema anticíclico: i) aumento da tarifa média de 30% para 40%, nos primeiros anos da década de 
1930; ii) forte desvalorização cambial, duplicando o valor do dólar em relação ao do cruzeiro, 
provocando forte alta dos preços dos produtos de importação; iii) controle cambial; iv) expansão do 
meio circulante em termos reais; expansão do crédito e do déficit público.12  Deve-se ainda 
considerar a queda violenta da capacidade para importar (cerca de 45%), com o que, no curto prazo, 
o volume importado reduziu-se fortemente (cerca de 60%), tornando o mercado interno 
praticamente cativo para a indústria nacional. 

Antes da crise, a elevada rentabilidade do café praticamente impedira que outros produtos de 
exportação pudessem ser economicamente produzidos na capitalista agricultura de São Paulo. Com 
a crise, os preços externos do café caíram ao mesmo tempo que os preços de alguns produtos foram 
sustentados no mercado internacional pelos países que os controlavam, tornando-os atrativos. Esse 
foi o caso do algodão americano, que permitiu abrupta alteração na estrutura de preços relativos 
algodão/café, aumentando a rentabilidade relativa do algodão brasileiro para exportação. Esses fatos 
propiciariam, ao longo da década de 1930, mais uma transformação importante na agricultura de 
São Paulo, expandindo-se e modernizando-se as culturas do algodão e da cana-de-açúcar, produto 
que passaria a ter, no governo federal, controle e amparo. Ambos passaram a ser produzidos em São 
Paulo, em bases técnicas e econômicas muito mais avançadas do que no Nordeste, que perdeu 
competitividade interna. Em 1931 o PIB era 4% menor do que o de 1928, mas, graças à política 

                                                 
10 Ibidem, p.139. 
11 A análise pioneira da crise e da política anticíclica praticada pelo governo brasileiro é a de Furtado (1961). Um exame 

mais detalhado dessa política e a controversa discussão sobre ela estão em Cano (1998b, cap.V). 
12 Em relação a 1928, o déficit federal de 1930 é seis vezes maior; o de 1931 é 120% maior; o de 1933 é 134% maior e o 

de 1934 é quatro vezes maior e o de 1932 é o maior do período, mesmo dele se retirando os gastos com a seca do 
Nordeste e com a Revolução de 1932 em São Paulo. Cf. Cano (1998b, cap.V). 



econômica adotada, recuperava-se já em 1933, ano em que o produto agrícola e o industrial eram 
respectivamente 13% e 5% maiores. A economia brasileira recuperava-se rapidamente e passaria 
por notável expansão e profundas alterações estruturais. 

Industrialização restringida: 1929-1933 a 1955 

Após a “crise de 29” ocorreria profunda transformação no padrão de acumulação de capital no 
Brasil. A economia transitava de um modelo primário exportador, cujos determinantes maiores da 
renda e do emprego eram as exportações, para um de industrialização em que o determinante 
passava a ser o investimento autônomo. Porém, o novo padrão era relativamente contido e em parte 
subordinado ao antigo setor exportador. Primeiro, porque o anterior compartimento produtor de 
bens de produção era muito incipiente, dependendo, ainda, das divisas geradas pelo setor 
exportador, com o que importava os bens de produção necessários à reprodução ampliada. Segundo, 
também pelo mercado, dado que era ainda o setor exportador, e seus segmentos urbanos, que 
garantia parcela expressiva de seu mercado. Dá-se, assim, um processo de industrialização, ainda 
que restringido. Essa restrição diminuiria sensivelmente a partir do qüinqüênio 1956-1960 quando 
finalmente se instalaria no país a indústria pesada.13  

A partir do violento corte das importações e da sustentação do nível de renda da economia, o 
mercado nacional passava a ser cativo para a indústria nacional, desencadeando um processo de 
crescente integração entre seus vários espaços econômicos regionais. A indústria paulista, que era a 
maior do país, acelerou esse processo, submetendo ao longo do período as demais regiões, sob sua 
predominância. Entre 1930 e 1955 essa dominação do capital industrial sediado em São Paulo é 
exercida sobre o mercado nacional de mercadorias. Isso promoveu, ao contrário do que se poderia 
supor, graus acentuados de complementaridade interindustrial e agrícola inter-regional, não gerando 
efeitos exclusivamente negativos.14  As formas mais avançadas de dominação, via translado inter-
regional de capital produtivo, ocorreriam somente a partir da década de 1960. 

A despeito da capacidade ociosa preexistente na indústria das principais regiões, a 
intensificação do comércio inter-regional não provocou, até fins da década de 1940, uma 
competição inter-regional destruidora. Isso se deve ao fato de que, por tornar-se cativo para essa 
mesma indústria, o mercado nacional “bastava para todos”. Por outro lado, em face dos entraves do 
comércio internacional durante a Segunda Guerra Mundial, a indústria não pôde reequipar-se, o que 
só ocorreria após 1950, também evitando, com isso, o agravamento da competição inter-regional. A 
integração do mercado nacional marchara a passos acelerados. As exportações de São Paulo para o 
resto do país, e deste para São Paulo, aumentaram sua participação no fluxo total da exportação para 
o exterior e para o mercado inter-regional: passam de pouco mais de 35% em 1928 para pouco mais 
de 50% em 1955. O maior ritmo do crescimento industrial paulista aumentou a participação de São 
Paulo na produção industrial do país, que passa de 33,8% em 1919 para 48,9% em 1949. Isso, 
contudo, não significou regressão ou estagnação na periferia nacional, mas, pelo contrário, todas as 
demais regiões apresentaram expressivas taxas de crescimento industrial no período. 

O elemento reitor da política econômica do período foi, sem dúvida, a política cambial e o 
controle de importações. Além da desvalorização, o governo também praticou durante vários anos o 
monopólio de câmbio. As restrições às importações e a notável expansão da produção industrial 
fizeram baixar o coeficiente global de importações, de 19,8% em 1928 para 10,5% em 1939.15  O 
país substituíra parte de suas antigas importações, cuja pauta já mostrava participação bem menor 
dos bens de consumo e um gradativo aumento dos bens de capital, dos combustíveis e lubrificantes. 

                                                 
13 Sobre o novo padrão de acumulação, ver Cardoso de Mello (1998) e Tavares (1998a). 
14 Sobre a integração do mercado nacional, ver Cano (1998b, cap.V). 
15 O Brasil soube usar, inteligentemente, a política de câmbio múltiplo (chegamos a ter, no mesmo momento, 11 taxas 

diferentes), punindo ou estimulando setores e áreas, de acordo com suas prioridades de desenvolvimento. Ver, a 
respeito, Baer (1966), Villela & Suzigan (1973) e Malan et al. (1977). 



Contudo, no período 1939-1945 a economia submeteu-se a enormes pressões internas em face das 
restrições do abastecimento externo. Isso dificultou a industrialização, fazendo que a indústria e a 
agricultura fossem submetidas a maiores esforços produtivos gerando até pressões inflacionárias.16 

Ao longo da década de 1930 e, mais especificamente, após o golpe do “Estado Novo” em 1937, 
o Estado brasileiro começa a se organizar para enfrentar as transformações em curso. Várias 
instituições estatais foram criadas e o Estado foi implementando novos mecanismos para a 
programação e a execução de seu novo papel, que atingiria complexidade ainda maior no pós-
guerra. O período 1950-1954 caracterizou-se pela tentativa do Estado nacional de reformular sua 
estratégia econômica. Foram implantados novos mecanismos de política econômica e de 
planejamento para fazer face ao diagnóstico então elaborado, que apontava a necessidade de 
avançar sua modernização industrial e solucionar graves pontos de estrangulamento da infra-
estrutura (energia, transportes, indústria de base etc.). Contudo, a estrutura tributária era mantida, 
dificultando a questão fiscal para o Estado. Impotente para conseguir uma reforma no Legislativo, 
pautou-se por adaptações de cunho administrativo, com reformas parciais (adicionais de vários 
impostos), financiamento indireto, via ágios (em leilões) sobre a taxa de câmbio para importações 
etc.17 

Por outro lado, o Estado, em termos de sua estrutura administrativa, vinha se “adaptando”, 
desde 1930, para dar conta de suas novas e complexas atribuições. Assim, foram sendo implantados 
vários organismos de gestão e planejamento setoriais, criadas importantes instituições para 
financiamento de médio e longo prazo (a Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do 
Brasil em 1937 e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico em 1952), e várias empresas 
estatais produtoras de aço, petróleo, material de transporte, química, mineração, energia e 
transportes. Entre 1950 e 1954 (segundo período Vargas), a economia explicitara a necessidade de 
converter sua restringida indústria num processo específico de industrialização, ou seja, de instalar a 
indústria pesada.18  Nesse sentido, foram importantes os estímulos estatais diretos e indiretos para os 
setores de infra-estrutura, indústria de base e autopeças, esta última como o embrião da futura 
indústria automobilística. 

Vejamos um resumido balanço do período.19  
O PIB, entre 1928 e 1955, cresceu à taxa média anual de 4,1% sendo mais baixa entre 1928 e 

1939 (2,7%), ante a depressão cafeeira, e alta (6,5%) entre 1945 e 1955, com o maior avanço 
agrícola e industrial. Entre 1929 e 1955, apesar da derrocada cafeeira, o setor agropecuário cresceu 
a uma taxa média anual (2,6%) superior à demográfica (2%) graças à forte expansão do mercado 
urbano (cuja população cresceu pouco mais de 4% ao ano) e à diversificação da agricultura 
exportadora, basicamente com a cana-de-açúcar e o algodão. Industrialização e urbanização 
geravam enormes pressões sobre a agricultura, empurrando suas fronteiras, desbravando estados 
como o Paraná e iniciando a marcha para o Oeste. Isso aumentou fortemente os fluxos migratórios 
nacionais ao longo das décadas de 1940 e de 1950, compensando boa parte do êxodo rural que 
então se iniciava. Essa expansão da fronteira agrícola permitiu que o ritmo de crescimento fosse 
mais elevado no período 1945-1955: o incremento médio anual da produção agrícola foi de 3,5%, 
superior ao crescimento demográfico total (2,8%) e próximo ao do urbano (4,5%). Entre 1928 e 
1955, a participação do setor no PIB ainda se manteve alta, gravitando em torno de 20% a 25%. 

O setor da mineração era pouco expressivo, participando com 0,5% no PIB. Porém, com os 
maiores requisitos de uso interno (carvão, ferro, não-metálicos, e mais recentemente de petróleo, 
que dava seus primeiros passos) e de exportação (ferro, principalmente), cresceu à média anual de 

                                                 
16 Sobre o processo de substituição de importações, ver o trabalho clássico: Tavares (1972). 
17 Sobre a evolução do Estado brasileiro e de suas instituições econômicas, ver Baer et al. (1973) e Draibe (1985). 
18 Sobre o papel do Estado no processo de industrialização do período, ver CEPAL (1965) e Lessa (1975). Ver ainda 

Candal (1969). 
19 Para indicadores da produção real usei: CEPAL (1978), FGV (1973) e IBGE e FGV-IBRE para as Contas Nacionais. 



3,5% entre 1928 e 1955. 
O setor da construção aumentou sua participação no PIB de 3% para 4%, crescendo 

anualmente, entre 1939 e 1955, à elevada taxa de 6,5%, estimulado pelo aumento dos investimentos 
públicos em infra-estrutura e pela urbanização. 

O setor de serviços perde participação no PIB, de 60% para 53%, ante o maior crescimento dos 
demais setores. Entre seus compartimentos internos, o comércio perde posição para os demais, que 
crescem à sua frente, principalmente os serviços governamentais e os pessoais. 

A indústria de transformação teve o melhor desempenho setorial, com taxa anual de 6,3% entre 
1928 e 1955, passando sua participação no PIB de 12,5% para 20%. Esse elevado ritmo conteve 
ainda mais o coeficiente global de importações, aumentando o peso relativo dos bens de capital na 
pauta de importação. O censo industrial de 1949 já mostrava maior avanço na estrutura industrial, 
com os bens intermediários figurando com 31,7% do valor da produção industrial; os bens de 
consumo não-duráveis, que em 1919 perfaziam 78% passaram a 60,7%; os bens de capital e bens de 
consumo duráveis (1,9% em 1919) passam a 7,6%, mas nessa cifra os bens de capital propriamente 
ditos representam pouco mais de sua metade. A produção de bens intermediários teve expansão a 
partir da maturação da primeira siderúrgica integrada de grande porte (estatal). Com efeito, a 
produção de lingotes de aço passa (em 1.000 T) de 21 em 1929 para 114 em 1939 e 1.162 em 1955; 
a produção de cimento, nos mesmos anos, passava de 88 a 698 e 2.733. A indústria química 
avançara, com expansão dos segmentos mais complexos, como o de refino de petróleo; somada à 
produção de produtos metálicos, em 1949 perfaziam 26,7% da produção industrial, cifra que era o 
dobro da de 1919. 

Vejamos alguns indicadores sociais do período. 
Não existiam estatísticas oficiais de desemprego, mas o elevado ritmo do crescimento 

industrial, dos serviços urbanos e a expansão da fronteira agrícola amorteceram possíveis 
problemas. A própria ascensão social possibilitada pela industrialização colaborou para conter as 
virtuais tensões sociais que o êxodo rural poderia causar. Vargas instituiu o salário mínimo em 
1940, corrigindo-o enquanto esteve no poder. Voltou a corrigi-lo, quando retornou ao poder, em 
1951, quando ele valia, em termos reais, apenas 33% do inicial. Gastou alguns de seus últimos 
trunfos políticos em julho de 1954, quando deu aumento real de 29% ao salário mínimo, 
despertando a ira da imprensa e das elites. O salário médio real da indústria de transformação entre 
1939 e 1959 elevou-se em 39%, mas deve-se advertir que sua média estava muito afetada pelas 
mudanças estruturais na indústria, pela segmentação no mercado de trabalho e pelo forte aumento 
do número de operários mais qualificados em setores de maior complexidade técnica. Por outro 
lado, a produtividade média desses mesmos operários elevou-se 123% no mesmo período.20  

O emprego urbano já participava com pouco mais de 40% no total do pessoal ocupado e isso 
gerava novas pressões sobre as condições de vida urbana. Os requisitos da industrialização 
estimularam a expansão do ensino técnico, mas o grau de analfabetismo (das pessoas com 15 anos 
ou mais) atingia ainda 45% da população. A mortalidade infantil caíra pouco, de 158 na década de 
1930 para 135 em 1950-1955, já deixando antever as mazelas de um crescimento urbano 
desordenado e a ausência de políticas sociais mais responsáveis. Vivíamos uma urbanização 
suportável, porque a densidade urbana e a periferização ainda eram baixas e pelo fato de que 
existiam meios mais simples para contornar, ainda que parcialmente, os problemas de habitação, 
transporte, saneamento, educação e saúde. 

                                                 
20 Cálculos do autor, a partir de dados censitários. Cf. Cano (1998b, cap.IV). 



Industrialização pesada: 1ª etapa (1956-1962) 

Kubitschek se elegeu com a bandeira do desenvolvimento e do aprofundamento da 
industrialização, recusando a estabilização e a ortodoxia. Seu programa chamava-se Plano de 
Metas, com o lema de, em 5 anos, avançar em 50 anos o progresso do país. As principais metas 
eram: energia, transportes, indústria de base, construção da nova capital federal de Brasília, 
alimentação e educação, estas duas de menor realização. Em geral, o apoio interno e externo do 
capital privado e da sociedade foi satisfatório para sua execução, e a maioria delas foi plenamente 
atingida. Entre elas, a única que sofreu sérias críticas foi a de Brasília, que a opinião pública julgava 
“um desperdício de recursos e uma inutilidade”.21 Dessas metas globais, há que se destacar os 
projetos das usinas hidrelétricas, das indústrias de construção naval, automobilística, mecânica e 
material elétrico pesado, que constituiriam a base do segmento produtor de bens de produção do 
país.22 

Vários problemas que se arrastavam desde 1930 foram se agravando no período anterior e não 
puderam ser plenamente solucionados. Entre eles, o dos preços externos do café, que caíram já em 
1953, ampliando o estrangulamento externo, e só em parte contornado, graças aos grandes 
investimentos e financiamentos de capital forâneo que o país receberia. A industrialização se fizera 
a despeito da existência de inadequações institucionais, entre as quais devemos citar: a) uma 
estrutura tributária arcaica, gerando crescentes problemas fiscais; b) a máquina burocrática estatal 
não sofrera adaptações desde 1930 e requeria profunda reformulação; c) o sistema financeiro era 
relativamente impotente para atender a nova economia, dada a mudança na estrutura produtiva, com 
a inserção maior de bens de produção e bens de consumo duráveis, que impunha a necessidade de 
radical transformação do financiamento às empresas para a produção e o investimento, e às 
famílias, para o consumo; d) embora a industrialização tivesse avançado, 85% a 90% de nossas 
exportações eram de produtos primários, com preços cadentes no mercado internacional. 

Pelo lado das finanças públicas, o governo não tinha condições políticas para obter reforma 
tributária no Legislativo que viabilizasse o gigantesco plano. Optou, politicamente, por caminhos de 
menor resistência: serviu-se dos fundos fiscais especiais, dos “ágios e bonificações” cambiais, e da 
antiga estrutura tributária herdados do segundo governo Vargas, utilizando-se ainda do recurso às 
operações cambiais e financeiras dos swaps. O conjunto desses problemas agravaria sobremodo o 
desequilíbrio cambial e, principalmente, o de preços, desencadeando um processo inflacionário. 

O governo pôde usar a Instrução 113 que disciplinava a entrada de capital de risco no país, 
concedendo-lhe fortes subsídios ao capital estrangeiro, cuja entrada atenuava a crise cambial. 
Elaborou ainda moderna reforma tarifária, reorganizando a tarifa e dando-lhe conteúdo fortemente 
protecionista para a indústria, principalmente para os segmentos em implantação com destaque aos 
bens de consumo duráveis e de capital. Reformou a política cambial, reduzindo as taxas a duas, a 
geral e a especial (para produtos priorizados), e criou o Conselho de Política Aduaneira, que teria 
enorme importância na concessão do registro de similar nacional, que encarecia sobremodo as 
importações de produtos aí indexados. Por outro lado, desenvolveu esquemas paralelos de 
administração pública (como os famosos Grupos Executivos Industriais para contornar a 
inadequação da máquina burocrática estatal, aos quais cabiam a programação, controle e execução 
das metas planejadas). A expansão do gasto público foi em parte contida pela queda do salário do 
funcionalismo público, e a inflação pelo controle de alguns preços, subsídio a petróleo e trigo 
importados e ao transporte público do governo. 
                                                 
21 Entretanto, passados alguns anos de sua construção, não há como negar-lhe papel decisivo na continuidade emigratória 

e de ocupação da região Oeste e Norte do país. 
22 Sobre o Programa de Metas, ver o clássico trabalho de Lessa (1975). Ver ainda, sobre o período, Oliveira (1977). 



Essas realizações, além de mudar radicalmente a estrutura econômica do país, avançaram a 
integração do mercado nacional: as exportações de São Paulo para o resto do país passaram a 82% 
do total exportado pelo estado e suas importações oriundas do resto do país a pouco mais da metade 
de suas importações totais. As importações do resto do país, oriundas de São Paulo, equivaliam para 
as demais regiões, em média, a três quartos de suas importações totais. A participação de São Paulo 
na produção industrial subiu para 55,5% em 1960, ante a grande concentração que aí se deu do 
investimento do período, mas isso não significou perda absoluta para o restante do país. Pelo 
contrário, a industrialização pesada aumentou o grau de complementaridade interindustrial, agrícola 
e mineral inter-regional: entre 1949 e 1959, ainda que o crescimento industrial de São Paulo 
(10,8%) sobrepassasse a média nacional (9,3%), a maior parte dos estados brasileiros apresentou 
forte aumento em seus ritmos de crescimento. 

Além de propor aos EUA a realização de um programa maciço de ajuda e investimentos para a 
América Latina (Operação Panamericana), o governo brasileiro tomaria mais duas importantes 
atitudes políticas em 1959. A primeira, rompendo com o FMI e não se submetendo à política de 
estabilização; a segunda, diante do flagelo das secas nordestinas, instituindo política de 
desenvolvimento para o Nordeste, incumbindo Celso Furtado de criar a Sudene, e nomeando-o seu 
primeiro superintendente. 

A piora das contas externas, da inadequação do sistema financeiro, da inflação, e os problemas 
urbanos que já se faziam sentir, facilitaram a eleição, em outubro de 1960, de Jânio Quadros. 
Autoritário, contraditório e instável, foi apoiado pela classe média e pela direita, catalisando a 
crítica moralista. Seu lema e bandeira foram uma vassoura, “para varrer a corrupção, o desperdício 
público, a ineficiência do funcionalismo público, a inflação...”. Dois meses após a posse, vendo que 
a política monetarista não o levaria a parte alguma, passou a ter atitudes ambíguas de política 
externa: ao mesmo tempo que batia às portas de Washington para pedir recursos, condecorava Che 
Guevara e apoiava a Autodeterminação dos Países do Terceiro Mundo. 

Sua peculiar forma de governar e a barreira do Legislativo a seus projetos de reformas levou-o à 
renúncia em agosto de 1961. Com isso, talvez tentasse golpear o regime, com um possível e 
“glorioso” retorno, implantando um sistema autoritário civil. Suas principais medidas de política 
econômica foram a unificação do mercado de câmbio e duplicação da taxa nominal, mantendo o 
subsídio apenas para alguns produtos, e a tentativa de estabilização dos preços. Sucedeu-lhe o vice, 
João Goulart – do getulismo –, mas com veto militar que resultou na mudança temporária do sis-
tema, com a instituição do parlamentarismo entre setembro de 1961 e janeiro de 1963. 

Vejamos um resumido balanço do período. 
O PIB cresceu à elevada taxa média anual de 7,1% graças à taxa do investimento que passou de 

13,5% em 1955 para 18% do PIB em 1958-1959, detendo-se em 15,5% em 1960-1962. Mas o baixo 
crescimento das exportações e o aumento das importações geraram crescentes déficits em 
transações correntes, agravando a crise do balanço de pagamento e da inflação. Esta, que se 
mantinha abaixo dos 20% anuais em 1955-1958, mudou de patamar em 1959-1961 (média de 34%) 
e, insuflada pela crise política, para 52% em 1962. 

O setor agropecuário teve excelente desempenho, crescendo à taxa média anual de 4,5%, bem 
acima do aumento populacional total e próximo do urbano (5,2%). Dada a crise cafeeira e algo-
doeira, os produtos de exportação (salvo a cana-de-açúcar) cresceram menos do que os produtos 
para o mercado interno. Embora o êxodo rural se intensificasse, Brasília e a abertura da Rodovia 
Belém–Brasília consolidavam a expansão da fronteira Centro-Oeste. No período, a participação do 
setor no PIB caiu de 23,5% para 17,5%. 

O setor de mineração foi o que mais cresceu (11,6% anuais), dobrando sua pequena 
participação no PIB, intensificando a extração de petróleo, que passa (em milhões de m3) de 0,3 em 
1955 para 5,3 em 1962; de ferro (em milhões de T) de 3,3 para 10,7, além de outros minérios. 

O setor da construção cresceu a 5,2% anuais, tendo no investimento público e na urbanização 



seus principais determinantes.23  Entre as obras de infra-estrutura produzidas no período, cabe citar 
as barragens e suas usinas elétricas e as construções rodoviárias. Destas, as pavimentadas 
aumentaram sua extensão (em 1.000 km) em 13,5 (que quintuplicam) e as não-pavimentadas em 
59,7 (cresceram 13%). 

O setor de serviços cresceu abaixo da média do PIB, caindo sua participação de 53% para 50%. 
Entre seus principais componentes, apenas a atividade comercial cresceu menos do que os demais, 
de acordo com as transformações estruturais da economia, com a expansão das atividades 
financeiras, de transportes e comunicações, dos serviços públicos e dos pessoais. 

A indústria de transformação cresceu à expressiva taxa média anual de 10%, aumentando sua 
participação no PIB de 20% para 26%. Com a execução do Plano de Metas, em 1962, a estrutura 
industrial ganhava maior complexidade e interdependência, reduzindo o peso relativo do setor de 
bens de consumo não-duráveis para 37,5% do produto industrial; o de bens intermediários subia a 
39,8% e o de bens de consumo duráveis e de capital chegava a 22,7%. Enquanto os ramos de bens 
de consumo não-duráveis cresceram à média anual de 8%, os de bens intermediários o fizeram a 
11% e os duráveis e de capital a 25%. Setores como o químico, metalúrgico, mecânico e da 
borracha mais que duplicaram a produção, enquanto o de material elétrico era multiplicado por 
cinco e de material de transporte por oito. Em 1962 a produção de aço atingia 2,5 milhões de 
toneladas enquanto a iniciante indústria de material de transporte produzia 75 mil automóveis, 116 
mil veículos de carga e 2 mil tratores.24  

Vejamos alguns indicadores sociais do período. 
A população urbana já perfazia 45% da população total e, mesmo com a aceleração do 

crescimento demográfico, a geração de empregos urbanos permitiu expansão satisfatória do nível de 
ocupação, ampliando o precário segmento da classe média. O aumento do emprego industrial foi 
modesto, tendo em vista a ocorrência de dois movimentos contraditórios: a expansão, decorrente da 
implantação (ou expansão) dos setores mais complexos, e a contração decorrente da modernização 
que ocorre nos setores de bens de consumo não-duráveis. A expansão do emprego nos demais 
setores urbanos diminuiu as tensões provocadas pelo aumento da inflação. Note-se que em 1960 o 
emprego informal ainda absorvia 48,5% da PEA.25 

Com a elevada expansão da economia, os salários não foram pressionados para baixo, salvo o 
salário mínimo legal que, em dezembro de 1958, era, em termos reais, 52,5% mais elevado do que 
sua base de 1940, cifra que cai para 34,5% em outubro de 1961. Embora não se conte com dados 
anteriores, a distribuição de renda mostrava em 1960 alto grau de concentração, com os 20% mais 
pobres da população recebendo 3,9% da renda e o 1% mais rico 11,9%, revelando um dos piores 
padrões distributivos da América Latina. Indicadores de disponibilidade calórica e protéica 
nutricional corroboram esses dados e o analfabetismo (pessoas de 15 anos ou mais) ainda atingia 
39,5% da população, índice dos mais altos da América Latina.26  

                                                 
23 Essa taxa parece subestimada, na fonte original (FGV-IBRE), de 1973. Nas Estatísticas Históricas do Brasil o IBGE 

publica dados que resultariam em taxa média anual de 8%. Dada a maior intensidade da expansão urbana e das 
construções em infra-estrutura citadas, tudo leva a crer na subestimação daquela taxa. Reforça nossa dúvida o fato de 
que a produção de cimento cresceu à média anual de 9% no período. 

24 As elevadas taxas de bens de consumo não-duráveis se explicam pela forte elevação do emprego urbano e dos salários 
médios reais. Ver a respeito Tavares (1998a, cap.3). 

25 Cf. CEPAL (1989). 
26 Dados obtidos em CEPAL, Anuário... (1983) e Serra (1998). 



Crise e nova ruptura: 
reformas e autoritarismo (1962-1967) 

Assim como o período 1929-1933 representou uma ruptura na história política e econômica do 
Brasil, impelindo-o ao progresso, com muito menos conservadorismo do que no passado, o período 
1962-1967 também representou uma ruptura, igualmente de largo crescimento e transformações, 
porém com uma carga de conservadorismo maior do que no passado. Foi assim que se iniciou uma 
nova modernização conservadora. 

Goulart, que se encontrava em viagem à China no momento da renúncia de Jânio Quadros, teve 
sua posse vetada pelos ministros militares, com a direita mantendo as aparências institucionais e 
emendando a Constituição para instituir o parlamentarismo. Com a piora da economia e a 
continuidade da crise política, Goulart tenta se aproximar do governo dos EUA, para pedir ajuda 
financeira e apoio do FMI e da banca internacional, para renegociar a dívida externa. As 
“recomendações” recebidas em sua viagem aos EUA foram as de implantar uma política de 
estabilização que enfrentasse a crescente inflação e tentasse a retomada do crescimento, além da 
defesa das instituições democráticas e o repúdio ao totalitarismo de Cuba.27 Meses depois, e 
alegando a debilidade do parlamentarismo para enfrentar a crise, Goulart obtém, em dezembro de 
1962, um plebiscito que reverteu o sistema para o presidencialismo, assumindo plenamente a 
presidência em janeiro de 1963. 

Pressionado pela direita interna e externa e pela esquerda – e nacionalismo – interna, seu 
governo foi marcado por contradições e ambigüidades: i) para atender as petições dos EUA e do 
FMI, tentou implantar uma política monetária e fiscal ortodoxa e aceitou negociar com o capital 
estrangeiro investido em serviços públicos formas aceitáveis de compra desses ativos, já bastante 
depreciados e próximos do vencimento da concessão; ii) ao mesmo tempo, promoveu a 
regulamentação da Lei de Remessa de Lucros, proibindo que lucros reinvestidos pudessem acrescer 
o valor do capital registrado e, com isso, impedindo remessas “em cascata”. O Plano Trienal (1963-
1966) encomendado a Furtado, que era um misto de política de estabilização e de retomada de 
crescimento, tinha como pressupostos básicos justamente os dois pontos críticos da administração: 
as negociações externas, emperradas pelos EUA e pelo FMI, e a política fiscal, conturbada pelo 
crescente desequilíbrio entre arrecadação e gasto. A inflação média anual subiu ainda mais, dos 
52% em 1962 para 74% em 1963 e 91% em 1964. A política fiscal tentou conter o gasto, mas a 
corrosão salarial do funcionalismo teve sua explosão política no ultimato que os militares fizeram 
ao Congresso em julho de 1963 para reajustar, no prazo de 10 dias, os vencimentos em 70%, o que 
foi consumado. 

Essas pressões adquiriram maior força, com a intensificação do debate nacional pela 
implantação das reformas de base, que compreendiam: a agrária, a tributária, a financeira, a 
administrativa e a da educação. A recusa do Congresso em encaminhá-las converteria o problema 
num impasse político e a recusa do FMI em apoiar o país levava o Brasil, inexoravelmente, para a 
moratória internacional. As tentativas do setor privado para conter os reajustes salariais politizaram 
ainda mais os sindicatos, intensificando as greves e os movimentos pelas reformas. A politização 
cresceu, com a reivindicação da elegibilidade dos sargentos, dos direitos políticos das praças 
militares, do direito de voto ao analfabeto e de sua alfabetização, esta conduzida pelo Movimento 
de Educação de Base, o qual contava com vários segmentos da sociedade. 

Goulart aceitou a idéia de seus principais auxiliares de sair às ruas fazendo os comícios pelas 
reformas. O primeiro, em 13 de março de 1964, reuniu grande multidão e durante sua realização 
Goulart assinou dois decretos, expropriando as refinarias particulares (de capital nacional) de 
petróleo e instituindo uma reforma agrária (parcial, em áreas próximas de estradas federais e bacias 

                                                 
27 Sobre a crise e seu desdobramento, ver Basbaum (1968, v.4) e Skidmore (1969, cap.VII, VIII e apêndice). 



irrigadas por açudes federais). Isso agudizou a reação da direita e precipitou o golpe militar. A 
revolta dos marinheiros e fuzileiros navais em 26 de março, a substituição do ministro da Marinha e 
a anistia concedida aos revoltosos, no dia 27, foi seu estopim. 

O golpe de 31 de março–1º de abril teve grande apoio da conspiração civil, que cresceu ao 
longo de 1963, e dos EUA.28 Por meio de Ato Institucional, o general Castelo Branco foi eleito 
indiretamente pelo Congresso, como Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, com mandato até 
15 de março de 1967. Por meio desse e de outros atos de exceção, entre várias medidas, foram 
cassados por 10 anos os direitos políticos de centenas de pessoas, entre as quais os três ex-
presidentes do país, vários ex-ministros – entre eles Furtado –, dois senadores, 67 deputados 
federais e sessenta estaduais. Foram estabelecidas draconianas regras eleitorais, alterou-se o corpo 
de juízes (de onze para dezesseis) do Supremo Tribunal Federal e liquidados os partidos políticos, 
com a instituição do bipartidarismo – o da ARENA, governista, e o do MDB, de oposição. À margem 
da lei, houve muitas prisões e torturas praticadas pelos aparelhos oficiais de repressão. No plano 
externo, o Brasil dava uma guinada em direção aos EUA, chegando a apoiá-los na invasão da 
República Dominicana em 1965, e para ali enviando tropas, constituindo a Força Interamericana 
da Paz, eufemismo para disfarçar a invasão dos EUA. 

A crise econômica de 1962-1967 mereceu várias análises. A mais coerente a explica pelo 
movimento cíclico da economia pelas deficiências do sistema financeiro nacional e pela 
superposição dos efeitos recessivos das políticas de estabilização desse período. Seus principais 
determinantes foram: ampliação de capacidade ociosa nos setores novos (bens de capital, bens de 
consumo duráveis e alguns bens intermediários), inibindo novos investimentos nesses setores; 
modernização recente (década de 1950) de vários segmentos de bens de consumo não-duráveis 
reduzindo o nível do investimento de reposição; violentos cortes do gasto público em investimentos. 
Um novo exame dos dados nos permite, contudo, detalhar um pouco mais a questão.29 

Em primeiro lugar, há que esclarecer que a desaceleração do PIB (1962) é posterior à do 
investimento, cuja proporção em relação ao PIB, em 1960 (15,7%), já caíra em relação a 1958-1959 
(18%). Em 1960-1962 a produção industrial ainda teve elevado crescimento médio anual (10%), 
tanto porque alguns investimentos anteriores amadureciam e exteriorizavam uma produção 
crescente, quanto porque ainda estavam sendo concluídos pesados investimentos de empresas 
estatais (principalmente Petrobrás) e alguns do setor privado. Tanto no caso dos bens de capital 
quanto nos bens de consumo duráveis – notadamente veículos –, a ausência de condições amplas de 
financiamento de médio e longo prazo dificultaram a expansão das vendas, pelo menos nos 
segmentos onde ainda houvesse demanda potencialmente realizável. Por outro lado, as políticas de 
estabilização causaram quedas reais no investimento: no público (exclusive o das estatais), 
particularmente em 1961 e 1963, e níveis reduzidos nos demais anos; no das estatais, foram 
afetados apenas em 1963 e 1964; o privado sofre quedas reais em 1960 e 1965 e níveis reduzidos 
nos demais anos. 

A política de estabilização do regime militar foi, entre 1964 e 1967, gradualista, não seguindo 
os moldes rígidos do FMI, evitando um agravamento da recessão. Contrariando o FMI, adotou a 
indexação financeira da economia, mas, ao conter a expansão monetária e o crédito, propiciou a 
quebra de muitas pequenas e médias empresas nacionais, aumentando a desnacionalização da 
economia. Fez ainda controle de preços, cortes no gasto público e forte arrocho salarial. A inflação 
(média anual) caiu para 57% em 1965, 39% em 1966 e 29% em 1967. Os ministros da Economia, 
Campos e Bulhões, conheciam bem a economia nacional e as bases estruturais em que se assentava 

                                                 
28 O apoio dos EUA foi outro fator importante, notadamente seu imediato reconhecimento do novo governo. Skidmore 

(1969) faz um apêndice em seu livro para discutir a existência ou não do referido apoio. Sua opinião não fica clara, 
mas fornece grande número de fatos e depoimentos que confirmam a participação norte-americana. 

29 Entre as várias análises destaco a de Serra (1998), que, contudo, parece não perceber a desaceleração antes de 1961. A 
de Tavares (1998a, cap.3) constitui a mais completa e coerente análise dessa crise e de sua recuperação. Ver também 
seu ensaio Além da Estagnação... escrito com Serra, em Tavares (1972). 



o Estado, e era claro para eles que o setor público vinha se arrastando há anos, com instituições 
esclerosadas, arcaica base tributária e fiscal e era necessária profunda reformulação do sistema 
financeiro. Contrariando mais uma vez os ditames do FMI, fizeram profunda modernização da 
administração pública, reforçando a área de finanças e planejamento e criando várias instituições e 
empresas estatais, a despeito da retórica que usaram em documentos oficiais, de que “era necessário 
reduzir o papel do Estado na economia...”.30  Também conheciam várias tentativas de governos 
anteriores para obter do Congresso um conjunto mínimo de reformas econômicas e sociais. Agora, 
em pleno autoritarismo, com um Congresso “depurado” por dezenas de mandatos cassados e 
submisso, eles sabiam que as reformas seriam aprovadas. As reformas institucionalizadas foram as 
seguintes:31  

• a do sistema monetário e financeiro, adequando-o parcialmente aos novos requisitos de 
financiamento da economia (crédito de médio e longo prazo), criando novas instituições (como 
os Fundos Fiscais, os Bancos de Investimento etc.) e novos títulos financeiros (como as 
debêntures conversíveis em ações) e o mecanismo da correção monetária em títulos públicos e 
privados. Como órgãos máximos reguladores, foram criados o Conselho Monetário Nacional e o 
Banco Central (substituindo a antiga SUMOC); 

• uma reforma tributária, que aumentava a carga tributária, centralizava recursos no governo 
federal e alargava as bases para o financiamento do gasto público federal;32  

• reforma fiscal, com lançamento de títulos da dívida pública com correção monetária, que 
permitia maior agilização para as finanças públicas federais e para as operações de mercado 
aberto e atualização dos preços dos serviços públicos (transporte, energia e comunicações), 
onerando muito mais a população usuária do que as empresas consumidoras; 

• quanto ao capital estrangeiro, uma nova lei de remessa de lucros revogou os anteriores 
constrangimentos para as remessas e foram aceleradas as negociações com antigas empresas 
vinculadas aos serviços públicos. Foi assinado, ainda, um Acordo de Garantia de Investimentos, 
com o governo norte-americano, cujas obrigações do governo brasileiro ainda persistiriam por 20 
anos, se revogado; 

• nova política de trabalho, que eliminou a estabilidade no emprego e substituiu-a por um pecúlio 
no novo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), financiando, com esses recursos, a 
política habitacional no recém-criado Banco Nacional de Habitação; 

• política de reajustes salariais, fixando períodos não inferiores a 1 ano, sendo o salário-base a 
média dos últimos 24 meses, acrescido do “resíduo inflacionário” (inflação estimada pelo gover-
no) para os 12 meses seguintes, e da taxa de incremento da produtividade do ano anterior;33 

• uma deliberada expansão e reestruturação do crédito rural, com o que se pode promover a 
modernização da agricultura, notadamente a de produtos exportáveis; 

• uma política de incentivos às exportações, subsidiando (via impostos e financiamento) em torno 
de um terço o valor dos produtos manufaturados exportados, que, a bem da verdade, fora 
formulada em suas linhas mestras – incentivos fiscais, câmbio subsidiado para importações de 

                                                 
30 Campos fora embaixador e dirigente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Dirigia uma consultora 

privada – a Consultec – da qual faziam parte não só Bulhões, mas também uma boa parte dos técnicos que produziriam 
o programa de governo. É estranho, para a época, a existência desse verdadeiro lobby que era essa empresa, 
responsável pela elaboração de muitos projetos de investimentos cujos pareceres eram dados por órgãos 
governamentais dirigidos por vários de seus membros. Cf. Basbaum (1968, v.4, p.160-1). 

31 Os textos das reformas estão em Ministério... (1965). 
32 A carga tributária aumenta, entre 1963 e 1967, de 18% para 21,5%, enquanto a fração da receita apropriada pelo 

governo federal passaria de 45,8% em 1967 para 56,4% em 1971, em detrimento dos estados e municípios. Ver, sobre 
o tema, Augusto de Oliveira (1991a e b). 

33 Obviamente, o resíduo inflacionário era sempre subestimado, corroendo ainda mais o salário médio real; a 
produtividade não era definida na lei, gerando confusão e conflitos de interpretação; a “fórmula salarial” assim 
apresentada era inquestionável na Justiça do Trabalho, contendo o papel dos sindicatos. Ver a respeito Dieese (1975). 



bens de capital e insumos aos exportadores, juros subsidiados, regulamentação do drawback, 
desburocratização etc. – antes do golpe;34  

• uma nova lei sobre reforma agrária substituía a anterior e as instituições que lhe regulavam.35  

A integração do mercado nacional a partir da crise foi acelerada graças à política de 
desenvolvimento regional implantada desde 1960, subsidiando fortemente os investimentos 
privados nas regiões menos desenvolvidas, primeiro no Nordeste, e mais tarde também na 
Amazônia. Propiciou a capitais das regiões mais desenvolvidas, principalmente de São Paulo, de 
onde se originaram cerca de 50% dos capitais incentivados investidos no Norte e no Nordeste, 
aplicações regionais produtivas, compensando a queda momentânea das oportunidades de inversão 
que escasseavam em suas regiões de origem, por causa da crise. A partir daí, o processo de 
integração do mercado nacional, que antes subordinava apenas o mercado nacional de mercadorias, 
passa também a subordinar o processo de acumulação de capital à escala nacional. Agora, o resto do 
país estava inequivocamente atrelado à dinâmica nacional de acumulação, dirigida a partir do pólo. 

O governo, com o conjunto das reformas econômicas e a imensa bateria de incentivos criada 
para o capital privado, preparava as bases para uma recuperação forçada e acelerada da economia. 
As reformas tributária e fiscal, por outro lado, possibilitariam o retorno do gasto público ampliado, 
tão funcional para uma política de recuperação. No entanto, esta só viria no período seguinte, 
quando essa cesta de incentivos estivesse plenamente acessível ao capital e quando determinadas 
condições para a retomada expandida da demanda possibilitasse a elevação do investimento. Assim, 
o período 1962-1967 é de “saneamento” da inflação e de “semeadura” do terreno para uma 
retomada acelerada da acumulação de capital.  

Vejamos um sumário balanço dos setores produtivos no período. 
O corte drástico das importações, o aumento das exportações (crescem 21% entre 1961 e 1967 e 

42% entre 1962 e 1967), a renegociação da dívida externa e a retomada de financiamentos 
internacionais permitiram um desafogo no balanço de pagamentos.36 A taxa de inversão foi 
deprimida, mantendo-se em 15,5% em 1963-1965, no mesmo nível de 1960-1962, só aumentando 
um pouco em 1966-1967, para 16%. Assim, o PIB cresceu à média anual de 3,4%, menos da metade 
do crescimento anterior; no período recessivo (1962-1965), sua média anual fora de 2,4% e na 
recuperação (1965-1967) foi de 5%. 

O setor agropecuário cresceu à média anual de 3,6%, acima do crescimento demográfico total 
(2,8%), mas abaixo do urbano (5,2%). Seu desempenho foi pior no segmento de exportáveis, 
prejudicado por uma taxa cambial efetiva deprimida (para a agricultura) e pela queda dos preços 
internacionais de alguns produtos. No segmento para o mercado interno os principais produtos 
tiveram crescimento médio em torno de 5,3% (salvo em carnes, de 2,6%). Sua participação no PIB 
baixou para 13,7%. 

A indústria extrativa mineral cresceu à elevada taxa média anual de 13,2% graças à expansão 
das exportações de seus principais produtos e de energéticos para o mercado interno, mantendo, 
entretanto, reduzida participação (0,7%) no PIB. Acumularam elevados aumentos no período: ferro, 
108%; carvão e gás natural, 72%; e petróleo, 55%. 

A indústria da construção cresceu à média anual de 4,3% estimulada pela nova política 
habitacional e pela pequena elevação do investimento no final do período. Sua participação no PIB 

                                                 
34 Ver Plano Trienal e Decreto nº 52.027 de maio de 1963. Cf. Doellinger et al. (1973). 
35 Castelo Branco fora comandante do IV Exército, no Nordeste, onde teve muitos contatos com lideranças que discutiam 

a reforma agrária, daí seu interesse em fazê-la. Embora as leis tenham sido aprovadas ainda em 1964 e reorganizadas 
as instituições para executá-la, as pressões políticas de direita foram contrárias, praticamente impedindo sua execução. 
Um pormenorizado estudo sobre a questão é o de Gomes da Silva (1971), que foi uma das pessoas que mais lutou a 
favor da reforma. 

36 Cf. CEPAL Estudio (1986) 



subiu para 5%. 
O setor de serviços teve crescimento médio anual de 3,5%, mas a forte alteração dos preços 

relativos de aluguéis, serviços pessoais e públicos fez aumentar sua participação no PIB, passando a 
54%; entre seus componentes foram justamente estes os que mais cresceram. 

A indústria de transformação foi a mais afetada pela crise, crescendo à média anual de 2,6%, 
caindo sua participação no PIB para 24,4%. Em sua estrutura produtiva, a participação da produção 
de bens de consumo não-duráveis caiu para 33,3%, bastante atingida pela crise diante do arrocho 
salarial e do baixo crescimento do emprego; a indústria de bens intermediários subiu para 43,6% 
graças à expansão do setor químico, onde se destacaram, para o mercado interno, os derivados de 
petróleo, enquanto os ramos que passaram a exportar com mais intensidade foram o do papel (pasta 
celulósica) e metalúrgico (ferro e aço); a participação de bens de consumo duráveis e de capital 
mantêm-se a mesma, dado que, entre seus componentes, ocorreram trajetórias distintas: caiu a 
produção da indústria mecânica (–12%) e a de veículos de carga (–20%), e cresceram as de 
automóveis (76%) e material elétrico (60%), as primeiras, em decorrência da crise, e as segundas, 
graças à demanda prévia reprimida, à piora na concentração da renda e a alguns esquemas novos de 
financiamento, por meio de crédito e consórcios de bens duráveis que se iniciavam; a produção de 
tratores, embora partisse de uma base inicial pequena, triplicou, graças ao novo sistema de crédito 
rural e ao início da nova onda de modernização da agricultura.37 

Vejamos alguns indicadores sociais do período. 
Embora o emprego urbano fosse menos de 45% do total, a população urbana passara a ser 55% 

da população total, aumentando ainda mais a demanda social de serviços básicos de educação, 
saúde, transporte, habitação e saneamento. O país ainda não contava com estatísticas de 
desemprego, mas como as do crescimento do emprego mostram taxas reduzidas no setor urbano, 
pode-se deduzir que, ainda que pequeno, o desemprego já começava a se manifestar nas principais 
zonas urbanas. 

A nova política salarial causou forte redução do salário mínimo real. Criado em 1940, para um 
padrão simples e mais acanhado de consumo, sofreu tanto as agruras da inflação quanto a da 
mudança dos padrões de consumo urbano. Por isso, os governos anteriores que tinham sensibilidade 
social o elevaram da base 100 em 1940, para 130 em 1954 (Vargas), para 152 em 1959 e 131 em 
1960 (Kubitschek), e para 140 em 1963 e 169 em fevereiro de 1964 (Goulart). Entre fevereiro de 
1965 e março de 1967 o regime militar faria o salário mínimo regredir a 105. Embora não se tivesse 
uma série oficial e contínua dos salários médios industriais no período, alguns dados apontam para 
quedas dos salários reais, para o conjunto do Brasil entre 5% e 15% de 1964 a 1967 e em torno de 
25% para os metalúrgicos e bancários de São Paulo. Um indicador indireto disso é a queda dos 
salários totais no valor adicionado da indústria de transformação, de 28,3% em 1961-1962 para 
25,7% em 1967.38  

A distribuição de renda, cujos dados são disponíveis para 1960 e 1970 mostram não só seu 
caráter perverso, como a piora entre aqueles anos: a renda apropriada pelos 20% da população mais 
pobre cai de 3,9% para 3,4% enquanto a dos 10% mais ricos sobe de 39,6% para 46,7%. Em 1970, 
a porcentagem dos domicílios que se situavam abaixo da linha de pobreza era de 49%, uma das 
mais altas da América Latina, sendo de 35% na área urbana e de 73% na rural; a dos que estavam 
abaixo da linha de indigência era de 25%, sendo de 15% na área urbana e 42% na rural. Ainda 
assim, a urbanização exigiu gastos maiores de saneamento, com o que a taxa de mortalidade infantil 
baixou um pouco mais, para 104, mas o analfabetismo (entre pessoas de 15 anos ou mais) 
continuava a ser um dos mais altos da América Latina, com 33,8% em 1970.39  Quanto à reforma 
agrária, continuou se arrastando, com resultados medíocres. 

                                                 
37 Os dados sobre o valor adicionado estão em FGV-IBRE (1972). 
38 Para o Brasil, ver Souza & Baltar (1979); e para São Paulo, Dieese (1975). Para a participação do salário, ver Serra 

(1998). 
39 Dados obtidos em CEPAL Anuario... (1983) e Serra (1998). 



Industrialização pesada (2ª etapa):  
do “milagre” (1967-1974) à desaceleração 

e a crise (1974-1980)40  

Castelo Branco pertencia à linha moderada dos militares, mas viu-se obrigado a aceitar, como 
sucessor, seu ministro do Exército – General Costa e Silva – por pressões da linha dura, insatisfeita 
pelas crescentes manifestações das oposições e de empresários que se queixavam dos efeitos 
recessivos da política de estabilização, da crescente desnacionalização e da não-retomada de 
crescimento a taxas elevadas. Eleito pelo Congresso, Costa e Silva toma posse em março de 1967 e, 
embora usufruísse, em 1968, de um crescimento de 9,5% do PIB, se defrontava com o crescimento 
da oposição, com as “rebeldias” do Legislativo, e com certas “ousadias” de órgãos de imprensa. A 
linha dura não titubeou, editando medidas draconianas, emendando a Constituição, fazendo nova 
Lei de Imprensa e de Segurança Nacional. Mais prisões, torturas, censura e repressão resultaram em 
aumento da resistência, com forças e movimentos sociais abertos e clandestinos.41  

Afastado do governo por doença, uma junta militar assume em agosto de 1969, indicando, ao 
Congresso, em outubro, como candidato à presidência o General Médici, com mandato até março 
de 1974. Sua indicação foi uma tentativa de conter as dissensões entre os vários grupos das Forças 
Armadas e de contemplar vasta gama de interesses privados, atraindo, com isso, maior apoio do 
empresariado. Este foi o “governo do milagre econômico”, mas também do aumento da repressão e 
da piora na já deteriorada questão social. O regime, além da recentralização fiscal sobre os governos 
locais a que procedera antes, agora impunha também a eleição indireta para governadores e para 
prefeitos de capitais, estâncias hidrominerais e nas cidades declaradas de segurança nacional. A 
cooptação social se fez por meio da AERP (Agência Especial de Relações Públicas) que centralizava 
toda a propaganda oficial nos meios de comunicação, notadamente de seus grandes projetos – como 
o da Transamazônica, por exemplo –, feitos esportivos (o tricampeonato mundial de futebol em 
1970) e lemas ufanistas.42  Entusiasmado com o elevado crescimento do período 1967-1974, o 
regime aumentaria sua ousadia, formulando, para 1975-1979, o II Plano Nacional de 
Desenvolvimento, com metas tão ambiciosas que, se concretizadas, elevariam o país à condição de 
sétima “potência” econômica mundial.43  

Embora o crescimento tivesse atenuado pressões trabalhistas e da classe média, a repressão 
aumentou e as pressões políticas (internas e externas) cresceram.44  Na iminência de se chegar a um 
quadro de completo descontrole das forças repressivas e da clandestinidade, o sistema de poder 
tentou atenuar o quadro político, acenando à oposição com a possibilidade de uma distensão 
política. Para tanto, já por volta de 1974, tinham como certo um MDB e um PCB contidos e 

                                                 
40 A análise política e social do período foi objeto de extensa bibliografia. Para este trabalho usei mais diretamente a 

excelente análise de Velasco e Cruz & Martins (1983) e consultei os livros de Skidmore (1969 e 1991). Sobre a 
repressão política, especialmente sobre os assassinatos, torturas, “atropelamentos”, “suicídios”, “mortes em combate” e 
“desaparecimentos”, ver Fon (1979) e Grupo Tortura Nunca Mais (1995), que estima em cerca de duas centenas as 
mortes comprovadas, em outro tanto os “desaparecimentos” e lembra o número de camponeses (1.781, entre abril de 
1964 e dezembro de 1993) assassinados nos conflitos pela reforma agrária. Informações esparsas de órgãos militares se 
referem a um número que varia de quarenta a cem militares (das Forças Armadas e outras corporações) mortos em 
ações de enfrentamento à luta clandestina. 

41 É desse momento a instituição da OBAN (Operação Bandeirantes), dentro de dependências do II Exército em São 
Paulo, financiada por empresários, alguns dos quais, até mesmo, participavam das torturas. Estes fatos estão 
documentados na maior parte da bibliografia sobre o tema. 

42 Entre as várias frases e trechos de músicas para isso criadas, lembro: “Pra frente Brasil”; “Salve a seleção” (de futebol); 
“Brasil: ame-o ou deixe-o”; “Ninguém segura este país”. Veiculadas sistematicamente nos meios de comunicação e em 
fitas adesivas em automóveis, elas se prestaram à cooptação social, notadamente da classe média e dos empresários. 

43 Para uma profunda crítica sobre o II PND, ver Lessa (1998). 
44 As pressões crescem, pela insatisfação da classe trabalhadora, pela crescente repressão sobre o segmento estudantil da 

população, pela manutenção da censura e pela falta de expectativa de futuro político para a oposição. As pressões 
externas surgem em decorrência do aumento da violência do regime. 



expurgados; uma guerrilha em grande parte já desbaratada; acordos em andamento para a 
reconciliação com a Igreja; crescimento econômico elevado e inflação moderada. É nesse clima que 
Médici indica o General Geisel, para a eleição, por um “Colégio Eleitoral” criado antes pela Junta 
Militar, com mandato até março de 1979.45  Na verdade, o sistema acenava com a possibilidade de 
uma abertura, cujas razões são bastante complexas, dado que até 1974 usufruía das altas taxas de 
crescimento, dos efeitos persuasórios de sua propaganda, da elevação do emprego e da maior 
ascensão social da classe média. Porém, a partir de fins de 1975 os sinais da desaceleração e da 
crise (interna e externa) sur-giam, ofuscando a perspectiva da continuidade garantida do poder. 

Cardoso de Mello, analisando essa questão, sugere, além do entusiasmo pelo sucesso 
econômico obtido, as razões enunciadas abaixo que levaram os militares moderados a liderar a 
mudança do regime para conservar o poder.46  O anúncio da abertura era fundamental, desde que se 
pudessem harmonizar interesses econômicos e políticos de uns e a contenção das contestações de 
outros, canalizando-as institucionalmente. Para Cardoso de Mello: 

• os militares julgaram que, com o controle militar do Sistema Nacional de Informações (SNI), as 
diversas modalidades de controle estatal (e autocontrole privado) sobre os meios de 
comunicação, sobre os sindicatos e sobre o exercício da política econômica poderiam controlar 
de fato e de jure o poder; 

• para dar continuidade a seu projeto nacional, era necessário manter cooptados o grande, o médio 
e o pequeno capital, arbitrando e harmonizando (na medida do possível) seus interesses e 
conflitos na órbita da política econômica.47  Igualmente, no que tange aos interesses das elites e 
dos empresários regionais, que permanentemente reivindicam tratamento mais equânime para a 
periferia nacional; 

• os militares receavam que o capital estrangeiro (e o grande capital nacional) pudesse, diante do 
continuado sucesso econômico, temer pela perpetuação militar no poder e por uma eventual 
guinada nacionalista. Ainda assim, a política econômica tentou subordiná-lo ou acomodá-lo, em 
parte para tentar atingir as metas econômicas programadas, nelas incluídas o fortalecimento do 
empresário nacional; em parte para coibir o poder paralelo que os militares duros exerciam de 
fato, via aparelho de repressão e garantir a disciplina e a hierarquia militar; 

• o aceno da abertura (embora lenta e gradual) poderia atrair os segmentos moderados da 
oposição, restando ainda o trabalho de conter os autênticos, por meio das regras revolucionárias; 

• a correção dos desequilíbrios sociais não se faria pela redistribuição da renda – o que contraria 
as elites –, e sim pela continuidade prolongada do alto crescimento econômico. 

Contudo, as eleições legislativas de 1974 causaram muitas perdas ao partido oficial para votos 
ao MDB, dada a canalização das insatisfações da sociedade, levando o regime a um reexame da 
situação institucional. Novo “endurecimento”, mais repressão e censura e novas regras eleitorais 
alongaram a vida do regime e a desaceleração da economia a partir de 1975, o que aumentaria as 
oposições ao regime.48  Embora tenha prometido não usar os atos arbitrários, Geisel usou-os e 
editou vários instrumentos autoritários, como a Lei Falcão (que permitia aos candidatos, na TV, 
falar apenas seu nome e número), a censura, a cassação, o fechamento do Congresso, alteração do 
mandato presidencial de 5 para 6 anos, a nomeação de um terço do Senado – os “senadores 

                                                 
45 Antes disso, porém, Médici encomendou estudos para institucionalizar um regime corporativo no Brasil, idéia 

rechaçada pelos moderados. 
46 Cf. Cardoso de Mello (1988). 
47 Evidentemente, o exercício da ação econômica do Estado gera, num mesmo momento, diferentes efeitos econômicos 

(positivos e negativos) em termos de atividades, setores e regiões. Essas diferenças não podem se acentuar muito, tanto 
no tempo como no espaço, sob pena de agravar o ânimo de opositores em potencial. 

48 É deplorável que as atitudes oposicionistas empresariais tenham se pautado mais contra a estatização, salvo raríssimas 
manifestações isoladas. Só em julho de 1978, já no anunciado processo de abertura, surge o Manifesto dos oito, 
documento apresentado por um grupo de empresários nacionais postulando a volta da democracia. 



biônicos” – entre outros. Mas as pressões externas contra esse arbítrio, notadamente contra a 
tortura, aumentaram (até mesmo por parte dos EUA), obrigando o General Geisel a intervir 
energicamente no aparelho repressor, destituindo comandos militares e seu próprio ministro do 
Exército, que queria lhe suceder.49  Só depois, em 1978, Geisel anuncia a retomada da abertura, 
lenta e gradual, que o regime concederia à sociedade civil. 

Em março de 1979 o General Figueiredo seria eleito pelo mesmo Colégio Eleitoral, com a 
incumbência maior de conduzir o processo de abertura, mas teria um mandato tortuoso, ante o 
aumento da inflação e, a partir de 1981, o aprofundamento da crise econômica. As pressões internas 
e externas aumentaram, acelerando algumas tomadas de decisão, como a Lei da Anistia e a que 
eliminou o bipartidarismo, permitindo à oposição criar outros partidos políticos. Contudo, as 
pressões não podiam diminuir, pois o regime nada falava sobre as pessoas “desaparecidas” que a 
oposição reclamava, e o novo sindicalismo criado em São Paulo acumulava experiência e vitórias 
em suas lutas, apesar da violenta repressão que o regime lhe fazia.50 

O período 1967-1980 ficou conhecido como o do “capitalismo selvagem brasileiro”. Selvagem 
porque a despeito das elevadas taxas anuais de crescimento (a do PIB foi de 8,9%), provocou drás-
tica piora na concentração da renda pessoal e contribuiu para a deterioração das áreas urbanas, 
agravando a questão social no país. Consistiu, em essência, em tentar dar tudo ao capital e pouco 
ao trabalho, como se pode comprovar examinando a política salarial e a imensa bateria de 
incentivos ao capital. Com efeito, os incentivos regionais (fiscais, creditícios e cambiais), 
inicialmente restritos ao Nordeste, em 1961, foram estendidos à Amazônia em 1963, à Zona Franca 
de Manaus, criada em 1967, e ao Estado do Espírito Santo, em 1970. Contudo, o subsídio ao 
capital, além da alocação regional, passaria também a ter destino setorial, independentemente de 
sua alocação regional: à indústria aeronáutica estatal (Embraer), ao turismo (Embratur), à pesca 
(Sudepe), ao reflorestamento (IBDF) e ao mercado de capitais, além de várias isenções de impostos 
indiretos para a instalação ou modernização de quase todos os setores industriais, do crédito rural 
subsidiado e dos incentivos às exportações. Com isso, a política econômica barateou sobremodo o 
capital e, com os aumentos de salários controlados (e o salário mínimo contido), o custo da 
produção. 

No período foi também estruturada uma política de incentivos às exportações e, no que tange às 
importações, foram eliminadas várias barreiras não-alfandegárias, substituídas por novas tarifas: 
embora a tarifa média tenha caído de 108% para 60%, a proteção efetiva ainda não comprometia a 
produção nacional, representando isso muito mais uma simplificação do que uma abertura 
comercial. Contudo, quando as condições de financiamento externo e o déficit comercial se 
agravaram, a partir de 1974, deu-se um recuo, reintroduzindo-se controles quantitativos e aumento 
de tarifas seletivas.51  Dadas as especificidades maiores que determinam e permeiam este longo 
movimento de acumulação, ele será subdividido aqui em três momentos. Os dois primeiros 
compreendem o “milagre brasileiro” (1967-1974) e o terceiro, a desaceleração e a crise. 

O primeiro momento é o da recuperação do crescimento, em 1967-1970 – quando o PIB cresce 
à média anual de 9,9% – e no qual foi se concretizando a implantação das reformas promovidas 
entre 1964 e 1966. Entre estas, a tributária possibilitou a retomada do gasto e do investimento 
público; a financeira agilizou a realização da expansão da produção de bens de consumo duráveis e 
de capital; a habitacional e a retomada do investimento público estimularam a expansão da 
construção civil e a de incentivo às exportações (que cresceram à média anual de 18,3%) expandiu 

                                                 
49 As mortes do jornalista V. Herzog em 1975 e do operário M. Fiel Filho em 1976, ambos em prisões do Exército em São 

Paulo, foram o estopim dessas ações de Geisel. As pressões dos EUA já se haviam iniciado antes, com a tentativa de 
proibir ao Brasil o acesso à tecnologia nuclear completa. 

50 Na reforma partidária a ARENA (do governo) foi substituída pelo PDS (Partido Democrático Social) e o MDB pelo 
PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), surgindo outros, como o PT (Partido dos Trabalhadores), 
PCB e PC do B (as agremiações comunistas). O novo sindicalismo nasce na região do ABC paulista, e tinha em Luís 
Inácio Lula da Silva seu principal líder. A criação do PT é fruto dessas lutas e da liderança de Lula. 

51 Cf. Macedo de Holanda (1997). 



tanto as saídas de produtos agrícolas e agroindustriais como de bens de consumo não-duráveis.52  
Embora a taxa de investimento aumentasse modestamente (de 16,2% para 18,9% do PIB), foi 
possível intensificar o crescimento, graças ao maior uso da capacidade ociosa vinda do período 
anterior e à alta expansão das exportações. As importações também cresceram aceleradamente, mas 
a balança comercial era superavitária e o déficit em transações correntes equivalia a menos de 20% 
das exportações. A melhora fiscal e a situação (ainda) branda do setor externo colaboraram para que 
a inflação anual caísse de 38,5% em 1967 para 19,5% em 1970, o que permitiu uma política de 
crédito mais amena, respondendo à expansão da economia, mantidos entretanto o arrocho salarial e 
o controle de preços. 

O momento da aceleração e do auge dá-se entre 1970 e 1974, quando a taxa de investimento (a 
preços correntes) subiu para 23,3% do PIB, que, por sua vez, crescia à média anual de 11,3%. Pelas 
razões já apontadas, a construção civil e, notadamente, os setores de bens de consumo duráveis 
(para os quais também contribuiu o aumento da concentração da renda pessoal) e de capital lideram 
o crescimento do período. A expansão foi viabilizada por uma política de crédito “mais solta” e, 
apesar da política salarial e do barateamento artificial generalizado dos bens de capital, a inflação 
voltava a crescer, atingindo 28,7% em 1974.53  As pequenas valorizações da taxa de câmbio, o 
crescente financiamento externo e os incentivos e liberalidades para a importação de certos bens de 
produção alteraram o sinal de nossas contas externas. As exportações cresceram anualmente em 
30%, mas as importações, cuja taxa entre 1970 e 1973 fora de 35%, aceleraram, crescendo 104% 
em 1974 (80% se excluído o petróleo), subindo o coeficiente de importações de 5,8% em 1967 para 
13,4% em 1974, gerando enormes déficits comercial e de transações correntes, equivalendo, 
respectivamente, a 59% e 90% do total das exportações. 

As exportações puderam crescer graças à diversificação agrícola e aos incentivos aos 
manufaturados cujas vendas passam de 8% do total exportado em 1967 para 24% em 1974. Na 
pauta importadora, se excluirmos o item combustíveis e lubrificantes, os bens intermediários 
gravitaram entre 45% e 50% enquanto os de capital o fizeram entre 35% e 40%, desnudando a 
impossibilidade de se continuar com altas taxas de crescimento sem comprometer a conta de 
mercadorias e serviços. O petróleo, que perfazia 13% das importações em 1967, sobe para 20% em 
1974 com a alta de seu preço internacional, e para 22% em 1975. O rombo na conta financeira do 
balanço de pagamentos resultou na subida do saldo de nossa dívida externa dos 3,4 bilhões de 
dólares em 1967 para os 17,2 em 1974, e o das reservas internacionais de 0,2 para 5,3 bilhões. 

O período 1974-1980, embora de desaceleração e crise, cresceu à média anual de 6,7% do PIB 
e sua análise envolve maior complexidade.54  O programa econômico do governo Geisel (II PND 
1975-1979) com o cognome Brasil Potência foi elaborado num momento de máxima euforia (fins 
de 1973 e início de 1974), em que batíamos recordes históricos no aumento do PIB (14%), da 
indústria de transformação (16,6%) e de construção (20,9%). Não é difícil compreender que o 
sistema pretendia prolongar esse alto desempenho até 1980: a seu ver, isso apagaria de vez a 
imagem recessiva de 1964-1966 – um insucesso militar –, daria maior consistência no apoio 
político da classe média, das elites e da direita ao regime e, ainda, com o elevado crescimento anual 
projetado (10% no PIB, 7% na agropecuária e 12% na indústria), obteria a correção da questão 
social do país. 

As principais metas do governo dirigiram-se para a expansão e a modernização da 

                                                 
52 Sobre essa recuperação, ver Tavares (1998a). Os dados das Contas Nacionais desse período estão em FIBGE (1990, 

v.3). 
53 O governo tentou “esconder” o aumento da inflação, “martelando” o índice de 1973 de cerca de 22% para algo em torno 

de 14%, mas foi desmascarado pelos técnicos do BIRD e pelos economistas de oposição, que confrontaram os dados 
oficiais com os de outras fontes. 

54 O leitor verá em Tavares (1998b) e em Lessa (1998) dois excelentes textos que dão conta dessa complexidade, e dos 
quais tento extrair os pontos que julgo mais relevantes. Ver ainda os textos de Coutinho & Belluzzo; de Tavares & 
Belluzzo; e de Cardoso de Mello & Belluzzo (todos de 1998, v.1). 



agropecuária (notadamente para a de exportação), e a expansão diversificada da indústria de base 
(insumos básicos e bens de capital); aumento das exportações e ampliação da infra-estrutura 
necessária; maior absorção de tecnologia moderna (especialmente em microeletrônica) para 
ampliar nossa inserção externa e aumentar a competitividade da empresa nacional; desconcentração 
industrial, diminuindo a “saturação” de áreas metropolitanas como São Paulo e na implantação de 
grandes investimentos na periferia nacional; reforço ao capital nacional privado; e subordinação do 
capital estrangeiro aos objetivos econômicos fixados. Segundo Lessa, “A prioridade conferida a 
estes setores, além de completar a industrialização pesada, implica a proposta de um novo Padrão 
de Industrialização, ... [em que] os setores de bens de produção, segundo o II PND, passariam a ser 
os setores líderes da expansão industrial da economia brasileira presidindo e dando o sentido de seu 
movimento dinâmico.”55  Ora, como bem mostrou Lessa, isso – caso fosse plenamente viável – 
significaria uma guinada radical no padrão de acumulação, alterando as estruturas de consumo e de 
investimento, subordinando de fato grande parte do investimento privado nacional e estrangeiro às 
metas propostas, bem como o sistema financeiro nacional. Não é difícil perceber a irrealidade 
política do plano, ainda mais se considerarmos a promessa da redemocratização.56  

Algumas metas (como as do álcool de cana e da produção de bens de capital) foram 
aumentadas, ante o agravamento do problema do petróleo e das crescentes importações de 
equipamentos que aumentaram o desequilíbrio da balança comercial. Contudo, as grandes 
dimensões de várias metas, a massa de recursos (internos e externos) envolvida, o reduzido prazo 
para executá-las (em cinco anos), a irrealidade ou a inconveniência de algumas (como a da energia 
nuclear, por exemplo) exigiriam, mesmo em 1974, uma análise mais profunda sobre sua viabilidade. 
Várias dessas metas foram cumpridas, como as da produção agrícola de exportáveis, da energia 
elétrica, soda cáustica, alguns petroquímicos, papel e celulose, cimento e minério de ferro. Outras, 
como a do aço e seus laminados, que se pretendia triplicar, ou a de tratores, que deveria duplicar, e 
a de produtos agropecuários para o mercado interno, ficaram muito aquém do programado. Em fins 
de 1975 já era claro que a economia internacional estava em grave crise (real e financeira) e que a 
alta do preço do petróleo não regrediria (pelo contrário, sofreria novo aumento em 1979), o que 
poderia nos trazer sérias complicações em termos de financiamento externo e de mercados para 
nossas exportações.57  As razões do fracasso para a radical proposta de alteração do padrão de 
acumulação foram várias: 
• a óbvia e pouca subordinação do capital estrangeiro, tendo havido mesmo algumas saídas dele, 

de projetos conjuntos com o capital nacional. Acresça-se a questão do agravamento da crise 
internacional; 

• a crise cambial fez que o governo obrigasse suas empresas a contrair crescentes financiamentos 
externos, muitos condicionados a importações de bens de capital, o que tolhia parte da demanda 
para a acrescida capacidade produtiva da indústria nacional; 

• a política de cortes sobre os orçamentos das empresas estatais reduziu encomendas ao setor 
privado; 

• a política de restrições ao crédito dificultou ainda mais o financiamento ao capital nacional 
privado. Com o agravamento da inflação, o governo restaurou a plena correção monetária (antes 
equivalia a 50% da inflação) em seus financiamentos ao setor privado, agravando ainda mais a 

                                                 
55 Cf. Lessa (1998, p.21). Os grifos são meus. 
56 Algumas tentativas se fizeram, notadamente com a indústria automobilística. O governo, por exemplo, não concordou 

com as propostas de entrada da Nissan, da Peugeot e da Renault. Além disso, teve vários atritos com esse setor que, à 
época, fabricava dezenas de modelos diferentes e não se preocupava com o alto consumo de combustível ou com a 
poluição. Contudo, dada a reversão cíclica, foi obrigado a repor o crédito ao consumo que antes havia restringido. Cf. 
Lessa (1998, p.193-201). 

57 Contudo, assim não deve ter pensado o regime, pois, à época, é justo que se lembre disso, a situação internacional 
expunha a crise dos EUA, da qual muitos deduziram pela queda da hegemonia americana, o que daria maior raio de 
manobra nas negociações do país com europeus e japoneses. Entretanto, essa atitude brasileira acirraria os conflitos 
com os EUA. 



incerteza e o risco da nova capacidade produtiva da indústria de base. 

Entre 1970 e 1974 o valor dos empréstimos e financiamentos externos (em US$ correntes) 
cresceu quase oito vezes, estagnou em 1975-1977 bem como em 1979, e em 1978 e 1980 esteve 
cerca de 70% acima do de 1974. A participação do setor privado no endividamento externo foi 
crescente até 1977, diminuindo tanto pela desaceleração da economia quanto pela elevação dos 
juros internacionais, forçando o Estado a aumentar, mais que proporcionalmente, sua participação 
no endividamento externo.58  Contudo, entre 1973 e 1980 as exportações cresceram à média anual 
de 18% e as importações a 20,5%, ampliando o déficit comercial. Se excluído o efeito do preço do 
petróleo, não resta dúvida de que foram a intensificação da taxa de inversão e a crescente 
subordinação ao capital financeiro externo que expandiram em demasia nossas importações de bens 
de produção, que passam a representar 70% da pauta (além do petróleo, que passa a 25%). Nesse 
mesmo período (1973-1980), o valor da soma de juros e remessa de lucros passa de 0,7 a 7 bilhões 
de dólares; o déficit em transações correntes de 1,7 a 12,8 bilhões; a dívida externa de 12,6 a 53,9 
bilhões e suas amortizações de 1,2 a 5 bilhões; e o investimento direto de 1 para apenas 2 bilhões de 
dólares.59  

Com a desaceleração, cairia a taxa de crescimento do investimento (da média anual de 15,2% 
em 1970-1975 para 4,7% em 1975-1980), a qual, em relação ao PIB, passa de 23,3% em 1975 para 
a média de 22,3 em 1976-1980. Isso contribuiu para o crescente deslocamento de recursos 
financeiros (reais e nominais) à procura de ativos especulativos. O governo, para atrair a entrada de 
capital externo (notadamente de curto prazo), aumentava os juros de sua dívida pública, os quais 
pressionavam fortemente o orçamento público e seu déficit. A expansão desmedida dessa dívida 
possibilitou que o setor privado (bancos e tomadores) passasse a exigir juros cada vez mais altos e 
liquidez diária, tornando-a na prática um meio de pagamento a cada 24 horas, e isso anulava a 
intenção da política monetária em contrair a expansão dos meios de pagamento via controle da base 
monetária e encaixes bancários. 

A inflação, contida em 28% até 1975, sobe para 40,5% em 1976-1978 e para 54% em 1979. Em 
face disso, a política de estabilização retoma em 1975-1976 seus clássicos instrumentos, sem 
contudo atingir o alvo. A persistência da desaceleração da economia em troca da prometida 
estabilidade derrubaria o ministro do Planejamento, Simonsen, substituído em agosto de 1979 por 
Delfim Netto, que não vacilou em anunciar o impossível: estabilização e crescimento acelerado. A 
intenção, além de durar pouco, só em parte obteve sucesso: o PIB cresceu 9,2% em 1980 (contra a 
média de 5,6% entre 1976 e 1979) atiçando ainda mais a fogueira inflacionária que, reforçada pela 
maxidesvalorização cambial de dezembro de 1979 (30%), elevaria os preços em 100% em 1980. A 
introdução da correção monetária e cambial pré-fixada (pela metade do aumento efetivo dos preços) 
também contribuiu para o fracasso da política de estabilização, estimulando a especulação com 
dólar e ativos reais. No fim, tornou-a ainda mais restritiva, com aumentos de impostos, cortes 
maiores do crédito, intensificação do controle de preços, elevação de tarifas públicas e eliminação 
de subsídios.60  

Além dos percalços já citados para a indústria de base, cuja demanda foi afetada, as restrições 
ao crédito do consumidor e a desaceleração da procura de bens de consumo duráveis afetaram-na 

                                                 
58 Esse endividamento privado se dava, principalmente, por meio da Lei nº 4.131 (à qual também tinham acesso as 

empresas estatais e poucas nacionais), que permitia as remessas de juros de forma mais livre do que as dos lucros, 
resultando disso que essa lei, na verdade, representou uma sangria nas contas externas e uma burla ao controle da 
remessa de lucros. Do total ingressado por essa lei, cerca de 20% era realizado entre matriz e filiais. Em 1977 o 
governo, necessitando cada vez mais de divisas, instituiu a Resolução nº 432 do Banco Central, anulando o risco das 
correções cambiais, para manter esses fluxos, “socializando” assim o risco privado. É com a diminuição da 
participação privada nessas tomadas que se dá a “estatização” de fato da dívida, pelo aumento da participação do 
Estado. Ver, a respeito, Cruz (1998) e Coutinho & Belluzzo (1998). 

59 A taxa de juros nominal nos EUA (a Prime) passa de 7,25 em 1975 a 11,75 em 1978, a 15 em 1979, e a 21,5 em 1980, 
impactando fortemente o saldo de nossa dívida. Sobre o processo de endividamento externo, ver Cruz (1984 e 1998). 

60 Sobre a política econômica do período, ver Coutinho & Belluzzo (1998, v.1). 



ainda mais, com outras quedas do investimento.61  Suas lideranças ficaram perplexas, pois tinham 
prazerosamente acedido ao convite do governo para expandir largamente a capacidade produtiva. 
Eis aqui um dos fatos determinantes – talvez o principal – da crescente grita contra o Estado e a 
estatização, como protesto pelo desapontamento e pelos prejuízos privados. 

Vejamos um sumário balanço dos setores produtivos.62  
O setor agropecuário cresceu à média anual de 4% em 1967-1974, e de 5,3% em 1974-1980. 

Como cresceu menos do que os demais setores, sua participação no PIB caiu de 13,7% em 1967 
para 10,2% em 1980. Sua expansão é explicada pelo aumento (2,2% anuais) da área cultivada e em 
parte pelo rendimento físico por hectare, principalmente em culturas de exportação (café, laranja, 
soja e cana), cuja modernização foi estimulada pela política de incentivos às exportações e pelo 
novo crédito rural. A maior expansão da área se deu na fronteira agrícola: no Centro-Oeste, que 
absorveu 47% do aumento total, principalmente para a pecuária (61% do aumento das pastagens) e 
27% do aumento da área de lavouras de arroz, feijão, milho e mandioca; no Norte, que iniciou um 
processo rápido de colonização, absorvendo 12% do aumento total, 16% do de pastagens e 7% do 
de lavouras; e o restante da fronteira nordestina (com destaque para o Maranhão) que absorveu 29% 
do total, 31% do de pastagens e 25% do de lavouras. Nas regiões de agricultura mais desenvolvida 
(São Paulo e Sul) ocorreu substituição de pastagens naturais por plantadas, liberando terras para 
outros cultivos mais lucrativos como soja, trigo, milho e laranja, além de substituir culturas de 
mercado interno por bens exportáveis ou outros mais lucrativos.63  

Os maiores aumentos foram os da soja (cresce mais de vinte vezes), laranja, trigo (cultura 
consorciada com a da soja), tomate, cebola e cana, também estimulada pela produção do álcool 
combustível, cuja produção cresceu cinco vezes. Na produção animal ocorreu grande transformação 
da avicultura (a produção de carne de frango cresce quinze vezes e a de ovos triplica), que induziu 
fortes melhorias na cultura do milho. Os demais produtos para o mercado interno – arroz, feijão, 
batata, banana, mandioca e carnes de boi e de porco – tiveram crescimento menor (em alguns casos, 
negativo) do que o crescimento demográfico total (37%). Nem o leite, que aumentou 65%, se 
aproximou do forte crescimento demográfico urbano (80%). A modernização conservadora 
triplicou o parque de tratores e a área irrigada (embora esta tivesse pequena expressão no total) e 
utilizou 9,5 vezes mais fertilizantes (NPK). Com o desenvolvimento dos exportáveis, o saldo da 
balança comercial do setor subiu de cerca de 1 para 6,8 bilhões de dólares. 

O setor de mineração em 1967-1974 cresceu à elevada média anual de 11,7%, mas desacelera 
em 1974-1980, com a média anual de 5,6%. Embora diminuta, sua participação no PIB cresce de 
0,7% em 1967 para 1% em 1980. O setor desacelerou ante a contração do mercado internacional, 
que afetou nossas exportações minerais, e ao duplo problema do petróleo: 1) a violenta alta de seus 
preços aumentou o uso de outras fontes energéticas como o álcool, a hidroeletricidade e o gás 
natural; 2) o fraco crescimento de sua produção entre 1967-1974 e a quase estagnação da produção 
em 1974-1980, tendo em vista o declínio produtivo das jazidas terrestres e o longo período de 
pesquisa realizada na década de 1970 em nossa plataforma marítima, o que veio possibilitar grande 
aumento da produção na década de 1980. Apesar disso, o crescimento industrial aumentou 
fortemente a demanda interna de vários minérios, compensando, em alguns casos, a queda das 
exportações. Se vista entre os principais produtos do setor no período 1967-1980, a produção de 
petróleo aumentou apenas 28%, já a de manganês e a de gás natural mais que duplicam, a de carvão 
mineral triplica e a de ferro quintuplica. 

                                                 
61 Dada a elevadíssima taxa de crescimento de sua demanda, o estoque de bens de consumo duráveis quadruplicou, entre 

1967 e 1974, obviamente desacelerando seu crescimento a partir daí.  
62 Quando não citados especificamente, os dados para este tópico estão em FIBGE (1990) e em CEPAL (Anuario... vários 

anos). 
63 Um detalhado estudo sobre as repercussões regionalizadas das transformações da agricultura brasileira nas décadas de 

1960 e 1970 é o de Kageyama (1985). Os demais dados estão em FAO (1996). 



A indústria da construção em 1967-1974 foi o setor de maior crescimento (14,1% anuais), 
também desacelerando em 1974-1980 (7,1% anuais), aumentando sua participação no PIB de 5% 
em 1967 para 6,7% em 1980. Comprova essa expansão a produção de cimento, que quadruplica, 
principalmente em virtude da política habitacional (voltada, entretanto, mais para as classes de 
média e alta rendas) e dos grandes investimentos públicos em infra-estrutura no período. 

O setor de serviços cresceu à média anual de 11,4% em 1967-1974 e de 7,4% em 1974-1980, 
caindo sua participação no PIB de 54,3% para 49,2%. De seus principais segmentos, atividades 
financeiras e outros serviços (do qual fazem parte, além de outros, os serviços de profissões liberais 
e o serviço doméstico) cresceram mais, dadas a expansão do sistema financeiro e a urbanização 
acelerada. 

Em 1976-1980 a indústria de transformação cresceu à média anual de 9,8%, e sua participação 
no PIB subiu de 24,4% para 31%. O setor triplicou sua produção, mas seus ramos tiveram 
comportamento distinto: papel, têxtil, vestuário, calçados, alimentos e bebidas duplicaram-na; 
mecânica, material de transporte e material elétrico quintuplicaram-na; os demais (a maioria da 
química e metalurgia) quase quadruplicaram-na. Vejamos sua dinâmica, em seus três momentos 
distintos.64  

Tabela 1 – Indústria de transformação. Médias anuais de crescimento (%) segundo setores de uso 

               Estrutura (%) 

      1967-   1970-   1974-   1967- 
      1970   1974   1980   1980   1970   1975  1980 

 Bens de consumo 

– Não-duráveis     9,8     7,4 4,5 6,6 41,7    38,6  34,5 

– Duráveis     21,7    22,3    9,2    12,4   8,9     11,7   15,2 

Bens 
intermediários     13,7    11,9    8,3    10,6   37,5    34,7  37,5 

Bens de capital     13,6    20,9    7,3   12,8    11,9    15,0  12,8 

Total      12,4    12,5    6,7    9,8    100    100   100 

Fonte: crescimento: 1967: Suzigan (Ed., 1978), p.176; 1975-1980 IBGE (1990). Estrutura: 1970: Suzigan (Ed., 1978), p. 217-20; 1975 e 
1980: estimativas do autor, movendo a de 1970 pelos índices de crescimentos setoriais. 

No primeiro período (1967-1970), os efeitos das reformas (tributária, financeira e habitacional) 
se fizeram sentir. Lideraram a expansão: o setor de bens de consumo duráveis – notadamente o 
automobilístico, estimulado também pelo aumento da concentração da renda –; os de materiais de 
construção, móveis e equipamentos domésticos de consumo, pelos efeitos derivados do 
investimento público e do boom da construção civil; em menor monta, o de bens de consumo não-
duráveis, graças ao aumento do emprego urbano e das exportações de manufaturados. Dada a 
grande capacidade ociosa anterior, a indústria de bens de capital esteve mais restringida a 
investimentos de reposição ou modernização. 

No período 1970-1974, esgotada a capacidade ociosa, o Estado implementou ampla política de 
desenvolvimento industrial, com incentivos generalizados ao capital, não dando a devida atenção 
para questões importantes e urgentes como a da distribuição da renda e a dos baixos padrões de 
consumo básico da população de menor renda. A liderança do crescimento foi dos setores de bens 

                                                 
64 Sobre a dinâmica da acumulação no período, ver o clássico trabalho de Tavares (1998b, cap.3) e o de Cardoso de Mello 

& Belluzzo (1998). Suzigan (1978) apresenta excelente coletânea sobre pesquisa da industrialização do período 1966-
1977, analisando vários aspectos do fenômeno. 



de consumo duráveis e de bens de capital e, secundariamente, dos de bens intermediários, em 
virtude dos efeitos derivados da aceleração da atividade da construção e da própria indústria. O 
setor de bens de consumo não-duráveis teve seu crescimento estimulado pela expansão do emprego 
e, secundariamente, por suas exportações. O fato de que o estoque residencial de bens de consumo 
duráveis tenha quadruplicado entre 1967 e 1974 é um bom indicador desse momento. 

A desaceleração, entretanto, viria no período seguinte (1974-1980), pelas razões já apontadas 
no início deste tópico: problemas financeiros, capacidade de endividamento familiar, finanças 
públicas, inflação e balanço de pagamentos. Ainda assim, as taxas de crescimento setoriais 
(excluído o de bens de consumo não-duráveis) foram altas. Os setores mais afetados foram os de 
bens não-duráveis e de capital; os de bens duráveis ainda encontraram fôlego na elevada expansão 
de elétricos e eletrônicos domésticos, embora a indústria automobilística entrasse em recessão. Os 
bens intermediários cresceram em torno da média industrial e, no momento em questão, tiveram 
crescimento reforçado pela expansão e pela diversificação das exportações industriais. Estas, que 
em 1970 representavam apenas 15% da pauta, saltaram para 37% em 1980, representando cerca de 
20% do crescimento industrial do período 1974-1980, e fazendo que a balança comercial do setor 
passasse de déficits de 0,4 bilhão de dólares em 1970 e de 3,7 bilhões em 1975 para um superávit de 
3,5 bilhões. O coeficiente de exportações industriais que era de 7,4% em 1970 e caíra para 5,8% em 
1975 subiu para 9,6% em 1980.65 A estrutura produtiva industrial (veja tabela) mostra o recuo da 
participação da produção de bens de capital a partir de 1974, e o avanço da de bens de consumo 
duráveis, estimulado pela maior regressividade distributiva que, ao mesmo tempo, sancionou a forte 
redução da participação do segmento de bens não-duráveis. 

Vejamos um sumário balanço de indicadores sociais.66  
Em 1970-1980 o emprego total cresceu à média anual de 3,7% enquanto a população crescia à 

média de 2,5%; as taxas do emprego não-agrícola e da população urbana foram, respectivamente, 
de 6,2% e 4,4% e nessa década a incorporação feminina ao mercado de trabalho urbano se 
intensificou (6,7% anuais). A despeito do intenso aumento do emprego e do enxugamento de parte 
do desemprego oculto, a participação do emprego informal na ocupação não-agrícola passa de 
14,9% para 17,1%.67  Pelos censos do período vê-se que o salário médio real do pessoal ocupado na 
indústria de transformação aumenta 47%, graças ao grande aumento do emprego no período, à 
exigência de maior qualificação, às negociações diretas do novo sindicalismo e à descompressão da 
política salarial. Contudo, há que esclarecer os seguintes pontos: 

i) esse aumento real é o calculado entre as médias censitárias, não revelando portanto as perdas 
reais acumuladas pela deterioração salarial entre os “picos” dos reajustes havidos ao longo do 
período; 

ii) a estrutura ocupacional industrial mudou, expandindo mais que proporcionalmente o 
emprego e o salário médio dos ramos mais complexos (ramos metálicos e químicos), cujo salário 
médio real aumentou 49%; 

iii) nos demais ramos (têxtil, vestuário, alimentos, bebidas, fumo e minerais não-metálicos), que 
também passaram por renovação técnica, o aumento médio foi de 31%. Nos ramos mais complexos, 
estavam ou surgiram os sindicatos mais organizados e combativos, que puderam obter melhores 
resultados e nos mais tradicionais, embora seus sindicatos fossem mais antigos, os setores haviam 
passado por modernização tecnológica, diminuindo os requisitos de mão-de-obra e aumentando os 
salários; 

                                                 
65 Cf. PADI-CEPAL. 
66 Quando não indicados especificamente, os dados para este tópico foram obtidos de CEPAL (Anuario... vários anos) e 

FIBGE (Anuário...vários anos e 1990). 
67 Dados calculados pela OIT-PREALC, apud Tokman (1996). As cifras incluem apenas o emprego doméstico e os 

trabalhadores por conta própria. Se incluídos os demais trabalhadores não-assalariados e assalariados sem carteira 
(exclusive funcionários públicos), o total seria de 40 em 1980. 



iv) por outro lado, a dispersão da estrutura salarial a partir do “milagre” aumentou em termos de 
funções hierárquicas (beneficiando as mais altas), de tamanhos de empresas e entre aqueles dois 
grupos de ramos, cuja relação entre seus salários médios passa de 1,66 em 1970 para 1,9 em 1980;68  

v) o aumento real da produtividade do trabalho (valor adicionado/pessoal ocupado) foi de 94%, 
o dobro do aumento dos salários, fato aliás revelado pela queda da participação da massa de salários 
no valor adicionado industrial, que passa de 23,1% para 17,7% no período. 

A política salarial mostrou-se mais dura na fixação anual do salário mínimo legal, que entre 
maio de 1970 e maio de 1980 teve aumento real de apenas 13,9% enquanto o PIB médio por 
habitante crescia 81%. Contra a opinião daqueles que afirmam a pequena importância do salário 
mínimo na estrutura salarial total, cabe lembrar que, em 1970, do total das pessoas de 10 anos e 
mais que recebem alguma remuneração, 16,1% recebia o máximo de meio salário mínimo, 22% 
entre meio e um e 27,1% entre um e dois salários, somando 65,2%, cifra que diminui para 50,7% 
em 1980. Mesmo com esse aumento ele estava apenas 4,9% acima do de 1940.69  

Dessa forma, com o salário mínimo contido e com as perdas reais dos salários nos “vales” dos 
períodos de reajuste, a estrutura tributária regressiva, os enormes subsídios ao capital e, ainda, com 
o crescimento da fração do excedente apropriado pelos detentores do capital, a distribuição pessoal 
da renda só poderia piorar: os 40% mais pobres da população, que em 1960 receberam 11,6% da 
renda e em 1970 apenas 10%, em 1980 receberiam 9,8%. Dado que a política salarial foi alterada 
em 1979, concedendo aos que recebiam até três salários mínimos o reajuste pleno da inflação mais 
um adicional de 10%, e aos que recebiam mais de dez, um reajuste de apenas 80% da inflação, isso 
pode ter evitado uma piora ainda maior na distribuição da renda ao final da década. 

Por essas razões, entre 1970 e 1979, a porcentagem dos domicílios que se encontravam abaixo 
da linha de pobreza diminuiu um pouco: passaram para o total do país, respectivamente, de 49% 
para 39%, e de 73% para 62% na zona rural e de 35% para 30% na zona urbana; os que estavam 
abaixo da linha de indigência passam de 25% para 17%, na zona rural, de 42% para 35% e na 
urbana de 15% para 10%.70  No mesmo período, a disponibilidade de calorias e proteínas por 
habitante/ano aumentou, respectivamente, em 11% e 4%. 

A mortalidade infantil caía de 90% para 78%, mas o Brasil ostentava a vigésima pior marca 
entre 29 países latino-americanos; a taxa de analfabetismo entre as pessoas de 15 anos ou mais 
também caía de 33,8% para 25,5%, mas entre 29 países latino-americanos estávamos em 21º lugar. 
A expansão da economia reclamou a do sistema educacional em todos os níveis, duplicando as 
taxas de matrículas do segundo e terceiros graus, mas nossas marcas continuavam a ser sofríveis, 
mesmo se comparadas com o restante da América Latina. Acresça-se que é desse período o início 
da crise do ensino público, que estimulou considerável expansão do ensino privado de terceiro grau, 
de qualidade comprovadamente inferior. Ainda, a notável expansão econômica do período se deu 
com total desprezo pela preservação do meio ambiente. Nunca se poluiu e devastou tanto o Brasil 
como nesse período, fosse na floresta, no solo agrícola, nas águas e no ar, ou, em especial, nas 
grandes zonas urbanas. 

                                                 
68 Sobre as mudanças na hierarquia salarial, ver Bacha (1975). 
69 Há que se considerar, entretanto, que as estruturas de consumo familiar se alteraram com o tempo, influenciadas pelo 

avanço da industrialização e pela modernização da agricultura. Por exemplo, entre as décadas de 1960 e 1970 os itens 
“alimentação, habitação e vestuário” diminuem nos gastos totais, podendo isso significar eventual barateamento real de 
preços nesses itens. 

70 Para estes dados, ver CEPAL (1991). 



“Crise da dívida” e década perdida: 1980-1989 

Embora menos intensa, a repressão política continuou, destacando-se várias prisões de líderes 
sindicais e suas condenações por tribunais militares; mesmo quando absolvidos, tais líderes perdiam 
o mandato sindical. O temor de uma vitória da oposição nas eleições de novembro de 1982 acirrou 
o ânimo da direita para o exercício do terror: em 1981 ocorreram várias ameaças e explosões de 
bancas de jornais, o envio de carta-bomba à OAB e, para culminar, houve o caso do show do 
Riocentro, quando dois militares detonaram acidentalmente uma bomba dentro de um automóvel no 
estacionamento, matando um e ferindo gravemente o outro.71  A tentativa de ocultar essa ação e a 
não-punição dos responsáveis foram combatidas pelo ministro Golbery que, vencido, se retira do 
governo em agosto de 1981. Com a desaceleração da economia e o recrudescimento da inflação, o 
quadro político se tornava inquietante para o regime, pois a oposição crescia consideravelmente, 
entre outras, pelas seguintes razões: 

• a “ingratidão” de vários grandes empresários ante a diminuição de novas oportunidades de 
investimentos; a capacidade ociosa em alguns setores; e a crise financeira do Estado, que passa a 
cortar algumas benesses antes dadas ao setor privado; 

• a frustração da classe trabalhadora ante a nova política salarial; a desaceleração do aumento do 
emprego; e o caos urbano causado pelo agravamento dos problemas habitacionais, dos 
transportes coletivos, de saneamento básico, saúde pública e educação; 

• o desespero dos trabalhadores rurais (os bóias-frias) que, com a modernização agrícola, perdiam 
a moradia na propriedade rural sendo impelidos a habitar as cidades em péssimas condições 
ambientais; 

• a frustração da classe média em face do menor ritmo do aumento dos empregos mais 
qualificados; o achatamento dos salários mais altos; a elevação da taxa de juros e a restrição do 
crédito; a expansão do ensino privado e caro, acompanhado da deterioração do ensino público; e 
o debilitamento da pequena e da média empresa. 

Em face das razões expostas, a oposição também foi ampliada pela Igreja e pela imprensa, 
diante do temor à censura. Os conflitos do governo com os EUA aumentaram em razão do atraso no 
serviço da dívida externa; da tentativa do Brasil de constituir um bloco latino-americano dos 
principais países devedores para pressionar o BIRD e o FMI a um melhor equacionamento da dívida 
externa; da reserva de mercado para vários setores industriais; de nossas crescentes exportações 
(“desleais”, com práticas de dumping) de bens industriais para os EUA; e de nossas crescentes 
vendas externas de armas. Os óbices da legislação autoritária não impediram que a oposição 
obtivesse 59% dos votos nas eleições de novembro de 1982, não chegando, contudo, a conquistar 
maioria no Congresso e no Colégio Eleitoral (onde, entretanto, passou a ter 330 dos 686 votos). O 
governo perdia sua maioria de dois terços não podendo mais emendar a Constituição como vinha 
fazendo. 

A campanha contagiante pela redemocratização e pelas eleições diretas para presidente 
ocultava problemas cruciais da oposição: os moderados concordavam com a reposição (ou mesmo 
ampliação) de direitos sociais atingidos pelo regime, desde que não colidissem com os interesses 
dominantes, como por exemplo no caso da reforma agrária. O movimento sindical, embora 
moderno, combativo e organizado, limitava-se mais a reivindicações salariais, não se dando conta 

                                                 
71 Dentro do recinto onde haveria o espetáculo, foi encontrada e desativada outra bomba, ficando provada a intenção de 

provocar um grande pânico e, certamente, várias mortes. Para estas notas introdutórias sobre o movimento político do 
período, uso largamente o texto de Cardoso de Mello (1988). Também consultei Skidmore (1991) e minhas próprias 
anotações sobre matérias divulgadas em órgãos de imprensa. 



de que a discussão e o combate à política econômica vigente deveriam estar à frente de suas 
bandeiras, pois era esta a causadora dos problemas do emprego, do salário e da deterioração social. 
Os autênticos, embora avançassem suas posições críticas e reivindicativas, não se davam conta de 
que não tinham um projeto nacional de desenvolvimento, e que sem um corajoso e necessário 
enfrentamento à questão da dívida externa era impossível o uso soberano da política econômica. 

Entre as candidaturas oficiais, Maluf (ex-governador de São Paulo), usando seus conhecidos 
métodos autoritários, ganharia o diretório nacional do PDS e, posteriormente, sua indicação à 
presidência causaria debandada dos membros moderados do partido, tementes por sua vitória e pela 
imprevisibilidade do que seria seu governo. Temiam também a possibilidade de que o General 
Figueiredo pudesse indicar um candidato militar duro.72  Vendo as divisões causadas por Maluf, o 
presidente Figueiredo ainda tentou negociar com a oposição a prorrogação de seu mandato por dois 
anos em troca das eleições diretas para 1986, proposta rechaçada. 

A adesão à oposição cresceu com o ingresso, no PMDB, de membros do Partido Popular, que 
fora formado por dissidentes moderados conservadores dos extintos partidos ARENA e MDB, tendo 
à frente Tancredo Neves, que conquista o diretório nacional do partido. Assim, a frente pelas 
eleições diretas cresceu, fazendo enormes comícios por todo o Brasil. A campanha pelas diretas 
culminaria com a apresentação, pela oposição, de emenda constitucional votada em abril de 1984 e 
derrotada. Para concorrer ao pleito não restava outro caminho que não o do Colégio Eleitoral. 
Tancredo Neves, de Minas Gerais, seria indicado em agosto de 1984 para candidato do PMDB, em 
processo político decididamente apoiado pelo senador Fernando Henrique Cardoso e pelo 
governador André Franco Montoro, ambos de São Paulo, preterindo assim a maior liderança 
autêntica que era o Deputado Ulisses Guimarães, do mesmo Estado. 

Ao mesmo tempo em que Tancredo acenava para as bases oposicionistas com discursos críticos 
e promovia a feitura de planos de desenvolvimento, envolvendo economistas da oposição, ele 
negociava, de fato, o apoio de revolucionários moderados e de outros conservadores. Pregava, ao 
outro lado, uma reconciliação (conservadora) nacional, obtendo apoio de grandes empresários, dos 
principais meios de comunicação, de segmentos militares, do ex-presidente Geisel e de antigos 
moderados do PDS, agora em novo partido, o PFL. Disso nasceu a Aliança Democrática entre o 
PMDB e o PFL, constituindo as bases para a conciliação conservadora, com a montagem da chapa 
Tancredo-Sarney, este vindo da liderança da rebeldia do PDS. Os pilares dessa maquinação 
levariam algum tempo para vir completamente à tona:73  

• a negociação com os revolucionários moderados consistia basicamente na manutenção da tutela 
das Forças Armadas, impedindo o “revanchismo”; na manutenção da política de comunicação de 
massas; na manutenção de parte do “entulho autoritário” como as leis de Imprensa, de Greve e da 
Segurança Nacional; 

• na área da economia, a manutenção da política econômica ortodoxa e do acordo com o FMI. 

Em 15 de janeiro de 1985 Tancredo vence Maluf no Colégio Eleitoral (480 votos contra 180), 
mas em 14 de março era hospitalizado com problema intestinal grave, o que impediria sua posse. 
Tancredo morre em 21 de abril. Sarney assume em 15 de março, como “presidente em exercício” e 
o Ministério, formado por Tancredo, mostrava sua ambigüidade, dividido entre opositores 
autênticos e notórios conservadores. O ministro da Fazenda Francisco Dorneles não só confirmou a 
política conservadora, como introduziu uma “inovação” em termos de política de estabilização, 
caindo após 5 meses. Por outro lado, a oposição tentou implementar a reforma agrária, mas seu 
ministro caiu 7 meses após a posse. 

O mandato de Sarney seria reduzido para 5 anos (por acordo), e embora tenha implantado três 
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programas de estabilização, todos fracassados, conviveu em três momentos com a hiperinflação, e 
em apenas dois (1985-1986) com alto crescimento. O sucesso temporário de sua política 
econômica, o Plano Cruzado, de março a novembro de 1986, foi decisivo para a ampla vitória do 
PMDB nas eleições de novembro, mas seu subseqüente fracasso foi um divisor de águas entre 
planos heterodoxos e ortodoxos de combate à inflação. Em 1988 se fez a reforma da Constituição 
que, além de remover parte do “entulho autoritário”, alterou a estrutura tributária e a repartição da 
arrecadação federal, beneficiando os estados e municípios em detrimento do governo federal, e 
ampliou os direitos sociais da nação. Contudo, 1988 e 1989, além de anos hiperinflacionários e de 
medíocre crescimento, também são anos de retorno à ortodoxia com os ventos do neoliberalismo 
batendo mais forte no Brasil; é quando se fazem modestos ensaios reformistas de abertura 
comercial, privatização, maior inserção financeira internacional e de redução do Estado. 

Linhas gerais da política econômica74  

A “heterodoxia” do ministro Delfim Netto, iniciada ao final de 1979, durou até 1980, pois as 
prévias correções cambial (40%) e monetária (45%) sensivelmente abaixo da inflação prevista, 
além de realimentarem a alta dos preços atiçaram, no segundo semestre, a especulação contra a 
moeda, resultando ao final do ano numa alta de 100%. Em 1981 voltava a ortodoxia, com seus 
clássicos instrumentos: elevação da taxa de juros, cortes no gasto público, subsídios às exportações 
e ampliação das restrições às importações (aumento de tarifas, sobretaxas, proibições e maiores 
controles burocráticos, e maior seletividade). O déficit das contas externas, dada a crise 
internacional, agravou-se em 1982, e o governo fingiu resistir até a semana da eleição (15 de 
novembro), após o que bateu às portas do FMI. Ante o agravamento da crise internacional com as 
exportações quase estagnadas e com preços cadentes, a política de estabilização aprofundou a 
recessão, com o PIB caindo 6,3% em 1981-1983. Os ventos melhoraram em 1984-1985, pelas 
seguintes razões: 

• com mudança no âmbito legal, a política salarial foi atenuada, abriu brechas para negociações e 
reativou o consumo; 

• a indexação generalizada da economia permitiu que as famílias de rendas média e alta 
mantivessem suas rendas reais ou mesmo – dependendo das taxas de juros – conseguissem 
aumentá-las, reconcentrando a renda e ativando um consumo que se diferenciaria durante a 
década; 

• a recessão e o retorno de incentivos às exportações permitiram que as exportações de 
industrializados crescessem 34% enquanto as dos demais produtos também se beneficiassem da 
melhoria passageira dos preços externos. No total, as exportações cresceram 23% em relação a 
1980-1983; 

• o sucesso das pesquisas da Petrobrás na plataforma continental resultou em expansão de 40% na 
produção de petróleo e de 20% na de gás; 

• as safras agrícolas tiveram alto crescimento, tanto por melhores condições climáticas quanto por 
melhoria de preços externos e de retomada do consumo interno. A política do álcool de cana-de-
açúcar triplicou sua produção de 3 para 9 bilhões de litros, estimulando vários setores da 
economia; 

• a combinação desses fatores resultou em alto crescimento da indústria de transformação, que 
anula a queda acumulada em 1980-1983. 

Contudo, a despeito da melhoria da conta corrente do balanço de pagamentos, a questão da 
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dívida externa se mantinha, por causa de sua “rolagem”: como ela havia sido “estatizada”, o 
governo era obrigado a emitir títulos da dívida pública interna para adquirir as divisas (tanto para a 
rolagem quanto pelos enormes saldos comerciais), o que não só anulava os efeitos das políticas 
monetárias restritivas como atiçava a especulação e os custos financeiros. Por outro lado, a 
indexação generalizada da economia impedia qualquer sucesso maior da política de estabilização. 
As empresas privadas (principalmente as grandes) não só se livraram de boa parte de suas dívidas 
em divisas – repassando-as ao Estado –, como também se tornaram líquidas, passando a ter no 
mercado financeiro lucros que em muitos anos foram maiores que os operacionais. As empresas 
estatais, ao contrário – e mesmo as lucrativas como a Petrobrás ou a Vale do Rio Doce –, foram 
obrigadas pelo governo a tomar grandes empréstimos no exterior, o que, juntamente com a política 
de contenção de seus preços, deteriorou suas estruturas patrimoniais e financeiras. 

A inflação de 100% em 1980-1983 salta para 193% em 1984, acelerando suas médias de janeiro 
a março de 1985. Com a inauguração da Nova República, o governo não teria como evitar, 
politicamente, a atenuação das regras salariais, permitindo-lhes aumentos reais que também 
poderiam reforçar a inflação. A nova ortodoxia, além de tentar manter os mesmos instrumentos para 
a estabilização, alterou o índice para a correção cambial e monetária: este seria, a cada mês, a média 
geométrica dos 3 meses ante-riores. Dadas as expectativas e o congelamento dos preços públicos, o 
resultado foi que entre abril e julho a inflação cresceu menos que a correção, dando bons lucros a 
aplicadores e exportadores; contudo, aquela diferença se inverteria a partir de julho, colocando o 
“feitiço contra o feiticeiro”, fazendo retornar a especulação e as pressões para elevação dos preços, 
dos juros e do câmbio. A equipe econômica caía em agosto e seria substituída por outra, encabeçada 
pelo ministro Funaro, que apesar de ser de linha heterodoxa  compunha-se de economistas de 
diferentes posturas políticas e teóricas. No cômputo anual a inflação atingiu 228%, acelerando-se no 
segundo semestre e, com isso, anunciando alta ainda maior para 1986. 

Entre setembro e janeiro a nova equipe preparou o novo programa, o Plano Cruzado, e para 
isso tomou várias providências: liquidou três bancos insolventes, de porte médio; criou novo índice 
de preços (IPCA) para a correção de salários, câmbio e correção monetária, eliminando alguns 
defeitos do principal “indicador” até então usado (IGP); instituiu medidas tributárias para: 1) 
encurtar prazos e antecipar recolhimentos de alguns tributos; 2) cobrança diferenciada sobre os 
lucros de grandes empresas; 3) correção mensal do valor de tributos e controles mais rígidos sobre 
gasto público; 4) programas sociais de alimentação e saúde (descentralizada); 5) renegociação 
provisória e parcial da dívida externa; 6) controle de preços e redução dos prazos ao crédito para o 
consumo. Provavelmente, a duplicação da taxa mensal de inflação entre dezembro e fevereiro 
induziu a equipe a antecipar a implantação do plano, em 28 de fevereiro de 1986.75  

Suas bases fundamentais foram: substituição da moeda cruzeiro (Cr$) pelo cruzado (Cz$) 
dividindo-a por 1.000; fixação dos salários pela média real dos últimos 6 meses, estabelecendo duas 
correções obrigatórias: 1) de 60% da inflação que ocorresse até a data-base da negociação; e 2) uma 
plena, sempre que a inflação acumulasse 20% concedendo, além disso, abono de 8% para os 
salários em geral e 15% para o mínimo; desindexação geral, salvo para as cadernetas de poupança 
e pecúlios acumulados nos fundos dos trabalhadores (FGTS e PIS-PASEP); instituição do seguro-
desemprego; congelamento de preços, aluguéis e câmbio; imposição da tablita (tábua de descontos 
dos saldos de dívidas a vencer) a dívidas privadas e a contratos públicos, salvo para dívidas fiscais; 
equivalência salarial para as prestações do Sistema Federal de Habitação. O ministro tinha ainda em 
mente centralizar os recursos e o comando das empresas estatais, com a constituição de uma 
holding, para o que, entretanto, não conseguiu respaldo político. 

Como apontou Teixeira (1994), o plano incorreu em erro grave, que era o de pensar que a 
questão crucial era a da inércia, resultante do reajustamento dos preços pela inflação passada, e de 
não poder enfrentar corretamente os desequilíbrios externos, principalmente o da dívida e de seu 
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serviço, e alguns internos, como o do financiamento público e o do poder de mercado das grandes 
empresas. Pouco mais de 3 meses depois de implantado o Plano Cruzado, começaram a se 
manifestar problemas de abastecimento de muitos produtos, sobre os quais passaram a incidir ágios 
que acabaram também por incentivar acréscimos de preços de serviços. É possível que parte desses 
aumentos efetivos de preços não tenha se manifestado (pelo menos até novembro) nos índices 
oficiais que, entre março e julho, apresentavam taxas mensais inferiores a 1% ou um pouco acima 
disto entre agosto e novembro e atingindo 7,5% em dezembro. As causas foram várias: o 
congelamento se deteve por muito tempo, acumulando tensões na estrutura de preços relativos; as 
safras agrícolas, estimadas com expansão, foram menores, por diversos motivos entre os quais 
secas, encarecimento de insumos e desvio clandestino de produtos para obter ágios e com o PIB 
agropecuário caindo 8%. O movimento do comércio exterior entre 1985 e 1986 parece esclarecer 
isso: enquanto o PIB cresceu 7,5% (e o da indústria de transformação 11,3%) as importações 
cresceram 6%. Mas se delas retirarmos o valor equivalente à forte queda do valor importado com 
petróleo (pouco mais de US$ 2 bilhões), o aumento seria de 37% comparadas com as de 1980. 
Enquanto em 1985 a balança comercial do setor agropecuário teve um superávit de US$ 8,1 bilhões 
esse saldo caiu para US$ 5,2 bilhões em 1986. Por outro lado, as exportações totais caíram 13% em 
razão do aumento da demanda interna (de todos os bens) e da queda da safra agrícola (e dos preços 
de vários exportáveis), em que as perdas maiores foram as do café (45%), soja (27%) e algodão 
(19%). A inflação acumulada até outubro gerou valorização cambial entre 5% e 8%, reclamada 
pelos exportadores, mas em outubro o governo reajustou-a em apenas 1,8%. 

Em julho, embora a economia já apresentasse evidentes problemas com ágio, abastecimento e 
alta de preços, o governo lançou uma reforma financeira e um plano de metas. A primeira consistia 
basicamente em medidas para alongar os prazos de títulos do mercado financeiro e da dívida 
pública, bem como para diminuir seu custo de rolagem. Criava novos papéis privados (como as 
Letras Hipotecárias e as cadernetas de poupança com juros flutuantes) e públicos (como as Letras 
do Banco Central – LBC – de baixo deságio e as Letras do Tesouro Nacional com juros flutuantes, 
substituindo antigos papéis como as ORTN e LTN). A reforma criou ainda o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento (FND), cujos recursos seriam compostos de ações de empresas estatais e de parte 
do patrimônio de seus fundos de previdência e, ainda, do empréstimo compulsório lançado sobre as 
compras de novos veículos, consumo de combustíveis e viagens ao exterior. 

Com os recursos do FND (10%) e do orçamento (90%), foi formulado um plano de metas para 
os setores da infra-estrutura (transporte, energia e telecomunicações), mineração e metalurgia de 
não-ferrosos (Projeto Carajás), indústria (siderurgia, alta tecnologia, bens de consumo essenciais), 
agropecuária (alimentos, estocagem, irrigação e reforma agrária) e um amplo programa social de 
aumento do emprego, e de metas específicas de habitação, saneamento, saúde, educação e 
desenvolvimento regional. Contudo, o plano e as reformas tiveram sucesso limitado, tanto em razão 
da demora de sua implantação (caso do empréstimo compulsório) como dos mecanismos de 
“defesa” do mercado financeiro, fugindo à orientação do longo prazo e indo cada vez mais para o 
do curto prazo e da especulação. Para isso, o mercado já desenvolvia, desde o início de 1986, na 
Bolsa Mercantil e de Futuros, seus mercados futuros de hedge.76  

Com o agravamento da inflação, em novembro de 1986, é lançado o Cruzado II, constituído de 
dezenas de medidas e 34 decretos que, resumidamente, dispunham sobre: 

• reorganização de vários órgãos públicos, com extinção, fusão, transferência interministerial e 
descentralização para governos estaduais e municipais; 

• alteração da desindexação financeira, a partir de dezembro de 1986, com base em autorização do 
Conselho Monetário Nacional e variação das LBC e expurgo de alguns itens no cálculo do Índice 
de Preços ao Consumidor (faixa até cinco salários mínimos); 
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• liberalização dos contratos de aluguéis e alteração da política salarial, limitando os reajustes a 
60% da inflação acumulada ou, no máximo, reajuste de 20%; 

• anistia fiscal (via redução do imposto de renda) para ativos anteriormente não declarados; 
• ampliação de incentivos fiscais para aplicações de maior prazo em cadernetas de poupança, 

previdência privada, mercado de capitais, aumento de exportações e pequenas e médias 
empresas; 

• substituição do empréstimo compulsório sobre veículos por aumento do imposto sobre produtos 
industrializados do setor, e aumento do imposto sobre operações financeiras, sobre importações. 

O recrudescimento da inflação e o agravamento das contas externas (o déficit em transações 
correntes passa de 0,2 bilhão de dólares em 1985 para 5,3 bilhões em 1986) ampliavam o leque de 
medidas que, a rigor, deveriam ser formuladas e instituídas com o tempo e as condições políticas 
necessárias à sua plena discussão. As eleições, no entanto, parecem ter contribuído para o 
encurtamento do tempo. A perda de confiança no plano antecipou a deterioração do apoio político 
do ministro Funaro. Em fevereiro de 1987, diante do quadro crítico das contas externas, o país 
anunciava sua moratória sobre o serviço da dívida externa. Em abril assumiu um novo ministro, 
Bresser Pereira, que logo anunciou novo programa, o Plano de Consistência Macroeconômica, que 
foi implantado em junho. 

Suas linhas básicas se afastavam do plano anterior, reaproximando-se um pouco da ortodoxia e 
da recessão: a criação de novo indexador – URP (Unidade Referencial de Preços) – calculado pela 
média trimestral dos preços, a partir do congelamento; correção salarial pela URP, eliminando o 
“gatilho” de 20% e “confiscando” grande parte da inflação de junho, com promessa de devolução 
após o fim do congelamento, em seis parcelas. Caso a inflação voltasse a subir (como de fato 
ocorreu), haveria inevitável perda de salários reais e congelamento de preços de bens e serviços por 
90 dias. Após isso os preços entrariam em processo de: 1) “flexibilização”; 2) aumentos mensais 
nominais do câmbio inferiores à inflação o que causaria uma valorização de 10% em 1987, 
acumulando um total de 15% em relação ao de 1985; 3) tablita redutora de saldos devedores; 4) 
juros reais elevados e várias medidas fiscais dirigidas à contenção do déficit público. O programa 
retornou ainda ao FMI e, embora mantendo a moratória, propôs aos banqueiros internacionais 
renegociar a dívida externa, com reescalonamento de seus pagamentos e securitização de parte do 
débito, com desconto. A recusa da proposta, entretanto, foi ostensiva, principalmente pelos EUA, 
que exigiam o fim da moratória. 

A inflação, que no primeiro trimestre passara dos 15% mensais para 25% no segundo, caiu para 
a média de 7,5% no terceiro. Contudo, as remarcações prévias de preços pressionaram fortemente 
os custos e margens de lucro, dando curto fôlego ao congelamento. Por outro lado, a desaceleração 
da economia (o PIB crescera apenas 3,5%), a aceleração inflacionária pós-congelamento, a não-
correção das tabelas de recolhimento tributário na fonte pagadora e a dimuição dos lucros e dos 
empréstimos financeiros tributáveis causaram queda real na arrecadação fiscal, ampliando o déficit 
e, via dívida pública e juros altos, realimentando ainda mais a espiral de preços, que em novembro e 
dezembro voltam a subir à média mensal de 15%. 

Em janeiro de 1988, o novo ministro da Economia, Maílson da Nóbrega, afirmava que sua 
política seria do tipo “feijão com arroz”, sem sofisticação, portanto. Na verdade, endureceu o ajuste, 
encurtando prazos de recolhimento de impostos e aumentando algumas alíquotas, reindexando a 
economia e aprofundando a recessão, com o PIB total estagnando e a indústria reduzindo sua 
produção em 3,4%. Assim, as importações caem e as exportações, beneficiadas por forte elevação 
dos preços externos, sobem 29%, a despeito do câmbio, que ao final do ano acumulava valorização 
de 29% em relação a 1985, revertendo o balanço em conta corrente, que teve saldo de US$ 4,9 
bilhões. Suspendeu a moratória e capitulou diante dos credores, aceitando uma renegociação com 
pequeno desconto, reduzido financiamento adicional e prazo curto de reescalonamento para 50% da 
dívida externa. Por outro lado, a política de conversão de dívida externa atingiu US$ 6,2 bilhões, 



que junto com melhorias do balanço de pagamento possibilitou uma redução de US$ 7,5 bilhões no 
estoque da dívida.77  A grande elevação dos juros reais e a queda da arrecadação federal ampliaram 
sobremodo a dívida pública interna, e a inflação mensal foi se acelerando, atingindo 20% em junho 
e 30% em dezembro, acumulando 990% no ano, anunciando uma hiperinflação. 

Em janeiro de 1989 implantava novo programa, o Plano Verão, cujas bases foram a 
substituição do cruzado pelo cruzado novo (dividido por 1.000); ampla desindexação da economia; 
tablita para descontar saldos devedores; forte elevação dos juros reais; aumento dos preços públicos 
e corte do gasto; política monetária e de crédito constrangidas; congelamento por tempo 
indeterminado de todos os preços de bens e serviços; idem dos salários, fixados pelo salário médio 
real de 1988 e proibida a reposição de perdas anteriores; expurgo de parte da inflação de janeiro de 
1989 no cálculo do índice de preços. Contudo, a inflação diminuiu de 35% em janeiro para 16% em 
fevereiro e 7% em março e abril, reacelerando a partir de maio e liquidando o congelamento, 
atingindo 50% no último bimestre. Em junho nova lei salarial só permitia reajuste de 95% para 
quem ganhasse mais de três e menos de vinte salários mínimos e livre negociação para níveis 
superiores, e foi reintroduzida a correção dos tributos e dos títulos públicos. A ortodoxia praticou 
mais algumas mágicas, como a de alterar o dia do pagamento de salários do governo, do fim do mês 
para o quinto dia do mês seguinte, além de postergar para o ano seguinte uma série de pagamentos. 
Ainda assim não conseguiu evitar que o déficit operacional do setor público subisse de 4,8% para 
6,9%. 

As reformas do período 

A Constituição de 1988 completou a remoção de grande parte do entulho do autoritarismo, 
fortaleceu as bases democráticas, ampliando ou explicitando melhor os direitos sociais 
(principalmente nas áreas de saúde, seguridade social e educação). Explicitou de forma mais ampla 
questões como a do papel do Estado na economia, definiu as empresas como brasileiras ou 
brasileiras de capital nacional, dando algumas prerrogativas a estas e limitando aquelas em alguns 
aspectos. Na questão tributária promoveu simplificações, eliminou e criou alguns tributos e 
aumentou de 33% para 44% a participação dos estados, Distrito Federal e municípios na 
arrecadação dos impostos sobre a renda e produtos industrializados. 

As demais reformas de maior relevância foram:78  

• as do sistema financeiro, que já vinham sendo introduzidas na década anterior (reformulação das 
Sociedades Anônimas, criação da Comissão de Valores Mobiliários, regulamentação dos Fundos 
de Pensão abertos e fechados), consistiram principalmente na melhoria das regulamentações e em 
instituir inovações (processos, entidades, papéis), como a de criação de Clubes de Investimento, 
operações de Mercados Futuros, Bancos Múltiplos e do Mercado Interbancário; 

• as normas sobre a movimentação do capital internacional ampliaram as possibilidades de 
aplicações em carteira (Resolução nº 1289/87, anexos I, II e III), em Companhias de Investimento 
e Fundos de Investimento (abertos e fechados) de renda fixa e permitiram a conversão de títulos 
de dívida externa em investimentos no Brasil (Resolução nº 1460/88). Além disso, foi criado o 
mercado de câmbio flutuante, passo importante para a liberalização cambial, e foi regulamentado 
o acesso de empresas brasileiras ao mercado internacional via ADR (títulos emitidos por 
instituições internacionais, lastrados em ações de empresas brasileiras); 
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operação envolvendo intermediário no exterior, que adquire os títulos com deságio que divide com o devedor, que 
salda seu débito com desconto. Cf. Carneiro & Buainain (1989), texto que também utilizo neste tópico. 

78 Para estas reformas usei finanças e capital estrangeiro: Aparecida de Souza (1998); comercial: Suzigan & Villela 
(1997); tributária: Piscitelli (1988); privatizações: Prado (1994). 



• a abertura comercial consistiu em novas normas disciplinando a criação de ZPEs (Zonas 
Especiais de Processamento), na equivocada idéia de que poderíamos criar vigorosas plataformas 
de exportação; na redução e eliminação de algumas sobretaxas que oneravam o comércio 
exterior; e na diminuição da tarifa média de 51% para 35% e de sua amplitude, que passa de 0%-
105% para 0%-85%. Contudo, a não-eliminação de barreiras não tarifárias atenuou os efeitos 
negativos daquela redução; 

• a privatização restringiu-se a 39 empresas que, em sua maioria, haviam sido estatizadas por 
problemas de insolvência financeira (a conhecida e costumeira operação hospital), e ações de 
outras, que também estavam na carteira do BNDES, sendo mais apropriado chamar esta operação 
de reprivatização. O total apurado entre 1980 e 1989 com a venda (ou leilão) desses ativos 
somou 736 milhões de dólares, dos quais 75% se referem às alienações do BNDES e 25% de 
outros órgãos federais. Prado adverte que o BNDES recuperou apenas cerca de 90% dos aportes 
de capital que havia feito a elas e, ainda, mais da metade do valor apurado teve que ser 
financiado pelo próprio banco. 

Movimento geral da economia e indicadores sociais 

O PIB cresceu à média anual de 2,2%, caindo em termos per capita. Só teve aumento 
expressivo em 1983-1986, com a média anual de 6,9% e seu pior período foi o de 1980-1983, com a 
de –2,2%. Entre as principais variáveis da demanda final, o consumo cresceu bem abaixo da média 
e o investimento se reduziu em 14%; o efeito dinâmico do aumento das exportações e da queda das 
importações respondeu por mais de 40% do aumento do PIB. A relação investimento/PIB, a preços 
constantes de 1980, caiu de 23,6% em 1980 para 16,7% em 1989, e a participação dos bens de 
capital no total investido caiu de 34,4% para 27,5%. 

As exportações aumentaram 71% (96% no quantum) apesar das fortes quedas dos preços 
externos e do câmbio. Este, embora sofresse correções freqüentes, não acompanhou a inflação, 
valorizando-se 26% entre 1986 e 1989 (37% em 1985-1989). A política de exportações de 
manufaturados teve como principais estímulos os incentivos (subsídios fiscais e financeiros e 
devolução de impostos) que, embora se reduzissem ao final da década passada (representavam cerca 
de dois terços do valor FOB) ainda se mantiveram, durante a de 1980, em torno de 55%.79  A 
recessão da economia e a desvalorização internacional do dólar foram também estímulos adicionais. 
Os produtos manufaturados, que representavam 43,4% da pauta em 1980, passam a 54,1% em 
1989, com material de transporte e bens de capital atingindo 41% desse montante. 

As importações caíram 24%, em razão da drástica redução das compras de petróleo e da queda 
de seus preços, muito embora, se delas excluíssemos o petróleo, o saldo restante permaneceria 
constante no período. Porém, se examinarmos o período 1987-1989, o total (excetuando o petróleo) 
aumenta 24% ante vários fatores: valorização cambial, início da abertura comercial, fracas safras 
agrícolas em 1988 e 1989 que duplicam as importações de alimentos e forte aumento de 
importações de outros bens de consumo, resultando num aumento de 73% para as entradas de bens 
de consumo. Visto o período 1980-1989, e se excluirmos o petróleo, a participação dos bens de 
consumo passa de 10% para 19%, caindo a dos demais bens intermediários (de 56% para 46% e 
mantendo-se a de bens de capital em torno de 35%). 

Embora tenhamos gerado um saldo comercial acumulado no período, de 97 bilhões de dólares, 
os juros consumiram 87 bilhões, as remessas de lucros superaram os investimentos diretos em 2 
bilhões, nossas reservas diminuíram em 3 bilhões, a dívida externa aumentou em 51 bilhões e nosso 
saldo devedor passou de 64 para 115 bilhões! As contas públicas foram seriamente afetadas pelos 
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desequilíbrios externo e interno: a corrosão inflacionária e o medíocre crescimento reduziram a 
carga tributária total de 24,7% em 1980 para 21,9% em 1989, efeito ampliado pelo mecanismo da 
simbiose entre a dívida externa e a interna, fazendo que a dívida pública interna federal saltasse de 
pouco mais de 6% do PIB em 1980 para cerca de 12% em 1989.  

Vejamos o comportamento dos setores produtivos. 
O setor agropecuário cresceu à média anual de 3,2% com desempenhos anuais muito 

irregulares diante da ocorrência de fortes desequilíbrios climáticos (geadas, enchentes e secas) que 
afetaram seriamente as safras de 1982-1983 e 1986, e também às várias mudanças da política 
agrícola e dos períodos de retomada da inflação.80  Assim, a retirada de subsídios e corte de crédito 
em alguns anos foi parcialmente substituída por elevações reais de seus preços, via política de 
preços mínimos ou melhoria de preços externos. Esta situação foi amenizada em 1986-1988, mas o 
agravamento da inflação e o novo corte dos subsídios em 1989 afetaram de novo a agricultura, 
principalmente para muitos produtos voltados para o mercado interno. Dessa forma o setor teve 
elevadas taxas de crescimento em 1981, 1985 e 1987, e fortes quedas em 1982, 1983 e 1986. 

Entre as médias 1979-1980 e 1988-1989, os produtos que mais aumentaram sua produção 
foram, dos exportáveis, laranja, soja e algodão com taxas acumuladas respectivas de 47%, 39% e 
25%, e o café sofrendo pequena queda; dos produtos para o mercado interno, o trigo duplicou, a 
cana-de-açúcar aumentou 68% em decorrência da expansão da produção de álcool de cana (250%), 
a carne de aves aumentou 61%, batata e cebola cresceram apenas 15% e os demais aumentaram 
(entre 22% e 30%) pouco acima do crescimento demográfico (20%). Embora a modernização 
técnica tenha continuado, ela ocorreu com menos ímpeto do que na década anterior, incorporando 
menos tratores, usando menos fertilizantes e expandindo sua área em direção aos estados de Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, à Amazônia e ao Nordeste. Ressalte-se que nas áreas agrícolas mais 
capitalistas e modernas houve muita substituição de pastagens naturais por plantadas e de culturas 
menos rentáveis por outras, como no caso da cana-de-açúcar, trigo e soja. Pelas razões já citadas, as 
importações setoriais que em 1980 (e em 1986) foram de 2,5 bilhões de dólares haviam se reduzido 
a cerca de 1,5 bilhão e retomam o patamar de 2,2 bilhões em 1989; as exportações que em 1980 
foram de 9,3 bilhões se contraem no período 1985-1988, atingindo 9,5 bilhões em 1989; com isso, o 
superávit comercial do setor cresce, de 6,8 para 7,3 bilhões de dólares. 

A indústria extrativa mineral foi o setor que mais cresceu (média anual de 7,3%), e, de seus 
principais produtos, carvão e minério de ferro foram os que tiveram o menor crescimento 
acumulado (14%), o primeiro, ante a crescentes importações e o segundo, pelas condições vigentes 
no mercado internacional. Contudo, graças ao grande esforço de pesquisa realizada na década 
passada pela Petrobrás, a produção de petróleo triplica e a de gás natural sobe 177%. O esforço de 
pesquisa a outros recursos minerais também obteve bons resultados, notadamente com a extração de 
bauxita, que dobra, e cujas exportações de alumínio passam de 12.000 t para 533.000 t, de estanho, 
que cresce sete vezes e a de zinco que aumenta 52%. Por sua vez, a expansão do garimpo na 
Amazônia quadruplicou a produção de ouro que, em 1989, atingia 54,5 toneladas. 

A indústria da construção civil foi a de pior desempenho, com taxa média anual de –0,2%, ante 
o drástico corte no investimento público e privado, a recessão e a redução real dos financiamentos 
habitacionais. A produção de cimento, estagnada na década, comprova a crise da indústria. O setor 
de serviços cresceu pouco acima do PIB, com a média anual de 3,1%, e entre seus componentes, o 
do comércio teve o pior desempenho, acompanhando o fraco movimento dos setores produtivos. 
Entre os demais componentes, somente merece destaque o de comunicações, cujo produto triplica, 
justamente pela grande concentração de investimentos públicos realizados para sua modernização e 
extensão por todo o território nacional. 

A indústria de transformação cresceu à medíocre taxa média anual de 0,9%, caindo sua 
participação no PIB de 31% para 25,6%. Teve bom desempenho (média anual de 8,6%) só no 
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triênio 1984-1986, graças ao aumento das exportações e dos efeitos positivos do Plano Cruzado. 
Tomado o período 1980-1989, a razão principal do crescimento industrial foi o desempenho de suas 
exportações (manufaturados e semimanufaturados), que duplicam (em bilhões de dólares), de 11 
para 22. Suas importações foram contidas, tanto pela queda do preço do petróleo quanto pela 
recessão. Com isso, o coeficiente médio de exportação do setor passou de 8,7 para 14,7 e o saldo da 
balança comercial do setor passou de 3,5 para 14 bilhões de dólares.81  

Os principais fatores que possibilitaram essa expansão foram a recessão e a política de 
incentivos às exportações, como no caso de têxteis, vestuário e calçados, material de transporte e 
equipamentos, bem como o amadurecimento de vários investimentos oriundos do II PND, como 
papel e celulose, química, aço e não-ferrosos. Recordemos que os preços agrícolas contiveram o 
valor das exportações agroindustriais que, entretanto, aumentam a quantidade exportada em 30%. 
Ainda assim, vários ramos que ampliaram suas exportações tiveram ou decréscimo de produção, 
como o têxtil e o de vestuário, ou crescimento muito pequeno, como alimentos, metalúrgica, 
plásticos e borracha. Entre os que mais cresceram, papel e celulose (3,6% anuais) e química (2,7% 
anuais) aumentaram, respectivamente, 140% e 210% seus valores exportados. Esta última ainda se 
beneficiou do extraordinário crescimento da produção de álcool de cana. 

A produção de bens de capital teve queda acumulada de 16% no período; a de bens 
intermediários cresceu 16% e a de bens de consumo não-duráveis 18%, ao passo que a de bens de 
consumo duráveis cresceu apenas 0,8%. Nesses dois segmentos, o ramo de material elétrico foi o 
único que cresceu (média anual de 1,4%), ante o comportamento depressivo de equipamentos 
domésticos e de insumos para a construção e para material de transporte, ao mesmo tempo em que 
os produtos eletrônicos – de informática e microeletrônica – atravessavam período de 
amadurecimento de implantação, com seu faturamento passando de 0,86 bilhão de dólares para 7,2 
bilhões e em que suas exportações já passavam a representar 59% de suas importações.82  Assim, a 
estrutura industrial foi seriamente prejudicada, com a participação dos bens de capital caindo de 
12,8% em 1980 para 9,8% e a de bens de consumo duráveis de 15,2% para 14%, aumentando as dos 
demais setores. 

Cabe adicionar que as políticas de incentivo à industrialização e à ciência e tecnologia, a 
despeito da crise, não só foram mantidas como ampliadas, e estavam centradas em setores como 
biotecnologia, novos materiais e, principalmente, em informática e microeletrônica. Nestes últimos, 
o país já havia dado avanços importantes de substituição de importações e aumento de exportações, 
via política de reserva de mercado e proteção para um desenvolvimento tecnológico que garantisse 
maior incorporação soberana de ciência e tecnologia. 83 Como veremos adiante, essas políticas 
seriam negativamente afetadas no período seguinte. 

Vejamos alguns indicadores sociais do período. 
Com o baixo crescimento não se poderia esperar melhor desempenho do emprego. A 

inexistência de séries uniformes e oficiais sobre o emprego total (todas as formas e setores) dificulta 
essa análise. A série do emprego formal não-agrícola (Ministério do Trabalho – RAIS) mostra 
crescimento de apenas 11,3% no período, com forte queda de 40% na construção civil e 
desempenhos medíocres mesmo no comércio e em serviços, que costumam ser os setores em que 
mais cresce o emprego. Essa cifra, cotejada com a do aumento da população urbana no período 
(30%), pode dar uma idéia do aumento da informalização no mercado de trabalho e do desemprego. 
As taxas de desemprego aberto no Brasil estimadas pelo IBGE foram para o conjunto das regiões 
metropolitanas e para a Grande São Paulo de, respectivamente, 6,2 e 5,6, em 1980, de 5,3 e 5 em 
1985 e de 3,3 e 3,5 em 1989. Contudo, as taxas estimadas para a Grande São Paulo pela pesquisa 
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82 Cf. Fajnzylber (1994). 
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Seade/Dieese apresentam cifras mais elevadas: em 1985 foi de 7,6 e em 1989 de 6,5, mostrando um 
declínio relativo bem menor do que aquelas. Acresça-se que se somarmos a taxa de desemprego 
oculto, estas atingem, naqueles anos, 12,2 e 8,7.84  A precarização do emprego tem alguns 
indicadores, entre os quais a porcentagem de trabalhadores que contribuem para a Previdência 
Social, que cai de 67,5 para 62,8. 

O problema estatístico para os salários é o mesmo, embora existam séries produzidas por 
entidades privadas que apresentam surpreendentes valores reais crescentes. Resta-nos, portanto, a 
série do salário mínimo, que no período 1980-1989 perde 28% de seu valor real. Algumas outras 
pesquisas sobre a Grande São Paulo ampliam as informações comprobatórias de que os salários 
sofreram corrosão tanto pela inflação quanto pelas políticas salariais e alguns planos de 
estabilização, como os do início da década e o de 1987. A pesquisa sobre emprego da Seade/Dieese 
estima que o rendimento médio declarado declina em 17,5% entre 1985 e 1989 para as pessoas 
ocupadas e em 21,6% para as assalariadas; outra pesquisa, com base na RAIS, analisou os salários 
médios reais de trabalhadores com mais de 45 anos de idade (e, portanto, menos sujeitos à 
rotatividade) de várias categorias industriais em São Paulo, entre 1982 e 1988, demonstrando 
reduções reais entre 20,9% e 25,3% para os setores químico, metalúrgico e têxtil.85  

Esses sinais são corroborados pelos dados sobre a distribuição de renda entre 1979 e 1987: a 
participação dos 40% mais pobres da população urbana cai de 11,8% para 9,8% enquanto a dos 
20% mais ricos passa de 56% para 60,8%. Os dados para a população total (exceto a rural da região 
Norte) com 10 anos ou mais, mostram que entre 1981 e 1989 a participação dos 40% mais pobres 
cai de 8,9% para 6,9% enquanto a dos 20% mais ricos passa de 62,7% para 69%. Assim, entre 1979 
e 1987 a porcentagem dos domicílios que se encontram abaixo das linhas de pobreza e de 
indigência se alterou: a dos pobres passou de 39 para 40 (30 para 34 na área urbana e de 62 para 60 
na rural) e a dos indigentes, de 17 para 18 (10 para 13 na área urbana e 35 para 34 na área rural). 
Conforme nos mostra Laura Soares, apesar dos pesares, as circunstâncias políticas em virtude da 
redemocratização e da nova Constituição favoreceram a expansão dos gastos sociais 
(principalmente nos estados e municípios), que cresceram 27%, atenuando o problema 
distributivo.86  

Outros indicadores mostram certa melhoria, embora ainda se encontrassem em níveis 
inadmissíveis: as taxas de matrícula para o 2º grau sobem de 34 para 38 e as do 3º de 12 caem para 
11, mas ainda permanecíamos, respectivamente, em 20º e 15º lugares entre os países pesquisados da 
América Latina. Em relação à taxa de mortalidade infantil, embora tenha regredido de 78 para 55, 
ostentávamos o 22º lugar entre 29 informantes; quanto à mortalidade maternal/100 mil nascidos 
vivos, era de 140 em 1990 quando era de 40 na  Costa Rica e 32 em Cuba. Por outro lado, os 
desmandos da longa continuidade do autoritarismo, além da crise, também ampliaram a violência: 
na Grande São Paulo, entre 1983 e 1989, os coeficientes (por 100 mil habitantes) de furtos 
passavam de 1.039 para 1.300, os roubos de 411 para 487 e os homicídios (e tentativas) de 34 para 
55. Para o conjunto do país, o número de assassinatos passa de 11.200 em 1979 para cerca de 28 mil 
em 1989, ultrapassando as cifras absolutas dos EUA. Outra demonstração dessa deterioração era o 
crescente número de famílias pobres que passaram a ser chefiadas por mulheres, de idade mais 
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pesquisas: para o IBGE, se o entrevistado declara ter tido algum trabalho na semana anterior à entrevista, não é 
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85 As fontes para essas pesquisas são, as duas primeiras, FIBGE-PNAD e Seade/Dieese e a última de Baltar (s. d.). 
86 Cf. FIBGE-PNAD e CEPAL (1997) e Soares (1998), que faz extensa análise da questão social na América Latina e no 

Brasil no período recente. 



jovem, com emprego informal e baixo salário.87  

 

O ajuste da década de 1990: 
neoliberalismo e crise 

 
A partir de 1989 ocorre o aprofundamento das crises econômica e política brasileiras, esta 

última se manifestando pelo desgaste sofrido pela herança deixada pelo regime militar e pelo do 
próprio PMDB, que foi inflado pelas hostes conservadoras nas eleições de 1986, colhendo os frutos 
do sucesso temporário do Plano Cruzado. Mal se comemorava a vitória da Constituição de 1988, 
várias lideranças daquele partido abandonavam-no, em 1989, constituindo o PSDB, com discursos 
“progressistas, moralistas e social-democratas”. Isso teria graves conseqüências nas eleições 
presidenciais em outubro e novembro daquele ano: houve um esfacelamento dos votos das 
candidaturas do PMDB, do PSDB e de partidos progressistas de menor expressão eleitoral no 
primeiro turno, onde o aventureiro Fernando Collor, do novo e inexpressivo PRN, e Luís Inácio 
Lula da Silva, do PT, obtiveram a maioria dos votos. Apoiado pelos principais órgãos de 
comunicação de massas, Collor venceu a disputa no segundo turno por exígua diferença. A frágil 
estrutura nacional do PSDB e a dubiedade da maioria de suas lideranças, não apoiando Lula, 
colaboraram, indiretamente, com essa vitória. 

Collor surge como “salvador da pátria” para as elites conservadoras, a desnorteada classe média 
e para a desinformada massa de miseráveis, dizendo que defenderia a modernidade e os “descami-
sados” (de quem obteve maioria de votos), vociferando contra –entre outras – as “elites”, as 
multinacionais que fabricavam “carroças em vez de automóveis” e os funcionários públicos 
“inoperantes” e que ganhavam salários de marajá. Desde a campanha eleitoral de 1989, quando 
suas falsas promessas e acusações foram ingredientes fortes para iludir o eleitorado, a sociedade 
brasileira passou a conviver, cada vez mais, com o engabelo e a trapaça, com a palavra fácil das 
elites políticas dominantes, com suas promessas sem responsabilidade, com suas esfarrapadas 
desculpas para programas não cumpridos ou para “explicar” atos que, em tempos não longínquos, 
não poderiam ser aceitos dentro de um mínimo princípio ético. Seu discurso deixava antever o 
conteúdo neoliberal e autoritário, tanto assim que no dia de sua posse pretendeu falar da tribuna do 
Congresso, prerrogativa que lhe foi taxativamente negada. 

Além de precária base de apoio político, sua equipe voluntarista e de pouca experiência 
implementou dois fracassados planos de estabilização que causaram danos a todos: empresários, 
trabalhadores, elites e classe média, pela continuidade da estagnação, perdas de salários, 
desemprego e confisco de ativos financeiros. Seu fracasso na política econômica, o confisco 
financeiro e seu arrogante autoritarismo foram em parte condenados pela mídia, cuja crítica crescia 
à medida que se comprovava o insucesso da política econômica e que os escândalos de corrupção 
vinham à superfície. Contudo, entre as medidas tomadas e os projetos enviados ao Congresso, 
Collor ameaçou alguns interesses das elites com projetos como o de Imposto sobre Grandes 
Fortunas e o de dar maior progressividade ao Imposto Territorial Rural e ao da Propriedade Urbana. 
Ao capital estrangeiro, com uma mão acenou mais liberalidades e com outra disse que a dívida 

                                                 
87 Dados de saúde e educação: CEPAL (Anuario... vários anos); criminalidade: SEADE (Anuário... vários anos) e 

informações do Ministério da Saúde publicadas na imprensa. 



externa só poderia ser paga de acordo com a capacidade fiscal do governo, o que irritou os 
banqueiros. A corrupção que lhe deu sustentação financeira na campanha veio parcialmente à tona 
por meio da Comissão Parlamentar de Inquérito, culminando na condenação e prisão de seu gerente 
financeiro Paulo César Farias (PC), na votação favorável ao seu impeachment em setembro de 1992 
e na suspensão de seus direitos políticos por 8 anos. 

Seu vice, Itamar Franco – também dissidente do PMDB –, cumpriu o resto do mandato (até 
dezembro de 1994), convivendo com 21 meses de inflação galopante, mas colhendo os dividendos 
da “recuperação” do crescimento em 1993 e 1994 e da estabilização a partir de julho de 1994. 
Quem colheu os melhores e maiores frutos políticos da estabilização foi seu ministro Fernando 
Henrique Cardoso (FHC) que não só deu continuidade ao projeto neoliberal de Collor, mas 
aprofundou-o.88  O Plano Real, programa de estabilização implantado a partir de dezembro de 1993, 
parece ter tido um cronograma eleitoral perfeito. Com o sucesso inicial da estabilização econômica 
ocorrendo poucas semanas antes da eleição presidencial, foi o carro-chefe da campanha de FHC. 
Seu programa de candidato anunciava “desenvolvimento”, além da estabilização, abertura 
comercial e flexibilização dos monopólios públicos, mostrando de forma ambígua suas intenções 
neoliberais.89  

A aliança que o PSDB fez com o que temos de mais conservador no país – principalmente com 
o PFL e o PPB e as lideranças do setor de comunicações – granjeou-lhe o apoio necessário para a 
vitória, tanto da mídia quanto do financiamento ostensivo que as grandes empresas e bancos lhe 
deram. Nestes 54 meses de governo, o suave autoritarismo de FHC baixou 3 mil Medidas 
Provisórias (MP), como os antigos “Decretos-Lei”, atropelando o Congresso Nacional.90  

Neste período, o país foi ainda mais bombardeado pelo discurso neoliberal, com a falsa 
promessa da ida ao Primeiro Mundo. Desta vez, o engodo se cumpriria também por outros 
expedientes, pelo frango barato, o automóvel e vinho importados baratos, o turismo fácil a Miami, 
conquistados pela política econômica à custa do desemprego e da sangria programada de divisas. 
Para isso, entretanto, era “necessária” a adesão aos novos tempos, à abertura comercial e financeira 
ao capital internacional, flexibilização dos contratos de trabalho, enxugamento do Estado etc. O 
Novo Sistema propugnava, descaradamente, o fim da Era Vargas, aquela em que, durante um raro 
momento nacional, se deu alguns direitos sociais (o voto feminino e o voto ao menor de 21 e maior 
de 18 anos, lembram-se?), e à classe trabalhadora (salário mínimo, férias, repouso semanal, 
previdência social etc.) e dignidade à soberania nacional. 

Tanto na campanha quanto no exercício do mandato, FHC teve maciço apoio da mídia, onde 
predominou o aplauso (e a omissão), e onde a crítica tornou-se rara.91  Colheu longo sucesso pela 

                                                 
88 O intelectual e professor universitário Fernando Henrique Cardoso (FHC) sofrera aposentadoria compulsória do regime 

militar. Mais tarde seria militante junto à esquerda do PMDB paulista, suplente do senador Franco Montoro e depois 
senador (1986-1992). Sua ambição política e sua enganadora ideologia quase o fizeram ministro de Collor, o que foi 
evitado pela direção do PSDB. Quando da investidura de Itamar Franco, aceitou o Ministério das Relações Exteriores, 
que ocupou até maio de 1993, assumindo (espertamente) o da Fazenda entre essa data e abril de 1994, quando se 
licenciou para a candidatura à presidência da República.  

89 Seu programa de desenvolvimento econômico nada mais era do que uma cópia da súmula dos projetos de grandes obras 
públicas e de projetos das empresas estatais que se encontravam na carteira de projetos do BNDES, à espera de 
financiamentos que, a rigor, pouco atenderam, até os dias atuais, àqueles projetos. Tratava-se, na verdade, de um 
enchimento progressista e desenvolvimentista para dar outro collorido a seu projeto neoliberal. Na campanha da 
reeleição, em 1998, repetiu o paco, agora diminuído pelo emagrecido investimento público e pelas privatizações... 

90 Tentou, o tempo todo, descaracterizar a oposição, chamando-a ora de “esquerda burra”, ora “catastrofista” ou 
“jurássica”. Para uma crítica contundente de seu governo, ver Fiori (1997). 

91 Em face dos protestos da oposição, a mídia tentou convencer a opinião pública de sua suposta isenção. Por exemplo, o 
jornal Folha de S.Paulo em 20.9.1998 (p.8, Caderno Eleições) divulgava que a distribuição de espaço, em suas edições 
do jornal, ocupada pelos candidatos era “proporcional às taxas de intenção de voto” das pesquisas de opinião ali 
divulgadas: para a intenção de 48% de votos para FHC, a Folha lhe dera 30,4% de espaço, sendo os números 
respectivos de Lula, 25% e 15,2%. Contudo, na mesma tabela que divulgava esses números o jornal mostrava que ao 



estabilização, embora suas promessas de retomada do desenvolvimento não fossem cumpridas, dada 
a inconseqüência da política econômica praticada. Seu autoritarismo se fez notar sutilmente so-
bretudo na obtenção de algumas reformas que retiraram direitos conquistados na Constituição de 
1988; no rumoroso processo com que convenceu a maioria situacionista do Legislativo para 
emendar a Constituição para sua reeleição – conquistada em outubro de 1998, no primeiro turno; 
em vários atropelos à Lei Magna, para des-nacionalizar parte do sistema financeiro nacional; no seu 
exercício legislativo, subordinando o Congresso a uma enxurrada de Medidas Provisórias; nos 
enormes favores concedidos a empresários nacionais e estrangeiros; no grande número de 
escândalos e fatos não esclarecidos.92  

Contudo, os escândalos mais recentes com operações de ajuda a bancos, os fabulosos lucros que 
alguns bancos obtiveram com a recente desvalorização cambial – sobre a qual há fortes indícios de 
inside information, a recessão da economia, o agravamento do desemprego e da violência reduziram 
acentuadamente seus índices de credibilidade, e poderão transformar o restante do mandato em algo 
muito diferente do paraíso que o primeiro mandato proporcionou. Como se pode ver pelo exame de 
sua política econômica, submeteu grande parte da soberania da política econômica do país aos 
interesses da área financeira internacional, notadamente dos EUA. 

O movimento geral da política econômica93  

O programa de governo (Plano Collor I, de março de 1990) consistia basicamente nas seguintes 
medidas:94  

• substituição do cruzado novo (NCz$) pelo cruzeiro (Cr$), na base de um por um; preços: 
congelados (15 de março a 15 de abril) e depois flexibilizados; negociados, a partir de 1991, nas 
Câmaras Setoriais (governo/empresas/sindicatos de determinados setores); 

• salários: reajustados em março pela lei antiga e pré-fixados a partir de abril com livre negociação 
da parte não corrigida. O salário mínimo teve o mesmo tratamento, ganhando 5% adicionais se a 
inflação fosse maior do que 5% e sua base de cálculo passou a ter referência em uma cesta 

                                                                                                                                                     
“noticiário (textos, fotos e artes) referente ao governo federal com repercussões no debate eleitoral” foram dados 
51,6% do espaço... 

92 Entre os principais fatos citemos: o do projeto Sivam (Sistema de Vigilância da Amazônia), esbulho que nos custou 
US$ 5 bilhões, rumorosamente aquinhoado por empresa norte-americana (a Raytheon), e que em sua versão dada a 
público proporcionava participação, para empresas nacionais, de 35% do gasto, mas que, em sua versão oficial, 
concedia apenas 11%; o programa de ajuda aos bancos (PROER), que consumiu algo equivalente a 5% do PIB; a 
acusação (ver entrevista de Fernando Rodrigues em Caros Amigos (São Paulo), n.4, p.30-8, jul. 1997) de que sua 
reeleição foi conquistada via compra de votos individuais (por US$ 200 mil) de pouco mais de trezentos deputados; a 
denúncia (via divulgação de gravações clandestinas) de favoritismo e confessada preferência por determinadas 
empresas (algumas de amigos) na privatização das telecomunicações; o rebaixamento do valor estimado para estes 
ativos (das Teles), de R$ 30 bilhões para R$ 22 bilhões; e o recente escândalo da ajuda de US$ 1,25 bilhão que a 
direção do Banco Central fez a dois pequenos bancos (com envolvimento de relações pessoais), na recente 
desvalorização cambial de janeiro de 1999, que ora ocupa a Comissão Parlamentar de Inquérito. No governo FHC os 
escândalos e acusações de falcatruas tiveram grande diferença em relação aos levantados durante o governo Collor: 
suas cifras ganharam mais três zeros, banalizando, no Brasil, a expressão Bilhão de Dólares, tornando “pequenas”, 
perante a opinião pública, as falcatruas do governo Collor. Ainda, como sinal dos tempos, as gravações clandestinas 
mereceram diligências policiais apenas para apurar quem as fizera, mas nunca sobre a veracidade dos obscuros fatos ali 
denunciados. Todos esses fatos (e outros mais) estão amplamente divulgados pelos principais órgãos de imprensa do 
país. Ou, como disse o jornalista Elio Gaspari (Folha de S.Paulo, 2.5.1999, p.1-12: “Os escândalos contam-se às 
dezenas, os prejuízos, em morgans”, fazendo alusão aos fabulosos ganhos especulativos (equivalentes a oito vezes seu 
patrimônio líquido no Brasil) proporcionados à casa de J. P. Morgan (e a outros), no movimento de especulação de 
janeiro-fevereiro de 1999. 

93 Para este tópico, salvo quando citado especificamente, usei CEPAL (Estudio... e Balance preliminar... vários anos); 
IESP: Indicadores (vários números) e minhas anotações sobre material de imprensa. 

94 Sobre os Planos Collor I e II, ver Augusto de Oliveira & Biasoto Jr. (1990) e Augusto de Oliveira (1991a e b). 



básica; 
• câmbio: passou a ser flutuante, com controles; 
• gasto público: medidas fiscais emergenciais de combate à sonegação, de aumentos de vários 

tributos e cortes drásticos em subsídios e outros gastos. O plano projetou converter o déficit 
anterior (8% do PIB) em superávit (2%), representando enorme contração na demanda. 

Entendendo a inflação como resultante de excesso do gasto público e da demanda privada e 
desejando um “efeito rápido” na estabilização, executou dura retenção dos saldos de ativos 
financeiros, daquilo que ultrapassasse o equivalente a cerca de US$ 1.000 paras as contas correntes 
e de cadernetas de poupança, 25% ou US$ 500 para os fundos overnight e de curto prazo e 20% do 
valor dos demais. Os saldos foram retidos durante 18 meses, e depois devolvidos nos 12 seguintes, 
com correção monetária e juros de 6% anuais. Mas essa retenção teve vários vazamentos criados 
pelo próprio governo: pagamentos de tributos, salários de empresas, dívidas anteriores, leilão de 
saldos entre empresas privadas para pagamento de dívidas ao governo, e outras, diminuindo seu 
volume. Sobre os saques, cobrou o Imposto sobre Operações Financeiras, de 35% sobre os de ouro 
financeiro, 25% sobre títulos do mercado de valores e 8% sobre os demais. Com isso elevou a re-
ceita fiscal, diminuiu o volume de juros a pagar sobre a dívida pública, abatendo ainda parte dela. A 
relação dívida interna pública federal/PIB era cerca de 13% em dezembro de 1989 e quando Collor 
sai, em setembro de 1992, cai para 8,5%; em bilhões de dólares correntes, isso representou uma 
queda de 62 para 35.95  

É justo lembrar que o governo também formulou um programa de “Diretrizes gerais para a 
política industrial e de comércio exterior”, no qual acenava com instrumentos de incentivos e de 
financiamento para a melhoria da produção, da produtividade e da competitividade. Contudo, não se 
dava conta da contradição entre esta intenção e os rumos que imprimira à política econômica geral, 
de abertura e desregulamentação.96  Criou os Certificados de Privatização, compulsoriamente 
adquiridos pelas instituições financeiras, não-negociáveis, com correção monetária de 100% no 
vencimento de 10 anos. Essa correção era decrescente (perda de 1% mensal na correção), pelo não-
uso, nos leilões de vendas de ações de empresas estatais até o 40º mês de sua emissão. O efeito 
fiscal não atingiu os 10% programados, mas ficou em cerca de 6%. Apesar disso e da valorização 
cambial praticada, o plano ruiu. Com o aumento do desequilíbrio externo a situação do 
financiamento externo se agravou e o governo se viu obrigado a impor a moratória. 

A inflação baixou dos 81% de março para a média de 10% em abril-maio, mas em setembro-
outubro já era de 14% chegando a 19% em dezembro, totalizando 1.800% no ano, a despeito da 
virulência do plano, que ainda causou queda de 4,4% no PIB. Assim, em fins de janeiro de 1991 
surgia o Plano Collor II, com as seguintes medidas: congelamento de preços por prazo indeter-
minado; unificação das datas-base de reajuste dos salários privados, reajustados pela média real dos 
últimos 12 meses e, dependendo da inflação, poderiam ter futuras correções; aluguéis, corrigidos 
pela média dos últimos 12 meses e reajustados a cada seis meses, conforme o aumento dos salários; 
imposição de tablita para contratos; forte reajuste (em torno de 60%) de tarifas e preços públicos e 
corte do subsídio ao pão e ao trigo; fortes cortes no gasto público; restrições aos bancos, para 
regularização de suas posições de ativos/passivos; extinção dos fundos com operação sobre o 
overnight e do BTN (Bônus do Tesouro Nacional), cujo valor mensal era o indexador geral da 
economia; criação da TR (Taxa de juros de Referência) fixada pelo Banco Central, como pré-
fixador de correção monetária; criação de vários fundos de aplicação financeira. Ao final do ano, 
nova reforma fiscal de emergência era feita, com atualização do valor patrimonial de empresas, 
antecipação do Imposto de Renda das empresas e criação da unidade de conta fiscal UFIR, para a 
correção de tributos. 

                                                 
95 Cf. IESP (vários números). As porcentagens foram estimadas pelo autor. 
96 Para um exame dessas contradições, ver Suzigan & Villela (1997). 



O crescimento do PIB foi irrisório (1%) e a inflação, que baixara para 12% em março e para 6% 
em abril-maio, a partir daí voltou a subir chegando a 22% em dezembro e acumulando 480% no 
ano. A abertura comercial teve seus efeitos reduzidos pela desvalorização cambial e pela recessão, 
contendo o desequilíbrio externo, mas acumulando US$ 17 bilhões de atrasos de amortizações e 
juros. Contudo, ainda conseguiu um acordo provisório sobre parte da dívida, iniciando as 
negociações do Plano Brady. 

Em 1992 a ortodoxia se mantinha, com cortes nos gastos públicos e política de arrocho salarial. 
Esta só concedia 50% de reajuste a cada 2 meses e 100% a cada 4 meses, só até o montante de 
remuneração equivalente a até três salários mínimos. A recessão (o PIB cai 0,5%) e a desvalorização 
cambial impediram o aumento das importações e estimularam as exportações e isso, junto com a 
negociação obtida para a dívida, trouxe substancial desafogo nas contas externas. Em 1993, a 
política salarial é alterada aumentando os níveis reajustáveis para os salários privados e encurtando 
os prazos de reajuste para os do governo. Isso, e mais a redução temporária de impostos indiretos 
sobre veículos e a das taxas de juros, estimularam a demanda de bens de consumo duráveis, contida 
desde 1988. A profundidade da recessão em 1990-1992 rebaixara muito o investimento que em 
1993 se recupera parcialmente, e também estimulou o crescimento das exportações que repercutem 
sobre a produção industrial. São esses os principais fatores que explicam o aumento de 4,9% no 
PIB. Entretanto, a inflação acelerou, totalizando 1.200% em 1992 e 2.500% em 1993, reabrindo o 
quadro hiperinflacionário, com a marca de 36% mensal em novembro-dezembro. As contas 
externas, com o aprofundamento da abertura, iniciavam radical mudança: o saldo de transações 
correntes passava de 6.089 milhões de dólares em 1992 para apenas 19 milhões em 1993. 

Em abril de 1993 o presidente Itamar apresentou um plano de estabilização com crescimento 
(programas setoriais) e justiça social (combate à fome e à miséria) que, contudo, se tornou mais um 
natimorto em virtude da aceleração da inflação e dos rumos da política. Em maio FHC assumia o 
Ministério da Fazenda e já se insinuava como candidato à Presidência. Em 14 de junho apresentava 
à imprensa seu Programa de Ação Imediata, que continha as diretrizes gerais de uma política 
radicalmente distinta: uma dura política de estabilização, reordenamento das contas públicas 
(federais, estaduais e municipais), privatização e outras.97  Na verdade, já anunciava os preparativos 
que lastrariam sua campanha presidencial. Em agosto entrava em operação o IPMF (Imposto 
Provisório sobre Movimentação Financeira, na base de 0,25% sobre qualquer movimentação de 
fluxos do sistema financeiro) e em dezembro, junto com a proposta orçamentária para 1994, obtinha 
do Congresso um Fundo Social de Emergência (FSE), que mais tarde mudaria para Fundo de 
Estabilização Fiscal (FEF), e que se manteria nos anos seguintes. Com isso, FHC concentrou cerca 
de 18% do orçamento federal, com o qual superava entraves de vinculação prévia de receitas a 
gastos e criava graus de liberdade orçamentária para seus propósitos.98  Ainda em outubro e 
novembro, como ministro e candidato, anunciava as linhas gerais do programa de estabilização, o 
que permitiu aos price makers remarcação mais livre de seus preços. 

Em 28 de fevereiro de 1994 era anunciado o Plano de Estabilização, mais tarde cognominado 
Plano Real consistindo basicamente em: 
• para conviver com o cruzeiro seria instituída, a partir de 1º de março, uma unidade de conta – 

URV (Unidade Real de Valor) –, fixada nessa data em Cr$ 647,50 (equivalente a US$ 1), 

                                                 
97 Com justiça, o jornal Gazeta Mercantil (São Paulo, 15.6.1993) em matéria assinada por J. Casado, assim a titulava “O 

candidato (FHC) que ‘demitiu’ o presidente do comando (condução geral da política econômica) da Fazenda”.  
98 Em sua primeira versão, o FSE se comporia majoritariamente dos impostos (renda e produtos industrializados) cuja 

receita a Constituição manda repartir 47% aos estados, municípios e regiões, mas, para 1996-1999, o Congresso 
proibiu essa via, com que FHC substituiu aquela origem de recursos por adicionais de vários impostos e partes de 
fundos sociais, até mesmo tirando recursos da Previdência e aumentando-lhe, com isso, o déficit. Por meio de 
denúncias – principalmente de deputados do PT – sabe-se que grande parte desses recursos, para gastos “sociais ou de 
emergência” serviram para pagar despesas de vários tipos (até mesmo reforma em residência ocupada por ministro) 
que pouco tinham a ver com os objetivos contidos na medida, descumprindo com a determinação do artigo 71 
(Disposições Transitórias), para seu emprego exclusivo em saúde, educação e previdência. 



corrigida diariamente pelo Banco Central, e seria o indexador básico da economia.99  A ela eram 
obrigatoriamente convertidos os salários e novas obrigações pecuniárias superiores a 35 dias; aos 
contratos antigos, se, por acordo, era facultada a conversão; todas as demais operações do sistema 
financeiro permaneceriam em cruzeiros, até a data da emissão da futura e única moeda nacional; 
os demais preços públicos e privados também seriam obrigatoriamente convertidos naquela data, 
facultando-se-lhes a conversão antecipada. Se constatados preços abusivos, estes deveriam ser 
“explicados e justificados”... Na prática, o programa estimulou a aceleração dos preços e, em 
seguida, ampliou e intensificou sua “inércia”: a média mensal da alta dos preços passou de 33% 
no terceiro trimestre de 1993, para 36% no quarto, subindo de 42% para 46% entre janeiro e 
junho de 1994; 

• os salários foram calculados em URV, pela média aritmética dos meses de novembro-1993 a 
fevereiro-1994, permitida posterior revisão negociada, com base na média, em URV, dos últimos 
12 meses. O Índice de Reajustamento do Salário Mínimo (IRMS, calculado pelo IBGE) foi 
extinto; 

• novos contratos poderiam ser indexados (não pelo câmbio), desde que superiores a um ano; 
• tributos e demais obrigações fiscais continuariam a ser corrigidos pela UFIR. 

Entre dezembro de 1993 e abril de 1994 era renegociada parte da dívida externa e em 1º de 
julho de 1994 eram eliminados o Cr$ e a URV, surgindo o Real (R$), na base de 1 URV = 1R$ = 1 
US$. Embora na instituição do programa (fevereiro de 1994) fosse fixado um horizonte de um ano 
para essa implantação, ela foi antecipada, dada a proximidade das eleições... Foram estabelecidas 
metas quantitativas para emissão de moeda, cotação flutuante para a taxa de câmbio, prazo anual 
para correção monetária, cálculo de aluguéis pela média semestral antes do final do contrato e 
congelados os benefícios dos aposentados até maio de 1995, pela média em URV recebida no último 
quadrimestre. Ainda, o Conselho Monetário Nacional teve a composição de seus membros diminuí-
da, centralizando ainda mais seu poder e foi também criado um Fundo para Amortização da Dívida 
Mobiliária, com recursos de vendas de patrimônio público. 

A ambigüidade da lei em termos de apuração de preços e de correção monetária da passagem de 
junho para julho (cuja diferença – para menos – para alguns chegou a 15%) e o resíduo de altas de 
preços apurado em julho (7,5%) constituiu de fato um expurgo de correção para muitos setores, 
dando azo a muitas ações na justiça. Contudo, a política cambial determinada no momento já 
embutia uma valorização de 10% (em relação à média 1988-1989) e em setembro outra de 17,2% 
(em relação a junho de 1994). Isso, além de alterar fortemente os preços relativos – beneficiando 
sobremodo os de serviços – atenuou as contas dos devedores em dólares – principalmente do setor 
financeiro, que mais gritava contra o expurgo.100  A valorização cambial foi a verdadeira âncora do 
programa de estabilização, apoiada ainda pela abertura comercial e outras medidas, como controle 
monetário e do crédito e alta dos juros: a inflação de julho foi de cerca de 7% e a média dos meses 
restantes de 1994 foi de 2%. 

A euforia da estabilização e a abertura comercial estimularam o crédito ao consumidor e a 
demanda de duráveis e de serviços, estes últimos os maiores responsáveis pela alta dos preços que 
retorna a partir de março de 1995, quando novas medidas endurecem a política de estabilização: 
aumento de tarifas de importação para automóveis e eletroeletrônicos de consumo, de 20% para 
32% e depois para 70%; aumento da taxa de juros, estabelecimento de banda cambial (inicialmente 
de 0,84 reais/0,93 dólares), novos cortes do gasto público, e não-reajuste de salários de seus 
funcionários (o que perduraria por 3 anos). Com isso, a inflação baixou no segundo semestre para a 
média mensal de 1,2%, mas o crescimento do PIB que fora de 5,8% em 1994 caiu para 4,2% em 
1995, e a indústria de transformação que subira cerca de 8% em 1993 e 1994 cresceu apenas 1,8% 

                                                 
99 Este novo indexador, bem como os anteriormente criados, desde 1964, contiveram a dolarização da economia, 

mantendo-a em níveis reduzidos. 
100 Cf. Tavares (1997). 



em 1995. Mas a enxurrada de dólares e o aumento das reservas exigiram a “esterilização” dessa 
moeda, obrigando colossal ampliação da dívida pública interna federal. Esta e a desmedida alta dos 
juros internos em 1994 e 1995 estouraram as contas públicas: em porcentagem equivalente ao PIB, 
o resultado primário passa do saldo de 5,3% para o de 1,4%, e o operacional, do saldo de 1,4% para 
o déficit de 4,9% com o montante dos juros subindo de 3,9% para 5,3% e anulando o sacrifício no 
gasto público. Com isso, entre dezembro de 1993 e dezembro de 1995, a dívida interna federal 
subiu 86,7% em termos reais, passando de 8,5% para 16% do PIB no mesmo período. 

Por outro lado, o sistema financeiro, desde o plano de estabilização, trazia fortes desequilíbrios 
“não revelados” pela fiscalização do Banco Central, com várias instituições tendo grande 
quantidade de ativos podres. O crédito facilitado pela entrada de capital externo e estimulado pela 
euforia consumista ao se defrontar com a retomada de medidas restritivas, explicitou o que já era 
sabido: a taxa de inadimplência do sistema financeiro subira de 8% em 1994 para 12% em 1995, 
desencadeando uma crise bancária que culminou com uma necessária depuração capitalista: 
quebras, fusões e a velha e conhecida ajuda estatal, por meio de um programa (PROER) de 
reestruturação do setor, que consumiu o equivalente a 5% do PIB.101  

Com marchas e contramarchas da política econômica, a valorização cambial prosseguiu em 
1996 e 1997, mas esses foram anos em que o crescimento médio foi baixo (3,2% para o PIB e 2,3% 
para a indústria de transformação), com uma enxurrada de importações de bens e serviços e de 
capital externo para financiar o rombo crescente do balanço de pagamentos, com o que a especula-
ção do mercado de valores, que já vinha aumentando, exacerbou: o índice da Bolsa de Valores de 
São Paulo, que caíra a 3 mil pontos com a crise do México em 1994-1995 atinge 6 mil em meados 
de 1996 e 13.600 em julho de 1997, despencando a partir daí graças à crise asiática e mantendo-se 
em torno de 9 mil até o final do ano. Com isso, os juros reais que haviam “baixado” para cerca de 
20%/ano disparam para 45% em novembro. A quebradeira de fábricas de têxteis e de brinquedos 
obrigou a tomada de medidas especiais para esses setores (aumento forte de tarifas), aumento de 
prazo para financiamento de importações, restrições de uso de cartão de crédito internacional, 
aumento de três pontos percentuais na Tarifa Externa Comum e revisão da lista de exceção no 
Mercosul, além de algumas medidas de incentivo às exportações etc. 

A sustentação do câmbio valorizado (40% em relação à média 1988-1989 ou 34% em relação a 
dezembro de 1993) consumiu US$ 10 bilhões de reservas, mesmo com a absurda alta da taxa de 
juros (40% anuais para o custo da dívida pública e 90% para o custo do capital de giro). A dívida 
interna federal teve aumento real de 276% em dezembro de 1997 (em relação a dezembro de 1993), 
equivalendo a 28% do PIB e a elevação dos juros e da dívida resultaram, em 1997, nos déficits 
primário e operacional, respectivamente, de 1% e 4,3%. 

Em 1998, a política recessiva (o PIB caiu 0,2%) e o câmbio valorizado contiveram a inflação de 
0% a 2,5% anuais. Para sustentar o enorme déficit em transações correntes (US$ 34,9 bilhões) e 
atenuar os efeitos especulativos da (agora) chamada crise russa a partir de agosto, voltou a gangorra 
dos juros a subir de 20% reais em agosto de 1998 para 40% em setembro-novembro, o que não 
evitou a violenta perda de reservas, cujo total era  de 74 bilhões de dólares em abril, caindo para 69 
bilhões em julho e despencando para 44 bilhões em dezembro. Com essa fuga, a retirada de capital 
externo das Bolsas reduziu fortemente o índice Bovespa, que passa de 12.500 em abril para 6.600 
em dezembro. O rombo externo e o aumento dos juros ampliaram ainda mais a dívida pública 
interna federal, que em fins de 1998 atingia 320 bilhões de reais (equivalente a cerca de 35% do 
PIB). Os explosivos juros, equivalentes a 7,6% do PIB, causaram déficit operacional de igual 

                                                 
101 A imprensa está repleta de notícias sobre escândalos financeiros desse momento, alguns dos quais foram comprovados, 

como o da existência de falsas contas de ativos e falseamento sobre a qualidade de outros créditos. A propósito, não 
consta a punição de nenhum funcionário ou diretor do Banco Central sobre esses e outros fatos. Nesse mesmo 
momento, foi também revelado que o Banco do Brasil havia “queimado” o equivalente a US$ 7 bilhões de seu 
patrimônio com créditos irrecuperáveis. Além disso, as autoridades monetárias obrigaram a Caixa Econômica Federal 
a adquirir imensa quantidade de créditos podres de bancos privados. É incrível que o Sistema ainda queira a 
independência do Banco Central... 



montante, dado que os drásticos cortes nos demais gastos públicos produziram um resultado 
primário nulo. 

FHC repetiu o que o regime militar fizera em 1982, só divulgando o acordo com o FMI dias 
após as eleições: em 13 de novembro era assinado o “acordo”, sem dúvida o mais duro e humilhante 
até hoje firmado pelo Brasil.102  Por ele, o país receberia créditos (em bilhões de dólares) de 41,5 
sendo 18 do FMI (já entregues em dezembro e março), 4,5 do BIRD, 4,5 do BID e 14,5 coordenados 
pelo BIS e o monitoramento iria até 2001. O corte nos gastos públicos foi estimado em R$ 29 
bilhões (cerca de 3% do PIB). 

As metas impostas foram as seguintes: i) resultado primário (total setor público) como 
porcentagem do PIB, 2,6 em 1999, 2,8 em 2000 e 3 em 2001, revistas em março de 1999, para, 
respectivamente, 3,1/3,25/3,35 com corte dos gastos em todos os setores; ii) déficit nominal: 4,7%; 
iii) dívida pública: manter em torno de 50% do PIB; iv) taxa de juros: alteração com consulta prévia 
ao FMI; v) câmbio: manter o regime que era seguido (bandas, com alargamento gradativo), meta 
implodida pela crise; vi) transações correntes: –3,5%; vii) política monetária: limites (não 
definidos) de emissão monetária, promessa de reduzir os depósitos compulsórios dos bancos junto 
ao Banco Central, e uma meta “prioritária, de manter a inflação baixa permanentemente”. As metas 
para a inflação no triênio são 16,8% para 1999 e 6,5% e 5,2% para os dois seguintes, reformulada a 
de 1999 para 12%; viii) privatizações: meta de R$ 25,7 bilhões (reduzida em julho para 13,2), nela 
agendadas empresas de eletricidade, saneamento, o Instituto de Resseguros do Brasil e bancos 
públicos. Estes deveriam ter reduzido seu número, de 34 atualmente existentes para 11, e sua 
participação nos depósitos do sistema bancário, em dois terços; ix) reservas líquidas internacionais 
(em bilhões de dólares): 38,5 (excluído o financiamento do FMI), não podendo baixá-las a 20, para 
intervir no mercado cambial. Em março de 1999 foi permitido o uso (até julho) de US$ 8 bilhões 
para o Banco Central poder fazer intervenções no mercado de câmbio, meta reduzida, em julho, 
para US$ 3 bilhões; x) dívida externa pública de curto prazo: ampliá-la, no máximo (em bilhões de 
dólares), de 6 para 10; xi) reformas para flexibilizar o mercado de trabalho, para o sistema tributário 
e sua continuidade na do sistema financeiro. 

Entre as principais medidas anunciadas constavam: i) não restringir o comércio exterior, tanto 
em termos das normas da OMC quanto das de balanço de pagamentos do FMI; ii) aumento de 
alíquotas tributárias: CPMF de 0,2% para 0,38% em 1999 e 0,3% para 2000 e 2001; Contribuição 
(Cofins) de 2% para 3%, dedutível no pagamento do Imposto de Renda; ganhos de capital: de 15% 
para 20%; ganhos financeiros: de 10% para 20%; remessas de lucros para paraísos fiscais: de 0% 
para 25%; contribuição previdenciária dos funcionários públicos: os inativos, que nada pagavam, 
passariam a pagar 11% para pensões até R$ 1.200 mensais (US$ 1.000 em dezembro de 1998), 
ativos e inativos pagariam mais 9% do que excedesse R$ 1.200, e outros 5% do que passasse de R$ 
2.500;103  e o aperfeiçoamento de estatísticas econômicas (em especial, das Contas Nacionais), com 
assistência técnica do FMI. Na hipótese de governos estaduais ou municipais não pagarem as 
parcelas de suas dívidas para com a União, esta passará a reter os recursos fiscais transferíveis 
àqueles; projeto de lei sobre responsabilidade fiscal que, entre outras normas, proíbe o governo 
federal de refinanciar as dívidas dos estados e municípios. Contudo, a crescente deterioração 

                                                 
102 A íntegra do documento, na versão em português, pode ser vista em Folha de S.Paulo, 14.11.1998, p.2-14. A 

consentida (pelo governo) humilhação seria ainda maior do que o acordo, se forem verdadeiras as gravações 
clandestinas feitas por terceiros, de diálogo havido (possivelmente entre 19 e 23 de setembro) entre o ministro da 
Fazenda (Pedro Malan) e o presidente do BNDES (Lara Rezende), onde aquele sugere a este que mostre ao FMI (e 
também ao Tesouro dos EUA) e negocie com essas instituições alguns dos termos do discurso que FHC pronunciaria 
em 23 de setembro (confirmado), poucos dias antes das eleições. No diálogo gravado há demonstrações inequívocas 
de vassalagem aos EUA, pelos dois personagens. Essa transcrição está na Folha de S.Paulo, 27.5.1999, p.1-6. 

103 Essa cobrança, na sua formulação anterior, foi rejeitada pelo Congresso em dezembro de 1998. Com a eclosão da crise, 
o Congresso aprovou-a (na forma acima), mas ela tem sido contestada na Justiça, que tem dado ganho de causa aos 
funcionários. Se FHC perder essa causa, R$ 2,6 bilhões não entrariam nos cofres públicos nos anos de 1999 a 2002, 
que é o prazo de vigência da medida. Ver a nova cobrança, mais adiante, em reformas. 



política do governo nos últimos meses já o fez retroceder em alguns casos, federalizando algumas 
dívidas estaduais e “negociando” com o Senado a não-declaração da ilegalidade de alguns títulos 
estaduais e municipais vencidos e não pagos (precatórios), pois, se houvesse a declaração, estes 
passariam a ser absolutamente incobráveis, o que poderia quebrar o Banco do Brasil, que assumiu 
grande parte deles (R$ 17 bilhões), mais do que o dobro de seu patrimônio líquido, em decorrência 
de negócios políticos decorrentes da eleição e reeleição de FHC, conforme divulgou amplamente a 
imprensa. 

A assinatura do acordo não evitou os efeitos da recessão anunciada e uma “nova” crise (talvez 
agora brasileira...), se desencadeou. O Banco Central anunciou em 12 de janeiro de 1999 a subida 
da banda cambial para 1,20/1,32, mas o mercado reagiu para cima, ampliando a especulação contra 
o câmbio. A turbulência forçou a demissão do presidente do Banco Central no dia 15, quando então 
foi instituído o câmbio flutuante. A reação do mercado foi ainda maior, fazendo a taxa subir, 
atingindo 1,92 (28 de janeiro), 2,15 (3 de março), e, daí em diante, gravitar em torno de 1,80. 
Obviamente, isso atingiu em cheio vários bancos, empresas e consumidores endividados em dólar, 
além da parte dolarizada da dívida pública interna (cerca de US$ 56 bilhões). Nessa corrida suicida, 
o Banco Central teria “queimado” US$ 11 bilhões, tentando segurar o câmbio. Mas as perdas não 
foram só essas. Somadas as perdas nas apostas pró-taxa de 1,22 no mercado futuro (estimadas em 
R$ 3 a 4 bilhões), o aumento da dívida interna dolarizada em reais (algo como R$ 33 bilhões) e da 
dívida externa de responsabilidade pública (algo como R$ 47 bilhões), elas atingem cerca de R$ 84 
bilhões (algo como US$ 54 bilhões), não incluindo a perda de reservas no primeiro bimestre (cerca 
de US$ 11 bilhões) e os prejuízos do Banco Central com a ajuda a alguns amigos do Rei, depois 
descobertos, e que geraram a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) no Senado sobre o sistema 
financeiro, cujos resultados da investigação, segundo noticia a imprensa, estão sendo abafados pelo 
governo.104  

A forte recessão para 1999 – que alguns estimam em queda de 1% do PIB –, a queda dos juros 
reais anuais (de 45% em março vai baixando para 21% em junho), a queda dos preços agrícolas 
internos e dos preços internacionais de várias commodities certamente estão contendo os efeitos 
inflacionários que a desvalorização cambial (cerca de 45%) pôde causar, até o momento, 
acumulando em janeiro/julho cerca de 5% nos preços ao consumidor e de 14% no atacado. É de 
prever, no entanto, que ao longo do ano ela deverá crescer, haja vista os aumentos anunciados (de 
10% a 20%) para quase todas a tarifas e preços públicos e a instabilidade da taxa cambial, até o 
momento sendo contida pelas vendas do Banco Central. O próprio agravamento do déficit nominal 
é sintoma prévio disso: dos 8% acumulados em 1998 passou para 12% em junho deste ano e a 
dívida interna pública federal em junho já era 10% mais alta do que a de dezembro último, 
quintuplicando, em termos reais, a de dezembro de 1993. 
                                                 
104 Os escândalos envolvendo o Banco Central em ajudas a certas instituições financeiras não é de hoje. Contudo, desta 

vez os fatos extravasaram para a imprensa, na CPI, principalmente pelo depoimento do Deputado Aloísio Mercadante, 
do PT, que denunciou a estranha mudança de posição (de vendedor para comprador) de seis instituições, num 
montante de R$ 10 bilhões entre os dias 12 de janeiro e 2 de fevereiro. Mostrou os fabulosos lucros apurados nesses 
dias pela casa Morgan (R$ 727,5 milhões) e por três pequenos bancos (que somaram R$ 965 milhões) nessas 
operações e denunciou, ainda, a ajuda do BC a dois bancos: Marka e FonteCindam (equivalente a R$ 1,6 bilhão), 
comprando-lhes suas posições vendidas em dólares, à taxa de 1,27 quando já sabia que a banda seria aumentada para 
1,32. Esse escabroso episódio contou ainda com carta enviada ex-post pela BMF ao BC, a pedido deste, para 
“justificar” a operação. O próprio procurador do BC só foi consultado após a operação ter sido autorizada. Com a CPI 
veio outra “bomba”: esses bancos tinham fundos de investimento (alguns no exterior), cujos principais clientes eram 
justamente os Fundos de Pensão das maiores empresas estatais e do próprio Banco Central, e que também foram 
vítimas de prejuízos em torno de R$ 100 milhões, por tomarem debêntures de alto risco, do mesmo grupo. A imprensa 
noticiou ainda o fato de que o BC obrigou o Banespa (já federalizado) a vender, em janeiro e fevereiro, cerca de US$ 
500 milhões de títulos da dívida externa brasileiros (os bradies) quando sua cotação era a mais baixa, implicando 
ganhos extraordinários aos seus compradores, o maior dos quais, aliás, parece ter sido o Chase em Nova York. Ver a 
respeito ampla matéria na imprensa de abril e maio de 1999, especialmente em Carta Capital. 



A situação do déficit só não foi pior porque o governo negociou, em março/abril, o pagamento 
antecipado de algumas parcelas de ativos privatizados, proporcionando ganhos enormes para os 
compradores, que puderam evitar a nova taxa de câmbio para pagá-las. O governo também 
negociou com os bancos o pagamento de tributos antes contestados na justiça, perdoando-lhes as 
multas (mas essas entradas são do tipo once for all) e ainda raspou os lucros de empresas estatais, 
tapando com isso o buraco orçamentário de cerca de R$ 7 bilhões. Por outro lado, parte da receita 
fiscal esperada tem sido contestada na justiça (caso da CPMF e da previdência social pública) 
ameaçando sua legalidade e vigência e os dados de maio de 1999 mostram déficit primário de R$ 
796 milhões. Assim, com menos de 3 meses de vida, o novo acordo com o FMI já teria várias de 
suas metas ultrapassadas, e a situação recessiva poderá piorar ainda mais as receitas fiscais, a menos 
que as privatizações restantes sejam aceleradas... Diante desses fatos e temores e da possibilidade 
concreta do câmbio se desvalorizar ainda mais este ano, FHC anunciou, por decreto, que a âncora do 
real agora seria a das metas de inflação, última novidade importada, a serem perseguidas pelo BC 
com os instrumentos clássicos da política fiscal e monetária. 

Com a crise acesa, o governo ainda tentou montar mais uma grande Operação Hospital, 
propondo a troca de papéis privados de dívida externa, de responsabilidade de várias empresas 
seriamente afetadas pela desvalorização (nelas incluída a maior rede de comunicações, cuja dívida 
equivalia a 3,6 vezes seu patrimônio líquido) por papéis novos emitidos pelo BNDES. Para sorte do 
país, a banca americana, via BIRD, passou-lhe uma reprimenda, evitando um futuro rombo que já 
estava estimado em US$ 22 bilhões. Afinal, a presença de capital americano no rol dessas empresas 
aparentemente é mínima, razão pela qual... 

Vários fatores também debilitaram fortemente as finanças estaduais e municipais. Pelo lado da 
receita, pode-se apontar: 1) a queda da atividade econômica; 2) o exagerado uso do ICMS, como 
incentivo fiscal e financeiro para atrair investimentos, e a isenção do ICMS sobre os produtos 
básicos exportados “negociada” com o governo federal resultaram no fato de que o ICMS 
aumentasse entre 1988 e 1998 apenas cerca de 25% em termos reais. Com isso, e a despeito de que 
a Constituição de 1988 tenha aumentado a participação dos estados e municípios na arrecadação 
(FPEM) dos impostos de renda (IR) e de produtos industrializados (IPI) de 28% para 44%, a soma 
dessas duas fontes principais (ICMS e FPEM) cresceu cerca de 55% no mesmo período. O governo 
federal, ao contrário, teve suas receitas líquidas (total exclusive transferências constitucionais) 
aumentadas em termos reais de 120% no mesmo período, basicamente porque ampliou mais que 
proporcionalmente suas demais receitas fiscais (imposto sobre operações financeiras e as diversas 
Contribuições), que triplicaram, enquanto a soma do IR e do IPI aumentou cerca de 90%. Pelo lado 
dos gastos, novas pressões surgiram em razão das modificações da Constituição de 1988, das 
políticas de descentralização de fato que tiveram de arcar, do debilitamento e do aumento de gastos 
sociais diante do aumento do desemprego e da crise social; em razão do aumento de seu 
endividamento interno e externo (nele incluído aquele da década anterior, forçado pelo regime 
militar junto às empresas públicas estaduais, notadamente as do setor elétrico) e dos escorchantes 
juros sobre ele incidentes. Em fins de 1998 o montante desse endividamento era estimado próximo 
a R$ 150 bilhões (algo como US$ 125 bilhões). Para evitar um estouro imediato e generalizado das 
finanças dos principais estados e municípios endividados, o governo federal forçou uma 
renegociação dessas dívidas, com a imposição de amortizações anuais de 11% e 13% de suas 
receitas nos próximos 30 anos, o que provocou praticamente a paralisação dos investimentos 
públicos desses governos, privatizações aceleradas, drásticos cortes nos gastos e deterioração dos 
serviços públicos, agravando ainda mais a crise social. 

As reformas neoliberais 

A abertura comercial, cujo ensaio se dá em 1989, é aprofundada por Collor, fixando o período 
até 1994 para sua consumação, depois antecipado para 1993. FHC, como ministro, a partir de 1993 



intensifica a abertura, justapondo esta política à da estabilização, diminuindo ainda mais as tarifas 
para bens de consumo duráveis e não-duráveis, reduzindo os tributos para as importações 
“pessoais” via postal e antecipando a entrada da Tarifa Externa Comum (TEC) do Mercosul. Entre 
1990 e 1994 a tarifa média passa de 48% para 15,4%, a máxima de 156% para 44,6%, a modal de 
40% para 20% e o desvio-padrão de 20,1% para 6,1%, reduzindo fortemente a amplitude tarifária. 
Em março de 1991, era assinado o Tratado de Assunção (Mercosul), programando para janeiro de 
1995 uma TEC de 20% e uma tarifa modal de 14%, além da formulação de Listas de Exceções por 
país, elimináveis em 2006. Em março de 1995 os ventos da crise mexicana ameaçaram o país, 
obrigando o governo a elevar as tarifas comuns e as do Mercosul, e a estabelecer quotas mais 
rígidas para a Zona Franca de Manaus. Com a piora do quadro, ampliou em 1996 a política de 
incentivos às exportações com novos esquemas de financiamento, drawback para exportações via 
terceiros e isenção de impostos.105  

O Brasil participou ativamente da Rodada Uruguai (1986-1993) do GATT, e assinou sua adesão 
à OMC (Organização Mundial de Comércio), substituta daquele. Entre os principais resultados 
desses dois fatos devem-se assinalar: i) as “liberalizações” para produtos agropecuários consistiram 
em reduções das novas tarifas, isto é, das antigas mais a tarifação das barreiras não-tarifárias 
preexistentes; ii) os países desenvolvidos se comprometeram a reduzir as tarifas para os produtos 
industrializados em 49%, entre 1995 e 2000, quando somente 5% dessas suas importações teriam 
tarifas acima de 15%; iii) eliminação, até 2005, do Acordo Multifibras, que regulava as importações 
de têxteis, multilateralizando seu comércio; iv) por pressão dos países desenvolvidos os serviços 
foram incluídos no sistema multilateral de comércio; v) pelas mesmas pressões, foi assinado um 
acordo de garantia de proteção sobre Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o 
Comércio; com o registro unilateral de suas tarifas na OMC, cada país não pode aumentá-las (direta 
ou indiretamente), sem negociá-las com os principais exportadores. Quer dizer, além de não 
ganharmos quase nada nessas negociações, tornamos ainda mais rígidas nossas possibilidades de 
dirigir a política econômica rumo aos nossos próprios interesses.106  

As principais medidas para desregulamentar os fluxos de capital internacional, cujos primeiros 
passos foram dados ao final da década passada, foram: 

i) criação do Anexo IV em 1991, abolindo várias restrições dos anteriores anexos, tais como 
prazo mínimo de carência e diversificação de aplicações, aumentando o limite para 25% para renda 
fixa e futuros; 

ii) mais tarde foram regulamentados outros Fundos de Investimento para o capital estrangeiro; 
iii) em resumo, o capital estrangeiro só pode adquirir ações no mercado secundário em Bolsas 

de Valores no Brasil, ou títulos, via Fundos e, no exterior, via operações de ADR (de níveis I, II e 
IV) ou GDR ou em suas Bolsas (para ações nelas cotadas), para mercado secundário e, para 
emissões primárias, via ADR de nível III (e do IV, parcialmente). O governo brasileiro, de acordo 
com as circunstâncias (falta ou sobra de divisas), altera alguns parâmetros, como a alíquota do IOF, 
tempo de permanência (em geral muito curto), IR (em geral nulo) e diversificação das aplicações, 
assim como a variação das posições compradas pelos bancos no Brasil.107  Por meio de emendas à 
Constituição e outras leis (como a das Concessões de Serviços Públicos nº 8987/95 e nº 9074/95), 
foram eliminadas ou reduzidas as limitações à participação do capital estrangeiro em vários setores, 
como mineração, petróleo, telecomunicações (limite de 49%, salvo para telefonia fixa) e 
transportes. Para participar no capital de instituições financeiras, as restrições e os limites (Artigo nº 
192 da Constituição e nº 52 de suas Disposições Transitórias) têm sido superados pela livre 

                                                 
105 Sobre o tema, ver Suzigan & Villela (1997) e Macedo de Holanda (1997). 
106 Um bom resumo sobre o tema é o de E. C. L. Rêgo (1996). 
107 Quando não citado especificamente, usei, para as reformas do capital internacional e do sistema financeiro: Aparecida 
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interpretação que o governo tem dado ao parágrafo único do Artigo nº 52 que, “por interesse do 
governo brasileiro”, possibilita contornar aquelas restrições. Em tais casos, a participação tem sido 
determinada pelo Banco Central, sem regras escritas conhecidas, na forma de cobrança de um 
“pedágio”, obrigando (ou isentando) o banco comprador a adquirir determinada fração dos passivos 
do banco receptor; 

iv) dado o descontrole provocado pela liberalização cambial, as antigas contas de não-residentes 
(as CC-5) foram substituídas por novas (Circular nº 2677/96), “com maior controle” que, entretanto, 
têm sido uma das principais portas de saídas de recursos e de “lavagem” de dinheiro, ante a 
debilidade e a inoperância fiscalizadora do BC, como comprovam recentes denúncias da CPI e da 
imprensa. 

Há que acrescentar ainda a mudança no Artigo nº 171 da Constituição, que distinguia as 
empresas em brasileiras, e brasileiras de capital nacional, com várias discriminações a favor desta, 
e que doravante são apenas brasileiras, constituídas sob as leis brasileiras. 

Mas para que a internacionalização financeira do país fosse mais ampla, o capital nacional 
também recebeu liberalidades: i) o mercado flutuante de câmbio foi ainda mais liberalizado, 
eliminando a exigência de registro para remessas até US$ 10.000, permitindo a compra de imóveis 
e a realização de outras operações no exterior; ii) criação de Fundos de Investimento no exterior, 
constituídos, no mínimo, em 60% por títulos da dívida externa brasileira; iii) permissão para 
emissão, no Brasil, de BDR (Brazilian Depositary Receipts) para facilitar a compra, no Brasil, de 
ações de empresas estrangeiras; iv) permissão para compra, no Brasil, de ações de empresas do 
Mercosul; maior agilização para lançamentos de papéis brasileiros no exterior, via ADR, GDR, 
Commercial Papers, Bônus etc. 

Para ampliar a reforma do sistema financeiro nacional foi elaborado o Plano Diretor para o 
Mercado de Capitais, apresentado em 1991 e parcialmente implantado a partir de 1993, com 
cinqüenta medidas propostas, cujas principais diretrizes foram: i) alteração da Lei das Sociedades 
Anônimas: pouco avanço na criação de novos dispositivos de controle e fiscalização para dar maior 
transparência às informações das empresas; não alterou o limite de dois terços para a formação do 
capital com ações preferenciais, possibilitando com isso o controle da empresa, com apenas 17% 
(51% das ações ordinárias) e eliminou o direito de recesso (direito do acionista descontente de se 
retirar da empresa, com o reembolso do valor patrimonial de suas ações), reduzindo assim os 
direitos de acionistas minoritários para facilitar privatização, fusão, divisão ou compra/venda de 
empresa; ii) pouco avanço na proposta de participação de lucros pelos empregados, com o fim de 
constituir poupanças; iii) pouco avanço na proposta de dar maior transparência aos Fundos quanto 
às aplicações, riscos e rendimentos; iv) quanto à flexibilização e diversificação para captação de 
poupanças (interna e externa), o avanço foi bem maior com a criação de novos mecanismos e 
Fundos (imobiliários, para empresas emergentes, previdência privada, de títulos com correção 
cambial etc.), e bem menor no que se refere à captação-aplicação de longo prazo.108  

A reforma do Estado, tanto no que se refere à sua administração quanto à privatização de suas 
empresas, resultou no desmantelamento de seus principais órgãos decisórios de planejamento, e na 
redução efetiva da capacidade de formular políticas de desenvolvimento. 

Vejamos a reforma administrativa. No início de seu governo, Collor anunciou com grande 
estardalhaço sua proposta que, em linhas gerais, consistia em: i) fechamento de 22 entidades 
públicas, principalmente de atividades não-econômicas; ii) privatização de empresas e de outros 
ativos (venda de 10 mil imóveis e 2.300 veículos, basicamente em Brasília); iii) desburocratização e 
desregulamentação; e iv) dispensa e disponibilização de 357 mil funcionários federais e de estatais. 
A primeira meta foi cumprida, mas posteriormente a realidade obrigou a novas reestruturações de 
entidades (principalmente ministérios que tiveram de ser recriados); a segunda avançou quanto à 
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privatização de várias empresas, principalmente siderúrgicas e petroquímicas, e foi cumprida a da 
venda de ativos; a terceira caminhou pouco e a última afastou 160 mil funcionários (53 mil 
disponibilizados), mas isso implicaria a terceirização de serviços para vários órgãos.109  A despeito 
dos “planos de cargos e salários” e dos concursos públicos prometidos (e poucos cumpridos), vários 
órgãos (por exemplo, as universidades federais e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial) 
ficariam com alto número de vagas não preenchidas, número que cresceu nos últimos dois anos em 
razão das muitas novas aposentadorias e ante a ameaça do governo de mudar radicalmente a 
previdência dos funcionários públicos. 

A reforma foi aprofundada por FHC, por meio de várias medidas provisórias, leis e da Emenda 
nº 19. Quanto ao funcionalismo público, sua intenção explícita era demitir 251.500, mas as 
circunstâncias e o Congresso não lhe permitiram tanto. Entre as principais medidas que retiraram 
direitos conquistados na Constituição de 1988, ou que impuseram novas obrigações e restrições, 
vale mencionar: quebra de isonomia salarial; aumento de 2 para 3 anos para a estabilidade do 
funcionário concursado; o funcionário estável poderá ser demitido por avaliação periódica de seu 
desempenho; o concursado será posto em disponibilidade por extinção de cargo, com salário 
proporcional ao tempo de serviço. Para cumprir o disposto que estabelece o prazo de junho de 2001 
para que o governo (federal, estaduais e municipais) reduza as despesas com salários e encargos até 
o máximo de 60% de suas receitas correntes, a emenda estabeleceu várias normas: demissão de não-
estáveis, corte de gastos com cargos de confiança; se ainda for necessário, demissão de estáveis, 
com indenização de um salário por ano de serviço e extinção de seu cargo; declara não-estáveis os 
estabilizados pela Constituição de 1988 (admitidos sem concurso até 5.10.1983), para cumprimento 
da exigência anterior; suspende os repasses de transferências institucionais aos estados e municípios 
que não cumprirem com aquele percentual.110  

As empresas públicas poderão ter maior autonomia financeira, administrativa e orçamentária se, 
por contrato de gestão, tiverem bom desempenho; a emenda também cria novos requisitos de 
controle, fiscalização e avaliação. Como novidade adicional e polêmica poderão ser criadas 
Organizações Sociais (OS), entidades privadas sem fins lucrativos, para exercer atividades públicas 
para o governo (educação, saúde, cultura, pesquisa, meio ambiente) e, para isso, podem receber do 
governo funcionários, dinheiro e bens, estando liberadas de licitação (o que é inconstitucional) e 
deverão procurar obter receitas próprias para reduzir os gastos do governo. A medida servirá para 
que o Estado torne-se “livre” de determinados órgãos (como fundações e institutos de pesquisa) 
convertendo-os em OSs de difícil possibilidade de sobrevivência. 

Nos últimos três anos, as concessões e privatizações ganharam o noticiário nacional não apenas 
pelas elevadas cifras envolvidas e pelos protestos de rua, mas, principalmente, pelos escândalos e 
boatos nelas envolvidos. Seria até impossível evitar alguns dos fatos divulgados, dado o 
apressamento do processo a partir de 1996, quando as contas públicas e externas se agravam e em 
1997 e 1998, graças aos efeitos perniciosos das crises asiática e russa, que ameaçaram o corte do 
financiamento externo. Dessa forma, o governo, para não renunciar à sua inconseqüente política de 
abertura e tentar manter o câmbio valorizado e a estabilização do real, alterou o processo de 
privatização, acelerando-o e conduzindo-o para busca de recursos externos. Essa talvez tenha sido 
uma das razões principais do comportamento ainda mais arbitrário do governo nesse processo, e da 
forte rebaixa dos preços das principais estatais negociadas no biênio 1997-1998.111  O governo 
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contudo, nada diz sobre os gastos com terceirização. Cf. Folha de S.Paulo, 10.6.1999, p.1-5. 
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entre FHC, o ministro das Comunicações e o presidente do BNDES, quando ficou notória a intervenção (desastrada) 
dessas pessoas em favor de determinados grupos nos leilões da Telebrás, quanto pelas notórias subavaliações de ativos 
e do envolvimento do financiamento (e compra) público em alguns casos de privatizações. Por exemplo, o controle 
acionário da Cia. Vale do Rio Doce, que é a segunda maior mineradora mundial, acabou sendo vendida por exíguos 



respeitou a promessa de oferecer 10% das ações ofertadas aos trabalhadores das respectivas 
empresas, conseguindo, com isso, ampliar o apoio para esses negócios. Mas, ao mesmo tempo, 
essas operações produziram novos barões (ou enriqueceram ainda mais alguns antigos) da patifaria 
nacional, como também ocorreu em vários países da região. 

Pelos cálculos do BNDES, as receitas totais nacionais entre 1991 e 1998, compreendendo 
privatizações e concessões de cerca de uma centena de empresas, somaram 68,5 bilhões de dólares 
dos quais 46,1 bilhões do governo federal (7,8 bilhões de concessões), mas esse valor inclui 8,9 
bilhões referentes a “moedas podres”, que constituíram o grosso das vendas entre 1991 e 1995. É 
verdade que a esse valor deve-se somar o das dívidas repassadas aos compradores, no montante 
equivalente a 16,5 bilhões de dólares, mas o BNDES não desconta, em seus cálculos, os ganhos com 
os financiamentos que tem concedido em algumas privatizações e, principalmente, com os gastos 
efetuados com o “preparo das bodas” (investimentos prévios, saneamento financeiro, passivo 
trabalhista, gastos com consultoria etc.).112  O governo festejou os sobre-peços (ágios) pagos em 
vários leilões, mas “esqueceu” de alterar a legislação do imposto de renda, que permite aos 
compradores da estatal deduzi-los do lucro tributável, o que lhes dá um desconto de cerca de 30% 
sobre os referidos ários. A distribuição setorial do valor total dá às telecomunicações 37%, à energia 
elétrica 33%, à siderurgia 10% e à mineração 8%, e o capital estrangeiro participou nessas compras 
com cerca de 42%, concentrando-se em telecomunicações e energia. 

Restam ainda na agenda federal, com maior peso, os grupos Petrobrás e Eletrobrás e nas 
agendas estaduais, o restante das energéticas, saneamento, bancos e transportes.113  As concessões 
para exploração de petróleo feitas em junho de 1999 também sofreram pesadas críticas, e o próprio 
Tribunal de Contas da União tentou interceptar os leilões em razão de várias falhas no processo. 
Das 27 áreas licitadas treze foram leiloadas (das quais a Petrobrás, junto com outros grupos 
privados, adquiriu cinco), e os preços mínimos foram tão irrisórios (variaram de 100 a 150 mil 
dólares) que o ágio médio foi 109 vezes maior do que eles. Esse negócio, com o qual várias 
multinacionais se locupletaram dos investimentos em pesquisa realizados durante duas décadas pela 
Petrobrás, é nebuloso, pois estabeleceu royalty baixo, de 5% a 10%, embora a ANP afirme que os 
ganhos do governo deverão ser de 50% no futuro... 

Esse processo tem recebido várias críticas que podem ser assim resumidas:114  

i) os problemas com as “moedas podres” são de duas ordens: a escolha arbitrária (e 
inconstitucional) de quais delas podiam ser aceitas nos leilões e o fato de que, embora valessem no 

                                                                                                                                                     
US$ 2,6 bilhões, quando seu corpo técnico estimava valores cerca de quatro vezes maiores; com a Telebrás ocorreu o 
mesmo: o ministro Motta anunciou seu valor em trinta bilhões de reais, mas, após sua morte, o novo ministro 
rebaixou-a a 13,5 e a venda se consumou por 22! O mais recente divulgado (matéria de Carlos Drummond, Carta 
Capital de 9.6.1999) revela a escabrosa operação de privatização da Cemig (energia elétrica) que envolveu o anterior 
governo estadual de Minas Gerais (do PSDB), o Banco Opportunity (outro amigo do rei), o BNDES, e a Southern 
Energy (EUA), que comprou – 

por US$ 1 bilhão em 1997 – um terço das ações ordinárias, subavaliadas em pelo menos 30%, com financiamento da 
metade do valor, sem juros ou correção monetária pelo BNDES. Ao mesmo tempo, o BNDES financiou o governo de 
Minas Gerais, cobrando-lhe juros de 20% anuais. O mais vergonhoso é que os 33% das ações, mediante “acordo entre 
acionistas” dão o direito de poder decisório à Southern, em questões estratégicas, além de que não foram objetos de 
cálculo na avaliação a possibilidade existente de a Cemig transmitir também dados em suas linhas, e os altos negócios 
futuros com gás, que uma subsidiária da Cemig fará, por meio da AES, que é sócia da Southern em Cayman... Este 
negócio está, no momento, sendo investigado por uma CPI em Minas Gerais. 

112 Esses valores em doláres estão sobrestimados, tendo em vista que a taxa cambial esteve fortemente valorizada (de 20% 
a 30%) entre julho de 1994 e dezembro de 1998. As “moedas podres” compreendem vários títulos de dívidas do 
governo federal, como os da Dívida Agrária, Siderbrás, CP, OFND e outros, além de pequena quantidade de títulos da 
dívida externa. 

113 Para este tema utilizei, basicamente, as seguintes fontes: Prado (1994), IESP (vários números) e Rodrigues da Silva 
(1999). Uma análise dos principais casos estaduais pode ser vista em FUNDAP (1997). 

114 Em sua análise, que toma o período até 1994, Prado apresenta algumas dessas críticas, principalmente as da eficiência, 
das moedas podres e do impacto fiscal. 



mercado secundário algo como 45% de seu valor nominal, foram aceitas por seu valor integral 
(salvo os da dívida externa, que tiveram deságio de 25%), proporcionando ganhos extraordinários 
para seus vendedores (que se livravam do “mico”) e compradores (que compravam ativos pagando 
cerca da metade de seu valor); 

ii) até 1994, o valor recebido pelo governo equivalia a menos de 0,5% do PIB, não tendo, 
portanto, repercussão importante do aspecto fiscal. Mesmo se calculados os gastos futuros para 
manter a empresa pública (investimentos, amortizações de dívidas, juros) descontados dos lucros 
futuros, no mais otimista dos cálculos, os valores não alcançariam 1% do PIB. Refiz o cálculo 
simples das receitas obtidas, e, para o período 1991-1998, elas equivalem a 1,2% do PIB médio de 
todo o período; 

iii) nem tudo porém são ganhos: do montante recebido pelo governo, US$ 13,3 bilhões são 
simples trocas de guichê: 6 bilhões são do próprio BNDES, comprando algumas participações e 
financiando algumas vendas, outros 6 bilhões saíram de Fundos de pensão de trabalhadores de 
estatais (que participaram na compra de 31 empresas), controlados de fato pelo governo e 1,3 do 
Banco do Brasil (participações indiretas em três empresas).115  Ainda, e embora não haja cálculos 
sobre os custos da “preparação da noiva”, o exemplo da Telebrás é escandaloso: por sua venda o 
governo recebeu 19 bilhões de dólares, mas os investimentos feitos nesse grupo, em dólares 
correntes, entre 1996 e 1998 somam 16,8 (ou 23,9 entre 1994 e 1998); em outros casos esse 
“presente” foi mais modesto: o investimento feito nos 2 anos antecedentes à privatização e no ano 
em que ela se realiza correspondeu, no caso da CVRD, a 25%, no caso da siderurgia a 7% e no da 
RFFSA a 12%. Com a política tarifária deu-se o mesmo: foram deprimidas antes, ante as políticas de 
estabilização o que, por coincidência (?), deprimiu a situação financeira da estatal, desvalorizando 
suas ações em Bolsa e seus ativos líquidos na avaliação para privatizar; algum tempo antes da 
privatização, e em alguns casos após, elas foram elevadas, aumentando a lucratividade e o interesse 
dos grupos privados;116  

iv) há ainda o argumento de que a “eficiência privada é muito maior do que a estatal”. Como já 
apontei no capítulo inicial, as questões são: que política de preços podem as estatais praticar? qual o 
valor efetivo de seus ativos? A maioria delas foi obrigada, na década passada e até recentemente, a 
se endividar (na maioria dos casos, desnecessariamente) no exterior, desestruturando seu passivo e 
sua lucratividade e ainda foi proibida de investir o necessário, causando a essas empresas 
desatualização tecnológica e ineficiência produtiva. Pesquisa recente confrontando a siderurgia pré 
e pós privatização com as congêneres do setor privado comprova isso: as estatais estavam 
desatualizadas, não podendo utilizar plenamente a capacidade produtiva, o que elevava seus custos 
e baixava sua produtividade, e, por razões mais do que conhecidas, seus planos de reestruturação 
técnica (por exemplo, reforma de alto forno) lhes custava, em média, o dobro do preço cobrado às 
privadas. Ao mesmo tempo, as privadas puderam se reestruturar – sem qualquer impedimento 
político a seus preços ou à sua decisão de eliminar plantas ou linhas de produção;117  

v) a crítica sobre a questão da regulamentação se mantém. A liberalização das restrições 
parciais ou monopólicas à mineração (mesmo para as do tipo nuclear), gás, petróleo, 
telecomunicações, navegação costeira e resseguros resultaram das Emendas Constitucionais nos 5 a 
9 e 13, das novas Leis de Concessões de Serviços Públicos e de outras leis específicas e, embora 
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Social). Melhor seria mudar de novo seu nome, para Banco Nacional da Desestatização... 
116 O boletim do IESP mostra as séries de preços públicos, onde se pode ver claramente essa preparação para privatizar. O 

comportamento da política de preços para o aço (entre 1990 e 1994), telefonia (entre 1994 e 1998) e energia elétrica (a 
partir de 1992) demonstra claramente isso. Por outro lado, a divulgação dos balanços do exercício de 1997 das 
maiores empresas estatais mostra surpreendente recuperação de lucros, suplantando largamente os lucros das maiores 
privadas. 

117 Essa comparação na siderurgia está em Pinho & Silveira (1998). Os autores, entre várias argumentações, mostram que 
a intensidade na redução de pessoal foi comum aos dois segmentos, mas a do aumento do volume produzido foi maior 
nas privadas do que nas públicas, explicando boa parte do diferencial de “produtividade” entre ambos. 



tenham sido construídos instrumentos novos de regulação, com a criação das Agências Nacionais de 
Telecomunicação (ANATEL), Petróleo (ANP) e energia elétrica (ANEEL), há problemas conflitantes 
nesses regimentos, além do que o efetivo poder político de enfrentar os interesses dos novos 
monopólios – agora privados – é muito limitado. Isso pode ser visto tanto nos exemplos latino-
americanos e nos conflitos recentes, no Brasil, entre consumidores, governo e as novas empresas, 
com relação ao não-cumprimento de metas e as deficiências em vários serviços.118  O governo 
acenou com novas concessões para forçar a existência de pelo menos duas empresas em cada 
segmento ou área (a empresa “espelho”) e, assim, estimular a concorrência. Contudo, os leilões 
efetuados entre janeiro e abril de 1999 foram simplesmente decepcionantes: as “espelhos” 
vencedoras para concorrer com as privatizadas pagaram apenas R$ 185 milhões quando o preço de 
referência era de R$ 1.700 milhões e, no caso da Tele Centro Sul, cujo preço era R$ 500 milhões, 
não surgiu nenhum candidato... Afinal, não parece fácil concorrer com grupos como a MCI dos EUA 
ou com as TELECOM européias, num mercado como o brasileiro; 

vi) duas dúvidas maiores ainda permanecem sobre o que restou no setor energético: foram 
poucas as geradoras privatizadas, com o que o ônus maior do setor permaneceria na órbita do 
Estado, enquanto o filet mignon está sendo privatizado. A divisão que está sendo feita nessas 
empresas, por atividade, é temerária, pois também acabariam ficando nas mãos do Estado as 
transmissoras, para as quais não parece haver indícios de maior lucratividade futura; 

vii) no setor petrolífero, apesar das promessas de FHC em não privatizar a Petrobrás, a direção 
da ANP tem sido bastante agressiva para estimular a vinda de empresas privadas para as áreas de 
exploração mais promissoras, cujas pesquisas foram custeadas pela estatal. Mas, no que se refere ao 
pagamento dos royalties, que costumam ser de 50% a 80% em vários países, ouve-se falar que aqui 
a mamata seria da ordem de apenas 47%. Com isso e com os preços artificialmente baixos dos 
combustíveis, não será necessário privatizá-la, pois não terá condições de concorrer com os trustes 
internacionais do setor. Acrescente-se que a política econômica prejudicou a Petrobrás ao longo 
desta década, em razão do débito cumulativo e não pago pelo Tesouro Nacional, de diferenças 
cambiais e de subsídio para o álcool e derivados de petróleo – que passam de 3,4 bilhões de dólares 
em 1993 a pouco mais de 7 bilhões em 1996 –, da determinação, pelo governo, de corte em seus 
investimentos e da proibição de seu acesso ao mercado acionário, onde sem dúvida poderia 
solucionar parte de seus problemas financeiros. Pior do que isso é que, com a regulamentação da 
Emenda nº 9 (via Lei nº 9478/97), ela agora tem de submeter suas decisões não apenas ao 
ministério, mas também à ANP, ceder a outros agentes (privados) o uso de suas instalações de 
transportes e terminais, mediante pagamento, e colocar à disposição da ANP (para repasse às 
multinacionais) seu acervo de conhecimento geológico, que foi custeado pelo povo brasileiro.119  
Não contente com isso, FHC ainda trocou o presidente da Petrobrás, nomeando um jovem banqueiro 
(mais um, nesse governo de banqueiros).120  Na questão do gasoduto Bolívia–Brasil, além de outras 
multinacionais, a Enron (EUA), que também é dona da Gasbol (a fornecedora para o Brasil) entrou 
pesado no negócio, fazendo, em Mato Grosso, uma integração vertical (gás, gasoduto, usina 
termoelétrica), ato que não é permitido pelo regulamento da ANP... Curiosamente, no período de 
transição da direção da Petrobrás, ela cometeu o grave “cochilo” de não participar do leilão da 
Congás, estatal de São Paulo recentemente privatizada e adquirida pela British e pela Shell...121  

viii) os investimentos estrangeiros concentraram-se mais nas privatizações de serviços 
(telecomunicação, transporte ferroviário e distribuição de energia), que praticamente não geram 
divisas mas serão importantes remetedores de lucros e de “assistência técnica”, efeitos ainda mais 

                                                 
118 Sobre essa nova regulamentação, suas instituições e instrumentos, ver Rigolon (1997). Os conflitos já denunciados na 

imprensa abarcam não só reclamações de usuários por maus serviços (energia e telecomunicações, principalmente), 
como por decisões abusivas (alto número de pedágios em rodovias privatizadas) ou mesmo metas não cumpridas com 
o governo (caso das ferrovias). 

119 Para uma análise da situação atual do setor, ver Soares (1999). 
120 Uma crítica aguda sobre as privatizações e o relato de vários escândalos estão em Biondi (1999). 
121 Ver matéria a respeito de C. Drummond em Carta Capital, n.100, de 23.6.1999. 



nocivos e permanentes. 

Por outro lado, e a despeito da regulamentação dos novos monopólios privados, os abusos já se 
fazem sentir em termos de grande dispensa de funcionários, terceirização com queda de qualidade 
de serviço e importações de peças e equipamentos, em detrimento da indústria nacional. Nesses 
conflitos, já é transparente a incapacidade do governo em coibir as omissões e os abusos, como nos 
casos dos recentes “apagões” no setor elétrico e na completa desordem dos sistemas de 
comunicações interurbanas em julho de 1999. Mais grave ainda é o fato ocultado pelo governo (não 
se sabe se com complacência da mídia), de que esses contratos e concessões de serviços públicos 
(provavelmente também no caso do petróleo) incluem cláusula de tarifa ouro-dólar – tal como na 
época do Império – para reajuste de seus preços. 

No que se refere à reforma tributária, pouco foi feito, além da intensificação e extensão da 
cobrança das Contribuições Sociais e da criação do IPMF (Imposto Provisório sobre a 
Movimentação Financeira), que vigorou em 1993-1995 com alíquota inicial de 0,25%, depois 
alterada para 0,2%, reeditado em 1997-1999 sob o nome de CPMF (Contribuição...) hoje com taxa 
de 0,38% que cairá para 0,30%. A CPMF tem significado algo em torno de 9% da receita líquida 
federal. Como já se passam 11 anos desde a última reforma constitucional, e esse período trouxe 
profundas modificações estruturais (produtivas, distributivas, sociais e regionais) e, por outro lado, 
a situação financeira das três esferas de governo se debilitou profundamente, é ponto pacífico a 
necessidade desta reforma. Entretanto, se excluirmos o projeto apresentado pela oposição, 
predomina nos demais uma visão neoliberal carregando a carga tributária predominantemente em 
impostos indiretos e em grande redução do número deles. O do governo, pelo que se pode saber – 
dado que até hoje não o apresentou – caminha nessa direção, e ainda promete a centralização fiscal 
com a transformação do atual ICMS estadual num IVA federal, o que implicará uma delicada 
discussão para a revisão das participações fiscais das três esferas de governo.122  

As reformas das relações de trabalho praticadas e propostas têm como objetivo central a 
flexibilização do contrato de trabalho, consubstanciada na redução de seu custo e na diminuição da 
abrangência da legislação trabalhista, do poder sindical e do direito de greve. Elas foram sendo 
instituídas “a conta-gotas”, quase todas por MPs, a partir da vitória de FHC ao final de 1994 e 
ampliadas em 1998, certamente para diluir as resistências do Congresso e da classe trabalhadora. 
Vejamos as principais: 

i) instituiu-se a possibilidade de remuneração variável, via participação nos lucros e 
resultados, por meio de negociação na empresa, desfocando a mobilização por salário real e 
produtividade e por reajustes salariais. Não há qualquer garantia ao trabalhador para acesso à 
documentação da empresa que possibilite fiscalização dos resultados;123  

ii) revogou-se a ratificação anterior (janeiro de 1995) da Convenção 158 da OIT, eliminando 
fatores que inibem a demissão sem justa causa; 

iii) na política salarial, eliminou-se a indexação, forçando a negociação e, quanto ao salário 
mínimo, a partir de abril de 1997 este deixou de ter indexador legal, passando sua revisão para 1º de 
maio de cada ano, tendo reajuste de acordo com a vontade de FHC; 

iv) a fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista, pelo Ministério do Trabalho, foi 
drasticamente limitada, passando a: permitir novos acordos que reduzam direitos obtidos em 
acordos anteriores; subordinar a lavratura de infração por fiscais, à “consideração do Delegado 
Regional do Trabalho”, quando o conflito resulta de incompatibilidade entre acordo e legislação; 
substituir a multa por advertência; 

v) ampliaram-se as possibilidades de uso do contrato temporário de trabalho; 
vi) desvinculou-se o contrato por tempo determinado (permitido pelo prazo de um ano, 

                                                 
122 Uma detalhada discussão sobre o federalismo brasileiro, sua fiscalidade e seus principais problemas está em Affonso & 

Silva (1995). 
123 Para este tema usei basicamente o trabalho de Krein (1999). 



renovável por mais um) da natureza do serviço prestado, permitido via negociação com o sindicato 
pertinente, com a condição (muitas vezes contornável pela empresa) de ampliação de vagas, 
limitando esses contratos em 50% para as pequenas empresas, 35% para as médias e 20% para as 
maiores, e reduzindo os encargos sociais do tipo “S” (Sesi, Senai...) em 50% e o do FGTS, de 8% 
para 2%. Em 1998 o governo encaminhou nova proposta para incluir a agricultura, por meio de 
contrato coletivo de safra; 

vii) autorizou-se a jornada de trabalho de até 25 horas semanais, prescindindo de negociação 
com o sindicato, com salários e demais direitos trabalhistas pagos proporcionalmente, atropelando, 
assim, a Constituição no que tange às férias; 

viii) permitiu-se a suspensão temporária do contrato de trabalho (uma só vez, a cada 16 
meses), negociada com o sindicato, por 2 a 5 meses, com vinculação obrigatória a um programa de 
qualificação, não computando esse período para férias, FGTS, aposentadoria e 13º salário. Se 
vencido o prazo houver a demissão, o trabalhador terá direito a receber indenização legal e o valor 
de mais um salário, como multa. Em junho de 1999 nova MP autorizou renovação, permitindo 
prorrogar o limite de 5 meses, sem fixar outro, desde que concordem sindicato e trabalhador. Em 
ambas as situações, o trabalhador receberia o equivalente ao seguro-desemprego; 

ix) cláusula (negociada) de garantia de emprego e preservação de postos de trabalho por um 
prazo determinado permite a redução do FGTS de 8% para 2%; 

x) criou-se o Banco de Horas, permitindo, por acordo, que a jornada de trabalho seja maior do 
que as 44 horas, compensando o excesso no prazo de 4 meses (que passa a 1 ano em 1998), 
praticamente eliminando o pagamento de horas extras; 

xi) permitiu-se instituir Cooperativas de Prestação de Serviços ou Profissionais; assim, os 
cooperados não têm vínculo empregatício, sem encargos sociais para a contratante. Se o desejarem, 
podem recolher suas contribuições previdenciárias como autônomos, mas não têm quaisquer 
direitos trabalhistas. Esta modernidade oculta a caracterização da fraude contumaz, que ocorre em 
vários setores, como sempre ocorreu na agricultura e na construção civil, e que agora se dá também 
na indústria e nos serviços; 

xii) altera a lei que garantia a validade das cláusulas de acordo coletivo, a todos os empregados 
da mesma empresa e que só podem ser modificadas por novo acordo. Este atropelo à lei maior está 
sendo contestado na Justiça; 

xiii) o seguro-desemprego foi ampliado de três parcelas (para quem trabalhou 11 meses nos 
últimos 3 anos), para quatro (trabalhou de 12 a 23 meses) e cinco (mais de 24); seu valor, para 
quem teve salário médio no último trimestre, de R$ 214,6 é de R$ 171,7 e, para salários maiores, o 
valor pode chegar até R$ 243,2; 

xiv) quanto aos funcionários públicos, além das medidas acima citadas (ver reforma 
administrativa), também houve a limitação do número de seus dirigentes sindicais; 

xv) quanto à organização sindical, o governo encaminhou proposta legislativa para acabar com 
a unicidade, permitindo até mesmo o sindicato por empresa, e para acabar com o imposto sindical 
obrigatório, substituindo-o por contribuição sindical fixada em assembléia e descontada em folha de 
pagamento; 

xvi) quanto à Justiça do Trabalho, a proposta atual é a de alterá-la radicalmente (Emenda 
Constitucional), terminando com sua atividade normativa, possibilitando a criação de instâncias 
judiciais prévias e prevê a extinção do cargo de Juiz Classista; 

xvii) num gesto de aparente magnanimidade, o governo aumentou (via Emenda Constitucional 
n.20, em janeiro de 1999) a idade mínima para o trabalhador, de 14 para 16 anos e, com isso, 
amenizaria formalmente a taxa de desemprego. 

A reforma da Previdência Social começou em fins de 1993, com várias quebras de direitos, das 
quais a extinção do abono (25%) de permanência em serviço para pessoas com idade para se 
aposentar e a retirada do 13º salário, do cômputo da média dos 36 últimos salários para o cálculo do 



valor da aposentadoria, foram as principais. A partir de 1995 aumentou a “perseguição” de FHC 
sobre os inativos (públicos e privados), culpando-lhes (salários públicos e aposentadorias e pensões) 
pelo agravamento do déficit fiscal e chamando-os, publicamente, de “vagabundos”.124  O que o 
governo não disse, e a mídia também finge ignorar, é que a parcela dos gastos financeiros com a 
dívida mobiliária interna federal subiu durante todo o período, subindo os juros reais incidentes no 
orçamento federal de 2,1% do PIB em 1993 para 2,5% em 1994, atingindo 7% em 1998. Não 
disseram, também, que o funcionalismo federal ficou mais de 3 anos sem qualquer reajuste e que o 
peso do item “pessoal e encargos sociais” na receita líquida da União caiu de cerca de 60% em 
1993-1996 para 56% em 1997 e 51% em 1998. O ataque maior de FHC deu-se no segundo semestre 
de 1998, quando a crise russa desnudou a fragilidade de sua política econômica neoliberal. Em 
dezembro de 1998 era promulgada a Emenda Constitucional nº 20, que, junto com outras MPs e 
leis, causaram perdas de direitos dos trabalhadores brasileiros. Para obtê-las, FHC não titubeou em 
negociar com os parlamentares de sua base, no varejo (cargos e outras miudezas) e no atacado, 
como no acordo com a bancada ruralista, envolvendo dívidas rurais de R$ 1,67 bilhão.125  As 
principais alterações na reforma da Previdência foram: 

I) para funcionários públicos: 

contribuição previdenciária do funcionário federal: 
–  antes: 11% só para os ativos; 
–  atualmente: a) contribuição permanente: são isentos: inativos e pensionistas que ganham até R$ 

600/mês e os de mais de 70 anos que ganham até R$ 3 mil/mês, e os ativos civis com direito à 
aposentadoria (voluntária e integral) que continuem trabalhando; consideradas essas isenções, 
pagam: ativos, inativos e pensionistas, 11%; b) contribuição adicional temporária (1.5.1999 a 
31.12.2002), consideradas as isenções acima: pagam ativos, inativos e pensionistas: 9% do que 
exceder R$ 1.200/mês, até o limite de R$ 2.500/mês, ou 14% do que exceder R$ 2.500/mês.126  

aposentadoria: 
– antes: i) compulsória, aos 70 anos, com valor proporcional ao tempo de serviço (TS) cumprido; 

ii) voluntária plena, com TS de 35/30 anos (H/M homem/mulher) ou 30/25 para professores; iii) 
voluntária proporcional, com TS de 30/25 ou calculada pelo TS cumprido aos 65/60 de idade; 

– atualmente: i, ii e iii): substitui TS por tempo de contribuição (TC), mesmo nos casos de invalidez 
permanente; ii e iii) impõe a condição de mínimo de 10 anos de TS e 5 no cargo em que pretende 
se aposentar. Professores (30/25) exclusivamente para os do ensino infantil, primeiro e segundo 
graus; ii) idade mínima de 60/55; iii) idade mínima de 65/60. 

– transição (para aqueles que em 15.12.1998 tinham direitos adquiridos): ii e iii) idade de 53/48 e 5 
no cargo em que pretende se aposentar; ii) 35/30 de TS mais acréscimo de TC de 20% do tempo 
que lhe faltava (TF) em 15.12.1998, para completar os 35/30 de TS (30/25 para professores); iii) 
30/25 de TS e 40% sobre TF; o valor passa a ser de 70% da plena, acrescido de 6% por ano 
adicional de trabalho, até o máximo de 100%. 

II) para o setor privado: 

                                                 
124 Frase pronunciada em maio de 1998 (Folha de S.Paulo de 11.5.1998, p.1-4), referindo-se aos que se aposentam com 

menos de 50 anos, que é o caso de quem começava a trabalhar com 14 anos (dentro da lei anterior) e seguia 
trabalhando mais 35, como é típico das classes de menor renda. O mesmo jornal reproduzia nessa matéria informações 
de várias aposentadorias “precoces” na própria base governista, como a do ex-ministro da Previdência (R. Stephanes) 
aos 47 anos, a de seu ex-secretário-geral (E. Jorge), aos 48.  

125 Para este tema usei Matijascic (1999) e minhas anotações tomadas da imprensa. As notícias sobre esses negócios 
circularam na semana de 2 a 8.11.1998, por exemplo, na Folha de S.Paulo e Correio Popular, de Campinas, em 
5.11.1998. Ver ainda matéria de Carlos Drummond em Carta Capital de 15.4.1998, sobre a reforma previdenciária no 
Brasil e as fraudes e engodos causados por Fundos de Pensão privados na Argentina, no Chile e no Uruguai, de quem 
FHC queria copiar o modelo. 

126 O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a cobrança dos inativos. 



aposentadoria: 
– antes: i) voluntária plena: com TS de 35/30 (30/25 para professores); ii) por idade, com 65/60 

(60/65 para trabalhador rural  –TR), valor proporcional ao tempo de serviço; iii) proporcional por 
TS: 30/25. 

– atualmente: i) A redação da lei é ambígua, colocando duas cláusulas sem definir se ambas são 
excludentes (ou) ou complementares (e): a) TC de 35/30 (30/25 professores de ensino infantil, de 
primeiro e de segundo graus); b) idade de 65/60 (60/55 TR). Contudo o Congresso, por sua 
presidência, declarou que “sua interpretação é ou” enquanto FHC diz que é e. Trata-se portanto de 
dúvida que merecerá interpretação legal. ii e iii) aparentemente, ii se converteu em “proporcional 
com idade mínima” e sobre a iii, a lei não faz menção; 

– transição: 53/48 de idade, TS de 35/30 (ou 30/25 para professores de ensino infantil, de primeiro 
e de segundo graus) mais acréscimo de TC de 20% de TF. 

III) outras regras: 

a) elimina a isenção do Imposto de Renda para os rendimentos de aposentadorias de maiores de 
65 anos; b) salário-família: somente para trabalhadores de baixa renda; c) valor do piso: mantém o 
de um salário mínimo; d) valor do teto para o funcionário público: governo tentou, mas não 
conseguiu alterar o direito do aposentado de receber o mesmo valor que era pago ao ativo de igual 
categoria. O teto é o mesmo fixado para todo o funcionalismo; e) setor privado: teto de R$ 
1.200/mês (FHC queria R$ 360), reajustável pela inflação, sem determinar qual será o indexador; f) 
a base de cálculo do valor, que antes era a média dos 36 últimos salários, corrigidos, foi omitida na 
nova lei; g) salvo para os casos explícitos na Constituição, não mais será permitido acúmulo de 
vencimentos em mais de uma função ou aposentadoria. 

Contudo, o flagelo aos trabalhadores, inválidos e aposentados, não pára aí. O Congresso 
recebeu vários projetos de lei cujos objetivos acentuam essa tendência: a) reduzir as pensões de 
dependentes e aposentadorias de inválidos para 70% do valor da aposentadoria, acrescentando-lhes 
1% a cada ano, até atingir 100% (caso o infeliz dure tanto...); b) a base de cálculo para determinar o 
valor da pensão ou da aposentadoria, que hoje é a média dos 36 últimos salários, passaria a ser de 5 
anos, acrescentando-se anualmente mais 1 ano, até atingir os 35/30 anos; c) exigir idade mínima de 
60/55 para a aposentadoria integral; d) eliminar a modalidade de recolhimento mínimo dos 
autônomos, exigindo a proporcionalidade com a renda; e) privatizar o Seguro de Acidentes de 
Trabalho; f) redutor do valor médio da pensão por TC, punindo os que mais cedo iniciam o trabalho 
com base na “esperança média restante de vida” da população, sem distinguir níveis sociais e de 
renda. 

Não bastasse isso, a imprensa tem divulgado que FHC encomendou ao economista Lara 
Rezende (um de seus comparsas nos escândalos das privatizações), um plano de capitalização 
escritural para substituir o atual sistema previdenciário, dado que os rombos nas contas públicas 
impedem-no de atender as determinações do FMI e do BIRD para privatizar a Previdência Social. 
Isso porque, a exemplo do que também ocorreu nos países que adotaram esse modelo, o Estado tem 
de assumir o saldo devedor por cerca de 40 anos, o que nos primeiros anos custa algo em torno de 
5% do PIB. Esse sistema, que “faz de conta” que há dinheiro, se basea-ria em cálculo atuarial, 
expectativa de vida, incidência de juros baixos e, dado que, segundo essa lógica “social-
democrata”, o aposentado não precisa ganhar o mesmo que um ativo; o piso estaria sendo pensado 
para algo em torno de R$ 60, menos da metade de um salário mínimo. Sem dúvida, esses 
“democratas” acabarão logo com a pobreza... 

Movimento econômico e social 

Entre 1989 e 1998 o PIB cresceu à média anual de 1,9%, pouco abaixo da média da década 
perdida (2,2%). Mesmo se dividirmos o período antes e depois do Plano Real, as taxas são 



igualmente medíocres: 1,3% para 1989-1994 e 2,7% para 1994-1998. Dado que as previsões mais 
otimistas estimam uma queda de 1% para 1999, totalizaremos quase 20 anos de estagnação. A isso 
nos levou a crise da dívida e a década prometida, aquela em que rumaríamos ao Primeiro Mundo... 

A taxa de inversão, como porcentagem do PIB, esteve deprimida durante todo o período: 
calculada a preços correntes, ela foi de 19,9 na média 1990-1993, se “recuperando” para a média de 
21,6 em 1994-1997, ambas na verdade tão medíocres quanto a da média do crítico período de 1980-
1985 quando atingiu 21,3! Sua composição mostra sensível piora, pois o peso dos bens de capital 
caiu de 34% em 1990 para cerca de 25% em 1996-1997, aumentando o da construção. 

Em recente pesquisa, Bielschowsky mostra que: i) os investimentos em setores 
“comercializáveis” (direta e indiretamente geradores de divisas), como a mineração, a indústria e a 
infra-estrutura econômica, cuja participação no investimento total era de 46% nas décadas de 1970 
e de 1980, caiu para 33% na década atual, sinalizando dificuldades para dinamizar exportações no 
futuro próximo; ii) esses investimentos representavam 11% do PIB na década de 1970, caíram para 
4,8% em 1990-1994 e subiram para 6% em 1995-1997, mostrando impressionante queda de cinco 
pontos percentuais ao longo do período; iii) as metas de investimento em infra-estrutura e petróleo, 
divulgadas pelo governo para o período 1996-1999 representam apenas 3,2% do PIB, e foram de 
4,4% no período 1981-1995; iv) as propaladas “intenções” privadas de investir na indústria de 
transformação no período 1996-1999, que giram em torno de 38 bilhões de dólares ao ano, não 
resistem a uma crítica severa, e esta pesquisa aponta para cifras 40% menores, de 23 bilhões; v) os 
investimentos na indústria de transformação nos anos 70 representaram 4,5% do PIB, mas em 1995-
1997 situaram-se em torno de 3,3%, semelhantes aos 3,2 dos anos 80, e os ramos mais prejudicados 
pelo baixo investimento são os proporcionalmente menos exportadores: química, mecânica, 
minerais não-metálicos, borracha, têxtil e papel e celulose.127  

Quanto ao consumo, também a preços correntes, as médias (% do PIB) foram as seguintes: entre 
1980-1985 foi de 76,9 subindo em 1990-1993 para 78,6 no início da abertura, e para 81,3 em 1996-
1997, em razão da grande farra das importações. O consumismo planejado teve sucesso, 
abocanhando cerca de quatro pontos percentuais adicionais no PIB e fazendo que a poupança 
interna caísse de 22,4 em 1989 para míseros 14,8 em 1996-1997, “compensada” pela poupança 
externa, que subiu de 0,2 para extraordinários 7,6. O “milagre” de tal façanha se deve à enxurrada 
de recursos externos proporcionada pelos juros internos escorchantes, câmbio valorizado, abertura 
comercial, reforma financeira, desregulamentação dos fluxos de capital forâneo, e pelo movimento 
internacional de reestruturação e reconcentração privada do capital. 

Com efeito, o saldo dos empréstimos e financiamentos de médio e longo prazo saltam de 12 
bilhões de dólares em 1994 para 47 bilhões em 1997 e 60 em 1998; o fluxo líquido dos 
investimentos de porta-fólio, irrisórios até 1990, sobem a 6 em 1993, a 8 em 1996, gozando as 
delícias da especulação na Bolsa e com a dívida pública, mas caem para 5 em 1997 e despencam 
para –1,8 em 1998, com a crise; o IDE, que gravitava em torno de 1 em 1989-1994, sobe para 4 em 
1995, 10 em 1996, 17 em 1997 e 26 em 1998. Um economista ingênuo poderia se encantar com tais 
cifras, a menos que observasse melhor e constatasse que: a) a soma de IDE entre 1991 e 1998 atinge 
62,7, mas, se descontarmos as remessas de lucros do período, 27,2, restam apenas 35,5; b) se desse 
total descontarmos o montante “investido” nas privatizações, 28,7, restam 6,8 (média anual de 0,85, 
bem inferior à dos anos 80) e muito pouco para alentar a formação de capital do país. Mas se 
descontássemos também as compras de ativos privados nacionais...128  Por outro lado, as empresas 

                                                 
127 Cf. Bielschowsky (1998). Essa pesquisa analisa detalhadamente o investimento em vários setores industriais e da infra-

estrutura. A pesquisa de Laplane & Sarti (1999) confirma essas análises e advertem ainda que, no caso da indústria de 
“carros de passeio, picapes, vans, jipes e utilitários esportivos”, se concretizados todos os projetos anunciados, o 
Brasil teria o maior número de empresas (14) produtoras desses bens em todo o mundo e o volume de investimento 
causaria aumento da produção dificilmente assimilável pelo país e pelo Mercosul... 

128 Para o tema das desnacionalizações e reconcentração privada do capital, usei Banco Central (1998), Braga & Prates 
(1999), Cano, M. (1997) e Gonçalves (1999). 



com participação (majoritária ou não) de capital estrangeiro em 1995 respondiam por 47% de 
nossas exportações e por 39% das importações e, como mostrou Gonçalves, embora tivessem nesse 
ano um superávit comercial de 2,3%, seus gastos com serviços (juros e lucros) somaram 6,3% 
gerando um déficit em transações correntes de 4%, ou 22% do déficit total. 

Ainda assim, os negócios com a privatização, fusões e compras de empresas nacionais 
promoveram verdadeira multiplicação de pães, aumentando a oligopolização e a desnacionalização 
da economia. Embora as empresas de capital externo participem com apenas 10% (e apenas 1,6% 
no emprego) no valor da receita operacional líquida (que exclui importações) do total de todos os 
setores da economia brasileira, sua participação na indústria de transformação é de 19,5% (apenas 
8,7% no emprego). Nas privatizações, o capital externo se concentrou em serviços de energia, trens, 
metrô, gás de rua e telecomunicações. As fusões e aquisições de empresas nacionais pelo capital 
externo atingiram cerca de trezentas operações distribuídas por vários setores, mas mais 
concentradas em autopeças, material elétrico e eletrônico, alimentos, derivados de petróleo, química 
e papel e celulose. Entre as principais adquiridas, constam empresas nacionais que eram exemplo de 
eficiência e de tecnologia avançada, como a Agroceres, Metal Leve, Cofap, Varga, Arno, 
Brasmotor, Refripar, Continental, Dako e, mais recentemente, a Lucent, fornecedora de 
equipamentos de telecomunicações que já havia adquirido a SID Informática e comprou agora as 
duas maiores empresas nacionais fabricantes de centrais telefônicas (a Zetax e a Batik). 

Com os bancos, o mesmo está sendo feito, com atropelo à Constituição (Artigo nº 192), 
interpretando com oportunismo o Artigo nº 52 (das Disposições Transitórias), que autoriza a 
participação externa se por “interesse nacional” ou reciprocidade. Por isso, FHC não regulamentou 
o Artigo nº 192 e desnacionalizou 28 bancos entre 1995 e 1998 havendo pelo menos mais uma 
dezena de bancos (entre os quais o Banespa) que o serão proximamente. Com isso, o capital externo 
passou a participar com 18% do número de agências e dos depósitos, 25% do patrimônio líquido e 
dos ativos totais bancários. Entre os vinte maiores bancos privados, nove já são estrangeiros e, entre 
os dez maiores, ocupam o sexto e o nono lugares, podendo atingir o segundo quando comprarem o 
Banespa. Também com os negócios das alienações de bancos (públicos ou privados), os escândalos 
ocorreram. Por exemplo, com o governo obrigando a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil 
a “comprar” as carteiras hipotecárias e imobiliá-rias vencidas (e podres) dos bancos vendidos. 

Como era fácil prever, o desempenho do comércio exterior foi um desastre: entre 1989 e 1994 
as exportações aumentaram 28% e as importações 81%; mas com o aprofundamento da abertura, da 
valorização cambial e da desregulamentação externa, entre 1994 e 1998 aumentam de novo em, 
respectivamente, 16% e 73%, quando chegam a 51,1 e 57,6 bilhões de dólares. De um saldo 
comercial de 16 bilhões de dólares em 1989 tivemos déficits de 8,4 bilhões em 1997 e 6,4 bilhões 
em 1998. Os serviços, nesses mesmos anos, foram também atingidos, tanto pelos gastos de turismo 
e compras pessoais, quanto pelos serviços de empresas e, principalmente, pelo desaguar dos juros e 
dos lucros, fazendo que o saldo de transações correntes de 1,0 de 1989 se convertesse nos déficits 
monumentais de 33,5 e 34,9. Esses déficits e o saldo líquido do financiamento tomado aumentaram 
a dívida externa, que passa de 115 (dos quais 29 do setor privado) em 1989 para 148 em 1994 e 
222,5 em 1998 (dos quais a dívida privada teria atingido 140 bilhões de dólares). 

A busca da maior inserção comercial externa, via maior eficiência que a “saudável 
competitividade” proporcionada pela abertura nos daria, não se mostra na pauta exportadora: entre 
1989 e 1997 a participação percentual dos produtos básicos pouco se altera (27,9 para 27,3), a dos 
semimanufaturados sobe (14,5 para 16) e a dos manufaturados cai de 56,8 para 55, e sua “subida” 
(para 57,4) em 1998 é resultado estatístico decorrente da queda dos preços dos produtos primários 
em 1998. Nesse transcurso, pouco resultado tivemos, pois nossa abertura não encontra 
reciprocidade no Japão, na Europa nem, principalmente, nos EUA, que acabam de endurecer ainda 
mais as negociações de nossas vendas de vários produtos, notadamente do aço. 

O inverso ocorreu na pauta importadora: entre 1989 e 1998, a participação percentual sobe para 



os bens de consumo (14,2 para 18,4) e bens intermediários, exceto combustíveis (de 35,3 para 46,4) 
e a de bens de capital pouco muda (de 26,5 para 27,9). Enquanto estas últimas triplicaram em valor, 
as de bens de consumo e de intermediários quadruplicaram, colaborando com isso para o 
debilitamento e desestruturação de parte da agricultura e da indústria nacional. Comparada a média 
de 1996-1997 com a de 1987-1988, os aumentos percentuais em tonelagem/valor para alguns 
produtos foram de: cereais 197/452; outros alimentos 487/544; vestuário 723/419; produtos 
químicos 127/263 e plásticos 788/399. 

Um sumário exame do destino e da origem de nossos fluxos esclarece melhor esta questão. 
Comparando-os com 1989, vemos que, em 1998: i) nossas exportações aumentaram 35% para a 
Europa ocidental, apenas 18% para os EUA, caíram 8% para o Japão enquanto sextuplicavam para o 
Mercosul e duplicavam para o resto da América Latina; ii) nossas importações dos países 
desenvolvidos mais que triplicaram, sendo responsáveis por mais de 90% de nosso déficit 
comercial, enquanto as do Mercosul quintuplicaram, mas o déficit com este equivaleria a menos de 
10% do total. Aliás, nosso comércio com o Mercosul foi crescente e equilibrado em 1990-1992, 
desequilibrado a partir daí pela valorização cambial argentina, e depois de 1994 pela brasileira. A 
desvalorização cambial que ocorre no Brasil de janeiro a junho de 1999, que já soma 45%, abalou 
fortemente as trocas do Mercosul, reduzindo-as em 25% e 30%, dificultando sobremodo a 
continuidade desse processo de integração. A se manter essas cifras, o impacto no total de nossas 
exportações será de redução de US$ 2,5 bilhões, além das perdas que estamos tendo com outras 
áreas. De janeiro a julho de 1999 nossas exportações, em relação a idêntico período do ano anterior, 
caíram 14,2% e as importações 18,7%, pondo abaixo a primeira meta do acordo com o FMI um 
saldo de 11 bilhões de dólares, já reduzido a 3,8 bilhões, mas que talvez não chegue a 1 bilhão. 

Vejamos o comportamento dos setores produtivos. 
O setor agropecuário cresceu entre 1989 e 1998 à taxa média anual de 2,1%, pouco acima do 

demográfico (1,5%), e mantendo sua participação no PIB (7,6%). Passado o choque dos cortes de 
subsídios e de desregulamentação da política agrícola em 1990, o setor, contando ainda com preços 
altos, continuou sua lenta trajetória de modernização, acelerando-a quando do anúncio do Plano 
Real em fins de 1993. Essa intensificação se traduz em aumento da maquinização, maior uso de 
fertilizantes e pesticidas, formas mais eficientes de plantio (como o plantio direto, por exemplo), 
sementes selecionadas para tornar as plantas mais produtivas e precoces, plantio de duas safras 
anuais para algumas culturas, inseminação artificial, expansão de pastagens plantadas etc. Para isso, 
os produtores aumentaram fortemente seu endividamento. Contudo, as crescentes safras de 1994 e 
1995 se defrontaram com graves problemas: valorização cambial e abertura de importações, 
barateando sobremodo os similares importados e a pressão baixista decorrente das próprias safras, 
colidindo com os escorchantes juros decorrentes da política de estabilização, com o que grande 
parte de seus produtores se tornou inadimplente e muitos, de pequeno e médio porte, quebraram. 

Os preços recebidos pelos produtores sofreram quedas reais, entre 1990-1991 e 1997-1998, de 
20% a 30%. O ajuste foi tão forte que, entre 1989 e 1998, enquanto a área colhida com grãos (aqui 
compreendidos: cereais, feijão e oleaginosas) se reduziu em 17%, a produção física aumentou 7,5%, 
proporcionando forte elevação da produtividade e redução dos custos. Também atuaram 
positivamente o barateamento dos custos de insumos e máquinas importados e o alargamento da 
demanda. Esta decorreu de vários fatores que atuaram tanto na base como na parte média-superior 
da população: a política de estabilização beneficiou, de forma once and for all, muitos dos que 
tinham rendas fixas, antes corroídas pela inflação; a elevação dos preços relativos dos não-
comercializáveis (basicamente de serviços) beneficiou estes setores, aumentando seus lucros e as 
rendas de seus autônomos e assalariados; a elevação dos juros e a especulação multiplicaram os 
ganhos de capital das camadas mais altas, exacerbando o consumo.129  

                                                 
129 Por exemplo, o Índice de Preços ao Consumidor (Brasil), entre agosto de 1994 e fins de 1998, mostra aumentos muito 

diferenciados: 66% para o total, entre 10% e 14% para vestuário e eletroeletrônicos de consumo, 28% para alimentos, 



O câmbio valorizado encareceu sobremodo os preços dos exportáveis e a enxurrada de 
importações atingiu em cheio vários produtos como algodão, arroz, feijão, laticínios, trigo, batata e 
cebola, e para os quatro últimos a Argentina tinha no mercado brasileiro uma dependência em torno 
de 70% para sua oferta. O país tinha auto-suficiência em vários desses produtos, e era exportador de 
alguns, e hoje sua produção atende apenas 30% de seu consumo no caso do trigo e 50% no caso do 
algodão. 

Comparando-se a média de 1997-1998 da produção física dos principais produtos com a de 
1988-1989: algodão e trigo apresentam quedas entre 50% e 60% e arroz de 25%; aumentos 
próximos ou menores do que o do crescimento demográfico (14%) para banana, batata, cebola, 
tomate e feijão; aumentos em torno de 35% para exportáveis ou energéticos (soja, laranja, cana-de-
açúcar). A demanda da pecuária, certamente reprimida pelos altos preços do final da década de 
1980, teve importante crescimento, atendido por uma expansão diferenciada da oferta interna: a de 
carne bovina cresceu cerca de 28%; a porcina 57%, recuperando o atraso anterior; a de aves 
novamente teve extraordinário aumento (cerca de 100%); e a de leite 45%, também recuperando o 
atraso da década anterior. 

A indústria extrativa mineral cresceu à taxa média anual de 2,9%, prejudicada pela queda de 
preços externos e da demanda internacional de alguns produtos. Entre os principais, os maiores 
crescimentos percentuais da produção no período foram do petróleo (64), gás natural (77) e zinco 
(43); foram afetados pela crise internacional a bauxita (30) e o ferro (24); a do ouro sofre pequena 
redução (10) e a de estanho cai fortemente (70) pela crescente substituição do metal. A indústria da 
construção foi duramente afetada pelo corte no investimento público e no financiamento 
residencial, crescendo à média anual de apenas 1,1%, mantendo participação no PIB em torno de 
9%.130  O setor de serviços também teve magro crescimento (média anual de 2,1%) apresentando 
comportamentos muito diversos em seus principais segmentos: enquanto o de comunicações 
duplicava, o financeiro, graças à estabilização, se reduzia a um terço do que havia sido em 1989; 
crescem modestamente os serviços pessoais e mais acentuadamente a administração pública 
(graças ao aumento da carga tributária e da dívida) e os aluguéis (pelo forte aumento de seus 
preços). 

A indústria de transformação teve o pior desempenho setorial: seu crescimento médio anual foi 
de 0,2% (pior do que o da década anterior, que foi de 0,9), e sua participação no PIB caiu para 20%, 
cifra similar à deixada por Vargas na primeira metade da década de 1950...131  Apesar de algumas 
tentativas de formulação de políticas industriais – principalmente até 1994 –, elas foram anuladas 
pela abertura comercial e pela desregulamentação. Outras, no entanto, tiveram endereço “certo”, 
como a nova lei de informática, que eliminou a reserva de mercado em 1992; o programa de 
desconcentração regional (nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste) para o setor automotivo, que 
ampliou os incentivos fiscais para essa indústria, estimulou ainda mais a guerra fiscal gerando 
vários conflitos entre estados;132  e a nova Lei de Patentes (Lei de Proteção à Propriedade 

                                                                                                                                                     
65% para medicamentos, 117% para serviços de saúde e 152% para gastos com educação formal. Com relação à 
agropecuária, o confronto dos preços médios reais recebidos pelos produtores, entre 1990-1991 e 1997-1998, mostra 
reduções da ordem de 20% a 30% em várias culturas e em torno de 25% a 30% na pecuária bovina, porcina e avícola, 
conforme divulgado em vários números da Revista Agroanalysis. 

130 Contudo, a produção de cimento aumenta 47% no período e, dado que praticamente não o exportamos, parece um 
exagero atribuir esse aumento à autoconstrução residencial, que cresceu consideravelmente nos últimos 4 anos, 
principalmente graças ao movimento social dos sem-teto. Essa atividade, por se dar de maneira informal, poderia não 
estar computada nas contas nacionais do setor da construção. Ainda assim, a taxa média anual do aumento da 
produção do cimento entre 1980 e 1998 é muito baixa (1,8%), pouco acima da populacional total e bem abaixo da 
urbana. 

131 Para este tema usei, além de outras fontes e trabalhos já citados, o texto de Suzigan & Villela (1997), para a política 
industrial, e a pesquisa coordenada por Bielschowsky (1998), para investimentos, efeitos da abertura e desempenho 
setorial. 

132 O caso da nova planta da Ford é sintomático: com a vitória do PT no governo estadual do Rio Grande do Sul, os 
escandalosos incentivos concedidos pelo governo anterior (da base de FHC) foram retirados, e a planta poderá ser 



Intelectual), que tivemos de engolir conforme “receituário” dos EUA, sem ao menos garantir os 
mesmos 10 anos de carência que a Argentina recebeu e sem colocar maiores salvaguardas para 
defender a economia nacional.133  

Sobre as intenções de investimentos anunciadas por vários órgãos públicos e privados e 
veiculadas na imprensa, Bielschowsky mostra que se efetivamente as que foram prometidas para 
1996-1999 se concretizassem, teríamos superado a marca da década de 1970! O autor mostra que o 
investimento industrial como porcentagem do PIB, que naquela década foi de 4,5, reduziu-se a 
magros 3,2 na de 1980, a macérrimos 2,2 em 1992-1993, subindo para 3,3 em 1995-1997. Mostra 
ainda que neles predominaram objetivos meramente defensivos, isto é, para reduzir custos, raciona-
lizar, ajustar-se a determinações de grandes empresas transnacionais (relação de fornecimento) e 
escassamente para aumentar a capacidade produtiva, caso em que estavam direcionados para o 
mercado interno e para o Mercosul. Os setores mais ousados foram os de metalurgia, plásticos, 
farmácia, alimentos, material de transporte e material elétrico e eletrônico, onde foi grande a 
penetração de capital externo. Esse autor chama esse tal movimento de miniciclo de modernização 
e, pelas respostas que obteve, não crê na continuidade da manutenção de seu nível em face dos 
conhecidos problemas da taxa de juros e da incerteza do crescimento de longo prazo. Tomado o 
período 1989-1996, a produtividade física do setor, graças a essas mudanças e às privatizações, 
cresceu 53% com seus efeitos mais concentrados em 1993-1996, quando o desemprego industrial 
atingiu elevados níveis. 

Na mesma pesquisa se vê que o coeficiente de exportações do setor cresceu de 10,1% para 
13,6% entre 1989 e 1993, estabilizando em torno de 14% em 1994-1996, mas o de importações, nos 
mesmos períodos, passou de 4,3% para 8,3% subindo mais para 15,6% em 1996, convertendo o 
superávit de 15,1 bilhões de dólares em 1989 para o déficit de 2,6 bilhões em 1996, perdendo assim, 
ao longo desse período, preciosos 17,7 bilhões de dólares.134  A situação de vários setores ficou 
crítica, obrigando o governo a tomar algumas medidas temporárias, como elevação de tarifas para 
têxteis, brinquedos e veículos e quotas para este último, além de incluir na lista de exceções do 
Mercosul – até 2006, e depois? – vários desses produtos. 

Tabela 2 – Indústria de transformação (Setores de uso) 

 Estrutura do valor Médias anuais 

 adicionado (%)  de crescimento (%) 

  1980-1989 1989-1998 1980 1989 1998 

 Bens de consumo 

 – Não-duráveis 1,7 0,9 34,5 36,5 36,5 

 – Duráveis 0,0 3,4 15,2 14,0 17,3 

 Bens intermediários 1,7 0,5 37,5 39,6 38,2 

 Bens de capital –2,0 –1,2 12,8 9,8 8,0 

 Total 0,9 0,2 100 100 100 
Fontes: Taxas: IBGE (Produção Física); Estruturas 1989 e 1998: estimadas pelo autor, movendo a de 1985 pelos índices setoriais; o autor 
adverte que esta projeção estrutural é problemática, pois não dá conta das mudanças dos preços relativos e processos produtivos 
alternados. 

Os baixos investimentos e a abertura e a desnacionalização causaram efeitos perniciosos na 

                                                                                                                                                     
instalada na Bahia, agora com financiamento federal (BNDES) extensivo às plantas de autopeças, além de incentivos 
locais ainda maiores do que os anteriormente concedidos. O caso está suscitando contenda judicial contra o governo 
federal e já criou sério atrito na própria base governista. 

133 Correram rumores, à época, de que o projeto dessa lei foi encaminhado ao Congresso, em sua versão original em 
inglês... 

134 Dados citados de trabalho de Moreira, M. M. apud Bielschowsky (1998). 



estrutura industrial, como se pode ver na Tabela 2. Os dados, embora mostrem variações pequenas 
entre os períodos, são significativos na análise de cada setor. As varia-ções entre 1980 e 1989 são 
explicadas pela “crise da dívida”, quando os baixos investimentos e a debilidade da demanda 
atingem em cheio os bens de consumo duráveis e os bens de capital, com algum crescimento nos 
demais, via exportações, produção de energéticos e amadurecimento de grandes inversões em 
insumos básicos. 

Na década presente, piora o quadro setorial. O de bens de consumo não-duráveis foi duramente 
atingido pelas importações, com crescimento inferior ao populacional, recebendo baixos 
investimentos e apresentando problemas graves para se recuperar. Entre seus ramos, o têxtil em 
1998 produzia 30% menos do que em 1989 e 34% menos do que em 1980, com fechamento de 43% 
de suas tecelagens e de 32% de suas malharias; o de vestuário e o de calçados, nos mesmos 
períodos, 42% e 48% menos; alimentos, bebidas, perfumarias e material de limpeza foram os únicos 
que tiveram crescimento mais alto (entre 25% e 35%). 

O setor de bens de consumo duráveis foi o carro-chefe do consu-mismo: entre 1992-1993 e 
1996-1997 as vendas (em milhões de unidades) de refrigeradores saltam de 1,7 para 4, a de TV em 
cores, de 2,5 para 9 e a de automóveis, de 1 para 1,8! Foram bene-ficiados tanto pelo efeito inicial 
da estabilização e, depois, principalmente, pelo financiamento (em parte dolarizado e a juros 
baixos) e por políticas que reduziram seus custos, diminuindo impostos indiretos e reduzindo tarifas 
sobre insumos e bens de capital importados (que passaram a ser de apenas 2% a 8%) enquanto eram 
aumentadas as dos produtos finais. Tais políticas eliminaram vá-rios segmentos intermediários de 
suas cadeias produtivas, como em semicondutores e outros componentes eletrônicos e autopeças, 
que passaram a ser importados. A “competitividade” alcançada restringiu-se mais às linhas de 
eletrodomésticos brancos e eletrônicos de consumo de menor complexidade tecnológica. Seus 
ramos foram os que mais receberam investimentos (na montagem de bens finais) e os que mais 
sofreram desnacionalizações, fusões e quebras. Entre eles, os principais (material elétrico e de 
transporte) são também produtores de insumos e de bens de capital, que tiveram o pior desempenho. 
Como suas estatísticas englobam toda essa produção, não se pode analisar melhor seus resultados. 

O setor de bens intermediários foi negativamente afetado por esse processo, pelas razões 
citadas e também por outras especificidades: i) minerais não-metálicos, pela debilidade da 
construção civil e das obras públicas; ii) metalurgia, química, fármacos e componentes eletrônicos, 
pela enxurrada de importações, fechamento de plantas ou de linhas de produção e perda de 
mercados para algumas exportações; iii) petroquímica, pela privatização, que dela retirou a 
Petrobrás, que garantia nafta barata e financiamento indireto, que diminuiu sua verticalização, 
revelando a fraqueza do capital nacional que a controla. O setor está passando por desnacio-
nalização e concentração, mas teme a expansão ora em marcha da Dow Chemical argentina, via 
Mercosul. Salvo em alguns compartimentos em que temos melhor competitividade, na maioria dos 
casos os investimentos também foram baixos, pela rebaixa de sua rentabilidade, vis-à-vis a taxa de 
juros. 

O setor de bens de capital recebeu o pior impacto, notadamente em equipamentos seriados, 
com seu principal ramo – indústria mecânica – produzindo hoje 18% menos do que em 1989 e 25% 
menos do que em 1980. As privatizações e concessões em telecomunicações já estão afetando os 
segmentos que produziam equipamentos e insumos para o setor, que agora passou a importá-los (e a 
desnacionalizá-los), criando mais um foco de atrito entre governo e setor privado. Ao que tudo 
indica, com a privatização dos setores elétrico e de petróleo, isso poderá piorar ainda mais. 

Vejamos alguns indicadores sociais do período. 
A taxa de desemprego aberto apurada pelo IBGE nas regiões metropolitanas passa de 3,4 em 

1989 para 5,1 em 1994, 7,6 em 1998 e 8,1 em março de 1999. A de São Paulo, nos mesmos perío-
dos, passa de 3,4 a 5,4 a 8,6 e a 8,9, mas a apurada pela pesquisa Seade/Dieese mostra taxas bem 
mais altas: em 1989, para o desemprego total e aberto eram de respectivamente 8,7 e 6,5 passando 



em 1994 a 14,2 e 8,9, em 1998 a 18,3 e 11,7 e em abril de 1999 atingiam 20,3 e 13,4.135  O governo 
FHC até pouco tempo alegava que o desemprego era causado pela má qualificação, que era um 
efeito “localizado” ou, ainda, “passageiro”. Os próprios dados do IBGE desmentem isso cabalmente: 
i) a taxa de desemprego cresceu persistentemente ao longo do período, tendo pequenas oscilações; 
ii) analisado pelos anos de estudo do desempregado, as dos que têm mais de 11 anos de estudo 
(superior completo ou não) subiram ligeiramente acima dos demais, embora as quatro categorias 
(menos de 5, de 5 a 8, 9 a 11 e mais de 11 anos de estudo) apresentassem ritmos de crescimento 
próximos; iii) as taxas cresceram em todas as regiões metropolitanas apuradas; iv) agravou o 
problema o fato de que o desemprego cresceu tanto para o homem quanto para a mulher, para o 
jovem ou o adulto, ou para o chefe de família; v) o tempo médio de procura de emprego na região 
metropolitana de São Paulo passou de 22 semanas em 1995 para 36 em 1998.136  

Entre 1989 e 1998 a indústria automotiva dobrou sua produção, mas seu emprego se reduziu em 
20%; para o total da indústria de transformação, enquanto a produção estagnou, a produtividade 
subiu 53% e o emprego caiu 43%, com o que, só por meio do aumento de suas importações, o 
Brasil “exportou” mais de um milhão de empregos. No total, passamos da 11ª colocação mundial 
em desemprego em 1989 com 1,9 milhão de desempregados, para a 4ª colocação em 1998, com 6,6 
milhões.137  Contudo, o quadro não pára aí, pois o ajuste obrigatório para a limitação da folha de 
pagamento a 60% das receitas dos estados e municípios e as privatizações agendadas aumentarão 
ainda mais o desemprego. Por exemplo, a privatização do grupo Telebrás já reduziu seu quadro em 
pelo menos 20% (cerca de 18 mil dispensas). 

Por outro lado, a precarização do emprego também aumentou, seja pelo tempo de trabalho, 
pelo rendimento ou pela informalização da relação contratual. Para o conjunto do Brasil, entre 1990 
e 1997, perderam emprego formal 1,9 milhão de pessoas na indústria e 0,5 milhão nos serviços, em 
parte compensadas com emprego informal; para todos os setores, entre 1990 e fevereiro de 1999, as 
perdas somaram 3,2 milhões. Assim, nas regiões metropolitanas pesquisadas, a relação assalariados 
com registro/PEA ocupada caiu de cerca de 0,62 em 1989 para 0,51 em 1994 e 0,46 em 1998.138  A 
pesquisa Seade/Dieese mostra ainda que em relação a março de 1989 o rendimento médio real de 
todos os ocupados pesquisados na região metropolitana de São Paulo caiu cerca de 30% em março 
de 1991-1993, recuperando dois terços dessa perda em 1994-1997, mas em março de 1998/1999 
volta a cair, sendo cerca de 14% menor. As contas nacionais nos dão também um indicador disso: 
para o total do país, a relação rendimento dos empregados/PIB cai de 0,453 em 1990 para 0,382 em 
1997, enquanto a da renda dos autônomos também cai de 0,069 para 0,057. Quanto ao salário 
mínimo legal, comparado com maio de 1989, o de maio 1991-1993 era 9% menor e a partir do 
Plano Real ele tem sido 28% menor, ostentando ainda o título de menor salário mínimo desde que 
foi instituído. 

Com esses números, a distribuição pessoal da renda deveria apresentar piora. Mas as 
informações da PNAD-IBGE mostram uma pequenina melhora entre 1989-1990 e 1995-1997: os 
20% mais pobres passam de 2%/2,4% a 3,3%; os 20% seguintes, de 4,9% para 5,5%; os 20% mais 
ricos, de 69%/66,1% para 64,1%. Esses dados, no entanto, são pouco reveladores do que de fato 
ocorre: i) esse perfil continua sendo pior do que os das décadas anteriores: os 20% mais pobres em 

                                                 
135 As principais diferenças entre as taxas são metodológicas: o IBGE só inclui na PEA pessoas com 15 anos ou mais, e 

considera desempregado quem procurou emprego durante os últimos 7 dias, desde que não tenha exercido nenhuma 
atividade remunerada, mesmo precária e temporária; para a Seade/Dieese a idade mínima é de 10 anos, o tempo de 
procura é de 30 dias e os trabalhos precários são considerados parte do desemprego oculto, além do causado pelo 
desalento (o que procura por mais tempo, mas não acha emprego). 

136 Para o tema do mercado de trabalho, além das fontes de dados usei: Pochmann (1998), Mattoso (1999) e outras 
informações prestadas por ambos. 

137 Entretanto, pesquisas do DataFolha mostram, no início de 1999, cifras de 10% (10,4 milhões, nelas não incluídos 2,2 
milhões de pessoas que desistiram de procurar emprego). Cf. Folha de S.Paulo, 27.6.1999, Caderno 5 anos depois. 

138 Nessa relação, os informais compreendem os assalariados sem registro, os por conta própria e os empregadores. 



1970 recebiam 3,4%, acima do que recebem hoje; os 40% mais pobres também, pois recebiam 10%; 
os 20% mais ricos recebiam 61,9%, menos do que hoje; ii) nossas estatísticas incluem apenas os 
que recebem alguma renda e, ainda assim, grande parte das rendas não derivadas do trabalho não é 
computada; iii) certamente, a estabilidade a partir de 1994 trouxe ganhos reais às pessoas de menor 
renda, mas os juros escorchantes seguramente aumentaram a renda dos que ganham mais, via 
aplicações financeiras; iv) há sinais inequívocos de piora da situação social no país como um todo. 

É difícil mesmo aceitar-se a idéia de que houve “melhoria”, pois o próprio governo acaba de 
divulgar pesquisa que mostra que a renda média dos 10% mais ricos é cerca de trinta vezes maior 
do que a dos 40% mais pobres, a mais alta entre 55 países pesquisados. Comparada com a média 
dos países desenvolvidos (cinco vezes), com a da Tailândia ou da Argentina (cerca de dez), ou com 
as do Nepal ou da Colômbia (cerca de 15), ou mesmo as do Quênia e da Costa do Marfim (cerca de 
vinte), nossa marca constitui uma verdadeira afronta social.139  Tão grave quanto esses resultados é 
o governo insistir nas políticas assistenciais focalizadas aos mais pobres, tentando transferir-lhes 
rendas, sem enfrentar a questão basilar do crescimento e da reforma agrária, como se fosse possível 
focalizar e atender esses 40% que representam hoje 66 milhões de pessoas. 

Se examinarmos outros indicadores, o quadro fica ainda mais claro. Por exemplo, para a região 
metropolitana de São Paulo, a taxa de desemprego aberto do IBGE aumentou 3,2 pontos percentuais 
da PEA e a da Seade/Dieese 7,3, mostrando que uma porcentagem significativa da população teve 
rendas nulas ou próximas a isso. O aumento da informalização já apontado também confirma isso. 
A informação (total do Brasil) sobre o rendimento médio real das pessoas ocupadas, com dez anos 
ou mais, entre 1990 e 1997, mostra que a fração dos que nada receberam passa de 8,4% para 13,7% 
e a dos que recebiam até dois salários mínimos caiu de 49,3% para 46,2%; o único contingente que 
aumentou sua participação é o de renda entre dois e três salários mínimos (12,3% para 16,1%), 
representando um achatamento salarial dos que recebiam acima dessa faixa ou uma melhora salarial 
dos que estavam abaixo dela, ou, ainda, o efeito estatístico de ambos. O aumento do PIB por 
habitante entre 1989 e 1994 foi de –3,4% resultando em 2,8% para 1989-1997, diminuto para 
permitir uma distribuição mais notável. 

Após 1994, a “melhoria” na distribuição da renda aos mais pobres decorre não só dos efeitos da 
estabilização, mas principalmente do efeito do “aumento” real em maio de 1995. Contudo, 
examinada a série calculada pelo Dieese, verifica-se que: os reajustes do salário mínimo causaram 
queda real de 28,7% entre a média do salário mínimo real de 1989 e a do primeiro semestre de 
1994, dada a fórmula usada da “média”; no segundo semestre – o do início do Plano Real – o valor 
fixado pelo governo (R$ 70) provocou nova queda (cerca de 25%), passando a ser 46,5% menor do 
que o de 1989; o aumento real de maio de 1995 (18%) efetivamente causou “substancial” melhora 
na renda dos mais pobres, dado que 79,8% da PEA ocupada tem rendimentos que não ultrapassam 
três salários mínimos. Em certa medida, foi o “aumento” de maio de 1995 a principal causa da 
“melhoria” na distribuição. Com isso também diminuiu o número de pobres, se seu cálculo é feito 
com base no salário mínimo real; se feito com base em uma cesta básica de alimentos, 
provavelmente também diminuiu, graças à queda real dos preços desses produtos, dada pela 
valorização cambial vigente até dezembro de 1998. 

Entre 1989 e 1996 a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais, embora baixasse de 
19,7% para 14,7%, revelava a persistência de 23,7 milhões de pessoas nesse estado, número 
ligeiramente acima do de 1989. Nossa taxa só é menos vergonhosa, na América Latina, do que as 
do Equador, da Guatemala, de Honduras, do Haiti e da República Dominicana. Houve significativa 
expansão do ensino de 2º grau, mas sua taxa de matrícula em 1996 nos punha apenas no 20º lugar, 
entre 26 países da região; a taxa no 3º grau estagnou, e ostentamos o 17º lugar da região, entre 22 
países pesquisados. A expansão do ensino superior tem sido feita basicamente pelo setor privado, 
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Folha de S.Paulo, 13.6.1999, p.1-15. 



que hoje detém 62% das matrículas. 
O Ministério da Educação está tentando ampliar e melhorar as condições do ensino do 1º grau, 

mas à custa de uma transferência compulsória de renda dos municípios (15% de suas receitas 
correntes ou 60% de suas verbas constitucionais para a educação) para consolidação do Fundo de 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Essa medida, no entanto, tem efeitos diferenciados 
conforme a natureza do município. No Estado de São Paulo, onde o ensino fundamental sempre foi 
prestado pelo governo estadual, os municípios de porte médio e grande e industrializados vinham 
expandindo as creches e a pré-escola, e isto constituía um amortecedor social de pobreza. Com a 
retirada desses recursos, vários deles já diminuíram as matrículas e horas de funcionamento das 
creches e das pré-escolas, causando problemas à população, principalmente a trabalhadora de baixa 
renda. A intenção foi boa, mas a política foi a da “coberta curta”. Pesquisa de avaliação nacional 
feita pelo Ministério, em 1997, comprovou a baixa qualidade de nossa educação fundamental: nas 
provas de português e matemática, as notas médias (de 0 a 100) dos alunos atingiram somente 59,5 
em 1995 e caíram para 59 em 1997, e, mesmo no Estado de São Paulo, o mais desenvolvido do 
país, elas foram de apenas 63,5 e 60. 

A taxa de mortalidade infantil entre 1989 e 1996 caiu de 51,2 para 37,5, mas ainda é a 22ª da 
região, entre 29 informantes. A de esperança de vida, que em 1989 era de 65,4 anos subiu pouco, 
para 67,6 em 1996. As políticas ditas de solidariedade, por serem focadas em recortes 
populacionais ou determinados municípios, não dão conta dos problemas de saúde e de educação. 
As pesquisas de Orçamentos Familiares do IBGE mostram forte aumento da porcentagem dos gastos 
com educação, saúde e medicamentos, atingindo mais que proporcionalmente as pessoas de menor 
rendimento, ante a crise generalizada desses serviços na órbita do Estado. A urbanização 
descontrolada, os cortes de gastos públicos e a pauperização aumentaram sobremodo a população 
favelada, que em cidades como Campinas chega a ser de 10% e em São Paulo a 18,5%. No Brasil 
de hoje, um quarto das famílias já são chefiadas por mulheres, fato que se deve não só a mudanças 
nos costumes sociais, mas também ao abandono do cônjuge, por razões econômicas. 

Dos serviços de saneamento básico, apenas o de coleta de lixo teve expressivo crescimento, 
talvez pelo fato de que grande parte dos municípios brasileiros terceirizaram o serviço, que passou a 
ser mais uma oportunidade lucrativa ao setor privado. As campanhas de vacinação, embora tenham 
crescido, reduzindo fortemente sarampo, difteria, tétano, coqueluche, meningite e poliomielite, em 
1997 a Organização Pan-Americana de Saúde apontava o Brasil como o campeão da América 
Latina em dengue, lepra e leptos-pirose; vice em cólera e o quarto em malária. 

A deterioração social hoje é muito pronunciada em todo o país, atingindo principalmente a 
população de baixa renda, a maior vítima do aumento da violência. A relação homicídios/100 mil 
habitantes, em 1998, apontava uma cifra de 30 para a América Latina (o dobro da média mundial), 
onde a Colômbia ostentava 78, Honduras 63 e o Brasil era o quarto colocado, com 24. Comparações 
mundiais entre cidades mostravam Bogotá liderando com 81, Washington era a terceira, com 69, e o 
Rio de Janeiro (79) e São Paulo (59) eram a segunda e a quinta mais altas. As informações sobre 
esses homicídios, no Brasil, mostram que em 90% deles a vítima é homem, mora na periferia, tem 
baixa renda e curso primário incompleto. 

Para a região metropolitana de São Paulo, a taxa entre a população jovem de 10 a 19 anos é de 
166, representando mais de 50% das mortes dessa faixa etária. Vista sua criminalidade ao longo dos 
últimos anos, é altamente preocupante a evolução das médias em 1983-1984, 1988-1989 e 1996-
1997 (em mil ocorrências): os registros policiais de homicídios (e tentativas) passam de 4,9 para 7,3 
e 12; o de furtos (e tentativas), de 160,3 para 183,4 e 194,9; o de roubos (e tentativas), de 68,8 para 
71,7 e 144; os de drogas (tráfico e uso), de 3,5 para 3,6 e 4,1.140  Mesmo em Campinas, cidade de 
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23.5.1999; Veja, 24.2.1999, p.34, e registro de delitos da ONU, feitos pelo ILANUD. As cifras referentes aos delitos 
por drogas estão fortemente subestimadas, por não incluírem as do principal órgão policial da área, o Denarc. 



base industrial e de serviços avançada e com população 16 vezes menor do que a região 
metropolitana de São Paulo, a relação homicídios/100 mil habitantes evoluiu de 18,5 em 1985-1986 
para 21,3 em 1988-1989 e para 40,8 em 1997-1998. Lamentavelmente, cifras como essas estão 
presentes em quase todas as cidades grandes do país. 

*** 
Penso que o balanço do movimento da economia e dos indicadores sociais já apresentados 

mostram a inconseqüência do modelo neoliberal, bem como a deterioração de nossa economia e de 
nossa sociedade. A teimosia nos levará, inquestionavelmente, ao ápice da crise. Os otimistas, diante 
do fato de que a atividade econômica (ainda) “não caiu tanto” e que a inflação não atingiu os níveis 
antes previstos com a desvalorização cambial, falam que “o pior já passou”. Entretanto, um exame 
crítico da situação econômica e social mostra um quadro externo adverso e preocupante (crise e 
queda de preços internacionais, convivendo com o auge da especulação financeira nos EUA) e um 
quadro interno em que as exportações diminuíram, ao contrário do que se esperava e do que era 
necessário. A situação fiscal é muito delicada, a atividade econômica só não é pior graças ao 
aumento da produção agrícola que “compensa” a continuidade do desastre industrial, e o 
agravamento da deterioração social acentua-se. 

O Brasil e a América Latina, talvez excluído o México, encontram-se hoje numa encruzilhada 
de difícil opção: de um lado, “aceitar” a provável detonação mais dura da crise, que tem sido 
evitada e atenuada pelos vários “socorros financeiros emergenciais” ou, de outro, tentar enfrentá-la, 
acreditando que os rumos caminham nessa direção. Esse enfrentamento, contudo, terá 
necessariamente de contrariar interesses poderosos, internos e externos, o que torna ainda mais 
difícil a formulação e execução de um novo Projeto Nacional, voltado aos interesses realmente 
nacionais, de sua economia e principalmente de seu povo.141  

Mas o Novo Sistema continua a “empurrar com a barriga” o final da “festa”. Brasil e Argentina, 
as duas maiores lideranças da América do Sul, se deram conta de que a situação hoje vigente do 
câmbio brasileiro vis-à-vis o argentino e da crise estrutural destes países, impede a continuidade do 
Mercosul ou, no mínimo, causa sua regressão, o que ambos não podem aceitar dada a debilidade de 
suas competitividades para com os mercados da OECD. Para a “cura miraculosa” discutem agora 
um absurdo – o da instituição de moeda única interna ao Mercosul – ou da dolarização das duas 
economias, ora estimulada ora desmentida. Para esta, alguns passos foram dados mais pela 
Argentina do que por nós. Se, instituída, estaríamos vestindo uma “camisa-de-força” posta pelos 
EUA, da qual dificilmente sairíamos. A Regressão Subordinada seria nossa rota. 

Para “alargar a base comercial” e com isso julgar que se pode continuar no modelo, tentam, no 
presente momento, negociar a liberalização de mercados com a União Européia, mas isso, mesmo 
que pudesse ser bem-sucedido, agudizaria ainda mais as contradições mercantis entre os países do 
Mercosul e entre este e os EUA: seríamos competitivos com a UE no seu mercado e nos nossos? E 
os EUA, como reagiriam? Mas esta tortuosa e ingênua via ainda é ampliada por algumas lideranças, 
como FHC – o Patriarca da Dependência, como o chamou Maria da Conceição Tavares – que não só 
acredita no bom sucesso com a UE, mas também com a constituição da ALCA, sob a liderança dos 
EUA, à qual parece sonhar em aderir. 

Não nos esqueçamos de que em 1930 o liberalismo e o saudosismo foram derrotados não só por 
uma ideologia (salvo nas poucas exceções, como as Revoluções de Brasil e México, 
principalmente), mas também pela realidade e pela impossibilidade de que o modelo liberal pudesse 
se manter indefinidamente. A realidade de hoje já mostra a espessa e densa camada de efeitos 
cumulativos perversos na economia e na sociedade, que as está desestruturando. Neste transcurso de 
uma década de neoliberalismo, andamos para trás, a despeito de que as estruturas de poder (poderes 
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questão social e regional e a defesa da economia nacional, perante o neoliberalismo. 



constituídos, mídia e poder econômico) mantêm diabólica aliança, tentando enganar o povo de que 
estamos no caminho certo, e que os “sacrifícios são válidos”. 

Não se trata aqui de pretender um “simples” retorno a 1930, de distintas condições estruturais e 
circunstanciais. Além do mais, não só o quadro de crise será pior, como a cura será muito mais 
dolorida para a classe trabalhadora e para a classe média ou para as elites ou, ainda, para todos. A 
menos que acordemos deste pesadelo e voltemos ao bom exercício do sonho libertário e 
progressista. 
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CAPÍTULO 4 

CHILE: O FALSO PARADIGMA 
 
 

Limitado a oeste (de norte a sul) pelo oceano Pacífico, e pela cor-dilheira dos Andes a leste, o 
Chile tem grande extensão (4.720 km) e pequena largura média (180 km), ocupando área de 750 mil 
km2. A maior parte da região norte – rica em minérios – é desértica (deserto de Atacama), porém de 
clima menos quente, graças à corrente de Humboldt; ao centro (Vale Central), com extensão de 
cerca de 1.000 km, encontra-se 90% de sua população e ali se desenvolve a parte principal de sua 
agricultura; o sul é de clima mais frio, de largura continental menor do que a média e composto 
também por grande quantidade de ilhas. Apresenta alta taxa de urbanização e sua população total 
em 1998 era de cerca de 15 milhões de habitantes, dos quais um terço residindo na área 
metropolitana de Santiago. 

O Chile tem no cobre sua principal riqueza natural, detendo 22% da produção mundial 
(primeiro produtor). Esse produto representa cerca de 5% do PIB e 40% de suas exportações. Em 
1997 o Chile tinha um PIB em torno de 53 bilhões de dólares (US$ de 1990) e uma renda por 
habitante de US$ 3.500, a sexta maior da América Latina, posição inferior à que tinha em 1939 
(terceira maior, 40% superior à média regional).1  

Colônia espanhola, inicialmente integrante do Vice-Reinado do Peru e depois transformada em 
Capitania Autônoma, desde cedo o Chile desenvolveu intenso comércio exportador para o Peru, 
primeiro com sebo e trigo, mais tarde ampliado com vinho, carne- seca, couro e peles. Antes de 
1765, como comércio interprovincial ilegal ou “permitido” e, depois daquela data, liberalizado pela 
Espanha, constituiu uma economia de forte base mercantil, além da efêmera exploração do ouro. 
Isso parece ter constituído melhores ligações entre os interesses de sua nascente oligarquia, o que 
facultaria tanto o processo de luta pela independência quanto o da formação de um Estado 
nacional.2 

A invasão napoleônica representou poderosa alavanca para a luta de independência, a qual se 
soma aos esforços de San Martin, que liderava a luta no Vice-Reinado do Rio da Prata. Em 1810 a 
oligarquia assume o poder, mas, a partir de 1815, quando a Espanha pôde enviar tropas, a guerra se 
intensifica, a independência vem em 1818, mas a guerra estende-se até 1826. Em 1818 O’Higgins – 
o líder dessa guerra – era declarado Director General de Chile. Suas atitudes políticas autoritárias – 
enfrenta a Igreja católica, tenta a tolerância protestante, para os proprietários rurais tenta mudar a lei 
de herança e coíbe manifestações populares tumultuosas – obrigam-no a renunciar em 1823 e seguir 
exilado para o Peru. 

Entre 1831 e 1861 dá-se então um processo de conciliação conservadora, mas progressista, com 
os governos Prieto, Bulnes e Montt, e com a dominante figura do superministro Portales, no 
primeiro desses decênios. Nesse período é exercida uma política protecionista, com incentivos à 
marinha mercante nacional, à criação de bancos e ferrovias públicas, à supressão dos dízimos e 
reformas jurídicas. A partir de meados da década de 1840 surgem dois importantes fatos 

                                                 
1 Dados de 1997 estimados pelo autor, com base em CEPAL (Anuario... 1998); os de 1939 estão em CEPAL (1978). 
2 Para esta breve introdução histórica usei, fundamentalmente, Pinto (1971), Furtado (1978), Dongui (1986) e 
Carmagnani (1984). 



internacionais que ativariam ainda mais a economia chilena. A descoberta do ouro na Califórnia (e 
logo depois na Austrália, do que o Chile também se beneficiaria) possibilitou ao Chile usufruir 
melhor de sua antiga experiência exportadora, estimulando extraordinária expansão de sua produção 
e exportação de alimentos (principalmente de trigo), para a costa oeste dos EUA, além da corrente 
emigratória de chilenos para aquela região. A Segunda Revolução Industrial imprimiria enorme 
crescimento da metalurgia, ampliando a demanda de cobre. Por sua vez, essa expansão industrial 
exigiria maior crescimento da produção agrícola ampliando sobremodo a demanda de fertilizantes 
(no caso, o salitre). 

O avanço da agricultura chilena implicava novas conquistas de terras (mais ao sul), por meio de 
guerra de extermínio aos índios araucanos, processo que se estendeu por toda a segunda metade do 
século. Isso vai se consolidando mediante a expansão latifundiária, com utilização de mão-de-obra 
– inquilinos – que prestava serviços ao latifundiário em troca da permissão de cultivar pequenos 
lotes.  

Ao norte, a expansão da mineração causaria efeitos ainda mais profundos. Primeiro, pelas 
crescentes exigências de escala e tecnologia no setor – causadas pela dinâmica da Segunda 
Revolução Industrial – que induziram o ingresso rápido e expressivo do capital internacional, 
desnacionalizando a maior parte do setor (na produção do cobre e na comercialização do cobre e do 
salitre), o que implicava crescentes vazões para o exterior de parte dos seus excedentes, como 
remessa de lucros. Segundo, por estimular vigorosa migração de trabalhadores do centro e do sul do 
país, em busca de “melhores condições de trabalho”. Este segundo efeito traria importante 
conseqüência política e social, em termos de organização e conscientização da classe trabalhadora e 
da nascente classe média, não só na região norte, mas principalmente nas zonas urbanas centrais, 
por meio do contato com os emigrantes. Anibal Pinto destaca importante diferença entre o setor 
exportador salitreiro do Chile e, por exemplo, o pampa argentino. Mostra que, enquanto na 
Argentina, ainda que os lucros de exportação fossem retidos pelo capital nacional, eles iam para o 
bolso da classe agrário-exportadora, concentrando a renda e destinando parte substancial para 
gastos em consumo. No Chile salitreiro, deu-se o contrário. Mesmo considerando que parte dos 
lucros fosse apropriada pelo capital estrangeiro que comandava o setor, outra fração importante era 
apropriada pelo Estado que, com ela, redistribuía a renda e ampliava os investimentos de infra-
estrutura. Anibal Pinto ainda destaca o fato de que, com essa ação do Estado, a sociedade chilena 
diversificou sua estrutura, surgindo tanto uma classe trabalhadora mais organizada, quanto 
segmentos da classe média postuladora de reivindicações de maiores direitos políticos e sociais.3 

 Por outro lado, a cobiça despertada pela maior demanda de salitre causou a Guerra do 
Pacífico, entre 1879 e 1883, com o Chile invadindo e tomando as regiões de Antofagasta, da 
Bolívia e a de Tarapacá, além da cidade de Arica, do Peru, que eram as maiores produtoras de 
salitre.4 

É fato que a expansão das exportações aumentou a produção, o emprego, a urbanização e 
a receita fiscal (notadamente pela mineração). Isso porém custaria duas outras “contrapartidas” do 
imperialismo. De um lado, as pressões para alteração da política econômica rumo ao liberalismo se 
concretizam a partir do novo governo em 1861, com reformas econômicas liberalizantes, entre as 
quais a que concedia liberdade de bandeira na navegação de cabotagem, o que praticamente 
aniquilou a marinha mercante nacional. De outro, a contração das rendas de exportação, a partir de 
meados da década de 1870, graças à desaceleração econômica da Inglaterra e à queda dos preços 
dos produtos primários que se manifesta a partir daí.  

O liberalismo prevaleceria nas estruturas do poder, grosso modo, entre 1860 e 1920. Contudo, a 
compressão da receita do Estado – pela crise do setor exportador –, o aumento da dívida externa e a 
contração efetuada no gasto público causariam crescentes insatisfações mesmo nas hostes liberais. 

                                                 
3 Cf. Pinto (1964, Apêndice, p.156-82). 
4 Sobre o período, ver também Gunder Frank (1973). 



Balmaceda, eleito em 1886, tenta fazer um “desvio na rota liberal” com um governo empreendedor 
e nacionalista, explicitando sua vontade em romper os monopólios ingleses existentes no país e 
fomentar o capital nacio-nal. As insatisfações com a crise e as contradições acumuladas 
desencadeiam uma guerra civil que culmina no golpe de 1891 causando o suicídio forçado de 
Balmaceda e o fim do presidencialismo forte. Passado o golpe, as oligarquias e seus partidos 
aumentariam a repressão social.5 

Em 1920 as eleições seriam ganhas por Arturo Alessandri, por meio de campanha popular e de 
defesa dos interesses dos trabalhadores, o que resultou em fortalecimento da classe trabalhadora e 
de suas organizações políticas (por exemplo, com a criação do Partido Comunista). Golpeado em 
1924, foi reposto no cargo meses depois, por outro golpe – progressista –, que implantou uma nova 
Constituição em 1925, separando a Igreja do Estado, restabelecendo o regime presidencialista, e 
ampliando os direitos sociais e dos trabalhadores.6 O restante da década não seria tranqüilo, com a 
renúncia do presidente, outra renúncia do novo presidente eleito em 1927 e a eleição de Ibañez, que 
embora tenha iniciado um programa ativo de obras públicas e gastos sociais, à medida que a “crise 
de 29” se manifestava, transformou seu governo em ditadura, causando profunda deterioração 
política que culminaria em sua renúncia em 1931. 

A economia chilena chegava a 1929 com um elevado coeficiente de importações (31,2%) e com 
uma indústria de transformação que representava apenas 7,9% do PIB e que, em grande medida, 
consistia na produção de alguns bens de consumo não-duráveis, algumas agroindústrias e 
processamento de minérios e seus subprodutos.7 

O período 1929-1973 

A depressão, a renúncia e uma inflação ascendente conturbaram ainda mais o clima social e 
político, ao mesmo tempo em que a direita não conseguia se rearticular. Em junho de 1932 há uma 
revolta militar que instaura uma “República Socialista” que termina em outubro, por outro golpe 
militar de direita. A “ordem” se recompõe com a nova eleição de A. Alessandri, em outra coligação 
direitista.  

A nova derrota do progressismo, o prosseguimento da depressão e da inflação e as crescentes 
simpatias mostradas pela direita para com a expansão do nazi-fascismo aumentam a insatisfação po-
pular e das camadas médias, estimulando a formação da Frente Popular, vitoriosa nas eleições de 
1938, quando os Partidos Comunista e Socialista obtiveram quase um terço dos votos. Essa aliança 
do Partido Radical – da classe média – com a esquerda duraria até 1947, quando foi eleito Videla, 
vindo com uma bandeira progressista mas que, diante da pressão norte-americana da guerra fria, 
rapidamente mudaria sua posição política, enveredando pelo anticomunismo e cassando o Partido 
Comunista.8 Vejamos os rumos da economia nesse período.9 

As exportações de salitre já vinham sofrendo a feroz concorrência do nitrato sintético, 
desenvolvido durante a Primeira Guerra e, junto com as do cobre, despencam durante a depressão. 
O cobre foi fortemente gravado pelos EUA, que impõem uma tarifa equivalente a 70% do preço, 
tornando sua importação proibitiva. É útil esclarecer que as empresas de cobre no Chile eram de 

                                                 
5 Cf. Gunder Frank (1973, p.86-92). 
6 Sobre a conquista desses direitos, ver Arellano (1985). 
7 Cf. Furtado (1978, p.128-30). 
8 Sobre essa crise social e política, ver Dongui (1986) e Carmagnani (1984). Para uma análise dos seus 
fundamentos políticos e econômicos, bem como dos desdobramentos que se dão entre esse momento e a 
década de 1960, ver o clássico trabalho de Pinto (1964) e seu citado texto de 1971, ambos largamente usados 
neste tópico. 
9 Sobre o movimento da economia e da política econômica, ver Furtado (1978), Seers (1962), Diaz (1980) e 
Maddison (1988). 



propriedade norte-americana e que, além daquela medida, a fuga de capital estrangeiro agravou 
ainda mais o já crítico quadro do setor externo. O Banco Central, instituído em 1925 por 
recomendação e orientação norte-americana, insistia, até 1931, em manter política ortodoxa, 
aumentando ainda mais as taxas de juros, com a economia sofrendo queda parcial de preços. 

Entre 1928-1929 e 1932-1933, as quantidades exportadas sofreram queda de 65%, enquanto as 
relações de trocas caíam 41%, o coeficiente de exportações se reduzia de 30% em 1929 para 7% em 
1932 e o valor importado em 1932 representava apenas 15% do verificado em 1929. Com isso, o 
PIB sofreu brutal redução de 36,9% entre 1929 e 1933.10 Os níveis do poder de compra das 
exportações e da capacidade para importar de 1929 não se recuperariam antes da década de 1960. 
Dessa forma, a crise política e o agravamento da economia obrigariam a radicais mudanças. 

O câmbio, mantido em 8 pesos/dólar entre 1929 e 1931, desvaloriza-se continuamente: vai para 
12,6 em 1932, para 19,7 em 1935 e para 34 em 1940. Suspenderam o serviço da dívida externa, 
estabeleceram controle cambial, administraram tarifas e controles de importações e, a partir de 
1934, os meios de pagamento cresceram também em termos reais. Furtado e Seers, em suas 
competentes análises, mostraram a impossibilidade de maior compressão na pauta importadora, 
tendo em vista os dados acima e o fato de que combustíveis e lubrificantes tinham importante peso 
em seu total. 

Assim, como deduziu Furtado, a política econômica de industrialização que se implementou 
não decorre simplesmente de uma idéia de substituição de importações, e sim por uma decisão do 
Estado, dada a impossibilidade real de manter-se um nível mínimo adequado de importações de 
alimentos, insumos, combustíveis e bens de capital. Ele mostra ainda que a profundidade da 
depressão oculta parte da expansão industrial do período, uma vez que a queda da produção dos 
setores industriais atrelados às exportações (indústrias complementares à mineração) “compensa” 
estatisticamente grande parte do acréscimo verificado nos outros segmentos industriais ligados ao 
mercado interno.11 

Embora bem implementada, a política econômica não conseguiu imprimir ritmo mais veloz à 
industrialização do período, ante as enormes restrições cambiais para importar insumos e bens de 
capital. Ainda assim, o PIB se recupera em 1940, porém com resultados menores do que a média 
latino-americana; o coeficiente geral de importações se reduzira de 31% em 1929 para cerca de 
13% em 1939; e a participação da indústria de transformação no PIB, nesse mesmo ano, atingia 
12%.12 Embora o crescimento industrial tivesse sido lento, a mudança de orientação na política 
econômica havia sido radical e o pequeno aprendizado do período fez que o Estado pensasse em 
ações para o longo prazo. Para isso, cedo percebeu o problema do financiamento externo e interno 
e, para tentar contorná-lo, organiza uma política industrial (substitutiva de importações) e duplica a 
carga fiscal sobre o cobre, que passa de 17% para 34%. 

Para a política industrial, o governo criava em 1939 a CORFO (Corporación de Fomento de la 
Producción) com objetivos explícitos de “planejar e executar ações para manter um resultado 
suportável na balança comercial, fomentar as atividades econômicas nacionais e melhorar o nível de 
vida do povo”.13 De início, seus recursos foram obtidos com parte dos rendimentos fiscais sobre o 
cobre e parcelas orçamentárias, tendo ainda, na década de 1940, recebido apoio financeiro direto e 
indireto dos EUA (Eximbank e BIRD). Suas principais atividades foram as de planejamento; de 
banco de fomento; criação, desenvolvimento e gestão de empresas; apoio técnico e financeiro às 
pequenas e médias empresas; qualificação de mão-de-obra; infra-estrutura; agropecuária e indústria. 

                                                 
10 Os dados são de Diaz (1980, p.371). Os dados de Seers (1962, p.17) para 1928-1929 e 1932 e os de Maddison (1988, 

p.22) para 1929-1932 mostram quedas respectivas de 25% e 27%. 
11 Cf. Furtado (1978, cap.XI). 
12 Ibidem. Ver também CEPAL (1978). 
13 Sobre a CORFO e seu fundamental papel no processo de industrialização chileno, ver o excelente trabalho 
de Alvarez  (1993). Ver também CEPAL (1965). 



Muitas das empresas em que a CORFO tinha participação acionária (parcial ou total) figuravam 
entre as maiores do país. 

Constavam entre os principais empreendimentos no período 1940-1960 a produção e a 
distribuição de energia elétrica, a partir de 1944 (ENDESA); a siderúrgica (Cia. de Aceros del 
Pacífico) inaugurada em 1950; planejamento e implantação da indústria de açúcar de beterraba, 
incluindo a pesquisa agrícola; produção e refino de petróleo (ENAP); papel e celulose, farinha de 
pesca, química, mecânica, metalúrgica, cimento, têxteis e madeira. Alguns desses empreendimentos 
passaram a atender a totalidade da demanda interna, como aço, cimento, açúcar, alguns insumos e 
bens de capital para a mineração etc., e outros para diversificar exportações (farinha de pesca, papel 
e celulose). Em vários, o capital público era predominante, mas várias empresas foram repassadas 
ao setor privado. 

Com a eclosão da Guerra da Coréia (1951-1952), as filiais norte-americanas fizeram acordo 
direto com o governo dos EUA, sem consultar o governo chileno, para manter baixos os preços do 
cobre, e criaram grave problema, que foi contornado com um acordo entre os dois países, mediante 
o qual 20% da produção chilena era vendida, a preços baixos, ao governo chileno, que por sua vez a 
revendia ao mercado internacional a preços mais altos do que os praticados nos EUA. Com isso, 
aumentava a intervenção governamental no setor da mineração e o Estado adquiria maior 
experiência na comercialização do produto. Entretanto, o atrito com os EUA resultou em forte 
redução de seu apoio financeiro (e de instituições internacionais) ao país. O período dessa guerra foi 
estimulante para a produção e exportações, mas, finda a mesma, o país entrava em crise econômica 
e recrudescimento inflacionário. A intervenção estatal cresceria um pouco mais com a criação, em 
1953, do Banco do Estado, instituição para finan-ciar a expansão industrial. 

A crise reforçou a impossibilidade de reconstrução da coligação política da Frente Popular para 
a eleição de 1953, na qual apresentam-se quatro candidaturas – direita, centro, esquerda e um 
“independente” (Ibañez); este vence, e se defrontará com a diminuição do crescimento, com a crise 
do setor externo e com a aceleração da inflação. Esse conjunto restritivo facilitou a explicitação de 
seus pendores ditatoriais e a obtenção, do Congresso, da faculdade temporária para o Executivo 
legislar. O combate à inflação, apoiado pelos EUA, foi um dos mais duros já praticados, sendo 
violentamente debitado aos trabalhadores, cujos salários só eram reajustados pela metade da 
inflação ocorrida. 

A redução da produção e das exportações de cobre repercutiu no déficit público, forçando o 
governo a repensar a política desse produto. Em 1955 era promulgada nova lei sobre a matéria, 
tentando estimular seus investimentos, via diminuição da carga fiscal. Na mesma lei, contudo, a 
intervenção estatal aumentava, com a criação do Departamento do Cobre (a futura Corporación 
Chilena del Cobre), que disciplinaria, a partir daí, essa política setorial.14 

  Seers mostra, em seu excelente trabalho, a natureza da inflação chilena (e latino-
americana), em grande parte específica a nossos países: restrição externa e desvalorização cambial, 
baixa carga tributária, rigidez na oferta agrícola, debilidade do sistema financeiro nacional e 
crescentes dificuldades para o financiamento do setor público. Assim, entre 1929 e a segunda 
metade da década de 1950, o poder de compra das exportações praticamente não se altera; o PIB 
cresceu 130%, mas o coeficiente de importações teve que recuar de 28% para 12%; a taxa de 
câmbio (pesos/dólar), que fora de 8 em 1929, e que saltara para 34 em 1940, atingia 93 em 1951 e 
1.052 em 1959; e o índice de preços ao consumidor passava de 100 em 1939, para 4.600 em 1958, 
mais do que o dobro da inflação argentina e da brasileira.15  

Nessa década de 1950 o PIB chileno cresceu 39% e a agropecuária apenas 25%, estimulando a 
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inflação; e a indústria de transformação cresceu 48% e passava a representar 19% do PIB. Embora o 
segundo qüinqüênio tivesse sido fraco para o crescimento industrial, ele foi excelente para a 
mineração, com a retomada das exportações e a melhoria dos preços.  

A estabilidade dos preços e a bonança cambial, a partir do final da década, estimulariam o 
retorno do liberalismo, que vence as eleições de 1958, com A. Alessandri (31,6% dos votos). A 
inflação e a crise haviam dividido ainda mais radicalmente a sociedade chilena, com o socialista 
Allende obtendo 28,8% e o democrata cristão Frei outros 20,6%. Assim, a economia se beneficiou 
em um curto fôlego (1959-1962) de elevado crescimento, ampliado pelo gasto público e pela 
política habitacional. Contudo, a excepcional situação das exportações foi insuficiente para suportar 
a liberal e desmedida expansão das importações, gerando nova crise cambial em 1962, com seus 
conhecidos efeitos: desvalorização, inflação, déficit público, restrição às importações necessárias à 
continuidade da expansão industrial etc.16 

O retorno da instabilidade e da desaceleração da economia radicalizaria, de novo, o momento 
eleitoral de 1964, polarizado pela democracia cristã (Frei) e pela esquerda (Allende), esta por sua 
vez derrotada, apesar de ter quase triplicado seus votos obtidos em 1958. O clima de 1964 era tenso 
não só pelas circunstâncias internas, como no plano externo elas não eram mais fáceis: o assassinato 
de Kennedy em 1963, a radicalização da revolução cubana, o golpe militar no Brasil etc., e a 
política norte-americana de tentar evitar novas “Cubas”, sugerindo políticas reformistas ou, quando 
fosse o caso, apoiando ditaduras que mantivessem o regime “democrático”.17 

No governo de Alessandri, a tentativa de liberalização alterou os rumos da CORFO, centrando 
suas atividades mais na concessão de financiamento ao setor privado do que na de continuar o 
avanço industrial via inversão pública. Ainda assim, essa instituição foi fundamental para a 
implantação, no período, de uma pequena indústria automotriz e de outros bens de consumo 
duráveis, além de desenvolver estudos e programas para a diversificação das exportações. Este 
governo chegou até a promulgar uma lei de reforma agrária em 1962, sem maiores conseqüências 
práticas. 

Os governos progressistas de Frei e de Allende 

No governo de Frei as reformas, ante as crescentes pressões sociais, deixaram um saldo positivo 
de realizações, algumas das quais, contudo, conservadoras. O sistema de planejamento foi reforçado 
e a CORFO retomou suas anteriores atividades; desenvolveu até mesmo um objetivo programa de 
industrializar insumos e bens de capital para a agropecuária, como suporte para o programa de 
reforma agrária, e avançou estudos e políticas de diversificação de exportações, basicamente na 
economia florestal, da pesca e da fruticultura. Nesta atividade, desenvolveu pesquisas tecnológicas 
para novos cultivos, refrigeração e embalagem e construiu quatro centrais frutíferas, que 
centralizavam as experimentações.18 

A intervenção do Estado no cobre, embora tenha avançado, cumprindo a promessa eleitoral de 
sua chilenização, foi benéfica também ao capital estrangeiro. Pela nova lei de 1966, as grandes 
mineradoras norte-americanas puderam negociar com o governo a venda imediata de 51% do 
capital acionário, por valor acima do contábil, com o direito de o Estado adquirir, mais tarde, o 

                                                 
16 A despeito do alto peso das exportações de cobre na pauta, sua contribuição fiscal era modesta, de cerca de 15% das 

receitas correntes do governo. Cf. Aranda & Martínez (1970). A melhoria dos preços de exportação do cobre foi 
notável: passam, em US$/T de 504 em 1948-1950 para 679 em 1960 e 1.289 em 1965. Cf. Furtado (1978, p.249). 

17 Cf. Pinto (1971), que faz objetiva análise política e econômica do período. 
18 Sobre a política de diversificação de exportações, ver o excelente trabalho de Pietrobelli (1993), que mostra 
como estas políticas, anteriores ao golpe de Pinochet, foram fundamentais para a diversificação exportadora 
posterior. 



restante. Com essas vendas, mais financiamento público ou aval para crédito internacional, elas 
responderiam com um plano de expansão da produção, em novas concessões minerais. Estima-se 
que os lucros que essas empresas tiveram com as novas plantas foram excepcionais. Cabe lembrar 
ainda que essa atitude não alterou significativamente os preços externos do cobre, que caíram cerca 
de 3% em termos reais entre 1965 e 1970-1973.19 

O ponto nevrálgico da política de Frei foi a reforma agrária, também uma grande bandeira de 
sua campanha eleitoral, e que somente em julho de 1967 foi aprovada pelo Congresso.20 Tinha 
como objetivos básicos aumentar a produção, dado o fraco desempenho do setor nas duas últimas 
décadas; aumentar o emprego e incorporar à sociedade nacional uma grande massa rural 
marginalizada; promover a redistribuição de parte da concentrada riqueza nacional. A lei 
estabeleceu indenização de 10% em dinheiro, do valor da propriedade, de acordo com o valor 
anterior declarado para o pagamento de impostos e os restantes, pagáveis em 25 anos, com juros de 
6% ao ano, em títulos públicos, 75% dos quais sujeitos à correção monetária. Eram passíveis de 
exploração as terras mal utilizadas ou as pertencentes a sociedades anônimas, bem como aquelas 
que tinham dimensão superior ao módulo equivalente a 80 ha irrigados. Foi fixado um prazo de três 
a cinco anos para a decisão final da forma futura da propriedade (se coletiva ou não). Durante o 
restante desse governo foram redistribuídos 3,5 milhões de ha, expropriados de 1.408 propriedades.  

Na década de 1960 (principalmente na sua primeira metade), a economia cresceu mais do que 
na anterior: o PIB aumentou 55%, graças à recuperação da mineração (mais 61%) e ao melhor 
desempenho da indústria de transformação, que aumentou 70% e passou a representar um quarto do 
PIB. A agropecuária continuou sua difícil trajetória, crescendo apenas 25%. O governo de Frei foi 
favorecido pela alta dos preços do cobre, e operou, na média do período, com saldo positivo na 
balança comercial e pequeno déficit em transações correntes. Esta foi uma das razões pelas quais a 
inflação não assumiu maior velocidade: dos 45% verificados em 1964, vai caindo para 19% em 
1967 e daí volta a crescer, atingindo 35% em 1970. 

No final do governo democrata cristão, em 1970, aumentou ainda mais a polarização e a 
radicalização política, para o que muito contribuíram o recrudescimento inflacionário e a 
desaceleração que se manifesta na economia desde 1967. A esquerda (Unidad Popular) elege 
Salvador Allende com 37% dos votos. Sua plataforma de governo anunciada na campanha consistia 
na estatização das grandes empresas (notadamente de indústrias básicas e dos bancos), na 
intensificação da reforma agrária, na redistribuição da renda, no fortalecimento da indústria básica e 
na expansão das exportações e em melhoria do nível de vida da população, numa via específica 
para o socialismo.  

A crítica que a sociedade fazia à forma adotada pelo governo anterior para a nacionalização do 
cobre deu a Allende respaldo político para obter, em 1971, a emenda constitucional que lhe permitia 
nacionalizar de imediato as empresas estrangeiras do cobre, autorizando-o, também, a “realizar 
deduções por rentabilidades excessivas, no montante das indenizações a serem feitas” e retirava da 
justiça comum seus possíveis litígios. As plantas estatizadas passaram a ser administradas pela 
Corporação do Cobre.21 Com as estatizações e “requisições” de empresas dos demais setores 
(bancos e indústrias, principalmente), o número de empresas sob a égide do Estado chegou próximo 
a quinhentas, e a quase totalidade delas foi administrada pela CORFO, que ampliou ainda mais suas 
atividades de planejamento e gestão. 

O programa de reforma agrária, nesse momento sob mais tensão e radicalização, foi 
intensificado. O governo Allende expropriou 3.282 propriedades, num total de 5,3 milhões de 
hectares. A proporção de área pertencente às maiores empresas (que equivalia a mais de 80 ha 

                                                 
19 Ver a respeito Furtado (1978, p.215-6) e Duhart (1993, p.153-9). 
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21 Cf. Furtado (1978, p.216). 



irrigados) passaria de 55% do total, em 1965, para menos de 3%. Não se limitando a isso, o 
programa social elevou consideravelmente os gastos sociais que entre 1970 e 1972 crescem 41% em 
termos reais.22 

A política econômica fortemente redistributivista mostrou efeitos rápidos: aumento real de 28% 
nos salários, fazendo crescer sua participação na renda nacional de 55% em 1970 para 65% em 
1971. A reativação do consumo foi extraordinária (17%), aumentando entre 20% e 40% a demanda 
de alimentos e bebidas e em 30% a 40% a de alguns aparelhos domésticos. Com a aceleração da 
economia, a taxa de desemprego caiu de 8,3% em 1970 para 3,6% em 1972. O investimento subiu 
5,6%, mas enquanto a política habitacional triplicava a construção de residências populares, o 
investimento em máquinas e equipamentos caía.23 

Nesse ano o PIB cresceu 8,3% e a indústria de transformação 12,9%, favorecidos pela baixa dos 
juros e pela política creditícia mais branda. Contudo, já em 1971, os preços do cobre caíam 25% 
reduzindo as exportações em 1971 e 1972, ao mesmo tempo que o mau desempenho agrícola 
pressionava por maiores importações de alimentos e o crescimento industrial por mais insumos. 
Resultou disso a duplicação do déficit em transações correntes.24 

Pelo lado político, a reação da direita foi tentar desorganizar os transportes e o abastecimento, 
culminando com a exacerbação do mercado negro. Isso mais o acentuado desequilíbrio do setor 
externo deterioraram as contas públicas e reativaram a inflação, que cresce de 20% em 1971 para 
77% em 1972 e para 350% em 1973, quando o forte aumento dos preços do cobre foi insuficiente 
para conter a crise do setor externo. A acumulação desses problemas econômicos e políticos fez que 
o PIB crescesse apenas 3% em 1972 e caísse 4% em 1973. O agravamento da crise, no segundo 
semestre, acirrou as reações negativas de vários segmentos nacionais e do capital estrangeiro que, 
com apoio dos EUA, levam ao golpe militar de 11 de setembro de 1973 e ao suicídio de Allende.  

O regime militar: 1973-1989 

O golpe militar instaurou um regime de terror contra chilenos e estrangeiros; a Constituição foi 
suspensa, o Congresso dissolvido, impôs-se a censura e repressão aos partidos políticos e sindicatos. 
Foram contados aos milhares os mortos, torturados e “desaparecidos”. A junta militar golpista 
indicou Pinochet como seu chefe e o comando do poder público executivo foi majoritariamente 
exercido por oficiais militares, sendo reduzida a presença de civis.   

Ao final da década, em parte graças às altas taxas de crescimento da economia e à redução da 
inflação, o regime se “legalizaria”, via consulta e reforma constitucional (1980). Pinochet ganha 
mais um mandato (até agosto de 1989), acumulando ainda as funções de Chefe do Governo e 
Comandante do Exército. À medida que passava a fase “dura”, a coalizão política do regime se am-
pliava com a participação de membros da sociedade civil. Por outro lado, a implementação de 
políticas de descentralização territorial de poderes políticos e administrativos, por meio de novos 
órgãos cria-dos pelo regime, e não pelos antigos partidos políticos ou antigas instituições sociais, 
aumentava ainda mais o processo de cooptação política.25 

 A crise econômica de 1982-1983 e o agravamento da crise social fizeram eclodir, em 1983, 
violentas revoltas populares que obrigaram o regime a reabrir a atividade político-partidária. A 
partir de 1984, porém, as pressões políticas e a intensidade da crise trouxeram de novo o 
endurecimento. O regime, certo de suas prerrogativas e de seu eventual “sucesso” havia inserido na 
Constituição de 1980 a cláusula do plebiscito. Em 1988 foi estabelecida consulta sobre a 
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continuidade do regime, com novo mandato para Pinochet até 1997, ou eleições abertas. Na 
consulta votaram 54,5% a favor do não a Pinochet e 43% a seu favor (sim), com o que seriam 
realizadas eleições em 1989, repondo o processo eleitoral democrático. Ainda assim Pinochet se 
manteria como Comandante do Exército até 1997 e, daí em diante, como Senador Vitalício. 

Este longo período deve ser observado em dois segmentos, no de 1973-1981, quando o regime 
efetivamente instaura uma política econômica neoliberal, e o de 1982-1989, quando a crise inter-
cepta os passos do neoliberalismo e obriga o regime a mudanças nos rumos da política econômica. 

O neoliberalismo fracassado: 1973-198126 

O alto preço político da repressão, o rápido aumento do desemprego e da inflação em 1974 e a 
profundidade da recessão em 1975 provavelmente dificultaram a imediata e “completa” instituição 
das reformas e políticas neoliberais que só se intensificariam a partir de 1976. Examinemos, 
primeiramente, as principais reformas instituídas e, em seguida, o movimento da economia e da 
política econômica. 

As reformas neoliberais27 

Vejamos os principais pontos da reforma comercial. A tarifa média de importação, que era de 
105% em 1973 foi sendo reduzida, anualmente, atingindo 36% em 1976 e 10% em 1979-1982. Da-
do que a dispersão tarifária era alta (0%-750%) e que os bens finais tinham maiores graus de 
proteção efetiva, com a simplificação e a redução de posições tarifárias – notadamente a partir de 
1978 – muitos desses bens seriam fortemente impactados com a liberalização, como têxteis, 
calçados, confecções, bebidas, couro, vidro, gráfica, produtos de metal e maquinaria não-elétrica. 

As barreiras não-tarifárias foram rapidamente eliminadas ou reduzidas. Por exemplo, vários 
produtos dependiam de depósito prévio equivalente a 10.000% do valor da importação, suspensos 
em 1974 e eliminados em 1976. Havia trezentos itens proibidos e quase a metade das posições 
tarifárias dependia de aprovação formal pelo Banco Central. A quase totalidade dessas restrições foi 
eliminada entre 1974 e 1976. A proibição de importação de TV em cores foi eliminada em abril de 
1978 e os índices de nacionalização dos veículos foi reduzido de 50% para 30% em 1979. Exis-tiam 
cerca de trezentas medidas específicas de incentivos e isenções tarifárias, também eliminadas, salvo 
as referentes às zonas francas e às militares.28 

Em 1973 a política cambial contemplava oito taxas cambiais, com 1.000% de diferença entre a 
menor e a maior. Ainda em 1973 foi feita forte desvalorização, introduzindo-se, a partir daí, o 
sistema de “minidesvalorizações”. Contudo, a partir de 1976, ante a permanência de altas taxas 
inflacionárias, o câmbio começa a se valorizar e em 1979, com a fixação da taxa, sua valorização se 
agravaria.  

No que se refere à promoção de exportações, as políticas do período foram tímidas (drawback e 
devolução de alguns impostos indiretos) e não seletivas. A rigor, os dois maiores incentivos 
decorreram do câmbio fortemente desvalorizado e do efeito redutor de custos nas exportações 
industriais não-tradicionais, que a forte redução dos custos de importação (insumos e máquinas) 
proporcionou.29 Acrescentem-se a isso as reorganizações havidas no desembaraço aduaneiro 
(fixação de prazo máximo de 24 horas) e nos sistemas de transporte aéreo e naval, a privatização de 
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na Argentina, Chile e Uruguai, todas fracassadas, em termos de crescimento, de inflação, de endividamento externo, 
emprego e distribuição de renda. Um confronto entre as políticas praticadas nesses países, nesse momento, pode ser 
vista em Ramos (1985). 

27 Salvo quando houver citação específica, utilizei para este tópico, principalmente, os seguintes trabalhos: 
Boeninger (1995), Ffrench-Davis et al. (1992) e Meller (1992a e b). 
28 Cf. Meller (1992b). Ver também CEPAL (Estudio... vários anos). 
29 Meller (1992b) estima que esse efeito foi equivalente à isenção de um “imposto implícito” de cerca de 33%. 
Ver também Pietrobelli (1993). 



portos e a criação de instituições públicas e privadas para promoção de exportações. Além disso, o 
Estado criou em 1976 a Fundação Chile, com recursos provenientes de dívida (US$ 50 milhões) por 
estatização anterior da ITT, que concordou investir 50% daquele valor na Fundação (e o governo 
com a outra metade). Essa instituição exerceria importante papel no desenvolvimento tecnológico 
de fruticultura e principalmente de pesca.  

Ao final do período, câmbio valorizado e forte endividamento externo privado estimulariam o 
crescimento do PIB e a redução da inflação, convivendo, contudo, com medidas nem sempre 
compatíveis entre si: liberalização do câmbio ao turismo, tarifas baixas para automóveis de baixa 
potência e para caminhões de maior carga (10%); e tarifas elevadas para veículos caros, instituição 
de bandas de preços para dar uma proteção parcial à agricultura, e aumento do prazo de 
financiamento de importações, de 150 para 180 dias.30 

As reformas do sistema financeiro iniciaram-se a partir de 1975, com a reprivatização dos 
bancos, liberalização das taxas de juros, desregulamentação do crédito e de prazos. Mais tarde foi 
autorizada a criação de novas instituições financeiras, com menores restrições. Entre 1978 e 1980 as 
desregulamentações foram ampliadas, permitindo às empresas nacionais um acesso maior ao 
financiamento externo via bancos, aumentando fortemente o grau de endividamento externo 
privado. Em 1981 são promulgadas novas leis disciplinando o mercado de valores e as sociedades 
anônimas.31 

A partir de 1974 inicia-se a desregulamentação do capital estrangeiro, dando-lhe ampla 
possibilidade de alocação setorial (via investimento direto) notadamente na mineração, nos serviços 
de transporte aéreo e marítimo, e gradual diminuição das restrições então existentes à sua presença 
financeira. Autorizaram também a diminuição do encaixe bancário sobre financiamento externo (de 
25% para 15% para os de prazo de 2 a 3 anos, mantendo em 10% os de prazo de 4 a 5 anos e 
proibindo os de prazo inferior a 2 anos). Mais tarde, os problemas decorrentes do endividamento e 
da inadimplência fizeram que fossem aumentados os limites de financiamento externo contratado 
pelos bancos chilenos. Contudo, predominaram os empréstimos e financiamentos, e o investimento 
direto só retoma níveis mais expressivos ao final da década.32 

A reforma tributária implantada em 1975 teve caráter regressivo e suas principais alterações 
foram: a criação do IVA (Imposto sobre Valor Agregado) incidindo sobre vendas e importações 
com a alíquota de 20%, substituindo impostos anteriores sobre vendas; a eliminação do imposto 
sobre a riqueza; a redução de impostos diretos às empresas e sobre ganhos de capital; a correção 
monetária sobre recolhimento de impostos. Mais tarde também foram efetuadas simplificações 
burocráticas e fiscais, melhoria da administração fiscal e ampliado o combate à evasão fiscal. A 
partir de 1981 foi criado um imposto transitório de 2% sobre os salários, que vigorou até 1988. 

A drástica redução das tarifas de importação não reduziu o montante arrecadado, dado que os 
efeitos decorrentes da eliminação das isenções e do colossal aumento das importações (que passam 
de menos de 2 para mais de 5 bilhões de dólares entre 1974 e 1979-1981) superou aquela redução: a 
arrecadação alfandegária que girava em torno de 1,7% do PIB em 1970-1972 se mantém acima 
dessa cifra até 1978, quando cai para 1,5% em 1979-1981, reduzindo então a carga fiscal.33  

Por outro lado, entre o início e o fim da década, a melhoria dos preços do cobre e o grande 
aumento de sua produção possibilitaram a duplicação do seu valor exportado, ampliando assim sua 
contribuição fiscal (lucros e impostos). No entanto, a partir de 1976 a política de valorização 
cambial cortaria parte desse efeito, reduzindo sua receita fiscal real, repercutindo na queda da carga 
fiscal. Isso, mais a persistência de uma inflação ainda elevada e o agravamento das contas externas, 
levaram à forte redução do gasto público em 1978-1981. 

                                                 
30 Sobre o papel do Estado nessas políticas, ver Pietrobelli (1993). Sobre a Fundação Chile ver Huss (1991). 
31 Cf. CEPAL (Estudio... vários anos). Ver também Corbo & Sánchez (1992, p.137-8). 
32 Cf. CEPAL (Estudio... vários anos). Ver também Ffrench-Davis et al. (1992) e Duhart (1993). 
33 Cf. Meller (1992b). Ver também CEPAL (Estudio... vários anos). 



As privatizações e reprivatizações foram intensas, desde o início.34 Comecemos pela 
reprivatização agrária. Entre 1974 e 1978 foram devolvidos 2,9 milhões de hectares a seus antigos 
donos, confirmado o assentamento de camponeses em outros 2 milhões de hectares e vendidos 1,2 
milhão (em sua maioria a residentes não-rurais). Em 1978 uma nova lei anulava a antiga lei de 
reforma agrária, eliminava as causas para expropriação, permitia a criação de sociedades anônimas 
rurais e levantava as hipotecas que pertenciam ao governo e que gravavam terras já vendidas. Em 
1979 era extinta a Corporação da Reforma Agrária e vendidos os restantes 2,7 milhões de hectares 
expropriados. Ainda que as mudanças tenham destruído parcialmente o anterior objetivo social, 
acabaram por consolidar a destruição de parte da “velha ordem” rural e criaram um importante 
mercado de terras, que muito contribuiria para a modernização do setor agrário exportador. É 
verdade que também contribuiu para o empobrecimento de muitos camponeses que, sem acesso a 
recursos para a modernização, foram levados a alienar suas terras. 

A estatização e a requisição de empresas (industriais, extrativas e de serviços) haviam sido 
intensas, equivalendo, no que se refere à indústria, a ativos que produziam pouco mais da metade da 
produção industrial. A CORFO, em 1973, administrava 527 empresas, das quais 202 (requisitadas) 
foram devolvidas a seus antigos donos em 1974. Em 1980 restariam apenas 24 empresas estatais, 
principalmente do setor de infra-estrutura e mineração do cobre. Entre 1974 e 1979 foram vendidas 
120 estatais que, junto com a venda de outros ativos e participações (US$ 317 milhões), 
arrecadaram o total de US$ 823 milhões, quantia equivalente a cerca de 6% do PIB médio anual do 
período (ou cerca de 1% anual desse PIB). Esses valores, em média, representavam não mais do que 
70% do valor patrimonial desses ativos. 

Uma das mais graves seqüelas desse processo foi a de que a CORFO perdeu várias de suas 
atribuições de planejamento e fomento, permanecendo esses anos como “administradora de 
privatizações”. Por outro lado, cabe registrar que grande parte desses negócios foram feitos por 
meio de financiamento externo, beneficiando novos grupos emergentes nacionais, alterando, 
também por esse lado, parte da estrutura social do poder econômico. Essa entrada de recursos 
(internos e externos) se prestou a atenuar parte do desequilíbrio fiscal e a dívida externa. Contudo, 
já no final de 1980, o início da turbulência financeira da “crise da dívida” colocaria de novo o 
Estado na administração de ativos privados, via intervenção no sistema financeiro, em crise. 

As reformas do mercado de trabalho começaram, de fato, em 1973, com a violenta repressão 
aos sindicatos e a suspensão da negociação coletiva e permissividade para uma expansão de 
contratos “individuais e flexíveis”. Com o aumento do desemprego, em 1974 foi reestruturado o 
subsídio ao desemprego que hoje, nos primeiros seis meses de benefício, paga o equivalente a um 
quarto do salário mínimo, aproximadamente um quinto nos três meses seguintes e apenas um oitavo 
nos três últimos, fazendo que poucas pessoas o reclamem após os primeiros seis meses. Em 1975 
foi criado o PEM (Programa de Emprego Mínimo, que duraria até 1988). Ele foi formulado para 
oferecer empregos de baixa qualificação, cujo pagamento, que equivalia a 93% do salário mínimo, 
foi sendo reduzido até atingir, no último ano de vigência, apenas 23% daquele valor. Mais tarde 
seria criado um subsídio especial às empresas do extremo sul e do norte, que diminuiriam os custos 
de trabalho de novas contratações.35 

Em 1977 foi criado o Programa de Capacitação do Trabalhador e, em 1978, foi reintroduzido o 
direito da empresa de despedir trabalhadores sem justa causa, desde que indenizados com um 
salário por ano trabalhado. Em 1979, um conjunto de novas leis constituía o Plan Laboral cujas 
principais medidas eram: permissão de criar um ou mais sindicatos, por empresa; restaurar a 
negociação coletiva, apenas na empresa; as federações ou confederações de trabalhadores poderiam 
assessorar os sindicatos, mas não participar da negociação; era permitido o lockout de 30 dias para a 
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Pietrobelli (1993). 
35 Para essas reformas, ver Romaguera (1996), González (1996) e CEPAL (Estudio... vários anos). 



empresa e permitida a greve, por 60 dias, após o que a empresa poderia contratar novos 
trabalhadores. No entanto, da greve estavam excluídas 22 empresas estatais e dez empresas privadas 
de setores da infra-estrutura, de serviços básicos e o Banco do Estado. Os reajustes salariais, antes 
da nova negociação, passaram a ter correção de 100% da inflação. Contudo, a partir de 1981, novas 
medidas praticamente revogavam aquelas concessões referentes à greve, ao sindicato à negociação. 

Os contratos individuais de trabalho passaram a ser: a) por tempo indeterminado: com direito a 
aviso prévio mais indenização “sem justa causa”; b) por tempo fixo: máximo de 1 ano (2, no caso de 
gerentes ou técnicos) e, se ultrapassasse 15 meses, seria convertido em tempo indeterminado; c) por 
tarefa; d) aprendiz, máximo de 2 anos; d) empregados domésticos, em que se fixa a remuneração 
mínima em 75% do salário mínimo.  

A reforma da previdência dá seus primeiros passos entre 1974 e 1978, com várias medidas que 
conduziram a uma maior unificação de diferentes sistemas e benefícios; à eliminação da identidade 
entre o salário do funcionário público ativo e a pensão do aposentado; e à criação de uma pensão 
para pobres com mais de 65 anos ou inválidos maiores de 18 anos, cujo valor era de um terço da 
pensão mínima.36 

Em 1980 se fez uma reforma profunda que criou o sistema de capitalização privado (AFP – 
Administradora de Fundos de Pensão) ao qual todos os novos assalariados (exceto as Forças 
Armadas e os Carabineiros), a partir de 1981, deveriam se filiar, dando-se aos antigos a opção de 
continuar no antigo regime de repartição. A reforma elevava a idade mínima para a aposentadoria 
por idade (65 e 60 anos); exigia 35 anos de contribuição, mantendo menores tempos para profissões 
especiais; eliminava a pensão por tempo de serviço; passava a exigir 20 anos de contribuição para a 
pensão mínima (que não tem correção obrigatória); obrigava a correção plena da inflação nas 
pensões; e concedia a proporcio-nalidade para a transição de um regime a outro. Para invalidez ou 
morte, foi instituído um seguro obrigatório (3% para o empregado sobre o salário líquido).37 

Na lei anterior, tida como menos regressiva do que a atual, a contribuição do empregado era, 
em 1980, de 10,1% e a da empresa de 21,4%; na nova lei a contribuição da empresa foi reduzida a 
cerca de 3% e a do trabalhador passou a 25,6%, compensando-se a diferença com aumento do 
salário bruto. Contudo, se optasse para a AFP, essa taxa cairia para 16,5%, o que se constituiu em 
grande incentivo para a rápida transferência de um regime a outro: em 1982 seus afiliados já 
perfaziam 25% da PEA e, 10 anos depois, 54%.38 Com essa mudança, o Estado ficou com o “saldo 
devedor” referente às pensões existentes e não transferidas para as AFP, o que, somado às diferenças 
complementares que é obrigado a dar para cobrir as pensões daqueles que não conseguem atingir o 
mínimo determinado pela lei, causou-lhe um déficit orçamentário de cerca de 5% do PIB, que se 
reduzirá gradativamente a partir do ano 2000, extinguindo-se em 2030. O valor real das 
aposentadorias, no novo regime, depende tanto das contribuições (e portanto do salário real) quanto 
da rentabilidade das AFP. Contudo, essa rentabilidade, por sua vez, depende da valorização dos 
títulos financeiros e das ações constituintes dos Fundos. Existem simulações que, baseadas em 
rentabilidades reais acima de 5% anuais, mostram a impossibilidade de se obter, permanentemente, 
pensões que paguem o equivalente a 100% do salário de contribuição.39 

Hoje, a massa de recursos administrada pelos Fundos de Pensão no Chile perfaz o equivalente a 

                                                 
36 Para estas reformas, ver Arellano (1985), CEPAL (Estudio... vários anos) e Uthoff (1995). Não tratarei das demais 

reformas sobre a seguridade social, em que cresceram as políticas de focalização, em detrimento das de 
universalização, que podem ser vistas no mesmo Arellano (1985), Mujica (1994) e principalmente em Raczynski 
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privatizando grande parte dos serviços médicos, para o atendimento à população de maior nível de renda. 

37 Sobre os Fundos de Pensão, ver Arrau (1994). 
38 Sobre a regressividade, ver Arellano (1985). 
39 Cf. Uthoff (1995, p.44), que mostra que, com uma contribuição de 10% e com rentabilidade do Fundo, 
igual a 5%, quem contribuísse durante 40 anos receberia 100% do salário, somente durante 20,3 anos de 
aposentado. 



50% do PIB e apresenta preocupante concentração de capital, dado que os cinco maiores Fundos 
totalizam 85% desses recursos e os três maiores 75%. 

O ajuste fracassado40 

A política econômica pautou-se pelo modelo ortodoxo, proibindo reajustes salariais e de 
pensões no último trimestre de 1973, liberando a quase totalidade dos preços e mantendo, a partir 
daí, os salários reais (públicos e privados) fortemente reduzidos. Além de cortes nos gastos 
correntes e no investimento público, foram também reajustados os preços públicos. Fez-se isso com 
uma inflação média anual de 354% em 1973 (os alimentos subiram 576%), que subiria a 575% em 
1974, baixando a 92% em 1977, a 35% em 1979-1980 e 20% em 1981. Além disso, foram elevadas 
as taxas de juros e feitos drásticos cortes na oferta monetária e no crédito. O câmbio foi fortemente 
desvalorizado em 1974 e 1975, mas, com a persistência de alta inflação, foi usado como meio para 
contê-la, valorizando-se acentuadamente em 1978-1981. 

A provocada recessão em 1975 fez o PIB cair 11,3% só retomando crescimento alto em 1977-
1980. Com a abertura comercial e a valorização cambial, as importações totais quintuplicaram entre 
1973 e 1981, e as de bens de consumo duráveis aumentaram quatro vezes mais do que as de 
insumos ou as de bens de capital. As exportações triplicaram, certamente estimuladas pela alta 
desvalorização do câmbio e, depois de 1978, em parte pela retomada parcial dos preços do cobre. 
Entretanto, deve-se lembrar que, na realidade, foram os dois últimos governos (Frei e Allende) que 
desenvolveram as bases para a ulterior diversificação das exportações: pela modificação da 
estrutura fundiária, pelos investimentos da CORFO implantando a indústria de papel e celulose, da 
pesca, da madeira, do cimento, petroquímica, de metalurgia e outras; mais tarde, pelas pesquisas em 
fruticultura, pelo investimento público em reflorestamento e pelos elevadíssimos subsídios 
concedidos pelo governo militar a este setor. 

Foram esses fatores os principais responsáveis pela diversificação da pauta: entre 1970 e 1980 o 
cobre tem reduzida sua participação na pauta, passando dos 78% para 47%. Isso não ocorre pelas 
quantidades exportadas, que sobem cerca de 50%, mas pela queda dos preços; enquanto isso, 
aumentava a participação das frutas frescas, legumes, madeira, celulose, papel, pescados e farinha 
de peixe, que detinham 6% e passam para 20%; outros produtos industriais como alimentos, 
bebidas, metálicos e químicos também passavam a crescer na pauta.41  

A participação dos produtos manufaturados, contudo, passou de 2,2% em 1970 para apenas 
5,3% em 1980. Entre as exportações industriais, as que menos cresceram foram as dos setores de 
maior complexidade técnica e de maior intensidade de capital, negando a suposta causalidade entre 
abertura e intensificação tecnológica ampla. A diversificação também foi geográfica: América 
Latina e Ásia, que antes respondiam por 24% das exportações chilenas, passam em 1980 a somar 
cerca de 40%; a América Latina foi responsável por 27% do acréscimo das exportações na década, 
e o Brasil foi o terceiro maior comprador, perfazendo cerca de 10% das exportações totais.42 

Durante todo o período, a desregulamentação ao capital estrangeiro não estimulou o 
investimento direto que, mesmo no período final, de maior crescimento, mal atinge o valor 
equivalente a 5% das exportações de 1978-1981. O que continuou entrando largamente, obviamente 
graças à abertura financeira, foram os empréstimos e financiamentos (notadamente aos bancos e ao 
setor privado), ampliando consideravelmente a dívida externa que atingia US$ 17 bilhões em 1981. 
O setor privado foi responsável por cerca de 75% dessa dívida. Assim, o desequilíbrio maior das 
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“modelo chileno” era apresentado à América Latina, como o paradigma que devia ser seguido. 
41 Sobre a CORFO e as principais causas da diversificação exportadora, ver os já citados textos de Alvarez 
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42 Para uma análise mais detalhada dessas mudanças estruturais, ver CEPAL (1995, p.74-7). 



contas externas foi causado pelo lado financeiro (notadamente juros, amortizações e remessa de 
lucros) e menos pela balança comercial, salvo em 1980-1981, quando ocorreram os dois fatores. 

Grande parte desse financiamento externo se dirigiu ao consumo, e isso pode ser estimado não 
só pelo lado das importações. As contas nacionais mostram claramente o fenômeno: a relação 
consumo total/PIB, que era de 82,9% em 1970 sobe para 85,5% em 1978 e para 89,3% em 1981, ao 
passo que a relação formação bruta de capital fixo/PIB cai de 17,4% em 1970 para 12,3% em 1978, 
subindo para 16,3% em 1981. Essa queda se deu tanto em termos da construção, que só em 1981 
recupera o nível de 1970 quanto dos bens de capital, que só em 1978 recuperam o valor de 1970. 
Assim, o PIB entre 1970 e 1981 cresceu à taxa média anual de apenas 2,5% graças principalmente 
ao setor de serviços, cujo desempenho foi superior aos demais. A agropecuária cresceu ao mesmo 
ritmo do PIB, tendo entretanto comportamentos diversos de seus principais produtos. Os produtos 
exportáveis cresceram muito acima da média assim como os produtos complementares milho/carne 
de ave. Batata e arroz cresceram um pouco acima do aumento demográfico (21%) e os demais 
tiveram crescimento baixo ou negativo. A disponibilidade calórica e protéica se manteve graças ao 
aumento das importações, que saltam, em milhões de dólares, de 170 para 810 no período, fazendo 
que o déficit da balança comercial do setor subisse de 130 para 420, atenuado pelo aumento das 
exportações, que passam de 40 para 390.43 

O setor de mineração teve comportamento similar ao do PIB, com segmentos em estagnação ou 
decadência (carvão, ferro e petróleo) e o principal deles – o cobre – com expansão física de 56% no 
período. O setor da construção sofreu forte redução, tendo em vista o corte do investimento público 
e a redução pela metade do gasto público habitacional. Sua recuperação se deu apenas em 1981, 
num clima de elevada especulação imobiliária em Santiago. 

  A indústria de transformação foi o compartimento produtivo mais afetado pela crise e pela 
abertura comercial, crescendo à taxa média anual de 1,3%. Também nesse setor seus segmentos 
foram diferentemente afetados: os exportáveis (alimentação, bebidas, fumo, confecções, madeira, 
móveis e papel e celulose) tiveram crescimento expressivo, muito acima do crescimento do PIB; os 
competitivos com importações – têxtil, couro, calçados, borracha, minerais não-metálicos, bens de 
capital e material de transporte – sofreram reduções drásticas (de 20% a 40%) entre 1970 e 1980. 

A quebra de cerca de 2 mil empresas industriais entre 1973 e 1981 afetou diferentemente 
setores e empresas. Tomado o ano de 1967 como base, em 1981 haviam desaparecido para o 
conjunto da indústria 13% dos estabelecimentos e 24% das grandes empresas; para o setor têxtil, 
vestuário e calçado, as cifras respectivas foram de 36% e 40%; móveis e madeira, 16% e 75%; 
máquinas e aparelhos elétricos, 19% e 43%. Nesses setores – a maioria constituída de produtores 
para o mercado interno (“substituidores de importações”) – o produto efetivo passou a ser 40% a 
50% inferior ao produto potencial.44 

A estrutura industrial sofreu, assim, uma regressão: os bens de consumo não-duráveis, que 
representavam 31% do valor agregado industrial, sobem para 39% (alimentação, bebidas e fumo, 
juntos, passam de 17% para 27,5%): os bens de consumo duráveis caem de 6% para 3,8%; os bens 
intermediários passam de 53% para 48% e os bens de capital, de 10% para 7,6%. A participação da 
indústria de transformação no PIB caiu de 25,9% para 21,5%. O saldo da balança comercial do 
setor, em milhões de dólares, que fora de 290 em 1970, vai se reduzindo com a abertura e se torna 
altamente negativo em 1981 (–2.184). Nesses mesmos anos, o coeficiente de exportações que era de 
44,6% cai para 25,3% (41,6% em 1980) e o de importações sobe continuamente de 32,5% para 
45,6%. 

O setor de serviços teve alto crescimento (6,7% anual), decorrente, em grande medida, da 
expansão comercial e financeira geradas pela abertura comercial e pela especulação imobiliária e 
financeira. Sua participação no PIB passa entre 1973 e 1981 de 50% para 57,6%. 
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Obviamente, a situação social sofreria séria deterioração. A taxa de desemprego aberto, que 
fora de 5,7% em 1970, subiu para 8,3% em 1974. Com a recessão, o governo criou em 1975 o 
Programa de Emprego Mínimo (PEM), para gerar postos de trabalho não-qualificado, que nesse ano 
assumiu 2,4% da PEA, cifra que somada à taxa de desemprego aberto (14,9%) mostra um 
desemprego total de 17,3%. Até 1981 o desemprego aberto diminuiu, passando a 10,4%, mas o 
PEM subiu para 5,3%.  

A repressão salarial fez que o salário médio real de 1970 caísse cerca de 33% em 1974-1975 e, 
em 1981, ainda era 3% menor do que o inicial. Se comparados com a média de 1971, do governo 
socialista, eles eram 45% menores em 1974-1975 e estavam 20% menores em 1981. Contudo, como 
o conceito aqui tratado é o de “salário médio”, as alterações na estrutura do emprego podem 
proporcionar um resultado meramente estatístico de “alta”. Por exemplo, entre 1970 e 1980 a 
relação de emprego “administrativos/operários” na indústria sobe de 0,26 para 0,37 e a 
correspondente dos seus salários de 2,81 para 3,08, o que implica, obviamente, uma alta estatística 
do salário médio industrial.45 

Outra forma de constatar a piora da maioria da classe trabalhadora é a oferecida pelas pesquisas 
de consumo domiciliar (Região Metropolitana de Santiago): entre 1969 e 1978 reduziu-se a 
participação da população mais pobre no consumo: para os 20% mais pobres, ela cai de 7,6% para 
5,2%, para o segundo quintil, de 11,8% para 9,3% e para o terceiro, de 15,6% para 13,6%.46 O corte 
do gasto público social como porcentagem do PIB foi drástico: depois de atingir cerca de 20% no 
governo Frei, subiu para 25% (1971-1972) no governo Allende, reduzindo-se a partir daí para 
chegar a 14,3% em 1981.47  

1982-1989: o pragmatismo anticíclico 

As reformas do período anterior, notadamente as do comércio exterior, e as desregulamentações 
sobre o movimento do capital estrangeiro e do mercado financeiro não só causaram danos à 
estrutura produtiva e ao emprego, mas também ampliaram sobremodo o endividamento privado em 
moeda estrangeira. Por outro lado, esses efeitos foram ainda mais fortes em razão da política de 
valorização cambial imposta a partir de 1976, como ancoragem para sustentação de níveis menores 
de inflação. As elevadas taxas de crescimento de 1977-1980 não poderiam persistir com os altos 
déficits em transações correntes, com as crescentes taxas de juros internas e externas, com a 
especulação financeira e com a alta taxa de inadimplência privada.  

Vamos assistir, neste período, à inexorável mudança da política econômica, que passa de mais 
uma tentativa ortodoxa de estabilização para um necessário ajuste anticíclico que impõe alterações 
em algumas das reformas do período anterior. Mesmo depois disso, e por mais paradoxal que possa 
parecer, as grandes potências, o BIRD e o FMI, tentavam vender o modelo chileno à opinião pública 
latino-americana, como o paradigma que deveria ser seguido por todos os demais países da região. 
Infelizmente, em todos eles as poucas vozes que se colocaram criticamente contra isso foram 
vencidas, pelas elites e pelos governos descomprometidos com a nação e com seu povo. 

As reformas no período 

Na reforma comercial, a necessidade obrigou a um rápido e estratégico abandono do 
neoliberalismo, já em março de 1983, com a duplicação da tarifa média, de 10% para 20% e para 
35% em setembro de 1984. Em março e junho de 1985, as tarifas baixariam respectivamente para 
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30% e 20%, mantidas até setembro de 1988, quando então cairiam para 15%, aí permanecendo até 
1990. No período foram reintroduzidas as bandas de controle de preços externos e foi criado um 
sistema de defesa antidumping. Tendo em vista os nocivos efeitos macroeconômicos que as 
variações do preço do cobre causavam, em 1988 foi criado o Fundo de Estabilização do Cobre, com 
o intuito de acumular recursos para abater parte da dívida externa e acumular reservas. 

A política cambial também mudou, abandonando a ancoragem a partir de junho de 1982, 
desvalorizando fortemente o câmbio e instituindo, em 1983, o sistema de paridade móvel e de 
bandas de variação: entre 1982 e 1988 a taxa real efetiva do câmbio para importações aumentou 
113%, e 126% para exportações mais que compensando a nova redução tarifária. Dada a violenta 
fuga de capital, o governo viu-se obrigado, em 1982, a assumir, durante seis meses, a correção 
cambial sobre as saídas, limitando também as compras de dólares nos bancos. Foram ainda 
ampliados os subsídios às exportações, com a restituição de impostos incidentes sobre insumos 
importados contidos nas exportações e estendidos os incentivos fiscais às exportações de serviços. 
Por outro lado, o Estado retomou a seu cargo, durante vários anos deste período, o ônus do 
investimento público para o reflorestamento e para a pesquisa e desenvolvimento da pesca e da 
fruticultura.48 

Quanto ao movimento de capital estrangeiro, recorde-se que entre 1982 e 1985 a intensidade da 
crise financeira, resultante da crise geral e do endividamento especulativo do setor privado, obrigou 
o Estado a assumir parte da dívida externa privada de curto prazo, contribuindo fortemente para o 
aumento de cerca de US$ 10 bilhões que a dívida pública externa sofreu nesse momento. Entre 
1981 e 1986, as remessas de lucros superavam os baixos investimentos diretos e em carteira 
(menores do que os da década anterior), e apenas em 1987-1989 é que crescem os investimentos em 
carteira, equivalendo a pouco mais de 10% das exportações do período. 

Entre 1985 e 1989 fez-se a renegociação da dívida externa para o que muito contribuíram os 
“generosos” empréstimos do FMI (US$ 1,3 bilhão) e a política de conversão de dívida em 
investimentos, que somou US$ 9 bilhões em 1985-1989, possibilitando uma redução de US$ 3 
bilhões na dívida externa total (principalmente nas dívidas de médio e de longo prazo) e o 
equivalente a US$ 4,4 bilhões na dívida líquida. Entre as formas de conversão, as principais foram: 
a) permissão a residentes chilenos de comprar títulos de dívida no exterior, cujo deságio na 
conversão em moeda nacional é negociado e repartido entre o devedor (residente), o novo credor 
(residente) e o Banco Central. Esta via representou cerca de 30% do total convertido; b) permissão 
para que residentes no exterior (chilenos ou não) realizassem investimentos no Chile, utilizando 
títulos da dívida externa do país. As restrições são as de que o capital principal só poderá retornar 
após 10 anos da realização do investimento e seus lucros remetidos só a partir do quinto ano, 
parceladamente. Esta forma representou cerca de 35% do valor convertido. Esses investimentos se 
dirigiram, em sua maioria, a setores que justamente demandam maior tempo de maturação do 
investimento, como os do reflorestamento, da fruticultura e da pesca.49 

No âmbito do sistema financeiro, a crise obrigou o governo a intervir drasticamente no mercado 
financeiro e a estatizar o próprio sistema bancário, cujo “saneamento” custou ao Banco Central 
nada menos do que US$ 9 bilhões (equivalentes a cerca de 30% do PIB de 1982!). Passada a crise, 
os bancos retornariam ao setor privado, agora com novas regulamentações, como a nova Lei Geral 
dos Bancos (novembro de 1986) que, entre outras medidas, fixou prazo de dois anos para eliminar a 
garantia de depósitos (salvo os depósitos à vista de pequeno porte), advertindo acionistas e 
depositantes por meio de promessa de instituir maior fiscalização e sistema de informação pública 
sobre a situação específica de cada banco.  

Dado o agravamento anterior dos problemas com empresas inadimplentes, novas medidas 
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foram criadas, exigindo maior rigor na outorga de créditos. Em 1989 entraria em operação a 
autonomia do Banco Central, e um conjunto de novas regras (leis sobre os fundos de inversão e 
custódia de valores) promoveria mudanças institucionais e operacionais ao sistema financeiro, 
compatíveis com os movimentos internacionais do capital e com a necessidade de maior 
fiscalização e controle sobre o sistema financeiro.50  

Quanto à carga tributária, com o passar da crise e a forte recuperação dos preços do cobre, a 
receita corrente do governo subiu muito, possibilitando uma expansão ainda maior do gasto e do 
PIB, principalmente no ano eleitoral de 1989. Isso se deu em virtude da reforma fiscal, que 
concedeu uma generosa redução do IVA de 20% para 16%, tributando apenas os lucros 
efetivamente distribuídos pelas empresas. 

As privatizações no período foram retomadas depois da crise: em 1983-1984, durante a crise, 
foram vendidas as empresas estatizadas e o valor obtido foi de cerca de 6% do PIB médio anual do 
biênio; entre 1985 e 1989 foi a vez de algumas das grandes empresas da CORFO (siderurgia, 
química, alimentícia etc.), reprivatização de bancos e venda de grandes empresas de serviços 
(transportes, eletricidade, comunicações), cujo valor obtido (também subsidiado em cerca de 30%) 
totalizou, em 1985-1989, US$ 1,4 bilhão, algo em torno de 1% do valor do PIB médio anual deste 
período.51 

A reforma do mercado de trabalho apresentou as seguintes alterações, entre 1982 e 1984: a) 
eliminou a correção monetária obrigatória dos salários; b) criou o POJH (Programa de emprego 
emergencial para chefes de família), em complemento ao PEM, também com baixa remuneração e 
contemplando alguma diferenciação e qualificação de trabalho; c) alterou a lei de greve, reduzindo 
para 30 dias o prazo mínimo para substituir o trabalhador grevista e estendeu a 60 dias de greve o 
prazo mínimo para o encerramento do contrato de trabalho; d) reformou o mercado da estiva, 
“comprando” por US$ 30 milhões as matrículas de 3 mil estivadores, com o que flexibilizou 
totalmente esse segmento; e) eliminou – ante a elevada taxa de desemprego de então – a “causa 
econômica” como fundamento jurídico para a empresa dispensar o trabalhador.52 

Política de estabilização e ajuste anticíclico  

Já em 1981 os sintomas do desequilíbrio se faziam sentir, pela instabilidade do sistema 
financeiro e pela quebra de algumas empresas, desacelerando a economia e, no ano seguinte, 
mergulhando-a em profunda depressão. No primeiro semestre de 1982, o governo ainda pensava na 
crise, como se “transitória”, persistindo na manutenção do câmbio valorizado e na política 
deflacionista. Contudo, a realidade da crise seria mais forte, com a queda de 13,1% do PIB em 1982, 
caindo outros 2,4% em 1983. De medidas conjunturais e “puramente” ortodoxas, o governo 
passaria, rapidamente, a alterar os rumos da política econômica, fazendo ajustamentos de caráter 
anticíclico, retomando maiores ações do Estado e alterando parcialmente algumas das reformas 
neoliberais recém- implantadas.53 

A partir do primeiro semestre de 1982, a política consistiu nas conhecidas medidas de corte no 
gasto público, restrição da moeda e do crédito, arrocho salarial, alta dos juros e uma deflacionista 
política cambial que só fez aprofundar e alongar a recessão. Já ao final desse mesmo ano, o câmbio 
sofria forte desvalorização que seria acentuada em 1983-1984 (20% acima da taxa real de 1980) e 
ainda mais acrescida em 1985-1988 (65% acima do nível de 1980). O gasto corrente líquido (exclui 
amortizações) público que, como porcentagem do PIB, havia diminuído na década ante-rior, 
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atingindo 24,3% em 1981, sobe já em 1982-1984 (27,6%), passa a 29% em 1985, a 28% em 1986-
1988 e retorna a 24,6% em 1989, ano em que ele foi 26% maior em termos reais do que o de 1981. 
Em termos reais, os valores em 1982-1983 caíram 3%, mas já em 1984 estavam 4% acima de 
1981.54 

A taxa de investimento bruto, que fora de 23,3% em 1981, despenca para 10,7% em 1982-1983, 
sobe para 14,9% em 1984, cai para 12,6% em 1985-1986, passa a 15,8% em 1987-1988 e para 
19,2% em 1989. Contudo, esses depressivos dados merecem uma consideração especial para o 
período 1981-1985, dado que a economia estava em profunda depressão, com enorme capacidade 
ociosa em todos os setores, não requerendo, portanto, investimentos líquidos “normais”; o consumo 
total em 1985 era 23% menor do que o de 1981 e a recuperação do nível do PIB só se dá em 1986. 

Por outro lado, os setores que mais cresceram até 1985 foram os que voltaram a substituir 
importações de bens de consumo e, principalmente, de insumos (ambos com grande ociosidade) e 
os exportadores de produtos agrícolas em bruto ou processados (principalmente frutas, com 
capacidade produtiva recentemente aumentada) e de insumos básicos (também ociosos). Ou seja, a 
recuperação foi, no período 1981-1986, decorrente muito mais do efeito multiplicador do gasto 
público, direcionado, em grande medida, para as políticas de emprego e sociais, e para 
investimentos estratégicos em infra-estrutura, reflorestamento, pesquisas e plantas-piloto 
pesqueiras, que gerariam importantes efeitos para o período seguinte. No período, as exportações 
caem 5% e as importações 55%. 

Na segunda metade da década, a taxa de investimento cresce, embora não retome os níveis 
anteriores. Contudo, em termos reais, o volume de inversão dobra no período, com expansão maior 
em equipamentos do que em construção, ampliando assim a capacidade produtiva da economia, 
notadamente nos segmentos exportadores.55 A queda nos salários reais (e nos lucros) não permitiu 
que o consumo crescesse além de 29%, não repondo o nível de 1981. Por outro lado, a recuperação 
dos preços do cobre (em US$/lp, passam de 0,65 em 1982-1986 para 1 em 1987-1988 e 1,29 em 
1989) e a acentuada desvalorização cambial proporcionaram um aumento de 113% nas exportações 
entre 1985 e 1989 (103% entre 1981 e 1989).  

Embora as importações tenham crescido 116% no segundo qüinqüênio, em 1987-1988 eram 
ainda 33% menores do que as de 1981, só recuperando esse nível em 1989, já com o câmbio se 
valorizando fortemente. Dessa forma, foram as exportações e seus investimentos indutores os 
principais determinantes do crescimento, embasado em melhores condições do setor externo 
(recuperação dos preços do cobre, expansão da demanda asiática de cobre, redução da dívida 
externa e de seu serviço) e melhoria na receita fiscal, graças principalmente ao cobre. 

O coeficiente geral de exportações passou de 25% em 1980 para 32% em 1990 e a mudança na 
estrutura da pauta foi pequena, com os produtos primários e semimanufaturados praticamente 
mantendo a mesma posição. A diversificação mais marcante foi o aumento da participação dos 
produtos da pesca, de 6,8% para 9%, e dos agrícolas (principalmente frutas e seus produtos, como o 
vinho, cujas exportações aumentaram sete vezes na década), de 7,5% para 9,5%. O destino das 
exportações também mudava, com a redução relativa das vendas para a CEE e para a América 
Latina, e a expansão para os EUA e a Ásia. 

O coeficiente geral de importações caiu de 40% para 35% e a estrutura da pauta teve 
significativa mudança: a participação dos bens de consumo (exclusive veículos) e de veículos de 
passageiros caem, respectivamente, de 18,8% para 11,3% e de 5,2% para 4,9%, ao passo que a de 
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bens de capital subia de 21,8% para 32,5% e a de intermediários passava de 54,4% para 51,2%.  
Examinemos os principais resultados do processo produtivo no período 1981-1989. O PIB 

cresceu à taxa média anual de 2,8%, pouco acima da verificada na década anterior. O setor 
agropecuário foi o que mais cresceu (5,4% anual), tanto pela expansão dos exportáveis quanto pela 
drástica redução das importações. Sua participação no PIB aumentou (de 6,4% para 9,3%) 
mostrando a reordenação estrutural da economia. Tomadas as médias dos períodos 1980-1982 e 
1988-1990, entre os principais produtos apenas a produção de batatas, leite e carne de aves estagnou 
ou teve baixo crescimento; todos os demais cresceram bem acima do aumento demográfico, e os 
cereais e o açúcar quase duplicaram suas produções. As importações caíram, em milhões de dólares, 
de 790 para 310 e as exportações subiram de 390 para 880. Com o corte das importações e o baixo 
crescimento de produtos protéicos, a disponibilidade calórica/habitante/dia caiu, de 2.669 para 
2.480 e a protéica de 73 g para 68 g, retornando assim a níveis da década anterior. 

O setor de mineração também aumenta sua participação no PIB (de 8,5% para 10,2%), 
crescendo à taxa média anual de 3,8% graças à forte expansão do cobre (45%) e do carvão (170%), 
que compensaram a grave redução na produção de petróleo (–30%). A construção teve fraco 
desempenho, com crescimento médio de apenas 2,3% refletindo a crise, a redução dos rendimentos 
médios da população e os baixos níveis do gasto público no setor, que em 1989 situava-se ainda um 
terço abaixo dos níveis do início da década de 1970.  

A indústria de transformação também teve fraco desempenho, crescendo à média anual de 
2,8%, continuando a perder participação no PIB (cai de 21,9% para 19,2%). Em 1982-1983 
quebraram mais 1.200 indústrias, em sua maior parte pertencentes aos ramos “substituidores de 
importações”, e a maior parte encontrava-se com alto grau de endividamento bancário 
(financiamento externo). Embora vários desses ramos tivessem em 1989 recuperado ou ultrapassado 
seus níveis de 1980-1981, alguns ainda apresentavam uma produção menor do que a verificada em 
1970, como os de cerâmica (–65%), bens de capital (–41%), material de transporte (–50%), 
borracha (–38%) e têxtil (–27%) e outros, como couro, calçados e metalúrgica, praticamente 
apresentavam níveis semelhantes aos de 1970. Esses ramos tinham, em 1989, produto efetivo cerca 
de 40% menor do que o produto potencial.56 

A regressividade da estrutura industrial continuou: em 1989, os ramos produtores de bens de 
consumo não-duráveis, seriamente afetados pela crise, perdem posição relativa no PIB industrial, 
caindo de 39% para 34%; os bens de consumo duráveis também caem (3,8% para 2,2%), assim 
como os bens de capital (8,3% para 6,7%); os bens intermediários aumentam a participação (de 
48,8% para 57,1%) graças, principalmente, ao aumento das exportações de insumos básicos. A 
balança comercial do setor, que tivera um déficit de 2,2 bilhões de dólares em 1981, passou a 
superavitária, atingindo em 1989 um saldo de 390 milhões. O coeficiente setorial de exportações 
subiu, nesses mesmos anos, de 25,3% para 45,7% e o de importações sofreu pequena redução 
(45,6% para 42,7%).  

O setor de serviços, ao contrário da década anterior, teve fraco desempenho, crescendo à média 
anual de 1,4% e isso decorreu da contração comercial e financeira que só retomaram níveis maiores 
no final deste período. A participação do setor no PIB caiu de 57,6% para 53,5%. 

Examinemos os principais resultados sociais do período. A taxa de desemprego subiu de 17,4% 
(12,9% de desemprego aberto) em 1981 para 32,9%/29% (21%/16% aberto) em 1982-1983, 
diminuindo para 14,7% em 1986 e para 7,1% em 1989. Embora a política salarial tenha sido menos 
danosa nesta década, o salário médio real em 1989 era 5,5% menor do que o de 1981 e ainda estava 
6% abaixo do salário do ano de 1970. No setor público, as perdas foram de 19% entre 1970 e 1989 
e de 10% entre 1981 e 1989. Entretanto, foi o salário mínimo o que sofreu a maior redução: 29% 
entre 1981 e 1979. 

A distribuição de renda na região metropolitana de Santiago piorou: o quintil mais pobre da 
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população, que em 1978 recebera 5,2% da renda total, em 1988 recebeu apenas 4,4%; o segundo 
mais pobre também perdeu, passando de 9,3% para 8,2%, e essas cifras, para todos os três quintis 
mais pobres, foram piores que as da década de 1960. As pesquisas oficiais de 1987 mostravam, por 
outro lado, que a porcentagem da população que vivia abaixo da linha de pobreza atingia 39% (na 
zona rural, era de 45%) e abaixo da linha de indigência, 14% (17% na área rural).57 Esses resultados 
seriam ainda piores, não fossem os programas emergenciais de emprego (o PEM e o POJH), que 
subocuparam cerca de 10% da PEA em 1982-1984 e cerca de 5% no início e 4% no fim desse 
período.  

A redemocratização e o período 1989-1998 

O último ano do regime militar foi de euforia política, com as eleições para o Congresso 
Nacional, e euforia econômica, com o PIB crescendo 9,2%, o preço do cobre em alta e grandes 
entradas de capital externo (financiamento, conversão de dívida e carteira). O gasto público foi 
também expandido, numa tentativa de ainda ganhar a eleição do ano seguinte. Contudo, a euforia 
trouxe também a inflação de 21% – que fora de 13% em 1988 –, o desequilíbrio das contas externas 
e um forte crescimento do endividamento privado externo. O temor de que os desequilíbrios 
aumentassem levou o regime a adotar algumas medidas preventivas como a alta dos juros e o 
controle da moeda e do crédito, prenunciando com isso uma próxima recessão. Em março de 1990 
foi eleito Patricio Aylwin, da Consertación Democratica. 

O novo governo teria como objetivo maior a restauração das instituições democráticas e, a curto 
prazo, uma política para conter a inflação. Aylwin concluiria seu governo com a inflação contida e 
com uma retomada do crescimento econômico. Em 1994 tomava posse Eduardo Frei (filho), para 
um mandato que a reforma constitucional mudara para 6 anos. 

As reformas do período 

O novo governo procedeu a algumas reformas de caráter administrativo e institucional: voltou a 
permitir a constituição de municípios, com prefeito e Câmara, criou os Governos Regionais, 
nomeados pelo presidente da República, descentralizando orçamentos e funções públicas, instituiu 
um sistema de avaliação socioeconômica para seus projetos de investimento e enviou ao Congresso 
um projeto para reforma do judiciário, a fim de aumentar-lhe a transparência e o maior acesso do 
público e para diminuir sua burocracia. 

Os ajustes da reforma comercial consistiram na mudança da política cambial, em julho de 1992, 
instituindo a flutuação “suja”, cálculo com base em cesta de moedas (US$, DM e Y) e banda de 5%, 
posteriormente mudada para 10%, para 12,5% e para 25%; em novo rebaixamento da tarifa, cuja 
média passa de 15% para 11% em junho de 1993. Além disso, foram assinados vários acordos de 
integração ou associação: com os EUA, o Acordo sobre o Sistema Geral de Preferências; acordos de 
livre comércio com Canadá, México, Venezuela, Colômbia, Bolívia e Argentina; acordo com o 
Mercosul, para a constituição de uma zona de livre comércio; um acordo-marco com a CEE e o 
ingresso do Chile na APEC.  

Esses acordos, que envolvem compromissos de liberalização comercial, constituem um 
elemento a mais que pesa na decisão de retornar e tentar manter um sistema tarifário de baixa 
incidência. Ainda é preciso lembrar que a receita fiscal sobre as importações representa valor em 
torno de 10% a 12% da receita governamental e, portanto, suas reduções têm implicações sérias no 
gasto público e na distribuição de renda. 

Com relação ao capital estrangeiro, Aylwin liberou o investimento direto em setores ainda 
vetados, como a grande mineração do cobre, infra-estrutura etc. Dado o enorme influxo de capitais, 
o governo instituiu novas medidas para esterilizar o efeito monetário do aumento das reservas (via 
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flutuação “suja” de câmbio e aumento das operações de open market) e para aumentar o controle 
sobre a entrada e os movimentos de capital. A partir de 1991 foram estabelecidos um encaixe de 
20% e um imposto de 1,2% (este, sobre capitais de curto prazo); em 1992 se elevava o encaixe para 
30% incidindo também sobre depósitos em moeda estrangeira. Após essas medidas, foram sendo 
feitas outras modificações: 

a) para a entrada de investimento direto: tempo mínimo de permanência de um ano; 
b) para a entrada de investimentos em carteira: 30% de reservas, a investimentos secundários, 

em ADR (a partir de julho de 1995); por um ano, se referente a empréstimos ou bônus; sobre o saldo 
médio mensal, se referente a depósitos ou linhas de crédito; além das reservas, há fixação de valores 
mínimos para a entrada; 

c) para a saída de inversão externa institucional: restrições quantitativas para os Fundos de 
Pensão (9% do total de fundos, sendo 4,5% de ativos compostos por ações), Cias. de Seguro de 
Vida (10% do total dos fundos), Cias. de Seguros Gerais (15% de suas reservas) e Fundos Mútuos 
(30% do fundo); 

d) para a saída de inversão externa pelo setor financeiro: restrição quantitativa de 25% do 
capital e reservas; além disso, existem outros requisitos sobre garantias de autoridades monetárias e 
sobre a razão capital/ativos.58 

Dado que o influxo de capitais aumentou ainda mais nos últimos anos, o governo não só 
reforçou o controle sobre a entrada, como passou a facilitar ainda mais a saída de capital nacional 
para investimentos no exterior: ampliando gradativamente o limite para os Fundos de Pensão, até 
12%; elevando a margem de aplicação dos Fundos Mútuos, de 30% para 100%; eliminando os 
encaixes sobre empréstimos externos obtidos por residentes, para inversão no exterior (ou 
refinanciamento de passivos); isentando do encaixe os créditos obtidos para investimentos dirigidos 
à expansão de exportações e melhoria da produtividade; permitindo aos bancos nacionais 
financiarem o comércio exterior com terceiros países. 

A reforma do setor financeiro, em 1991, flexibilizava a permissão para a saída de investimentos 
de capital nacional no exterior e ampliava o limite aos bancos, para utilizar depósitos em moeda es-
trangeira com o objetivo de financiar o comércio exterior. Dada a estreiteza do mercado de capitais 
e a rápida expansão dos Fundos de Pensão, foram criadas novas normas em 1994 ampliando as 
áreas em que eles poderiam investir. Foram também criadas empresas de securitização e novas 
normas para classificação de riscos, assim como novas regulamentações para ampliar as garantias 
aos filiados dos Fundos de Pensão. 

A privatização diminuiu de intensidade, ante a redução dos ativos ainda em poder do Estado. 
No período 1990-1996 foram alienadas empresas e participações, compreendendo 14 instituições, 
entre as quais a Zona Franca de Iquique, empresas de eletricidade, mineração, transportes e 
comunicações, apurando o governo o total de US$ 1,1 bilhão.59 Tanto o governo militar quanto o 
novo regime parecem não querer perder sua “galinha dos ovos de ouro” – a CODELCO – que, só 
entre 1974 e 1989, contribuiu com US$ 10 bilhões para os cofres públicos, algo equivalente a 15% 
das exportações totais desse período.60 Até 1997, ainda permaneciam na propriedade estatal esta e 
algumas empresas de infra-estrutura, comunicações e petróleo. 

As principais modificações feitas na reforma tributária se referem à mudança da taxa do 
Imposto de Renda das pessoas jurídicas, de 10% para 15%, e o retorno à cobrança com base em 
lucros apurados e não distribuídos; à diminuição de algumas alíquotas do Imposto de Renda das 
pessoas físicas; ao aumento da alíquota do IVA de 16% para 18% e à autorização para alterá-la em 
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mais ou menos 1%, conforme as circunstâncias; e, para compensar a queda com a arrecadação 
aduaneira, os impostos sobre cigarros e combustíveis foram muito aumentados. 

As mudanças na reforma do mercado de trabalho consistiram em nova lei de greve e de 
negociação coletiva; na ampliação do “teto” de indenização, de 5 para 11 meses de salário; na 
exigência para que a empresa justifique a dispensa e pague o aviso prévio e a indenização; na 
ampliação do espaço para a negociação coletiva, com o fim de ultrapassar o âmbito exclusivo da 
empresa; e na fixação de limites à substituição de grevistas.61 

As principais transformações econômicas e sociais 

O novo governo inicia seu mandato e se vê obrigado a aprofundar a política antiinflacionária, 
restringindo ainda mais a moeda e o crédito e elevando os juros, mas a inflação só baixaria a partir 
de meados do ano seguinte. Com isso, a taxa de crescimento do PIB baixou de 9,7% em 1989 para 
3,3% em 1990, retomando, a partir daí, elevadas taxas, salvo em 1994 (4,1%), de novo pelos efeitos 
da política antiinflacionária. O índice de preços ao consumidor, que havia crescido 27% em 1991, 
vai caindo, permanecendo em cerca de 6% em 1996-1997. Graças às altas taxas de crescimento do 
PIB, a receita fiscal em relação ao PIB pôde baixar (passa de 27% para 23%), mas em termos reais 
cresceu cerca de 40%, desafogando as contas públicas, cujo superávit (governo central) médio foi 
em torno de 1,5%. 

O PIB cresceu, entre 1989 e 1998, à expressiva taxa média anual de 6,3%, mas esse período, em 
termos dos determinantes do crescimento, deve ser dividido em dois: o que vai de 1987 a 1992, em 
que as exportações e seus investimentos indutores foram os grandes impulsores do PIB, e o que 
parece ter ido de 1993 até 1997, em que é a interação dos efeitos da expansão das exportações, da 
aceleração do investimento e das importações que respondem pelo substancial do crescimento, a 
despeito da expansão do consumo total, que passa (a preços correntes) de 70% para 74% do PIB 
entre 1989 e 1997. 

A despeito das restrições instituídas ao capital estrangeiro, seu influxo aumentou 
consideravelmente, com o superávit médio das conta de capital, do período 1989-1996, sendo de 
6,1% do PIB, mais do que compensando o déficit médio em transações correntes (cerca de 3%). Os 
investimentos diretos, que no início do período situavam-se em torno de um bilhão de dólares, 
quadruplicam em 1996-1997, com os de carteira crescendo menos do que o total. Isso decorria das 
excepcionais condições reinantes no país: taxas de juros reais em torno de 10% (o dobro das 
praticadas na década anterior), substancialmente mais altas do que as dos países desenvolvidos, e 
que só baixariam em 1997; alta dos preços do cobre, gerando maior lucratividade e maior 
contribuição fiscal; e ganhos financeiros oriundos na especulação imobiliária e bursátil.62  

Contudo, a sangria causada pela crescente remessa de lucros é preocupante: passa (em bilhões 
de dólares) de 0,35 em 1989-1990 para 2,4 em 1996-1997. Há flagrante diferença entre esses dados, 
para os anos 1994 a 1996, dos balanços de pagamentos publicados até 1997 e os divulgados 
posteriormente. Nos primeiros, as remessas de lucros desses anos (em bilhões de dólares) somavam 
3,4 e nas novas somam 6,3; essa enorme diferença altera também os respectivos dados dos déficits 
em transações correntes, que antes totalizavam 3,4 e agora 6,7. É óbvio que com os dados anteriores 
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as conhecidas avaliações de risco-país poderiam ter sido muito mais benévolas...63 
Ao capital residente também não faltaram oportunidades, aliás facilitadas pela elevada 

acumulação de recursos – tanto via superávits do setor público quanto, por exemplo, via Fundos de 
Pensão, que chegam a um patrimônio em torno de 33 bilhões de dólares (cerca de 45% do PIB) – 
ou, ainda, pelo endividamento externo privado. Dada a estreiteza do mercado nacional de capitais, o 
governo, como já mostrei, viu-se na obrigação de facilitar a saída de capital, tanto pela pressão do 
setor privado, em busca de emprego para seu capital ocioso, quanto pela pressão baixista no 
mercado cambial. Com isso, entre 1991 e 1997 o investimento externo chileno efetuado por mais de 
uma centena de empresas já soma 5,6 bilhões de dólares (principalmente na Argentina, Brasil e 
Peru) na compra de terras, privatizações e especulação financeira. A propósito, as manifestações da 
crise “asiática” no final de 1997 custaram nada menos do que 4 bilhões de dólares de perdas aos 
contribuintes dos Fundos de Pensão chilenos...64 

Esse movimento tem implicações graves sobre a dívida externa, alterando-a (em bilhões de 
dólares) de 17,5 em 1989 para 26,7 em 1997, saltando para 30,7 em 1998, com crescimento maior 
para a de médio e de longo prazo. Entre 1989 e 1997, enquanto a de responsabilidade do governo 
cai de 13,1 para 5,6 a do setor privado quase quintuplica (de 4,4 sobe a 21,1). É claro que o excesso 
de entrada de capital não só aumentou a dívida, mas também as reservas, que passam de 2,9 para 
18,2 em 1997, pressionando ainda o câmbio, que se valoriza 13% entre 1990 e 1997 (10% entre 
1989-1997). Com a crise em 1998, os piores resultados externos, além de ampliar a dívida, 
reduziram as reservas em 2,7. 

A taxa de investimento, entre 1989 e 1997, recupera o atraso de 15 anos em que esteve 
deprimida. Medida pela formação de capital fixo, subiu de 23,1% para 25,8% (a do investimento 
bruto, de 26% para 32%), concentrado principalmente em mineração, infra-estrutura e construção. 
Em termos de sua composição, a de construção aumenta 62% e a de bens de capital 114% 
denotando uma clara ampliação de capacidade produtiva. 

A valorização do câmbio no período (13%) foi alta, assim como a queda dos preços do cobre 
(em 1991-1994 e 1996-1997), mas ainda assim foi notável a expansão das exportações (96%) entre 
1989 e 1997 (mas caem 11% em 1998), com o coeficiente de exportações subindo de 34% para 
39%. Os produtos manufaturados, que em 1989 perfaziam 10% da pauta, sobem para 14% em 1996. 
A maior diversificação se deu em termos espaciais, com as vendas para os EUA e CEE diminuindo 
suas participações conjuntas, entre 1989 e 1996, de 54% para 37% e as vendas para a América 
Latina e Ásia aumentando, respectivamente, de 12% para 20% e de 26% para 37%. Essa alteração 
se deu em razão da grande expansão da economia asiática, do maior crescimento do PIB latino-
americano no período e de seus vários esquemas de integração regional. Contudo, ela é temerária, 
dado que as duas áreas de crescimento são muito mais instáveis do que as outras.65 

As importações foram duplamente barateadas com câmbio e tarifa menores, crescendo 180% no 
período 1989-1998, recolocando o modelo importador em sua verdadeira rota, com seu coeficiente 
médio subindo de 30% para 42%. No período 1989-1996, quando aumentam 154%, as importações 
de insumos aumentaram 127% e as de bens de capital 148%, mas as de veículos de passageiros 
cresceram 176% e as dos demais bens de consumo 314%. 

Examinemos o desempenho produtivo. O setor agropecuário, entre 1989 e 1997, cresceu à taxa 
média anual de 5,1%, comportamento similar ao da década anterior, sobressaindo as culturas de 
exportação e caindo ou estagnando muitas das vinculadas ao mercado interno. Assim, legumes, 
trigo e arroz sofreram quedas agudas de produção; batatas, carne bovina e ovos com crescimento 
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abaixo do demográfico e o milho um pouco acima, mas com área reduzida; frutas e hortaliças para 
exportação cresceram respectivamente 37% e 57%; as outras exceções foram a carne de porco 
(45%) e a de aves (146%). No período, o Chile passou a ocupar o primeiro ou segundo lugar 
mundial na cultura e exportação de salmão. Porém, neste período, também passam a ocorrer a 
exaustão (ou sua ameaça) de várias espécies marítimas. Houve problemas, também, na oferta de 
madeira, dado seu uso intensivo.  

As exportações agropecuárias cresceram 79% e as importações 172% entre 1989 e 1994, mas 
ainda assim houve superávit de US$ 960 milhões. Contudo, há que se esclarecer que se 
confrontarmos 1994 com a média 1980-1981 – o momento máximo de importações do regime 
militar –, as exportações aumentam 157% e as importações apenas 5%. Ou seja, no longo período 
das duas últimas décadas se processaram muitas transformações produtivas e tecnológicas que 
elevaram a produtividade de vários setores, além de que: a) houve, no período atual, sensível 
melhoria dos preços internacionais; b) a despeito do neoliberalismo, o Chile tem praticado políticas 
protecionistas para seus produtos primários mais vulneráveis e tem defendido esses interesses em 
suas negociações internacionais.66  

O setor de mineração cresceu à taxa média anual de 6,8%, mesmo prejudicado pela nova baixa 
no preço do cobre, pela redução da produção de carvão (–42%) e de petróleo (–61%), mais que 
compensados pela expansão física do cobre (112%). O setor da construção teve a elevada taxa 
média anual de 7,8%, recuperando-se da década anterior em seus principais compartimentos 
(residencial, comercial e obras públicas). 

O setor de serviços foi o que mais cresceu entre 1989 e 1996, à taxa média anual de 7,5%, com 
a expansão mais alta (10%) em serviços básicos (água, energia, gás, transportes e comunicações), e 
comércio, enquanto os demais serviços cresciam um pouco menos (pouco acima de 6,9%). Sua 
maior expansão fez que sua participação no PIB passasse de 53,4% para 55,7%.  

A indústria de transformação, embora tenha crescido à taxa média anual de 5,5%, continuou 
perdendo participação no PIB, caindo dos 19,2% de 1989 para 17,8% em 1996. Examinados os 
dados disponíveis para 28 setores (três dígitos da CIIU) da indústria de transformação, no longo 
período de 1969 a 1996 pode-se fazer o seguinte balanço: 

• apenas dez setores, todos exportadores e sete deles produtores de insumos básicos, cresceram no 
mesmo ritmo ou acima do crescimento do PIB (165%); 

• apenas doze cresceram no mesmo ritmo ou acima do crescimento da indústria de transformação 
(110%), todos exportadores e oito deles também de insumos básicos; 

• só dezoito cresceram acima do ritmo do aumento demográfico do período (54%), sendo quase 
todos exportadores, nove deles produtores de insumos básicos e apenas dois de bens de consumo 
não-duráveis; 

• os que tiveram os piores desempenhos durante todo esse período foram os setores têxtil, de 
confecções, couro, calçados, material de transporte e outros de bens de consumo duráveis, 
madeira, borracha, siderurgia, substâncias químicas industriais, derivados químicos de carvão, 
produtos metálicos e aparelhos e máquinas elétricos. Desses treze setores, oito apresentavam, em 
1996, níveis de produção abaixo dos verificados em 1969, com os extremos sendo o de couros (–
66%) e o de confecções (–3%). 

Observados os dados em três períodos 1969-1979 (crise e início da abertura), 1979-1989 (crise, 
suspensão da abertura e política anticíclica) e o de 1989-1996 (restauração da abertura), podem-se 
examinar os momentos mais críticos da desindustrialização: 

• no primeiro período, foram severamente atingidos todos os setores produtores de bens de 
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consumo (salvo bebidas e fumo) e de capital, e oito (exportadores) dos treze produtores de bens 
intermediários; 

• no segundo foram abrangidos os bens de consumo não-duráveis (exclusive alimentos e gráfica, 
ambos também exportadores), material de transporte, madeira, derivados de carvão, produtos 
metálicos e máquinas não-elétricas; 

• no terceiro, da reabertura, quando grande parte da indústria remanescente já havia sido pelo 
menos parcialmente reestruturada, foram atingidos os bens de consumo não-duráveis (exclusive 
alimentos e gráfica), os duráveis (exclusive móveis, também exportador), produtos cerâmicos e 
aparelhos elétricos. 

O comércio exterior de produtos industriais confirma, por outro ângulo, os resultados acima, 
com o coeficiente setorial de exportações caindo de 45,7% em 1989 para 37,8% em 1994 e o de 
importações subindo de 42,7% para 47,6%. Com isso, a balança comercial do setor passa, nesses 
mesmos anos, de um saldo (em milhões de dólares), de 390 para um déficit de 1.980. 

Vejamos alguns indicadores sociais do período.67 
  A taxa de desemprego caiu gradativamente entre 1981 (7,1%) e 1995 (6,6%) oscilando 

entre 1996 e 1997 em torno de 6,2% e subindo a 6,8% em 1998 e 10,8% em julho de 1999. Na 
região metropolitana de Santiago o desemprego, após atingir cifras em torno de 7% entre 1992 e 
1996, voltou a subir em 1997 para 7,5%. Os salários médios reais, que já recuperaram os níveis de 
1970 e de 1980, encontravam-se em 1997 cerca de 34% acima do de 1988.  

Foi o forte crescimento econômico, acima de outras considerações, que, propiciando maiores e 
melhores empregos ainda no final do regime militar, proporcionou uma melhoria – embora muito 
pequena – na distribuição urbana da renda aos dois primeiros quintis mais pobres; a partir de 1990, 
o alto crescimento e as melhorias salariais permitiriam apenas a manutenção de suas frações. Assim, 
o primeiro e o segundo quintil mais pobres, que em 1987 recebiam respectivamente 4,4% e 8,3% da 
renda, passam em 1990 a receber 4,7% e 8,7%, cifras que se mantêm até 1996. Provavelmente, um 
dos reflexos disso foi o consumo de calorias, que aumentou 11% e o de proteínas que aumentou em 
14,7%.  

Os domicílios que se encontravam abaixo das linhas de pobreza e de indigência tiveram 
substancial diminuição, pelas mesmas razões: a principal se deve, como já foi dito, à expansão 
quantitativa e qualitativa do emprego (ainda no final do governo militar) e a segunda à melhoria dos 
salários, dado que as reformulações nas políticas e nos gastos sociais que o novo governo fez 
parecem ter tido um caráter mais complementar. Com efeito, os pobres, que em 1987 somavam 
39% do total passam a 33% em 1990 e a 20% em 1996 (de 38% para 33% e 19% na zona urbana e 
de 45% para 34% e 26% na rural); os indigentes passam, nos mesmos anos, de 14% para 11% e 5% 
(de 14% para 10% e 4% na zona urbana e de 17% para 12% e 8% na zona rural).  

Os gastos sociais também colaboraram, e fizeram melhorar alguns indicadores sociais. Em 
termos per capita, embora esses gastos tenham diminuído como porcentagem do PIB (caem de 
cerca de 20% no início da década de 1980 para cerca de 13% na de 1990), sua média entre 1991 e 
1996 supera em 21% a média do período 1974-1989. Contudo, o novo governo manteve a 
eliminação do ensino superior gratuito e as políticas sociais focalizadas, criando mais de uma 
centena de programas para os pobres. Embora tenha ampliado salários e investimentos sociais, e 
reformulado as normas que regiam os planos privados de saúde, tais serviços permanecem ainda 
com sérias deficiências para as classes médias e de menor renda.  
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Algumas considerações finais 

Mesmo para uma economia como a chilena, que sempre teve um coeficiente de abertura maior 
em relação à América Latina, o aprofundamento do modelo exportador é problemático, pois se 
choca com duas barreiras que não podem ser plenamente transpostas: a primeira diz respeito ao 
maior acesso aos mercados externos e a segunda à diversificação produtiva e da pauta. 

À medida que o Chile expandiu suas exportações e obteve altas taxas de crescimento, seus 
governos imaginaram ter encontrado o caminho que realmente o levaria à inserção no Primeiro 
Mundo, à globalização. Mas só aparentemente resolveram o problema, com a diversificação do 
destino e, em menor medida, da pauta de suas exportações, com o aumento delas para a Ásia e a 
América Latina.  

Examinando-se com mais detalhe suas pautas regionais, vê-se que: a) para a América Latina, 
que é uma região instável, seguem mais de 75% de suas exportações de bens duráveis e de bens 
com maior intensidade tecnológica (os quais, em 1995, perfaziam somente 2,3% da pauta), e em 
que suas vendas de produtos de recursos naturais (frutas, minérios, pesca etc.) não atingem 20% do 
total; b) 70% de suas exportações agropecuárias (notadamente frutas e pesca na entressafra do 
hemisfério norte) têm o destino dos EUA, CEE e Japão, onde os controles sobre as importações 
constituem disfarçado protecionismo, a expansão dessa demanda tem limites e a concorrência de 
outras áreas produtoras (Argentina, Nova Zelândia e Austrália, principalmente) está presente; c) 
65% de seus minérios (processados ou não) são destinados ao Japão (que atravessa séria crise) e à 
CEE, onde a demanda tem taxas de crescimento mais moderadas; d) das exportações para a China e 
os Tigres asiáticos, 66% constituem insumos básicos e 10% minérios, cuja demanda tem a ver com 
a recuperação ou não da demanda internacional para aquelas economias.  

Por outro lado, a expansão desses mercados se faz à custa de negociações que se 
consubstanciam em acordos e tratados. Estes, por sua vez, embora possam assomar com 
perspectivas ou mesmo realizações de crescentes negócios, ao mesmo tempo impõem cláusulas que 
restringem a possibilidade de um manejo da política tarifária e comercial em prol de uma política 
industrial eficaz. Assim se passa com o Chile que, mesmo com o fim do regime militar, viu-se 
obrigado a fazer a reabertura comercial da economia, repondo as tarifas em 11%. Os acordos com o 
Canadá e com o Mercosul exigirão a efetivação do rebaixamento (já decretado, mas ainda não 
instaurado) tarifário a 6% entre 1999 e 2001, e isso, como já apontado, representa nova redução da 
receita fiscal, só sanável por aumento de outros impostos. Não é difícil perceber que o ônus recairá 
sobre a população, via tributação indireta. 

Como já mostrei, as baixas taxas de juros dos EUA, as crises nos países emergentes e as 
condições de alta rentabilidade oferecida pelo Chile ao capital estrangeiro, para lá conduziram 
grande fluxo de capital, o que, embora “resolva” os problemas de financiamento externo, causa 
males dificilmente contornáveis, como os da valorização cambial, o aumento da dívida pública 
interna e da externa do setor privado, da alta da taxa de juros, e da crescente sangria de pagamentos 
de juros e de remessa de lucros (esta cresce 6,5 vezes, entre 1989-1990 e 1995-1997).  

Em meados de 1997, as discussões entre economistas do governo se pautavam entre aqueles 
que insistiam em alcançar uma inflação de Primeiro Mundo (3% a 4%), ainda que a custo de 
crescente valorização cambial e de aumento da taxa de desemprego, e os mais sensatos, que aceitam 
como razoável uma inflação maior, que possibilite crescimento com emprego.  

Contudo, a passagem de 1997-1998 já mostraria o agravamento desses sintomas. A crise 
“asiática” jogara abaixo os preços do cobre e deprimira as exportações e a receita fiscal. Alguns 
breves ataques especulativos, desencadeados pela crise “brasileira” em 1998-1999, obrigaram o 
governo a alterar sua política cambial (estreitando a banda, para 5,5%), a relaxar o controle do 
capital forâneo (rebaixando o encaixe de 30% para 10% e depois eliminando-o), a aumentar a taxa 
de juros (que chegou a atingir 100% anual) para 8,5% e à emissão de dívida pública dolarizada. E 
isso num país em que desde 1989 o governo central acumulava superávits fiscais! 



Os ataques e a crise já deixaram seqüelas: em 1998 foram consumidas (em bilhões de dólares) 
reservas de 2,7 bilhões e o déficit em transações correntes, que em 1996-1997 foi cerca de 4,5% do 
PIB, em 1998 foi de 7%; a dívida externa privada passou a 23,6 e a total em 30,7. A instabilidade e 
a especulação explodiram o sistema de câmbio que, dos 414 P$/US$ ao final de 1997, chegou a 
atingir 470, passando a gravitar em torno de 450, mas, em fevereiro de 1999, o Banco Central não 
conseguiu evitar que ele chegasse a 500. 

Esses fatos, combinados com a provável tarifa rebaixada em 1999, já estão impondo novo 
ajuste fiscal, que poderá significar novos cortes do gasto público, maior desemprego e... nenhuma 
solução estrutural, dado que o modelo sempre procura voltar à sua natureza perversa: ele é 
importador, endividador, desempregador e instabilizador. 
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CAPÍTULO 5 

COLÔMBIA: ECONOMIA, 
CRISE E VIOLÊNCIA 

 

Este é o sexto maior país da América Latina, com 1,1 milhão de km2 (5,7% da região). Seus 
limites são a oeste o oceano Pacífico; ao norte o Panamá e o mar do Caribe; a leste a Venezuela e o 
Brasil; e ao sul o Equador e o Peru. País tropical, de difícil topografia, é cortado de norte a sul pelos 
Andes – com as grandes cordilheiras Oriental, Central e Ocidental – onde seus principais picos 
atingem alturas entre 5.200 e 5.700 metros. Entre elas existem platôs e vales férteis os quais, 
dependendo da altitude, apresentam zonas de clima subtropical. Em sua base de recursos naturais 
encontram-se muitos minerais, destacando-se petróleo, carvão, ouro, platina e esmeraldas.1  

Em 1996, a Colômbia tinha 36,4 milhões de habitantes, compreendendo 7,6% da América 
Latina, o seu terceiro maior contingente humano. Tal como a média dos países latino-americanos, a 
Colômbia teve rápida evolução em sua taxa de urbanização, que passou de 52% em 1965 para 72% 
em 1995. Embora já tenha ingressado no processo de “transição demográfica”, ainda cresce a taxas 
altas: 1,88% em 1990-1996 contra 2,19% em 1970-1980. Seu PIB em 1998 equivalia a cerca de 
US$ 59 bilhões (ao dólar de 1990) e representava 4,3% do PIB latino-americano, em que ocupava a 
quarta colocação. Nesse mesmo ano, a média por habitante era 11% menor do que a da América 
Latina, onde a Colômbia era a nona colocada.2  

Colombo foi seu descobridor, em 1502, tendo então contato com sua civilização nativa, os 
Chibcha, cuja cultura, até hoje pouco estudada, guarda traços semelhantes aos da cultura azteca. O 
início da colonização demorou cerca de 20 anos e só em 1538 foi fundada a capital Santa Fé de 
Bogotá. Ante a cobiça internacional despertada pelo ouro e pela prata da região, os espanhóis 
fundaram Cartagena, no litoral norte, para ali constituir a principal fortaleza militar de defesa da 
colônia no sul do Caribe. Em 1739 era retomado o desmembramento do Vice-Reinado do Peru, com 
a reconstituição do Vice-Reinado de Nova Granada (Equador, Colômbia e Venezuela). 

Foi Bolívar, liderando o processo revolucionário da parte setentrional da América do Sul, que 
libertou o futuro país em 1819, mas a Espanha só reconheceria sua independência em 1825. O 
sonho bolivariano de constituir um só país – República da Colômbia – integrando-a com o Equador 
e a Venezuela se desfez, com a separação da Venezuela (1829) e do Equador (1830). A Colômbia 
seria formalmente constituída em 1831. Seu passado colonial e sua antiga estrutura primário-
exportadora geraram, como nos demais países latino-americanos, alta concentração da propriedade, 
cujos parâmetros, contudo, até meados da década de 1970, situavam-se na média da região, dado 
que a principal atividade exportadora – o café – tinha como base a pequena e média propriedade ou 
a unidade familiar. 

A integração geoeconômica de seu espaço nacional sempre se defrontou com grande 
heterogeneidade social e econômica, além da enorme dificuldade de comunicações terrestres, 
principalmente entre ocidente e oriente, em razão do obstáculo, na parte ocidental, voltada para o 
Pacífico, da cordilheira dos Andes, e na parte oposta, voltada para o Caribe, da cordilheira Oriental. 
Por outro lado, a reduzida expressão de suas economias regionais e o fato de que nenhuma delas foi 
capaz de sobrepor-se às demais, dificultou e atrasou a formação e a consolidação do poder e do 

                                                 
1 Para esta parte introdutória usei também a Enciclopédia Encarta 97. 
2 Cf. CEPAL (1997a). 



Estado Nacional. Ainda assim, em 1852 a Colômbia aboliu a escravidão e em 1853 promulgou uma 
Constituição liberal que separava Igreja e Estado. 

As dificuldades para a consolidação do poder geraram um processo interno de guerra civil que 
tomou grande parte da segunda metade do século XIX, prolongando-se até seu final. Em 1863, nova 
Constituição instituía os Estados Unidos de Colômbia, dando soberania aos seus estados regionais. 
Durante o largo predomínio conservador ao final do século, uma reforma na Constituição retira a 
soberania regional, restaurando a República de Colômbia e centralizando o poder. A marca da 
violência pode ser vista ao final da guerra civil de 1899-1902 quando morreram entre 60 e 130 mil 
habitantes.3  Mal refeitos desse prolongado conflito, foram obrigados a defrontar-se com os EUA 
que, para atingir o propósito da construção do canal do Panamá, promoveram, em 1903, a separação 
forçada dessa região, que passou a se constituir em novo país, o Panamá. Até 1930, o 
conservadorismo seria predominante na administração política do país. 

A Colômbia pertence ao grupo de países que, no século XIX, tinha como atividade básica a 
agricultura de produtos tropicais, para a qual Furtado mostra a inelasticidade da oferta de seus 
produtos perenes (como café, algodão arbustivo e cacau). Verificam-se também na Colômbia baixa 
elasticidade-renda da demanda internacional; a concorrência de outras áreas geográficas produtoras 
(colônias ou ex-colônias, com práticas de escravismo ou baixos salários); uso intensivo de mão-de-
obra; menor penetração do capital forâneo na produção; e grau de inter-relação com o resto da 
economia acima do verificado nas economias mineradoras. Comparados com a mineração e com a 
agricultura de clima temperado, esses traços ajudam a entender o menor grau de inovação técnica, 
os baixos salários e as grandes flutuações depressivas de seus preços internacionais.4  

A escassa articulação espacial, a fragilidade de sua economia e a forma organizacional 
predominante da pequena propriedade familiar na atividade cafeeira também dificultaram e 
atrasaram a formação do mercado interno e da urbanização, resultando em inexpressiva implantação 
de indústrias, basicamente voltadas para o beneficiamento de produtos da agropecuária e alguns 
bens de consumo correntes: em 1929, a produção industrial perfazia cerca de 6% do PIB, uma das 
mais baixas da América Latina. 

O período 1929-1979 
A Colômbia vinha recebendo, desde 1921, fortes entradas de capital estrangeiro, além das 

parcelas de indenização dos EUA pela perda de parte do território para o Panamá. Em 1926-1927 as 
entradas de capital equivaliam a dois terços do valor das exportações. Com a crise, essas entradas 
que atingiam 75 milhões de dólares em 1928 caem para 10 milhões em 1929, com grandes saídas 
líquidas a partir de então.5  

Dado que o café representava 60% das exportações colombianas, não é difícil imaginar que a 
crise internacional aprofundaria a depressão no país, em razão da fuga de capital e da crise cafeeira. 
Contudo, o país teve a seu favor dois fatores importantes: 

• a política de defesa da cafeicultura brasileira funcionou como um guarda-chuva protetor à 
Colômbia, dando-lhe os benefícios de um mercado relativamente protegido e evitando-lhe os 
custos de tal defesa. Embora também tenha sofrido a mesma queda de preços do café, pôde 
também, graças ao Brasil, expandir o volume de café exportado; 

• a desvalorização do dólar pelo governo norte-americano em 1933 aumentou o preço do ouro, 

                                                 
3 Cf. Furtado (1978, p.41-2). Para o estudo de seu período colonial, independência e formação do Estado nacional, ver 

Dongui (1986). Uma síntese do processo de formação e consolidação do Estado Nacional pode ser vista em Carmagnani 
(1984). À época colonial – especialmente século XVIII – as regiões mineradoras exportavam ouro em valores seis a sete 
vezes maiores do que as exportações agrícolas das demais áreas.  

4 Essa tipologia e sua dinâmica estão em Furtado (1978). 
5 Para a análise da “crise de 29” e das políticas de seu enfrentamento, usei Diaz (1980), Maddison (1988) e Seers (1962). 



transformando-o no segundo maior produto colombiano – 16% da pauta – exportado durante os 
anos 30. 

A mudança de governo em 1930 foi pacífica, via eleições, ganhando o Partido Liberal. Porém, a 
política econômica de corte mais ortodoxo praticada pelo governo central anterior só mudaria mais 
tarde. Assim, não se evitou a queda do PIB em 1930 e 1931, que somou 2,4%, cifra bem menor do 
que a sofrida pelo Brasil.6 Foram os governos locais que, diante de suas dívidas contraídas no 
exterior, viram-se obrigados a decretar moratórias, a suspender o pagamento de juros e empreender 
políticas de expansão do gasto público. 

A partir de 1931, porém, com a desvalorização da libra esterlina e do dólar em 1933, e diante da 
enorme fuga de capital forâneo, não havia mais espaço para a prática de políticas liberais, ainda 
mais considerando-se que o poder de compra das exportações em 1933 era 37% menor do que o de 
1929. Assim, o governo central também alterou a política econômica, instituindo controles de 
câmbio, câmbio múltiplo e aumentando as tarifas de importação de 27% para 76%. Entre 1929 e 
1930-1934 o câmbio foi desvalorizado em 46%; em 1940 a desvalorização acumulada era de 100% 
e em 1951, totalizava 200%. Diante das novas circunstâncias, o governo central passou a praticar 
uma política monetária e creditícia expansiva, para afugentar o fantasma da deflação. Em seguida, 
foram criados o Banco Agrário, o Banco Hipotecário Central, a Corporação Colombiana de Crédito 
e o Fundo Nacional do Café. 

Mesmo com os problemas apontados, as medidas de política econômica foram se ampliando: 
além da criação, em 1940, do Instituto de Fomento Industrial, foram depois implantados o Instituto 
de Investigações Tecnológicas em 1955, e, em 1963, a Caixa de Crédito Agrícola, Industrial e 
Mineira, o Fundo de Inversão Privada e o Fundo Especial do Banco Popular (para as pequenas 
empresas). Com isso, a recuperação veio rápida e a indústria apresentou taxas médias anuais de 
crescimento excepcionais: 8,8% entre 1929 e 1939 e 6,7% entre 1939 e 1949. É sintomático, por 
exemplo, que em 1928-1929 a produção nacional de cimento respondesse por apenas 6% do 
consumo aparente, cifra que aumentaria para 74% em 1938-1939.7  A estrutura produtiva já 
mostrava alguma mudança: as participações percentuais da agropecuária e da indústria de 
transformação no PIB, que eram respectivamente de 49,4 e 5,7 em 1929, passaram a 44,6 e 9,1 em 
1939 e a 41,8 e 12,1 em 1949.8  

As gestões liberais entre 1930 e 1946 transcorreram num clima de crescimento econômico e de 
reformas sociais: em 1936, com emenda constitucional que consagrava o direito de greve e 
secularizava o ensino; em 1944 era instituído o salário mínimo e o pagamento de férias e feriados. 

Em 1941 o país romperia com o Eixo e em 1943 declarava guerra à Alemanha. Contudo, as 
dissensões internas do Partido Liberal impediram sua vitória nas eleições de 1946, ganhas pelo 
conservadorismo. O líder da esquerda do Partido Liberal – Gaitán –, advogado com fortes 
simpatias nos setores marginalizados do país e fortes antipatias junto à oligarquia, tinha chances de 
ganhar as eleições de 1950. Seu assassinato, em 1948, desencadeou uma revolta popular – el 
Bogotazo –, contra a qual a repressão deixou o saldo de 1.500 mortes e 20 mil feridos. 

O Partido Liberal se retira das eleições em 1950, ganhas pelo Partido Conservador, que tenta, 
em 1953, instituir uma ditadura franquista, sendo por isso deposto em junho de 1953 pelo general 
Rojas Pinilla. Este é confirmado no poder pelas eleições de 1954 mas a violência e a repressão 
aumentam. Reeleito indiretamente pelo Congresso em maio de 1957, foi deposto dias depois. 
Conservadores e liberais fizeram um pacto (que seria válido por 16 anos), aprovado por plebiscito, 
segundo o qual, independentemente de quem ganhasse as eleições, os dois partidos teriam igual 
participação no ministério. Ainda assim, a normalidade institucional só viria em 1970, com Pastrana 
Borrero. 

                                                 
6 Dados sobre o PIB em CEPAL (1978). 
7 Dados de Diaz (1980). 
8 Dados em CEPAL (1978). 



À medida que o processo de substituição de importações avançou e que, por isso mesmo, exigiu 
maior quantidade de insumos e máquinas importados, as medidas foram mudando qualitativamente, 
estimulando a implantação de indústrias básicas, de setores que utilizavam matérias-primas 
nacionais e, mais tarde, também incentivando as exportações não tradicionais, com reduções ou 
isenções do imposto de renda, depreciação acelerada, crédito subsidiado e setorialmente priorizado 
etc. Além disso, o papel do Banco Central, ortodoxo até 1951, é alterado nesse ano, passando a 
desenvolver também as funções de fomento.9  As estimativas para a expansão da produção da 
indústria de transformação entre 1929 e o início da década de 1950 apontam sua quintuplicação e, 
para a década de 1950, a expansão foi de 88%. 

Entre 1950 e 1960, as mudanças estruturais já eram então mais visíveis, com a participação da 
agropecuária caindo para 34% em 1960, embora tivesse crescido satisfatoriamente, acima do 
aumento demográfico; a participação da indústria (total) subiria para 24,7%. A indústria de 
transformação atingiu 16% e já mostrava uma estrutura produtiva um pouco mais diferenciada: 
entre aqueles mesmos anos, os ramos predominantemente produtores de bens de consumo não-
duráveis perdiam participação (de 79% para 64%), enquanto os de bens intermediários ganharam 
(de 17% para 27%) e os de bens de consumo duráveis e de capital que figuravam com apenas 4% 
passaram a 9%. Em 1960 a produção das indústrias químicas já representava 16% do total e a das 
metálicas 13%.10  

O papel do Estado, até meados dos anos 70, foi fundamental em todo esse processo não só 
como promotor, mentor e regulador da política econômica e industrial, mas também como produtor, 
predominantemente nas áreas de siderurgia, petróleo e petroquímica, e em menor medida nas de 
fertilizantes, cimento, açúcar, metalurgia e mecânica; nestas, algumas de suas empresas (ou 
participações) mais tarde foram vendidas ao setor privado. 

Nas décadas de 1960 e de 1970 o avanço continuou: na primeira, o PIB cresceu à média anual 
de 5,1% e na segunda a 5,4%. Contudo, é no período 1965-1975 que se dá o auge da 
industrialização substitutiva, acompanhada por maior expansão da agropecuária e da construção. No 
período 1967-1974, de forte aceleração do crescimento industrial manufatureiro (8,6% anual, contra 
4,1% em 1974-1979), aumentaria a diversificação industrial e acelerar-se-ia a urbanização, mas 
haveria também alguns problemas semelhantes a outros ocorridos em vários países da região: maior 
endividamento externo, pressões de balanço de pagamento, aumento da inflação e desequilíbrio das 
contas fiscais. 

Ainda que semelhantes, no caso colombiano tais problemas foram atenuados: a dívida era 
constituída mais por obrigações de médio e de longo prazo e sua expansão na década de 1970 se 
deu, em parte, na órbita do setor privado; a inflação passou de 7% para pouco mais de 20% e, na 
segunda metade da década de 1970, a elevação dos preços externos do café – graças às geadas 
brasileiras – e do ouro, inverteu o problema cambial, produzindo superávits em transações correntes 
e forte valorização do câmbio. 

Em 1965 tentou-se com as importações um ensaio liberal, que culminou em grave crise cambial 
em 1966 e fez que em 1967 fossem retomados controles ainda mais severos sobre elas. Em 1973 
novamente se repete o ensaio, mas desta vez recaiu mais sobre a importação de insumos, barateando 
a produção interna de bens finais.11  

A política econômica que o governo Lopez M. (1974-1978) implantaria a partir de 1975 é 
controversa, pois tanto aparentava um ensaio de abertura neoliberal, como apenas uma política de 
controle do gasto público e do crédito para coibir a inflação, acompanhada de liberalização de 
importações (pequena redução da tarifa e diminuição das posições sujeitas a licença e valorização 
cambial), para “queimar divisas” e impedir maior valorização cambial. No período 1975-1980, as 

                                                 
9 Cf. CEPAL (1965).  
10 Cf. CEPAL (1965 e 1978). 
11 Sobre esses “ensaios” de abertura comercial para o período 1965-1985, ver Ocampo & Villar (1992). 



exportações aumentaram 151% e as importações 203%. As restrições do gasto público, em vários 
anos, impediram o surgimento de déficits fiscais maiores. Uma nova tentativa no governo Turbay 
(1978-1982), com acentuada valorização cambial, mostrar-se-ia um novo desastre... 

A política de incentivo às exportações não-tradicionais avançara, com maior uso de subsídios, 
instituição de drawback e, até 1974, com desvalorizações cambiais. Com isso, não só cresceram as 
exportações de outros produtos agropecuários e agroindustriais, mas, principalmente, de 
manufaturados, que passam de 8,7% da pauta em 1970 para 18,3% em 1980; as exportações de 
café, minérios e petróleo, juntas, caem de 75% para 55% na década de 1970.12  

Vejamos um resumido balanço setorial do período 1960-1980. 
O setor agropecuário apresentou, nessas duas décadas, taxas de 3,9% e 4,4%, respectivamente, 

bem acima do aumento demográfico, e foi beneficiado pelo aumento dos preços do café. Ainda 
assim, o avanço maior dos outros setores fez que sua participação caísse para cerca de 25% do PIB 
em 1970. Destaque-se que esse aumento da produção decorreu mais da elevação da produtividade 
(pela duplicação da área irrigada e pela quadruplicação do uso de fertilizantes) do que da área 
cultivada, que aumenta apenas 5% entre 1960 e 1980. O superávit do balanço comercial do setor 
passa de 0,35 para 2,5 bilhões de dólares entre 1965 e 1980. 

Carne de aves, batata e arroz mais que triplicaram suas produções; ovos, cereais e açúcar mais 
que duplicam; café, milho e carne bovina aumentaram em apenas 50% e a produção de leite foi a 
que menos cresceu (23%), bem abaixo do aumento demo-gráfico do período (66%). Dessa 
expansão decorreu pequeno aumento da disponibilidade de nutrientes por habitante: 9,5% de 
aumento em calorias e 6% em proteínas, melhorando um pouco o baixo padrão colombiano. 

O setor industrial total, entre 1960 e 1980, cresceu à taxa média anual de 5,6%, contido pelo 
menor desempenho da mineração e da construção. Contudo, seu alto crescimento fez que sua 
participação no PIB aumentasse ainda mais: de 24,7% em 1960 para 31,7% em 1980, e a da 
indústria de transformação de 17% para 23,3%. A taxa média anual de crescimento foi de 6,1% mas 
no período de auge (1965-1975) atingiu a média de 6,9%. Com isso, a diversificação da estrutura 
produtiva da indústria de transformação avançou: a participação da produção de bens de consumo 
não duráveis caiu para 53,4% ao passo que a de bens intermediários subiu para 31% e a de duráveis 
e de capital para 15,6%, impulsionada pelo alto crescimento dos ramos de máquinas, aparelhos elé-
tricos e material de transporte. Entre os setores mais complexos, o das indústrias químicas sofre 
pequena queda, em parte em razão da retração do setor petrolífero, apresentando participação de 
17,1% em 1979 (contra 17,4% em 1970) e o das metálicas aumenta-a, passando de 16,7% em 1970 
para 17,4% em 1979.13  

Examinemos alguns indicadores sociais do período.14  
Apesar do baixo nível da renda média por habitante, o crescimento econômico mais estável da 

Colômbia permitiu-lhe conquistar melhores posições ao longo do período analisado, situando-se em 
1980 em 15º lugar entre 23 países da região, com sua renda equivalendo a 40% da média latino-
americana. As altas taxas de crescimento observadas entre 1950 e 1980 só permitiram ligeira 
diminuição na taxa de desemprego aberto (10,6% em 1970 para 9,7% em 1980, para os operários 
urbanos). Os salários reais dos operários, que subiram 29% entre os anos 60 e meados dos 70, 
cairiam 2% no final da década. Por outro lado, ainda que o gasto social por habitante seja pequeno 
em valores absolutos – mesmo para os níveis latino-americanos –, ele cresceu no período 1970-
1980, passando, em termos de porcentagem sobre o PIB, de 6,7 para 8,2 (5,7 para 6,7 se excluída a 

                                                 
12 Misas (1995a e b) analisa esse processo, bem como os percalços da industrialização no período. Ver ainda Robles 

(1996). 
13 Cf. Programa PADI-CEPAL. 
14 Os indicadores sociais aqui utilizados foram extraídos de: CEPAL (1989), ocupação; CEPAL (1997a), produto e renda; 

CEPAL (1997b), pobreza e salários; CEPAL (1997c), vários indicadores sociais; Infante & Tokman (1997), educação, 
emprego e distribuição; Londoño de la Cuesta (1997), gastos sociais. 



previdência social). A mortalidade infantil caiu de 82 em 1970 para 59 em 1980 – quando foi a 12ª 
mais alta, entre 29 países latino-americanos –, a esperança de vida sobe de 58 para 62 anos e a taxa 
de analfabetismo caiu, de 19% para 15%. As taxas de matrícula entre os anos 1960, 1970 e 1980 
subiram, no ensino básico, de 77 para 108 e 128 respectivamente; no intermediário foram de 12 
para 25 e 46 e, no superior, de 2 para 10 (em 1970 e 1980). 

Mais empregos e melhores salários, e também uma política de gastos públicos, permitiram uma 
melhora na distribuição da renda: entre 1970 e 1980 o quintil mais rico diminui sua parcela (66,1% 
para 58,8%) ao passo que o mais pobre aumenta-a de 2% para 3,4%.15  Os indicadores de pobreza 
também mostram uma melhora: entre 1970 e 1980 a porcentagem da população abaixo da linha de 
pobreza cai de 45 para 39 (de 38 para 36 no urbano e de 54 para 45 no rural) e a parcela abaixo da 
linha de indigência cai de 18 para 16. 

Contudo, nos últimos 150 anos, a Colômbia tem sofrido uma crescente e enorme violência 
interna. Como já apontado na introdução, os obstáculos para a unificação de um poder executivo 
centralizado refletiram-se no processo político, gerando uma oligarquia “democrática”, com um 
bipartidarismo de fato, que divide entre si o poder e as benesses do Estado, excluindo a 
possibilidade de alternativas legais de expressão nacional. A simples constatação dos laços 
familiares (avô/neto, pai/filho, tio/sobrinho, sogro/genro etc.) entre candidatos ao poder executivo e 
outros que já o haviam exercido no passado, mostra claramente o fenômeno. 

Com a acelerada urbanização e a industrialização era natural que novas pressões se 
manifestassem na sociedade, como de fato ainda têm ocorrido. Nos momentos em que essas 
pressões – de sindicalistas, estudantes, classe média, pequenos partidos progressistas etc. – se 
manifestavam, os dois partidos majoritários muitas vezes se uniam em violentas formas de 
repressão. Episódios no passado, como o triste e sangrento Bogotazo deixaram fortes marcas no 
país. No presente, eles têm tido presença permanente no movimento da luta das guerrilhas, com a 
sociedade aterrorizada diante das ações da FARC e do ELN, nas repressões da força oficial, nos 
crimes hediondos praticados pelas forças paramilitares de direita e nas ações do narcotráfico (que 
crescem a partir de meados da década de 1970). Com a chegada da crise dos anos 80, esses 
problemas crescem, intensificando-se também a repressão militar.16  

Os ajustes da década de 1980 

Determinadas circunstâncias fizeram que a “crise da dívida” e as respectivas políticas de ajuste 
incidissem na Colômbia de forma um pouco diversa das manifestadas em outros países da região. 
Em primeiro lugar, a excepcional alta dos preços do café em 1976-1979 e o aumento das 
exportações não-tradicionais reverteram o saldo das contas externas no período, proporcionando 
aumento das reservas e, com isso, contendo em parte o processo de endividamento. Em segundo 
lugar, a estrutura da dívida externa era predominantemente de médio e de longo prazo, diminuindo 
as pressões imediatas da crise. 

Em 1985-1986, o café teve novamente seus preços elevados; a partir de 1985-1986, as 
descobertas de petróleo e as novas minas de carvão e de níquel permitiram que triplicassem as 
exportações desses produtos, equacionando a balança comercial e o saldo de transações correntes na 
segunda metade da década. Assim, o período crítico das contas externas colombianas situou-se 
entre 1981 e 1985.17  

A tranqüilidade cambial da segunda metade da década anterior e a manutenção da inflação em 
patamares relativamente modestos induziram o governo Lopez M. a manter os projetos de 
                                                 
15 Dados de 1970 referem-se a 1972, cf. CEPAL (1979). 
16 Sobre esse processo político (“democracia oligárquica”), os laços de parentesco e os assassinatos, ver Leal Buitrago 

(1988). Ver também Misas (1995a) e Murillo (1988). 
17 Sobre o “colchão amortecedor” do setor externo, ver Giraldo (1995) e sobre o endividamento, Angulo (1995). 



investimentos em energia elétrica e o de Turbay (1978-1982) a elevá-los, complementando seu 
Programa de Integração Nacional com inversões em mineração, energia elétrica, transportes e 
comunicações. Acrescente-se que, ainda em 1982, em razão de acordo e anistia a grupos 
guerrilheiros, o governo promoveu um Plano de Reabilitação Nacional, com investimentos 
localizados em áreas mais afetadas pela guerrilha.18  Para isso, obteve vários empréstimos de bancos 
e instituições internacionais, aumentando fortemente o endividamento externo do governo 
(principalmente das estatais elétricas), de bancos e empresas privadas, e também elevando 
fortemente o gasto público e o déficit fiscal, que passa de 2,3% em 1980 a 7,5% em 1983 e 4,5% 
em 1985, já em pleno ajuste. Por outro lado, a valorização cambial (um pouco atenuada a partir de 
1983) e a restrição do comércio internacional (notadamente para as exportações dirigidas à América 
Latina) desequilibraram fortemente a balança comercial e a de transações correntes. 

Ainda que a Colômbia não tenha sofrido redução absoluta em seu PIB, ela passou, contudo, por 
recessão em 1981-1983 e desaceleração em 1984-1985. Isso e a alta dos juros internacionais (desde 
1979) atingiram o setor privado, com aumento de inadimplência e quebra de bancos, alguns 
estatizados entre 1983 e 1985 e estimulando uma reforma financeira parcial. O saldo de transações 
correntes, que atingira US$ 2 bilhões em 1981, sobe para 3 bilhões em 1982-1983 e se mantém em 
1,6 em 1984-1985. A política de baixos reajustamentos cambiais, as restrições monetárias e de 
crédito e principalmente a recessão impediram a aceleração dos preços. Contudo, o estrangulamento 
cambial pôs a política econômica em xeque.19  

Em 1983, o governo Betancur pede à Suprema Corte a declaração de “Estado Emergencial”, 
que lhe é negada, obrigando-o a submeter ao Congresso uma série de alterações e reformas, as 
quais, todavia, se concretizaram somente em 1984. Nesse ano foram então implantadas: 

• uma reforma tributária, alterando o imposto sobre vendas em IVA (com redistribuição parcial aos 
governos locais e aumento dos impostos dessas instituições) e eliminação das isenções existentes; 

• diminuição das transferências do governo central aos locais; 
• aumento das tarifas e preços públicos e da gasolina; 
• aumento das tarifas de importações e do número de produtos sujeitos ao licenciamento prévio; 
• novo sistema de programação orçamentária e financeira; 
• maxidesvalorização cambial (28%), em grande parte corroída pela inflação; 
• início de “estatização” formal de parte da dívida externa privada, principalmente de instituições 

financeiras, por “recomendação” do FMI e do BIRD. 

Ainda em 1984, com objetivo de projeção pessoal na América Latina, Betancur promove a 
Reunião de Cartagena, como uma tentativa de criar o “cartel dos devedores”, o que causou 
profundo desagrado aos EUA, e reprimendas do FMI e BIRD. Essas instituições retardaram a 
concessão de novos empréstimos e passaram a exigir do governo colombiano aceleração das 
reformas e eliminação dos novos entraves às importações. O assassinato do ministro da Justiça pelo 
narcotráfico impôs no entanto maior repressão e isso aumentou o apoio dos EUA: por “indicação” 
do FMI-BIRD, os bancos norte-americanos fizeram um empréstimo “Jumbo” de 1 bilhão de 
dólares...20  

                                                 
18 O setor elétrico colombiano, como no Brasil, teve sua projeção de demanda fortemente sobrestimada, aumentando 

assim seu programa de investimentos e problematizando seu endividamento, ante o desequilíbrio entre serviço da dívida 
e retornos operacionais. Não custa acrescentar que a maioria desses projetos foi analisada, aprovada e financiada pelo 
BIRD. Ver sobre o assunto Garcia (1995). 

19 Salvo em citações específicas, para o movimento da política econômica da década de 1980, usei mais os trabalhos de 
Florez & Garcia (1995), Florez et al. (1995), Giraldo (1995) e o de Robles (1996). 

20 Em 1985 se dá o assalto, pela guerrilha, ao Palácio da Justiça, resultando em cerca de cem mortes, entre elas a do 
presidente da Corte Superior e de dez juízes. Os esforços do governo seguinte (Barco Vargas, 1986-1990) em combater 
o tráfico, efetuando confisco de bens de traficantes, e prendendo cerca de 10 mil pessoas suspeitas ou implicadas, não 
solucionaram a questão. 



Em 1985 Betancur consegue implantar um segundo “pacote” fiscal: 

• ampliação da base tributária do IVA, mas com aumento (exigido pelo Legislativo) de 30% para 
50% das cotas aos governos locais; 

• sobretaxa às tarifas de importações; 
• cobrança de Imposto de Renda às estatais Ecopetrol e Carbocol; 
• aumento do preço da gasolina; 
• diminuição (15%) dos salários reais dos funcionários públicos; 
• aumento da taxa de contribuição à previdência social, de 4,5% para 6,5%; 
• novas restrições monetárias e creditícias. 

A partir desse esforço “reformista”, as “recomendações” do BIRD se acentuam: exigem a 
eliminação das novas restrições às importações e a desmontagem da política agropecuária, por meio 
da eliminação de subsídios, aumento de juros, fim dos preços mínimos e fechamento de órgão 
oficial (IDEMA) de regulação de estoques, comercialização e preços mínimos do setor. Dado que o 
governo “maquiou” sua ação, eliminando restrições insignificantes, as atitudes daquela instituição 
se tornariam ainda mais duras e mais neoliberais. O governo Barco ainda insistiu na possibilidade 
de efetuar câmbio múltiplo e leilão de divisas, o que foi considerado inadmissível pelo BIRD. 
Resumidamente, as medidas tomadas entre 1986 e 1988 foram: 

• nova reforma tributária, isentando do Imposto de Renda o pagamento de dividendos, a 
diminuição da taxação sobre lucros e o aumento dos impostos indiretos; 

• corte no gasto público, notadamente no investimento e na política salarial; 
• descentralização de recursos fiscais e de serviços de saneamento, educação e saúde aos governos 

locais; 
• apropriação compulsória, pelo Tesouro, dos excedentes financeiros gerados pela Ecopetrol; 
• apropriação negociada com a Federação Nacional dos Cafeicultores, do excedente financeiro do 

café. 

Com o “bom comportamento” do governo, a intensificação das ações de combate ao 
narcotráfico e as promessas de aceleração das reformas neoliberais, o FMI e o BIRD deram o “aval” 
aos banqueiros, para suprirem novos empréstimos: o “Concorde” em 1986 no valor de 1,1 bilhão de 
dólares, e o “Challenger” em 1989, no valor de 1,6 bilhão de dólares. Contudo, o assassinato de 
Galan, candidato oficial à presidência ainda em 1989, e a proximidade da campanha eleitoral de 
1990, postergariam as reformas. 

Vejamos um resumido balanço dos resultados do período, confrontando seus dois qüinqüênios. 
Do ponto de vista da estabilização dos preços, o ajuste foi um fracasso: entre 1980 e 1983, a 

variação dos preços ao consumidor cai de 27% para 16,5%, graças à recessão, subindo, a partir do 
ajuste, de 17,3% em 1984, para cerca de 22% em 1985-1986 e 32% em 1990. Do ponto de vista da 
balança comercial, as altas desvalorizações cambiais a partir de 1985 eliminaram os déficits e 
passaram a gerar altos superávits, reduzindo fortemente os déficits em transações correntes. 
Contudo, o alto crescimento das transferências de imigrantes recebidas pela Colômbia a partir da 
segunda metade da década explica parte significativa da mudança do saldo em conta corrente, 
podendo ser, na verdade, produto do narcotráfico, o qual, segundo estimativas de Steiner, teria 
gerado na década de 1980 fluxos médios anuais em torno de US$ 2 bilhões (dos quais 95% em 
cocaína e 5% em maconha).21  

                                                 
21 O efeito que a “lavagem” de dinheiro do narcotráfico (via remessas de “imigrantes” e serviços – notadamente turismo 

recebido – ou mesmo pelo contrabando) tem exercido nas contas de transações correntes e da própria balança da capital 
foi objeto de vários estudos, dos quais usei o de Steiner (1997). No tópico referente aos anos 90 voltaremos a esse 
assunto, aliás muito importante no caso deste país. 



Após o recessivo período 1980-1985 (2,2% anual de crescimento), o PIB teve melhor 
desempenho em 1985-1990, com taxa anual de 4,6%, pouco abaixo da verificada entre 1950 e 1980. 
Essa recuperação deveu-se ao excepcional crescimento da mineração e à expansão da indústria de 
transformação, que compensaram o frágil desempenho da agropecuária e da construção. 

Na década de 1980, o setor agropecuário cresceu à média anual de 3%, com melhor 
desempenho em 1985-1990, quando a produção para o mercado interno cresceu acima da média e 
as exportações de produtos “não tradicionais”, graças à desvalorização cambial, duplicaram o valor 
exportado. Dessa forma, a participação no PIB cai dos 19,4% em 1980 para 16,2% em 1990. Entre 
os principais produtos, confrontando-se as médias dos triênios 1979-1981 e 1989-1991, a produção 
cresceu pouco mais de 30% para o milho, batata, açúcar, ovos e carne bovina, acima do aumento 
demográfico (23%); a de leite (77%) e carne de aves (173%) foram as que mais cresceram. Arroz e 
café aumentaram apenas 17% e o algodão diminuiu. Com isso, a disponibilidade calórica por 
habitante cresceu apenas 5,5%, mas a protéica cresceu 13,2% aumentando o padrão qualitativo 
alimentar. A expansão da área de cultivos permanentes aumentou apenas 5%, mas a área irrigada 
cresceu 70%, o consumo total de fertilizantes aumentou 121% e o uso de tratores 25%, sugerindo 
significativo aumento dos rendimentos físicos do trabalho e da terra. 

A indústria (total) cresceu, no primeiro período, a 4,1% anual, graças à construção e à 
mineração; no segundo período cresceu a 6,2%, em face do excepcional aumento da mineração e da 
recuperação da indústria de transformação. 

A atividade mineradora, após a descoberta de novos poços petrolíferos e da instalação de novas 
plantas (níquel e carvão) pôde quintuplicar sua produção em 1980-1990 (duplicando-a em 1980-
1985) e ampliar expressivamente suas exportações. Com isso, a participação percentual do setor no 
PIB salta de 2,3 em 1980 para 4,1 em 1985 e 9,3 em 1990. 

O setor da construção, que cresceu à média anual de 5,3% em 1980-1985, apresentou taxa 
negativa (–2,6%) no segundo período, em face dos cortes do gasto público e das restrições ao 
financiamento de longo prazo. 

A indústria de transformação foi fortemente afetada pela recessão em 1980-1985, quando 
cresceu à taxa média anual de 1,1%, e recuperou-se parcialmente no período seguinte (4,8% anual), 
perdendo participação percentual no PIB ao longo da década: de 23,3 em 1980 cai para 21,4 em 
1985 e para 19,9 em 1990. Sua estrutura continuou a modificar-se, com os bens de consumo não-
duráveis diminuindo para 52,5% em 1985 e 48,6% em 1990. A expansão petrolífera e da mineração 
fez que a participação dos bens intermediários aumentasse para 33,5% em 1985 e para 36,2% em 
1990; a produção de bens de consumo duráveis e bens de capital perdeu peso relativo de 15,6% em 
1979 para 14% em 1985, ante a maior contração havida nos segmentos de máquinas, produtos de 
metal e material de transporte, mas recuperou-se parcialmente com 15,1% em 1990, mais em razão 
da expansão de bens duráveis (automóveis e aparelhos elétricos) do que de capital propriamente 
dito. 

Com a desvalorização cambial as exportações de produtos industriais aumentaram e seu 
coeficiente passou de 6,5% em 1985 para 11,6% em 1990, ao passo que o de importações passou de 
19,1% para 24,6% aumentando ligeiramente o déficit da balança comercial do setor, de US$ 2,4 
bilhões em 1985 para 2,7 em 1990, ainda assim menor do que o verificado em 1980 (2,9). 

O setor de serviços acompanhou o movimento geral da economia, com baixo crescimento no 
primeiro período (2,3% anual), aumentando-o no segundo (4,2%). Entre seus principais 
componentes, o do comércio aumentou sua participação no setor – entre 1980 e 1990, passou de 
27,2% para 29,9%; foram praticamente mantidas as posições de transportes e comunicações (18,2% 
para 19,2%) e serviços básicos e sociais (26,5% para 27,3%), ao passo  que a do segmento 
financeiro e imobiliário cai de 28,1% para 23,6%. 

Vejamos em seguida alguns indicadores sociais do período. 
O PIB médio por habitante aumentou 17,4% na década, contrapondo-se à queda de 9% 

observada na média latino-americana. Com a recessão, a taxa de desemprego aumentou de 9,7 em 



1980 para 14,1 em 1985, retrocedendo a 10,3 em 1990; o emprego informal, no entanto, aumentou 
de 48% em 1980 para 55% em 1990. Paradoxalmente, o salário médio real dos operários urbanos 
subiu 14,6% entre 1980 e 1985, caindo cerca de 2% entre 1985 e 1990. Pode isso em parte ser um 
resultado estatístico, decorrente de que nas crises as maiores levas de desemprego se dão nas 
categorias de menores salários. 

Por outro lado, o segundo qüinqüênio, de forte crescimento e transformação estrutural, com 
expansão de setores de maior complexidade tecnológica – e portanto de maior emprego mais 
qualificado – poderia compensar estatisticamente a maior reentrada de trabalhadores menos 
qualificados (salários baixos) com a expansão do emprego mais qualificado (salários mais altos).22  

A elevação do salário real e do emprego público e privado, o pequeno aumento dos gastos 
públicos sociais e da carga tributária foram fatores que permitiram uma melhora na distribuição da 
renda: os 20% mais pobres da população, que em 1980 receberam 3,4% da renda, passam em 1990 
a receber 4,6%, ao passo que os 20% mais ricos, nos mesmos anos, passam de 58,8% para 51,8%. 
Contudo, a porcentagem da população que se encontrava abaixo da linha de pobreza (39 em 1980) 
diminuiu para 38 em 1986, com a melhoria se manifestando mais no setor rural; a porcentagem da 
população abaixo da linha de indigência aumentou de 16% para 17%, principalmente no setor 
urbano. Entre 1986 e 1990 só temos dados para a população urbana, com pequenas diminuições da 
pobreza (36% para 35%) e da indigência (15% para 12%). 

Os indicadores de educação apresentaram pequena melhora nas taxas de matrícula (níveis 
intermediário e superior) e na taxa de analfabetismo, que caiu de 15% para 13,3%. Na década, a 
taxa de mortalidade infantil caiu de 59 para 40 e a esperança de vida subiu de 62 para 69 anos. 

Os ajustes na década de 1990 

O último ano do governo Barco e o início do governo de Gaviria (em agosto de 1990) foram 
muito conturbados pela crise, pela inflação crescente e pela intensificação dos atos de violência 
praticados pela guerrilha, pelos paramilitares, pelo narcotráfico e pela violência “comum”, que 
também cresceu na passagem dos anos 80 para os 90. O descrédito nas instituições públicas 
aumentou – notadamente na Justiça e no Legislativo – e a legitimidade do Estado diminuiu 
consideravelmente. Por outro lado, para a concessão do último grande empréstimo – o 
“Challenger”, de 1,6 bilhão de dólares – dos bancos comerciais ao país, o BIRD exigira o imediato 
início do processo de reformas. 

Além disso, era imprescindível um esforço de concentração política nacional, que culminaria na 
reforma constitucional de 1991, a qual buscou reforçar as instituições, a democracia, a necessidade 
de o Estado poder oferecer maiores níveis de atendimento de bem-estar social aos cidadãos, e a 
presença regulamentadora e fiscalizadora do Estado para coibir ou corrigir os “desvios” do 
mercado. Contudo, ao mesmo tempo, oficializava os dispositivos básicos para que o Estado 
implantasse as reformas de cunho neoliberal.23  

Entre outras disposições, foram aprovadas: novos mecanismos que possibilitassem o 
surgimento e a convivência de outras correntes e partidos políticos; autorização (Artigo nº 20, 
transitório) para que o Executivo, em prazo determinado, promovesse a reforma – liquidação, fusão 
ou reorganização – dos seus órgãos administrativos; ampliação da cobertura previdenciária aos 
traba-lhadores, que antes atingia apenas um quarto da população; educação básica obrigatória e 
gratuita nas escolas oficiais (desde a pré-escola); universalização do atendimento de saúde; 
descentralização regional gradual dos serviços sociais básicos. 

                                                 
22 Cárdenas & Gutiérrez (1997) mostram que as quedas de salário, entre 1986 e 1990, foram muito mais pronunciadas 

para os trabalhadores de baixo grau de escolaridade do que para os de maior. 
23 Para o tema das reformas usei largamente Corredor (1995) e Fedesarrollo (1995). Em tópicos mais específicos, citarei 

outros autores. 



Por outro lado, o novo governo Gaviria lançava sua proposta com o sintomático nome de 
“Plano Econômico da Revolução Pacífica”, o qual, entretanto, apesar do nome, era uma proposta 
neoliberal, enaltecendo a liberdade do mercado e que colidia com algumas das intenções 
explicitadas pela nova Constituição. Esclareçamos que isso estava de conformidade com as idéias 
propagadas pelo BIRD, que aliás tinha forte presença no cenário político e econômico da Colômbia, 
de cujo governo estava exigindo “rápidas e profundas reformas liberalizantes”. 

Passado o momento duro da introdução das reformas e da recessão, a economia voltaria a 
crescer a taxas mais altas em 1993-1995, diminuindo o desemprego e a inflação. Neste clima 
positivo foi eleito Samper, para o mandato de 1994-1998. Após 1995, contudo, viria a 
desaceleração da renda, o aumento do desemprego e da violência. A “recuperação” e a abertura 
pioraram o quadro social e de pobreza, que nem mesmo o programa de Samper (“El Salto Social”), 
pôde contornar. As acusações, pela mídia, de seu suposto envolvimento com o narcotráfico 
problematizaram ainda mais o difícil final de seu mandato em 1997-1998. 

As reformas estruturais 

Vejamos resumidamente o conjunto dessas reformas, algumas das quais já haviam sido 
iniciadas ou pelo menos discutidas nos últimos anos da década anterior. Acrescente-se que várias 
delas, para sua concretização, necessitaram passar pelo processo legislativo. 

Administração pública. Para o exercício de seu poder, a nova tecnocracia que entrava tinha que 
se livrar da antiga e, para isso, precisava desmontar os antigos aparelhos do Estado desenvolvimen-
tista, além das reformulações efetivamente necessárias diante da crise econômica, política e 
institucional por que o país passava. 

Utilizando a faculdade constitucional (Artigo nº 20), em dezembro de 1992 o Executivo baixou 
62 decretos, por meio dos quais fez profunda reformulação, não só “fusionando, extinguindo ou 
reformulando” seus órgãos, como lhe facultava a Constituição, mas ultrapassando-a, alterando 
inclusive a constituição jurídica de órgãos e empresas estatais.24  As reformulações atingiram 
praticamente todas as áreas (justiça, defesa e polícia, administração, economia e serviços sociais) e 
ministérios, resultando em grande redução do número e funções de órgãos públicos e dispensa de 
funcionários. Entre os órgãos criados destaque-se o Conselho Macroeconômico, junto ao Ministério 
da Fazenda, para assessoria da política econômica e fiscal e o Comitê de Coordenação da Abertura 
Econômica, para “acompanhar os efeitos e procedimentos da abertura, fomentar exportações e a 
competitividade”. 

Atendendo a pressões consubstanciadas na Constituição, deu-se prosseguimento à 
descentralização, iniciada desde 1987, para os governos locais (departamentos e municípios), dos 
recursos e da execução dos serviços básicos – saneamento, habitação, saúde e educação –, alguns 
continuando ainda sob a supervisão e o controle do governo central. Esse processo, que envolve 
sérias polêmicas, foi acompanhado de reforma tributária revisora da distribuição regional dos 
recursos públicos, como se verá mais adiante.25  

Esta política padece de inúmeras dificuldades institucionais e financeiras, além do problema das 
conhecidas dificuldades técnicas e de recursos dos departamentos e municípios mais pobres e mais 
afastados. A partir de 1992, o processo é reestruturado com a criação do Vice-ministério de 

                                                 
24 Cf. Corredor (1995). 
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Nacional, com a dispersão territorial de parte de seu poder central e o problema da permanência de um forte 
desequilíbrio fiscal territorial. Turbay (1995) mostra que a questão da baixa eficiência em determinados serviços 
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a reformulação da estrutura fiscal e tributária própria dos governos locais, criticando sua baixa eficácia atual; propõe a 
elaboração de uma lei orgânica para os governos locais e critica a rigidez fiscal que resultou, ao governo central, a 
repartição tributária atualmente em vigor. 



Habitação, Desenvolvimento Urbano e Água Potável e de Fundo de financiamento específico, 
ampliando as condições para a consecução das metas. Nesse processo também foram liquidadas 
várias instituições e empresas públicas do setor. 

Privatizações. A participação do Estado na economia não era das mais altas para a média 
latino-americana: entre 1970 e 1990 o gasto público como porcentagem do PIB passara de 9 para 
18, a do valor agregado de 9 para 21 e a participação do investimento, na formação total de capital, 
de 31% para 46%. 

Até o final de 1989, a propriedade estatal era pequena na indústria de transformação (3%); de 
transportes e comunicações (7,5%), concentrando-se mais em instituições financeiras (53%) – 
grande parte em razão da estatização de bancos na crise 1982-1983; de construção e infra-estrutura 
(72%); de mineração (principalmente petróleo), água, gás, eletricidade e serviços comunitários 
(90%). 

Entre 1990 e 1992 o processo de privatização andou pouco, com longas discussões dentro e fora 
do Legislativo e do Executivo que, a partir de 1991, lhe fixam dois rumos: 

a) venda de empresas e participações: sete bancos, ações (de propriedade do IFI) de onze 
empresas, o porta-fólio (ações de 23 empresas) da Ecopetrol e da Cia. Nacional de Turismo (34 
empresas), hotéis, sete empresas de eletricidade, estradas de ferro, várias empresas ligadas ao setor 
agropecuário (produtores de insumos, vacinas, estocagem e comercialização), empresas municipais 
de limpeza pública, e as oito Zonas Francas, estas últimas, pelo fato de que os empregos e 
exportações gerados eram simplesmente sofríveis; 

b) concessão para a construção, recuperação e gestão de rodovias, estradas de ferro, portos, 
expansão de aeroportos, geração de eletricidade e telefonia celular móvel etc. 

Embora o Estado já viesse se desfazendo de alguns ativos ao final da década de 1980, as 
privatizações por venda adquirem maior vulto em 1996-1997. As estimativas que podem ser feitas 
apontam para uma cifra acumulada de US$ 5,7 bilhões no período 1990-1997, significando algo em 
torno de 1,2% do PIB médio anual desses anos.26  Como ativos de maior valor, restavam ainda a 
Ecopetrol, que ao que tudo indica não será privatizada, as unidades restantes do setor elétrico, 
algumas instituições financeiras e uma gama de pequenas participações em várias outras 
atividades.27  Entre os setores mais problemáticos, o Estado já havia liquidado sua maior empresa 
portuária e concedido a exploração privada dos portos e, no setor ferroviário, liquidou a falida 
Ferrocarril Nacional, criando outra nova para preparar a transição da privatização desses serviços. 

No caso do setor elétrico, o aumento de sua propriedade em mãos do governo central se deve 
ao fato de que, externamente endividadas com o plano de expansão da década de 1970, as empresas 
quebraram financeiramente na crise de 1982-1983 e várias (privadas e públicas locais) passaram 
suas dívidas externas ao governo central, que em troca recebeu seus ativos totais ou parciais. Em 
1993 se refez o plano de longo prazo do setor e se reestruturam as tarifas, de forma gradual, para 
cobrir todos os custos, com maior intensidade sobre o consumo residencial. A partir daí o setor 
também entraria no rol de atividades passíveis de venda ou de concessões ao setor privado. 

Embora com certo atraso, a regulamentação do setor foi feita em 1994, com a Lei “Elétrica” e a 
Lei dos Serviços Públicos Residenciais, que praticamente eliminaram os monopólios no setor, 
possibilitaram a entrada de capital privado no setor, disciplinaram a distribuição e a 
comercialização, estabeleceram as tarifas pelo custo efetivo etc. Por meio da primeira, permite-se a 
instituição de empresa geradora, por associações de consumidores e por produtores independentes. 

O setor de telecomunicações era formado por 25 empresas regionais de porte reduzido, a 
maioria públicas, e pela Telecom, a maior do sistema colombiano e a única a operar a longa 
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US$ 5,7 bilhões acima é a estimativa da CEPAL (Estudio... 1997-1998), para 1990-1997, sem incluir as concessões. 



distância internacional e que também opera em algumas zonas locais. Em 1992 o governo tentou 
abrir o sistema de longa distância (nacional e internacional) o que prejudicaria seriamente a 
Telecom, e a resistência política contra a abertura e privatização foi vencedora. A entrada de capital 
privado, inclusive estrangeiro, deu-se apenas nos sistemas regionais e nacional. A partir de 1993 ela 
foi reestruturada, transformando-se de estabelecimento público em empresa, sendo-lhe permitidas 
associações com capitais privados para a exploração da telefonia celular móvel, para o que se 
fizeram licitações estabelecendo que duas redes (uma privada e uma mista) serviriam cada região. 

Em 1996 o governo fez nova investida e a reação pública foi de novo vitoriosa: conseguiu-se 
adiar a medida, e da negociação política surgiu a exigência de que se fizessem estudos técnico-
econômicos nacionais sobre o assunto, para depois se tomar a decisão. Isso se arrastou até julho de 
1997, quando os estudos comprovaram que a decisão de romper o monopólio, além de se valer de 
informações infundadas e promover o ingresso de mais duas competidoras causaria prejuízos 
privados e sociais. Foi alegado que:28  

a) ao contrário do que se dizia e era promovido pela mídia, a Telecom apresentava bom 
desempenho técnico, custos moderados e rendimentos satisfatórios, o que a colocava entre as 
melhores da América Latina; 

b) o Estado receberia pela concessão US$ 300 milhões, mas a divisão da demanda causaria à 
Telecom e ao Tesouro um prejuízo anual de US$ 200 milhões nos próximos 10 anos; 

c) os custos médios dos serviços prestados pelas três empresas seriam muito mais elevados 
dos que os atuais; 

d) com isso, ficava comprometido não só o atendimento social urbano de curta distância, 
quanto, principalmente, o serviço de telefonia rural de longa distância, prestado pela Telecom. 

O IFI (Instituto de Fomento Industrial), criado em 1940, era uma instituição promotora do 
desenvolvimento industrial e mais tarde também incorporou a função financiadora de longo prazo. 
Em 1987 tinha ativos de 3,2 bilhões de dólares em ações de empresas que ajudara a instalar. Em sua 
trajetória fundou dezenas de empresas, grande parte das quais foram passadas ao setor privado. A 
participação das empresas em que investira, em termos do total da produção nacional desses setores 
era, em química básica e reparação de navios mais de 75%, automóveis, carvão e fertilizantes mais 
de 50%, aviões, pesca e cimento mais de 20%. Entre 1989 e 1993 já tinha alienado participações de 
27 empresas e as de outras dezesseis achavam-se em processo de avaliação e negociação. 

Em 1997, além das privatizações, foram feitas concessões de 97 canais de TV e se anunciava a 
intenção de privatizar, proximamente, o sistema penitenciário...29  

Abertura comercial.30  Ela se inicia em março de 1990, sendo aprofundada no governo seguinte, 
entre setembro e novembro. No início do processo, 39% das posições eram livres, 60% eram 
sujeitas a licença prévia e 1% era proibida; em novembro de 1990 ficam liberadas 97% e apenas 3% 
(nas áreas de saúde, segurança e agropecuária) sujeitas a licença prévia. A dispersão tarifária passa 
de 22 para 12 alíquotas e foi instituído um sistema de controle de preços externos para tentar coibir 
falcatruas e dumping, o qual, entretanto, pelas queixas dos empresários, parece não funcionar a 
contento. 

A redução das tarifas se fez entre 1990 e 1993 e foi forte: incluindo-se as sobretaxas, caíram, 
para os bens de consumo, de 53% para 17%, para os bens intermediários de 36% para 10% e para 
os bens de capital de 34% para 8%; para a agropecuária, a tarifa chegou à drástica redução de 45% 
para 15%. O agravamento das contas externas entre 1995 e 1997 obrigou o governo a uma revisão, 
aumentando-as em 2% para bens intermediários e 5% para os de consumo. 

A exigência anterior de transporte marítimo em bandeira nacional foi eliminada, desde que haja 
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reciprocidade por parte dos países beneficiados. Entre os países membros do Pacto Andino foi 
instituída a política de “céu aberto”, liberando os vôos entre eles para suas empresas. 

Em 1991 foi feita a reforma cambial que extinguiu o sistema de minidesvalorizações, deixou o 
câmbio flutuar e, em 1994, criou uma banda cambial com variação de 15%. 

A política de abertura procurou não apenas liberalizar, mas também fazer negociações bilaterais 
ou com grupos de países. Assim, em 1992, dentro dos marcos do Pacto Andino, Colômbia e 
Venezuela avançaram seu processo de integração estabelecendo sua união aduaneira e várias 
medidas de harmonização; em 1995 o Pacto aprofunda a instituição de sua Tarifa Externa 
Comum.31  

A situação do narcotráfico tem possibilitado ao país atenções um pouco melhores por parte dos 
países desenvolvidos. Assim, assinou um Programa Especial de Cooperação com o Mercado 
Comum Europeu para o período 1991-1996, prorrogável por 10 anos. Com os EUA, tem tido, desde 
1992, vantagens (livre acesso para 78% de suas posições) por meio do Acordo de Comércio 
Preferencial com países dos Andes, além de favorecimentos especiais para têxteis e frutas. 

Em 1994 a Colômbia faz acordo com o Chile para um programa de liberalização comercial em 
5 anos e, junto com a Venezuela e o México, instituíram o “G 3” por meio de um tratado de livre 
comércio de bens e serviços, com prazo de liberalização (tarifária e não-tarifária) da maior parte das 
posições em 10 anos, com o México cedendo vantagens de prazo de liberalização. Promoveu ainda 
acordos especiais com o Caribe, Centroamérica, Aladi e Mercosul. 

Sua política de abertura não cuidou apenas das importações: criou o Ministério do Comércio 
Exterior, suprimindo e unificando várias agências que atuavam na área e fazendo novas 
regulamentações para suas Zonas Francas. A despeito da liberalização do sistema financeiro, 
instituiu o Banco de Exportação (Bancoldex), mantendo linhas de crédito especiais para 
exportações e sistema de devolução parcial de impostos incidentes sobre elas. Extinguiu também o 
imposto sobre exportação de café e liberalizou o mercado de ouro. 

Capital estrangeiro. A liberalização deste componente foi profunda: tratamento idêntico ao 
capital nacional; garantia de estabilidade nas normas de operação e remessa de lucros (sem limite), 
salvo em casos de grave crise cambial; necessidade de autorização para entrada apenas em serviços 
públicos, petróleo, mineração e algumas áreas financeiras; redução de sobretaxa incidente no 
recebimento de dividendos; eliminação do Imposto de Renda sobre dividendos recebidos pelos 
fundos de inversão estrangeira (com imposto de 30% apenas sobre os ganhos financeiros); 
faculdade de permanência, no exterior, das divisas de suas exportações de petróleo cru, com a 
conseqüente proibição de acesso ao crédito nacional. A inversão estrangeira está proibida apenas 
nos setores de defesa, segurança e dejetos tóxicos ou radioativos. 

A liberalização, contudo, foi contida para as operações de financiamento e de aplicações 
bursáteis e de fundos financeiros. Todo o ingresso de divisas não provenientes de exportações (e de 
turismo, limitado a US$ 25.000), foi a partir de 1991 objeto de alguma restrição. No início cobrou-
se imposto de 3% alterado para 10% em 1992. A partir de agosto de 1994 aumentaram as restrições: 
depósitos de 30 dias ou menos obrigava o Banco a reter, como reserva depositada em ativos 
líquidos (em divisas), 140% do valor depositado, cifra que caía para 93% no caso de 12 meses, 64% 
para 18 meses, 42,8% para 2 anos, e 30% para mais de 24 e menos de 60 meses. Em 1997 esta 
última foi estendida também para os de mais de 5 anos.32  

Reforma financeira. Ela se inicia em 1990, tendo como base as seguintes medidas: liberalização 
das taxas de juros; eliminação do crédito dirigido; diminuição das taxas de encaixes; transformação 
dos bancos tradicionais ou especializados em modernos bancos múltiplos; estímulo para a 
instalação de novas instituições (corretoras, financeiras, leasing, fundos de pensão etc.) como filiais 
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dos bancos; modernização do mercado de capitais, com novos instrumentos; e melhoria e ampliação 
das normas de fiscalização. Com a reforma constitucional de 1991, o Banco Central torna-se 
independente e lhe é retirada a função de banco de fomento, repassada ao IFI, que passa a ser o 
principal banco financiador de longo prazo, notadamente para a indústria. Em 1993 novas medidas 
ampliaram ainda mais a diversificação desse sistema. 

Reforma tributária.33  Ela se iniciou em 1991-1992 e contempla: a simplificação de impostos, 
de declarações e tramitações da fiscalidade; diminuição do número de declarantes tributários; e 
mudança na estrutura tributária, tornando-a mais regressiva. As principais medidas foram: aumento 
do IVA (10% para 12%) para compensar as receitas perdidas com a redução tarifária das 
importações; diminuição gradual entre 1991 e 1996 do Imposto de Renda sobre dividendos (20% 
para 12%); as repatriações de capitais nacionais declaradas em 1990 seriam isentas do imposto 
sobre o patrimônio em 1991 e 1992 e este, a partir de 1992, seria extinto. 

Em 1992 a reforma prosseguiu: as empresas estatais passaram a recolher o imposto sobre a 
renda; o IVA teve nova subida, para 14% com isenções para bens de consumo básicos e tarifas mais 
altas (30% a 50%) para bebidas alcoólicas e cigarros; o imposto sobre a gasolina aumentou, 
gradualmente entre 1992 e 1996, de 27% para 35%. A maior regressividade decorre de que 78% do 
aumento da arrecadação tributária do governo central, entre 1990 e 1996 (1,8% do PIB) se deve aos 
impostos indiretos, fato que pode ser atenuado pelo aumento legal das transferências aos governos 
locais, com gastos priorizados para educação, saúde e saneamento. 

Em 1994 foi alterada a regulamentação da distribuição e alocação (aos departamentos e 
municípios produtores e aos municípios dos portos de embarque) dos recursos financeiros das 
regalias geradas com a exploração de recursos naturais não-renováveis (principalmente de petróleo, 
de cujas vendas são pagas regalias de 20%). Com isso, e com o aumento de sua base tributária, a 
fiscalidade do setor petrolífero contribuiu em 1996 com cerca de 2,6% do PIB, compreendendo 16% 
da receita fiscal do governo central e mais 7,5% das dos governos locais.34  

Mercado de trabalho. A reforma feita entre 1990 e 1993 teve como principais medidas: 
proibição do retorno ao emprego do trabalhador demitido sem justa causa; a demissão por justa 
causa, antes ressarcida (um salário por ano trabalhado), agora é paga via “fundo por tempo de 
serviço”; a demissão sem justa causa, que tinha aquele mesmo pagamento mais um adicional 
variável e crescente por tempo de serviço, agora é paga pelo novo fundo, mantendo o adicional, 
com acréscimo; as demissões por condições econômicas da empresa recebem o mesmo tratamento 
da demissão sem justa causa; o período de experiência: era antes de 2 meses e agora não tem prazo 
definido; o contrato temporário de trabalho passa a ter seu período máximo de 1 ano para 3, e o 
prazo para renovação que antes devia se dar no próprio ano, agora não tem prazo determinado.35  

Seguridade social. Este sistema era exercido pelo Instituto de Seguridad Social para os 
trabalhadores privados e por centenas de instituições públicas, para os empregados públicos (que 
nada contribuíam), seis delas concentrando 70% dos funcionários. A taxa de contribuição era de 
6,5% dos quais, no caso dos trabalhadores formais, dois terços eram pagos pela empresa e, no caso 
dos informais, a taxa era integralmente paga por eles. Até 1987 o valor das pensões era muito baixo 
diante da não-obrigatoriedade da correção monetária, e a cobertura era muito baixa tanto pela alta 
informalidade quanto pela baixa taxa de sindicalização (7,8%); com isso, 40% da população mais 
pobre do país não tinha nenhuma proteção da seguridade. 

A reforma consistiu nos seguintes pontos: eliminação de pensões diferenciadas 
(“privilegiadas”); foi criado um sistema de previdência privada (capitalização individual), 
compulsório apenas para os novos ingressantes no mercado de trabalho, ou complementar para os 
que continuassem em seus anteriores sistemas. As contribuições subiram de 6,5% para 13,5% (75% 

                                                 
33 Uma detalhada (e polêmica) discussão sobre a evolução da fiscalidade na Colômbia está em Ocampo (1997). 
34 Sobre a regulamentação e o montante das regalias ver Fedesarrollo (1997c). As estimativas de sua participação no PIB e 

na receita fiscal são do autor. 
35 Sobre a reforma laboral, ver Lora & Pagés (1997) e Ramirez (1995). 



pagas pela empresa), gradualmente entre 1991 e 1996, aumentando o tempo de contribuição de 20 
para 30 anos e igualando o da idade, em 65 anos para ambos os sexos, fixando o período transitório 
até o ano 2000 para os homens e 2005 para as mulheres. Nos sistemas anteriores as pensões foram 
fixadas em 85% do salário médio dos 10 últimos anos, adicionando-se 3% para 20 anos de 
contribuição e mais 2% para mais de 23 anos. 

Para o novo sistema privado, até 1995 não haviam sido criadas novas instituições, e o governo 
permitia que instituições financeiras, ou mesmo as existentes de previdência, passassem a prestar 
esse novo serviço desde que: o capital do “fundo de pensão” fosse separado do capital das outras 
atividades; a contabilidade do fundo fosse separada daquela da empresa; que o seguro, obrigatório, 
fosse prestado por uma terceira empresa. Nesse sistema a pensão é de 1,1 salário mínimo, podendo 
obter aumentos quando o homem trabalha até os 60 anos e a mulher até os 62. No caso de morte ou 
invalidez a pensão é de 0,75 a um salário médio dos últimos 10 anos. 

O Estado criou um sistema de amparo (“Solidariedad”), pagando uma pensão mínima aos que 
não conseguem completar suas contribuições, ou aos idosos abaixo da linha de pobreza e, para isso, 
cobra dos trabalhadores que ganham mais de quatro salários mínimos, 1% adicional (e mais 1% do 
próprio governo). Criou, ainda, o Sistema de Seguridade (obrigatória e universal) da Saúde, 
cobrando para isso 8% dos salários de todos os trabalhadores (e o equivalente a mais 4%, das 
empresas).36  

A política de estabilização 

Dado que a inflação na Colômbia, durante os anos de crise da década de 1980, se manteve em 
torno de 25% anuais, não seria necessária a feitura de um plano de estabilização tão complexo como 
os efetuados em outros países da região, que tiveram inflação muito elevada. Assim, a partir do 
final da década anterior e início desta, a política de combate à inflação tem sido a combinação de 
algumas medidas restritivas monetárias – meios de pagamento, crédito e juros reais elevados –, 
forte valorização da taxa de câmbio, liberalização do comércio exterior – que resulta em expressiva 
baixa dos preços das importações – e contenção de gastos públicos. Por outro lado, a forte entrada 
de dólares e a acumulação de reservas reforçaram ainda mais as atitudes restritivas do Banco 
Central sobre a política monetária.37  

Acresça-se a desregulamentação da política econômica para a agropecuária, com retirada de 
subsídios e do crédito dirigido, negligenciamento da política de garantia de preços mínimos e retrai-
mento (e liquidação) de alguns órgãos públicos voltados para o setor, debilitando-o com queda de 
seus preços e de sua renda. 

Entre 1990 e 1997 a taxa real efetiva de câmbio das importações caiu 35,3% alterando 
fortemente a estrutura dos preços relativos a favor dos “não comercializáveis”, ao passo que as 
taxas reais de juros passaram (com algumas oscilações) de 12% a 25%. A inflação baixou de 32% 
em 1990 para 22,6% em 1993-1994. A ameaça de pequeno recrudescimento inflacionário em 1994 
ensejou a criação de acordos entre o governo, a indústria e os sindicatos, para o estabelecimento de 
metas de reajustamento do salário abaixo da inflação passada, de aumentos de produtividade e de 
mudança na forma de reajuste dos preços públicos. Ao que tudo indica, esses pactos parecem não 
ter gerado o efeito desejado, pois o Banco Central (independente, após a reforma constitucional), 
restringiu ainda mais a política monetária, jogando a economia em forte desaceleração a partir de 
1995.38  Com isso, a inflação caiu para 20,5% em 1995-1996 e 18% em 1997. 

Com a reforma tributária e a diminuição da inflação, o montante das receitas correntes do setor 
público não-financeiro subiu de 21,9% do PIB em 1989 para 25,7% em 1992, 29,3% em 1994 e 
                                                 
36 Sobre essa reforma, ver Fedesarrollo (1995) e Uthoff (1995). 
37 Sobre o assunto, ver Frenkel & Ros (1997) que analisaram a inflação recente na Colômbia. 
38 A despeito de Samper ter substituído dois (por término de mandato) dos seis conselheiros da Junta Diretiva do BC, ela 

continua a exercer o controle dessa política. 



32,6% em 1996. Apesar disso, a contradição entre as políticas de restrições dos gastos públicos e o 
aumento do serviço financeiro da dívida, em face da enorme entrada de divisas, mostra que o déficit 
do setor público não-financeiro (em porcentagem equivalente ao PIB), após a redução ocorrida entre 
1989 (–2,3%) e 1990-1994 (0,7% em média) é anulada, atingindo –1,1% em 1996 e –2,4% em 
1997. Contudo, estas cifras são ainda maiores, haja vista que o governo computa como receita fiscal 
o produto das privatizações que nos últimos 2 anos atingiu, em média, cerca de 1%. O agravamento 
das contas fiscais levou o governo a adotar outras medidas restritivas ao ingresso de capitais 
estrangeiros e de aumento de tarifas de importação. 

A crise internacional russa, no segundo semestre de 1998, também atingiu a economia em 
1998, obrigando a uma pequena desvalorização (mantendo o câmbio ainda valorizado em 31% em 
relação a 1990) e cortes no gasto público, medidas que, entretanto, não evitaram o alto déficit fiscal 
de 3,4%. As taxas de juros dispararam na crise, atingindo 80% anuais para conter o movimento das 
contas externas e manter a inflação no mesmo nível de 1997. 

Um balanço dos principais resultados 

econômicos e sociais do período 

Foi irregular o crescimento do PIB: taxas altas em 1993-1995; baixas em 1991 e 1996-1998; 
moderadas em 1990 e 1992, mostrando a impossibilidade de esse modelo sustentar continuamente o 
crescimento. Por outro lado, a taxa média anual do período 1990-1998 (3,6%) foi praticamente 
igual à de 1980-1990 (3,4%), mostrando magros resultados que ficaram muito aquém do prometido 
pelo discurso ideológico neoliberal. 

Examinada a série das contas nacionais a preços correntes, a participação da formação bruta de 
capital fixo subiu de 16,6% em 1990 para 20% em 1996 (mais 3,4 pontos do PIB), mas a do 
consumo total subiu mais, passando de 75,7% para 82,5% (mais 6,8 pontos do PIB), graças à 
“natureza” do modelo neoliberal. Isso se explica, macroeconomicamente, pela substituição de parte 
da “poupança nacional” por parte da “do exterior” (os crescentes saldos negativos em transações 
correntes) que, como se vê na realidade, servem mais para financiar o consumo interno – parte 
substancial das crescentes importações – do que o investimento.39  Por outro lado, no total da 
formação bruta de capital, o setor da construção cresceu mais entre 1991 e 1993 do que o 
investimento, cuja taxa só ultrapassa a daquela em 1993-1995, ambas desacelerando na recessão 
1996-1998. 

As reformas (principalmente a financeira e a da privatização) e a desregulamentação do 
movimento do capital forâneo propiciaram enorme entrada de capitais a partir de 1992-1993.40  Em 
1990 e 1991 a transferência líquida de recursos ainda era negativa, alterando-se para 3,5% do PIB 
em 1995-1996, mas caindo fortemente para 1,5% em 1997. A conta de capital e financeira do 
balanço de pagamentos, negativa em cerca de 1% no mesmo período, passa para 7% na média 
1995-1997, para poder suportar o crescente déficit em transações correntes. 

Com isso, o endividamento externo do país, que se mantivera em torno de 17,5 bilhões de 
dólares em 1990-1992, aumentou para 29,2 bilhões em 1996 e 34 bilhões em 1998, ou seja, dobra, 
no período da abertura. Contudo, o setor privado, que havia diminuído seu endividamento entre 
1985 e 1992, com as mudanças na política econômica aumenta sua dívida de 3 para 15 bilhões de 
dólares entre 1992 e 1997, aumentando ainda mais a instabilidade e risco do setor financeiro do 
país, que se explicitaria na maior inadimplência durante a crise de 1998. 

O investimento direto (exceto no setor de petróleo), que no início do período era de cerca de 1% 

                                                 
39 Dados (1990-1995) obtidos por meio das Contas Nacionais em CEPAL (1997a) e estimativas do autor com dados 

parciais para 1996 em CEPAL (Estudio... vários anos). 
40 Martínez (1992) faz uma objetiva análise das condições dos mercados financeiros internacionais e das possibilidades 

colombianas de acesso a esses mercados, detendo-se ainda na análise do período inicial da reforma financeira na 
Colômbia. 



do PIB, sobe para a média de 3,5% nesse triênio, diminuindo muito, contudo, em 1997. A alocação 
setorial (exceto petróleo) do IDE, muda radicalmente entre 1992 e 1997, também estimulada pelas 
privatizações: os setores financeiro e de transportes e comunicações, que participavam com 5% do 
investimento acumulado até aquela data, absorvem 52% das novas entradas entre aqueles anos; a 
indústria de transformação, que acumulara 45% do total absorveu somente 31% no período 
recente.41  Entre 1990 e 1997 o IDE total somava US$ 15,9 bilhões, mas as crescentes remessas de 
lucros representaram 70% desse valor.42  

A abertura comercial mudou radicalmente os resultados das contas do comércio exterior. Entre 
1990 e 1998 as exportações aumentaram 60%, graças muito mais ao aumento do volume do que dos 
preços. O avanço das negociações no Pacto Andino (particularmente com a Venezuela) foi 
fundamental: dos 3,1 bilhões acrescidos entre 1990 e 1996, essa área comprou a metade, embora em 
1996 participasse com menos de 20% das exportações colombianas. 

O mesmo não ocorreu com os EUA que, em 1990, compravam 44,5% das exportações 
colombianas e, em 1997, compravam apenas 37,6%, a despeito de todos os acordos feitos e da 
complexa questão do narcotráfico envolvendo os dois países. Com a abertura, as vendas norte-
americanas para a Colômbia passaram, entre 1990 e 1997, de 1,9 para 5,4 bilhões de dólares ao 
passo que  suas compras passam de 3,2 para apenas 4,3: dessa forma, a Colômbia perdeu 2,4 
bilhões em seu comércio com aquele país. 

Nesse transcurso, a pauta exportadora mudou, diminuindo o peso do café (de cerca de 50% na 
década de 1980 para cerca de 20% na atual), aumentando a do petróleo e derivados (de 10% para 
22% no mesmo período) e incluindo novos produtos. Vista por outro ângulo, 75% dela era de 
produtos primários em 1990, cifra que baixa para 69% em 1997. Contudo, enquanto 70% de suas 
exportações para a América Latina são produtos manufaturados, no total de suas vendas para os 
EUA 83% eram de produtos primários. Isso mostra bem o que poderá significar a tal de “integração 
competitiva” das Américas, chamada ALCA... Assim, foi com a integração latino-americana que a 
Colômbia diversificou sua pauta, com uma presença de exportações “não-tradicionais” 
(agropecuárias e manufatureiras) que atinge hoje cerca de 50% de sua pauta. 

As importações colombianas cresceram muito mais: 153% entre 1990 e 1998, graças à queda de 
24% no valor unitário e substancial aumento no volume. Sua transformação entre 1990 e 1997, se 
vista com pouca atenção, corrobora o discurso neoliberal do aumento das importações de bens de 
capital para a modernização do país: de fato, elas cresceram 273%; as de bens intermediários 97%; 
mas as de bens de consumo desmistificam aquele discurso ao aumentarem 522%. 

O crescente desequilíbrio comercial, somado ao de serviços e dos obrigatórios pagamentos de 
juros da dívida, fez que o saldo de transações correntes passasse de valores positivos entre 0,5 e 2,3 
bilhões de dólares (em torno de 3% do PIB) em 1990-1991, para os assustadores déficits entre 5,6 e 
6,1 bilhões de dólares em 1997-1998, quando os nouveaux économistes do Banco Central obrigam a 
“puxar as rédeas” da economia, dado o inevitável estouro das contas externas e das fiscais, caso 
prosseguisse o crescimento. 

A situação cambial poderia ser ainda pior, não fosse o grande influxo de divisas por 
exportações ilegais do narcotráfico, facilitadas ainda mais pela desregulamentação do movimento 
de capitais forâneos e pelas reformas cambial e financeira. As estimativas feitas por Steiner sobre o 
ingresso líquido dessas divisas são as mais moderadas entre os vários autores que pesquisaram esse 
tema. Ele aponta, para o período 1990-1995, cifras médias anuais de US$ 2.555 milhões (1.591 de 
cocaína, 756 de heroína e 208 de maconha), dos quais cerca de 1 bilhão entraria via transferências 
(remessas de “imigrantes”, principalmente), turismo recebido e exportações fictícias, e 1,5 bilhão de 
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dos demais setores acima mencionados. 
42 Dados de balanço de pagamento da CEPAL (Anuario... 1997a). 



forma oculta no balanço de pagamentos, financiando parte das importações contrabandeadas ou o 
subfaturamento de importações. Note-se que essas cifras equivalem a cerca de dois terços dos 
déficits médios anuais em transações correntes no período 1993-1997.43  

Vejamos como as reformas e a política econômica repercutiram sobre a produção de bens e 
serviços.44  Desagregando-a em comercializáveis (em que predomina a produção de bens) e não-
comercializáveis, os primeiros, nos períodos 1986-1990 e 1991-1995, cresceram às taxas médias 
anuais de, respectivamente, 5,7% e 2,2% ao passo que os segundos, nos mesmos períodos, o 
fizeram a 3,6% e 6,3% refletindo o perverso efeito da acentuada mudança dos preços relativos, 
deprimidos para os primeiros, graças principalmente à valorização cambial. Isso distorce ainda mais 
as possibilidades de se analisar corretamente as transformações efetivas da estrutura produtiva da 
economia e, notadamente, de suas taxas de crescimento.45  

O setor agropecuário, que na década passada cresceu à taxa média anual de 3%, piorou seu 
desempenho, com uma taxa de 1,4% entre 1990 e 1997. Por isso, sua participação no PIB caiu, no 
período, de 16% para cerca de 12%. A desproteção a que ficou relegado o setor, com as reformas, 
ter-lhe-ia causado dano ainda maior não fosse a alteração de parte da política agrícola que o 
governo se viu forçado a fazer em razão das pressões dos agricultores, por meio do Congresso, a 
partir de meados de 1993, refinan-ciando-os, aumentando os preços mínimos, reduzindo os juros e 
controlando um pouco os preços de importação.46  

Nem assim, contudo, evitou-se o desastre para parte da produção, entre as médias de 1989-1991 
e 1995-1997: a de cereais caiu 20% (sorgo –41%, milho –17%, arroz –13%); a do algodão caiu 60% 
e a de carne bovina 23%. As culturas temporárias – mais voltadas para o mercado interno – viram 
diminuída sua área cultivada e sua produção que, em toneladas, caiu 8,4% ao mesmo tempo que a 
população aumentava 13%. As culturas permanentes e semipermanentes – voltadas mais à 
exportação – aumentaram cerca de 30%, com exceção do café. O restante da produção animal que 
consiste em alimentos básicos cresceu modestamente (leite, 21% e ovos, 28%) ao passo que o 
aumento da carne de aves (51%) foi insuficiente para compensar a redução da bovina. 

Dessa forma, as importações de produtos (brutos e transformados) do setor mais que 
triplicaram, de 0,4 bilhão de dólares para 1,4 entre 1990 e 1995 ao passo que as exportações 
(excluído o café) passavam de 1,1 para 1,7 com o superávit reduzindo-se à metade (de 0,6 para 0,3 
bilhão de dólares, sem café). Graças às crescentes importações, entre 1990 e 1994 a disponibilidade 
calórica por habitante aumentou em 3% e a protéica em 8%, mantendo o padrão nutricional do país 
em níveis próximos à média latino-americana.47  

Por outro lado, com a guerrilha e o narcotráfico o setor rural tem passado por outros tipos de 
problemas. Ambos têm forçado a migração rural-urbana pela violência; a incorporação de 
camponeses na guerrilha via “assalariamento”; a mudança da estrutura produtiva, da propriedade 
agrária e do emprego, pela expansão da pecuária por meio da aquisição de terras pelos 
narcotraficantes. Com isso, as migrações rural-rural e rural-urbana cresceram muito nos últimos 
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acima citadas foram obtidas do texto de Steiner (1997), mas as de outros pesquisadores situam-se bem acima das suas, 
atingindo cerca de US$ 3,5 bilhões anuais. Por outro lado, em entrevista concedida ao autor, o Sr. G. Tolón, presidente 
da Federação Colombiana das Indústrias Metalúrgicas, estima que o valor anual do contrabando se situa em torno de 
US$ 5 bilhões. 

44 Sarmiento (1996) faz aguda e objetiva crítica às políticas econômicas neoliberais implantadas no período recente e 
adverte para o fato de que a metodologia das contas nacionais da Colômbia, deficiente na medição via valor agregado, 
tem sobrestimado as taxas atuais de crescimento em razão do grande aumento na importação de insumos. Ver, em seu 
texto citado, as páginas 33-34 e a nota 3. 

45 Os dados são de Indicadores de coyuntura económica. Evolución de la economia colombiana en 1996, v.1 n.2, julio, do 
Departamento Nacional de Planeación, apud Frenkel & Ros (1997, p.4). Nesse texto os autores fazem importante 
análise sobre o processo inflacionário da Colômbia, propondo uma política gradualista. 

46 Sobre os problemas específicos do crédito ao setor rural na Colômbia, nesse início das reformas, ver Hernández (1992). 
47 Dados de FAO e Ministério da Agricultura. 



anos.48  
O setor de mineração apresentou taxa média anual de crescimento em torno da média do PIB, 

de 3,8% (contra 11% na década anterior), constrangida pela recessão internacional e pelo 
debilitamento dos preços do petróleo. O setor da construção, acompanhando o movimento médio da 
economia, teve elevadas taxas de crescimento em 1992-1994, mas desacelera fortemente a partir de 
1995, resultando num crescimento médio anual, entre 1990 e 1997, de 6,3%. Desagregado, o 
subsetor da construção privada (notadamente a residencial) contraiu-se fortemente, em parte 
compensado pela expansão do subsetor de obras públicas. 

A indústria de transformação não teve trajetória mais brilhante, tendo sido fortemente afetada 
pela abertura, com seu coeficiente de exportação subindo de 9,6 em 1989 para 13,5 em 1994, e o de 
importações de 21,8 para 36,6, o que resultou num brutal aumento do déficit da balança comercial 
do setor de 2,6 bilhões de dólares para 7 bilhões. Os setores em que o coeficiente de importações 
mais cresceu foram os de vários segmentos da química, têxtil, aparelhos elétricos e material de 
transporte. Os maiores déficits, nos anos de 1989 e 1994, foram os de material de transportes (2,2), 
o do conjunto da indústria química (1,7) e de equipamento não elétrico (1,2) e equipamento elétrico 
(1,0) que, juntos, foram responsáveis por 86% do déficit setorial. 

A taxa média anual de crescimento da produção, que na década passada fora de 2,9%, baixou 
para 1,6% entre 1990 e 1997 (com o desempenho mais satisfatório apenas em 1993-1995, com a 
média anual de 4,4%). Para o período 1990-1997 pôde-se estimar o seguinte desempenho setorial, 
por meio das taxas médias anuais:49  

a) a produção dos ramos predominantemente produtores de bens de consumo não-duráveis 
praticamente estancou, alimentos e bebidas tiveram melhor desempenho, ao passo que fumo, têxtil, 
calçados e confecções tiveram produção abaixo do nível de 1990; 

b) a produção de bens intermediários teve desempenho em torno da média industrial, com 
desempenhos pouco melhores para a metalúrgica, plásticos, produtos farmacêuticos e de perfumaria 
e sofríveis para os minerais não-metálicos e restante da química; 

c) a produção de bens de consumo duráveis e de capital (com preponderância para material de 
transporte e outros bens duráveis) teve desempenho acima da média, e o material de transporte 
liderou o crescimento do setor. 

Entre 1990 e 1994, em que dispomos de dados mais completos, a estrutura produtiva alterou-se 
da seguinte forma: a participação percentual da produção predominante de bens de consumo não-
duráveis caiu de 48,6 para 43,1; a de bens intermediários aumentou de 36,2 para 38,1 e a de bens de 
consumo duráveis e de capital de 15,2 para 18,8. Com as estimativas acima (para 1995-1997) pôde-
se inferir que essa tendência estrutural continuou entre 1994 e 1997. 

Contudo, devemos qualificar melhor o compartimento predominantemente produtor de bens de 
consumo duráveis e de capital. Os dados mais recentes facultam uma certa desagregação de sua 
produção, com o que se conclui que a indústria de bens de capital propriamente dita perfazia, em 
1990, tão-somente cerca de 5% da produção industrial e não a cifra acima agregada (15,2% e 
18,8%), dado que em sua composição o peso da produção de veículos de passageiros, produtos 
elétricos para o consumo e “indústrias diversas” pôde ser estimado em cerca de dois terços. Na 
realidade, a indústria de bens de capital colombiana se compõe predominantemente de estruturas 
metálicas, equipamentos não-elétricos e equipamentos de transporte.50  

O setor de serviços, constituído basicamente de não-comercia-lizáveis, cresceu acima do PIB, 
com taxa média anual de 4,6% em razão dos seguintes fatores principais: mudança, a seu favor, dos 

                                                 
48 Informações obtidas mediante entrevista com pesquisador da área agrícola, que me solicitou omissão de seu nome. 
49 Estimativas com base em cifras obtidas do banco de dados da CEPAL. Ver, sobre a reconversão industrial do país, 

Chica (1996a). 
50 Estimativas do autor, com as desagregações possíveis do banco de dados da CEPAL. Segundo Chica (1996b), o setor de 

equipamentos está fortemente vinculado às atividades petrolíferas e de mineração. 



preços relativos; aumento das atividades mercantis decorrentes do elevado aumento das 
importações e do moderado aumento do gasto público. Com efeito, examinada sua estrutura 
produtiva, aumentam sua participação no total os segmentos de finanças, imóveis e transportes e 
comunicações. 

Façamos, em seguida, um resumido balanço dos principais indicadores sociais do período.51  O 
PIB médio por habitante cresceu em 1990-1998 à taxa média anual de 1,6%, pouco abaixo da média 
latino-americana (1,7%) e igual à verificada na década anterior. Os efeitos negativos da abertura e 
da recessão se refletiram no aumento da taxa de desemprego urbano: a partir do início de 1995, 
quando atingiu o menor índice dos últimos 15 anos (8,8) e, a partir daí, foi aumentando 
continuamente, atingindo 11-12 em 1996-1997 e 15,1 na média janeiro-setembro de 1998. 

O subemprego, que era de 11,7 em 1990, atingia 15,5 em março de 1997, manifestando-se mais 
no comércio, transportes e serviços pessoais. Isso, por sua vez, se reflete na taxa de precarização do 
emprego, que atinge a cifra de 55,5% em 1995. O agravamento da taxa de desemprego a partir de 
1997 deu-se por incremento líquido negativo na ocupação, fenômeno que ocorre com maior 
raridade em países subdesenvolvidos. 

Paradoxalmente, o salário médio urbano dos operários sobe 9,2%, entre 1990 e 1998, e isso 
pode, em grande parte, refletir a mudança estrutural no emprego pois, no período, a maior 
quantidade de desempregados se deu na construção civil, no comércio e nos serviços de 
alimentação e hospedaria, em que a média salarial é mais baixa. Alguns outros dados reforçam este 
questionamento: a porcentagem dos plenamente ocupados que recebem renda insuficiente (inferior 
a 2,5 vezes a linha de pobreza) passa de 42% em 1990 para 46,7% em 1994. 

Por outro lado, os indicadores de distribuição de renda mostram uma piora para os estratos mais 
pobres. Assim, os 40% da população que recebiam menores rendas se apropriavam de 13,7% do 
total em 1990 e baixaram para 11,6% em 1994. Por outro lado, a porcentagem da população urbana 
que se situava abaixo da linha de pobreza em 1990 era de 35% e em 1994 subia para 41%, ao passo 
que as cifras respectivas para a população abaixo da linha de indigência eram, respectivamente, 
12% e 16%. 

O gasto social – excluindo o previdenciário – entre 1990 e 1995 passa de 6,8% do PIB para 
8,8%, aumento esse concentrado em saúde, educação e assistência social. Esse aumento pôde sem 
dúvida minorar um pouco os níveis reais distributivos, se olharmos alguns indicadores: a 
mortalidade infantil continuou caindo (34,5 em 1985-1990 para 28 em 1990-1995) e a esperança de 
vida subindo (68,2 para 69,2 nos mesmos períodos) e as taxas brutas de matrículas, disponíveis 
apenas para alguns anos do período, também subiram. 

*** 
Como tentei mostrar, os ajustes praticados na economia colombiana foram perversos e também 

inúteis. Perversos, pois, como nos demais países, trazem sofrimento, desemprego, destruição de 
empresas nacionais, maior desnacionalização, maior endividamento e piora nas contas públicas, 
apesar dos cortes do gasto ante o aumento do montante de juros. As reformas são, assim, simples 
(mas objetivos) meios de facilitar e acomodar melhor os interesses do capital estrangeiro e fazer 
renascer, de forma disfarçada e descarada, a idéia do “trabalho barato”, esse mesmo que as 
lideranças neoliberais apregoam como dispensável no mundo moderno. 

Ajustes inúteis, tanto os dos anos 80, como os dos 90, porque nem solucionaram o problema 
inflacionário e tampouco foram capazes – aliás, nem poderiam – de repor a economia do país no 
rumo de um crescimento econômico sustentado (no sentido de sua continuidade). Mesmo nos países 
em que a inflação foi drasticamente reduzida, como Argentina, Brasil e Chile, seu retorno é 

                                                 
51 Para este tema utilizei, fundamentalmente, CEPAL (1997a, b e c; Estudio...) e Fedesarrollo (1997c). 



permanentemente contido por meio do artifício cambial, dos juros elevados e da violência do corte 
no gasto público. 

As eleições locais de outubro de 1997, antes de constituírem um momento de euforia do 
exercício democrático, foram muito mais um momento de medo, pelas ameaças e ações terroristas 
dos vários agrupamentos ilegais (narcotraficantes, guerrilha e paramilitares). A imprensa relatava 
diariamente os seqüestros, assassinatos (cerca de quarenta pessoas) e ameaças sofridas por centenas 
de candidatos a vereador ou prefeito, muitos dos quais ou morriam ou eram “convencidos” a desistir 
da candidatura. Os EUA, que já tinham tirado o certificado de boa conduta no combate ao tráfico ao 
país, estenderam sua punição ao presidente Samper, retirando-lhe o visto consular. 

Em agosto de 1998 tomou posse o novo presidente, Andrés Pastrana, do Partido Conservador, 
terminando com 12 anos de permanência dos liberais. Dias após a posse, reuniu-se com os dois 
líderes da FARC e do ELN para negociar a paz, o que implica desmilitarizar os territórios ocupados 
pela guerrilha (cerca de 40% do país), reconhecer seu status político e reintegrar seus membros à 
vida da nação, processo que em outubro já estava em andamento. Vale a pena o esforço, dado que 
nos últimos anos as ações dos grupos guerrilheiros, dos narcotraficantes, dos paramilitares e da 
repressão militar oficial têm causado anualmente de 3 a 4 mil mortes e mil seqüestros, além das 25 
mil mortes causadas pela violência comum do país. 

Pastrana está dirigindo o país com a decretação do estado de emergência, tendo instituído um 
imposto sobre transações financeiras de 0,20% até dezembro de 1999; ele espera com isso tomar 
recursos suficientes para sanear a crise financeira e socorrer “bancos, correntistas e compradores de 
casa própria”. Por outro lado, para pedir socorro internacional, comprometeu-se em cortar pela 
metade o déficit público, de 4% para 2% do PIB. O final deste “filme” já conhecemos: 
aprofundamento da recessão para 1999 e retomada do modelo, rumo a uma nova crise futura... 
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CAPÍTULO 6 

MÉXICO: TAN CERCA DE ESTADOS UNIDOS 
Y TAN LEJOS DEL PRIMER MUNDO 

 

O México é uma república federativa constituída por 31 estados e um Distrito Federal. Sua 
população de 95,8 milhões de habitantes em 1998, e sua área total de aproximadamente 2 milhões 
de km2 representam 19,4% e 9,8% dos respectivos totais latino-americanos.1  A população urbana 
representa 76% do total do país e a área metropolitana da Cidade do México tem cerca de 19 
milhões de habitantes. O PIB, em 1998, era cerca de US$ 333 bilhões (ao dólar de 1990), 
representando 24,5% do PIB latino-americano, ostentando o segundo lugar. A renda média por 
habitante era a quinta maior da região e era 23% maior do que a média latino-americana. 

O México tem complexa topografia, com elevado planalto (1.000 a 2.400 m), que compreende a 
metade de sua área, conformado ao leste pela Sierra Madre Oriental e a oeste pela Sierra Madre 
Ocidental e Sierra Madre del Sur, as planícies costeiras e as baixas terras de Yucatán. Seus limites 
ao norte e nordeste são com os EUA, ao nordeste e leste, com o Golfo do México e mar do Caribe, 
ao sul com a Guatemala e Belize e a oeste com o oceano Pacífico. A metade sul está localizada 
abaixo do Trópico de Câncer, permitindo-lhe maior variedade de clima e temperatura. Conta com 
grande variedade de recursos minerais, entre os quais petróleo, gás natural, cobre, prata, enxofre e 
outros. 

A avançada cultura de seus povos primitivos (Olmecas, Mayas e Zapotecas) é devidamente 
reconhecida para o período 1.500 a.C. a 600 d.C., e o alto nível de sua civilização Azteca 
surpreende até hoje. Visitado por alguns exploradores espanhóis após a descoberta, o México foi de 
fato conquistado em 1521 por Cortés. Como parte integrante da América Espanhola, constituiu a 
colônia do Vice-Reinado de Nueva España e se tornaria nação independente em 1821.2  

Após o rápido esgotamento do ouro de aluvião, teve na prata sua principal atividade 
exploratória. Num primeiro momento, encontrou seu auge entre 1570 e 1640, declinando a partir 
daí ante as dificuldades de obtenção de mercúrio para seu beneficiamento. A crise é agravada pela 
decadência interna e externa da Espanha, que só se recuperará no século XVIII, pela reestruturação 
política, institucional e econômica feita por Felipe V, repercutindo também nas colônias. A partir da 
segunda metade do século XVIII, e graças também à expansão da produção espanhola de mercúrio 
(e do rebaixamento de seu preço), a produção de prata na Nova Espanha seria vigorosamente 
expandida. 

No centro do país localizava-se a agricultura e a pecuária, cujo mercado principal era a 

                                                 
1 Contudo, essa área é menos da metade que possuía até 1836, quando os EUA lhe tomam o Texas e, em 1847-1848, as 

áreas que hoje representam os atuais estados da Califórnia, Nevada, Wyoming, Utah, Colorado, Arizona e Novo 
México, conf. Enciclopédia Encarta 97. 

2 Para as linhas históricas mais gerais da sociedade e economia mexicanas usei: Carmagnani (1984 e 1994), 
Cosio Villegas et al. (1977), Dongui (1986) e Furtado (1978), consultando também a Enciclopédia Encarta 
97, da Microsoft. 



mineração e as áreas urbanas. Mais ao sul, majoritariamente constituído por comunidades 
indígenas, as temperaturas mais quentes e as terras menos elevadas favoreciam a agricultura de 
subsistência e a de produtos tropicais (cacau, açúcar, algodão e mais tarde o café). Em ambas, a 
encomienda, herdada do início colonial, se transformaria na hacienda, a grande propriedade 
pertencente a brancos e movida pelo braço indígena (em menor proporção pelo escravo africano), 
intensamente espoliado. 

A mineração, localizada principalmente na região norte, ocupava pouca mão-de-obra (em geral 
assalariada) e era dispersa, não ensejando nenhuma concentração urbana. Ela gerava, contudo, im-
portante mercado de bens e serviços de consumo e seus requisitos técnicos – ainda que precários até 
o século XVIII – demandavam um mínimo de infra-estrutura de transportes, construções e 
maquinismos, em parte atendidos pela agropecuária, pelo artesanato e pelos serviços nacionais. 

A maior urbanização ocorria de fato no centro, na Cidade do México, ponto para onde 
convergiam os fluxos de comércio exterior de seu principal porto do Atlântico (Veracruz). Foi ali, 
portanto, que se concentraram as grandes feiras comerciais e os grandes comerciantes – na maioria 
criollos, brancos filhos de espanhóis nascidos na colônia –, que exerciam forte controle sobre as 
importações. A participação espanhola, nos séculos XVII e XVIII, em aventuras de guerra ou 
conquista contra várias nações, propiciou o desenvolvimento de crescente atividade de contrabando 
a norte-americanos, ingleses e franceses, aumentando ainda mais o poder mercantil e financeiro dos 
comerciantes da Cidade do México. 

A reestruturação empreendida na Espanha também proporcionou mudanças sobre o estatuto 
colonial, descentralizando a administração colonial, abrandando suas restrições monopólicas, per-
mitindo o comércio de escravos com outras nações e liberando as trocas entre as várias colônias. 
Esta formalizada liberdade mercantil só atingiu o México a partir de 1789 e, dado que ampliava a 
concorrência e ensejava menores preços, contrariou fortemente os interesses dos comerciantes 
locais. Com isso, e também pela vinda de muitos comerciantes espanhóis que deslocavam parte dos 
negócios dos criollos, os comerciantes locais perderiam uma porção de seus ganhos extraordinários. 

Já anteriormente, parte da Igreja colonial – a jesuítica – havia tomado partido da defesa das 
comunidades indígenas e se insurgia contra outras violências ali praticadas pela Igreja e pelas 
autoridades metropolitanas. A exacerbação dessas atitudes, que constituíam prenúncios do 
movimento de independência, culminaria com a expulsão dos jesuítas, em 1767. Este fato não 
extirpou o perigo contestatório, dado que haviam feito vários ilustres discípulos, dentro e fora da 
Igreja, muitos dos quais tomariam papel ativo na luta pela independência. 

O período entre o final do século e o primeiro quarto do século XIX não seria favorável à 
Espanha: a Revolução Francesa, as guerras napoleônicas e o crescente predomínio inglês foram 
debilitando ainda mais sua condição política e econômica, esta por sinal já reduzida a simples 
empório intermediário da indústria britânica.3  A curta reforma progressista de 1810-1813 não 
subsistiu, e em 1814 retornava o absolutismo obscuro, reascendendo a chama libertária em suas 
colônias. 

A guerra da independência dos EUA e a Revolução Francesa também contaminaram o processo 
revolucionário mexicano, acrescentando-lhe, além dos traços comuns (república, libertação de 
escravos, democracia, liberdade de comércio etc.), a questão indígena, a agrária e, em vários 
episódios, a relação Igreja-Estado. Suas duas primeiras grandes manifestações foram as dos clérigos 
Hidalgo, líder do Norte, em 1810, e a de Morelos, líder do Sul, em 1812, ambos derrotados e 
executados respectivamente em 1811 e 1815. 

O processo seguiu e culminou em 1821, com a vitória de Itúrbide, cuja proposta era 
conservadora: independência, monarquia com rei designado pela Coroa Espanhola, identidade de 

                                                 
3 Entre 1795 e 1821, pela guerra, acordos e “compra”, a Espanha perdeu para os EUA suas possessões que 

situavam-se ao sul da área entre os paralelos 33 e 32 NO, as antigas colônias da Florida e Louisiana. 



direitos entre criollos e espanhóis e exclusiva fé católica. Como a Espanha não reconheceu a 
derrota, o caudilho fez-se Imperador – Agustín I – mas sua coroa durou apenas alguns meses, 
destituído por outro caudilho, Santa Anna, e pela Constituinte que, em 1824, instaura a república e 
fuzila Itúrbide. 

O México passaria por turbulento período, com vários golpes e assassinatos políticos, derrotas 
militares para os EUA, com enormes perdas territoriais e crescentes pressões de outras potências 
estrangeiras.4  Em 1853, a vitória de Santa Anna instaura regime conservador que pretende a “volta 
ao passado” com o retorno do autoritarismo, restauração do poder da Igreja, dos militares e da 
centralização do Estado, o que conduz à guerra civil de 1854-1857, da qual emergiria a grande 
figura de Juárez. Este faria as reformas liberais, separando as relações Igreja-Estado, retirando-lhe o 
poder civil e as suas propriedades. As reformas também retiraram a propriedade imóvel das 
comunidades indígenas, permitindo-lhes a apropriação privada ou a venda a terceiros. 

Presidente provisório entre 1858-1861, Juárez sofreu – e venceu – a contra-revolução 
conservadora de 1858-1860, sendo eleito em 1861.5  Contudo, a suspensão dos pagamentos da 
dívida externa lhe causou as pressões da Inglaterra, Espanha e França, agudizadas por esta, que 
invade o México em 1861-1862. A França impõe a monarquia, com a designação de Maximiliano 
da Áustria, que impera até 1867, quando a vitória liberal restaura a república e fuzila Maximiliano. 
Juárez foi de novo eleito para o mandato de 1868-1871; foi reeleito em 1871, mas veio a falecer em 
1872. 

Os liberais obtiveram mais um mandato, interrompido em 1876 pelo golpe de Porfírio Díaz, 
elegendo-se e reelegendo-se seis vezes graças a uma emenda constitucional, que marcou época pela 
instituição do que se denominou Porfiriato, que vigorou entre 1876-1910 (ele só não governou 
durante 1880-1884). Embora tenha sido um governo progressista do ponto de vista da economia – 
quando o México atravessaria grande expansão –, Porfírio Díaz governou de forma tirana. 
Estimulou grande influxo de capital estrangeiro, expandiu o gasto e o investimento público, notada-
mente em ferrovias, desonerou as exportações e tributou as importações, reformou os códigos 
agilizando as atividades mercantis, ao mesmo tempo em que estimulava enorme reconcentração da 
propriedade da terra, prejudicando fortemente as comunidades indígenas.6  

Tanto por causa dos efeitos econômicos das demoradas e nefastas crises internas e externas 
quanto pela liberalização do comércio exterior, que prejudicou a incipiente indústria, e pela queda 
dos preços internacionais na primeira metade do século XIX, o México passou por fase de quase 
estagnação. Sua inserção comercial foi débil: entre 1800 e 1880, enquanto vários países da América 
Latina decuplicavam suas exportações, ele só as aumentou em 20%. A recuperação, mais tarde, 
decorreu do amadurecimento do capitalismo inglês, da expansão dos EUA pós 1850 (inclua-se nisto 
a marcha para o oeste) e dos negócios decorrentes das grandes inversões estrangeiras na mineração 
– principalmente cobre –, que não só reativaram a economia interna como expandiram fortemente 
as exportações entre 1880 e 1914, quando estas se multiplicaram por nove.7  Acresça-se, entre 1884 
e 1910, a integração ferroviária do norte mexicano com os EUA, proporcionada pelo capital deste 
país que ampliou a integração de seus mercados e permitiu a integração de parte da região central 

                                                 
4 Cf. Carmagnani (1984, p.89) (reportando-se a outro historiador), entre 1821 e 1850 houve cinqüenta governos, onze 

deles presididos pelo General Santa Anna. Na guerra com os EUA de 1846-1848, o exército desse país chega a ocupar a 
capital em 1847. 

5 As revoltas se travavam entre os conservadores (centralistas) e liberais (federalistas). Sobre a questão do 
federalismo mexicano, ver Carmagnani (1996) e Hernández, C. (1996). 

6 No período, o latifúndio acrescentava 30 milhões de hectares e em 1901 cerca de 1% da população detinha 
85% da área cultivável. Cf. Carmagnani (1984). Uma análise pormenorizada do período está em 
Carmagnani (1994). 

7 Carmagnani (1994, p.311), estima uma taxa média anual de crescimento do PIB, de 8,6% para o período 
1895-1896/1910-1911. 



mexicana com a região mineradora, agilizando os negócios entre ambas.8  
O período 1911-1940 compreende a chamada Revolução Mexicana que é iniciada pela revolta 

de Madero, em 1910, à qual se incorporam, entre outros, Villa (líder pecuarista do norte) e Zapata 
(o grande líder camponês do sul), ambos assassinados em 1923 e 1919, respectivamente.9  A 
revolução não nasceria de forma “pronta e acabada”, e conforme iam mudando seus líderes e as 
circunstâncias, ela foi adquirindo contornos mais radicais. Contudo, ela trouxe reivindicações 
“gerais” por mais democracia e justiça, transparência eleitoral, impedimento à reeleição, postura 
anticlerical, reforma agrária, proteção às riquezas nacionais etc. 

Madero tomou posse em 1911, mas logo desagradou tanto seus principais seguidores quanto 
seus inimigos, sendo destituído por Huerta com o golpe em 1913, e assassinado neste mesmo ano. 
Huerta também não conseguiu governar e foi golpeado em 1914 por Carranza (partidário de 
Madero), que governaria provisoriamente até ser eleito em 1917. Carranza promove nova 
Constituição que incorporou vários dos princípios da revolução, exigindo a expropriação das terras 
da Igreja, reforma agrária e nacionalização das riquezas minerais. A falta, no entanto, de 
cumprimento de vários dos propósitos fez que fosse destituído por seus partidários e assassinado em 
1920. Assumiu o General Obregón (1921-1924) e no mandato seguinte Calles (1924-1928) que 
fizeram efetivamente avançar o processo revolucionário, porém de forma lenta e conservadora. 
Obregón foi reeleito em 1928, mas não tomou posse por ter sido assassinado por fanático religioso. 
Entre 1929 e 1932 o país teve dois presidentes interinos – ambos “designados” por Calles –, dada a 
impossibilidade de uma negociação política satisfatória dentro do Partido Nacional da Revolução 
(precursor do atual PRI), fundado em 1928 por Calles, e da própria crise econômica que se instaura 
no período. 

A revolução ultrapassava sua fase turbulenta e consolidava o Estado nacional. Contudo, a vida 
política mexicana estaria marcada, por muito tempo ainda, pela violência, pelo centralismo de fato e 
pelo oficialismo partidário. Por outro lado, a forte expansão norte-americana possibilitava elevada 
integração com seu mercado: já na década de 1920, 75% das exportações mexicanas tinham como 
destino os EUA e 70% de suas importações dali se originavam. 

A década de 1920 já mostrava uma economia que dava seus primeiros passos – ainda pequenos 
– rumo à industrialização. O PIB teve fraco crescimento médio anual (2,2%), mostrando os sinais já 
debilitadores da mineração e da agropecuária que se agravariam ao final da década. Em 1929, esses 
dois setores respondiam respectivamente, por 8,1% e 22,4% do PIB.10  A indústria de transformação 
crescia à taxa média anual de 4,8%, subindo sua participação no PIB de 10% para 12% entre 1920 e 
1929 e apresentando uma estrutura ainda tipicamente produtora de bens leves de consumo (79,4%) 
e de incipientes bens intermediários (17,9%) e de capital e consumo durável (2,7%). Em 1929, o 
parque industrial mexicano equivalia a 35% do argentino e a 75% do brasileiro. 

O período 1929-1979 

Dadas suas especificidades, este longo período será desdobrado em três momentos: 1) o que vai 
da “crise de 1929” ao Carde-nismo; 2) o que abarca o período 1939-1970, ou seja, do período 
intenso de substituições de importações; e 3) o período de 1970-1979, em que os rumos da política 
econômica sofrem decidida alteração. 

                                                 
8 Sobre as inversões estrangeiras entre 1850-1930, ver Marichal (1996); e sobre essa integração ferroviária, 

Cerutti (1996) e Riguzzi (1996). 
9 Sobre a turbulência das duas primeiras décadas revolucionárias e a participação de alguns de seus principais 

líderes, ver Reed (1968) e Lansford (1968). 
10 Cifras obtidas em CEPAL (1978) e Villarreal (1997). 



A grande depressão e o Cardenismo11  

A grande depressão, para o México, já se iniciava em 1927, dada a desaceleração da economia 
norte-americana. No período, o ponto máximo do PIB foi em 1926 e o mínimo em 1931: entre 
ambos, a queda acumulada do PIB foi de 36%, talvez a mais profunda da região, e isso se deve a 
que 75% das exportações mexicanas eram de minerais, dramaticamente afetadas pela crise e, em 
particular, pelo redobrado protecionismo dos EUA durante a depressão. O ponto mais baixo do seu 
comércio exterior foi 1932: entre este ano e 1926, as exportações em dólares correntes caíram 71% 
(e as importações 68%). 

A face conservadora do governo prevaleceu até o início de 1932, com o aprofundamento de 
uma política ortodoxa, deflacionista, que vinha sendo praticada desde 1926 para tentar manter o 
equilíbrio orçamentário e o padrão-ouro, para o que não titubeou em promover dispensas de 
funcionários públicos e fortes cortes de seus salários.12  Para “esconder” parte do desemprego, 
chegou a proibir, até meados de 1931, o fechamento de fábricas, reduzindo-lhes a jornada de 
trabalho. 

Os dados sobre os meios de pagamento (circulante mais depósitos à vista líquidos de encaixes) 
e as finanças públicas são claros: a oferta monetária nominal em 1932 equivalia a apenas 41% da 
oferta de 1929, e entre 1933 e 1936 estava 30% abaixo do nível de 1929; o orçamento federal, 
relativamente equilibrado em 1925-1928, apresentou superávit de 1% do PIB em 1929, 0,8% em 
1931 e 1934, equilíbrio em 1932, 1933 e 1935 e déficit apenas em 1933 (0,6%). A maior parte dos 
superávits foi compulsoriamente utilizada para reconstituir as exauridas reservas-ouro e lastrear a 
emissão de bilhetes de dinheiro, em substituição às moedas metálicas de ouro e prata. 

Em 1930 e 1931 dado que a receita fiscal caía, ameaçando o equilíbrio orçamentário, o 
governo, com fins eminentemente fiscais, elevou tarifas de importação e criou um imposto 
adicional de 1% sobre a produção agrícola, industrial e a movimentação comercial. O retorno, entre 
1929 e 1933, de 300 mil mexicanos que haviam emigrado para os EUA, agravou ainda mais o 
desemprego. 

A situação política e econômica tornou-se, assim, insustentável, causando a mudança 
ministerial e alterações bruscas na política econômica em meados de 1931: o padrão-ouro foi 
abandonado em julho de 1931; a taxa de câmbio nominal foi desvalorizada em 50% entre 1931e 
1933 (36% em termos reais); a oferta monetária foi gradativamente expandida; graças à deflação 
dos preços, que ocorre entre 1926 e 1936, o gasto público federal caiu apenas 11% em termos reais 
na média 1931-1932, recuperando o nível de 1928 em 1933-1934 e ultrapassando-o em 1935. 

Foi nesse depressivo clima que se deu a eleição de Lázaro Cárdenas, para o período 1934-1940, 
homem da confiança de Calles, mas que rapidamente abandonou sua ortodoxia e seu conservadoris-
mo e reconstituiu as bases operárias e camponesas de seu apoio. Seu Plan Sexenal era radical (tido 
por socialista), propondo, entre outras, as seguintes metas: acelerar a reforma agrária, nacionalizar 
as jazidas e indústrias petrolíferas apropriadas pelo capital estrangeiro, melhorar as condições da 
classe trabalhadora, com um novo código de trabalho, e realizar ambicioso plano de obras públicas. 

Efetivamente, Cárdenas conseguiu realizar suas principais propostas: redistribuiu a 
impressionante quantidade de 20 milhões de hectares de terras aos camponeses; ampliou os direitos 
dos trabalhadores, em especial dos camponeses; expandiu o gasto público (seu governo teve déficits 
em 4 dos 6 anos de mandato), e alterou sua estrutura, reduzindo fortemente os gastos militares e 
administrativos e aumentando a participação dos gastos econômicos e sociais de 36% para 60% do 

                                                 
11 Sobre a grande depressão no México, consultei Cárdenas (1994), que contém informações e análise mais 

pormenorizada, Diaz (1980), Furtado (1978), Maddison (1988) e Seers (1962). Para o período do 
Cardenismo, usei ainda Dongui (1986) e principalmente Cárdenas (1994) e Villarreal (1997). 

12 Na verdade, a despeito de prevalecer o padrão-ouro, o sistema monetário mexicano era bimetalista, 
operando com a prata e o ouro. 



orçamento; e ainda ampliou os investimentos em infra-estrutura, irrigação e energia (principalmente 
em apoio à reforma agrária). 

A recuperação do nível do PIB de 1926 só se deu em 1936 graças, fundamentalmente, à 
expansão da produção industrial manufatureira substitutiva de importações, cujo acréscimo do 
período equivaleu a 67% do aumento do PIB total. Embora de menor efeito, também tiveram 
influência a melhoria do gasto público, a retomada dos preços das exportações (dada a política de 
sustentação de preços dos EUA) e o lento aumento das quantidades exportadas, notadamente de 
ouro, prata e petróleo.  

Entre 1937 e 1938, após longa disputa entre os trabalhadores do petróleo e as empresas 
estrangeiras que se recusavam a cumprir algumas obrigações trabalhistas já decididas na justiça, 
Cárdenas nacionalizou as jazidas e as indústrias de propriedade estrangeira (criando a PEMEX – 
Petroleos Mexicanos), inclusive suas terras e ferrovias (criando, para geri-las, a estatal 
Ferrocarriles Mexicanos). 

Apesar de que a ênfase do governo Cárdenas estava situada na reforma agrária e na agricultura, 
ele não descuidou da indústria e do sistema financeiro. Promoveu o fim do metalismo da prata, 
desmonetizando-a e estimulando a expansão da oferta monetária, e alterou a lei que regulamentava 
o papel do Banco do México (Banco Central e do Governo), com o que pôde emitir dinheiro e 
títulos da dívida pública e aumentar o investimento público. 

Em sua gestão foi estruturado um sistema estatal de promoção e financiamento do 
desenvolvimento, criando em 1934 sua principal instituição, a Nacional Financiera, promotora de 
projetos, criadora de empresas privadas e estatais e acionista de inúmeros empreendimentos.13  
Foram também criados bancos para a agricultura, habitação, comércio exterior e pequena e média 
indústria, a Comissão Federal de Eletricidade e outras instituições. Ao final de 1940 o Estado já 
possuía 36 empresas estatais. 

Os resultados para o período 1933-1939 foram excepcionais: a taxa média de crescimento do 
PIB foi de 5,4% e a da indústria de transformação de 8,7%, aumentando sua participação no PIB 
para 16%. A agricultura cresceu apenas a 2,9%, mas é preciso assinalar o problema de seus preços 
internacionais deprimidos, as perdas de seus preços relativos domésticos para o setor industrial e 
seu atraso técnico, que não dava conta da crescente demanda gerada pela urbanização. As fortes 
desvalorizações cambiais efetuadas mais que compensaram a ausência de uma política tarifária 
protecionista: o câmbio real manteve-se cerca de 20% acima do nível de 1933 que, por sua vez, 
estava 33% acima do nível de 1928. 

O coeficiente importações/oferta industrial no setor de bens de consumo não-duráveis baixou 
de 21% em 1929 para 9% em 1939 e embora nos demais segmentos também tenha diminuído, seus 
níveis de produção eram ainda incipientes. Vale dizer que neste período se consolidaria a indústria 
de bens de consumo não-duráveis, embora a de bens de produção tivesse crescido a taxas mais altas 
e avançado alguns passos à frente. Isso alterou a estrutura produtiva: entre 1929 e 1939, a 
participação dos bens de produção e de consumo duráveis aumentou de 20,6% para 24,1% do total 
da indústria de transformação. 

A industrialização entre 1939 e 1970 

Depois de Cárdenas, a política mexicana deslocou-se das posições revolucionárias mais 
radicais, retornando a posições mais conservadoras. Se bem conseguia manter uma grande 
continuidade na execução da política econômica, e uma certa eficiência, obrigava a sociedade a 
pagar o preço do autoritarismo, com o aumento do poder discricionário do Estado, o oficialismo 
partidário e a crescente corrupção.14  Uma diferença, pelo menos no que se refere ao uso mais 

                                                 
13 Sobre o tema, ver CEPAL (1965). Sobre a criação de empresas e outras instituições estatais, ver Rogozinski (1993). 
14 Cf. Dongui (1986). 



acentuado da soberania nacional, se nota no período 1964-1976, nos governos Díaz Ordaz e 
Echeverria, em que o México reafirma posições mais fortes na política externa (por exemplo, o não-
rompimento de relações com Cuba em 1964) e na política econômica, com a política de 
mexicanização da economia a partir da segunda metade da década de 1960. Ao mesmo tempo, 
contudo, aumentava a repressão interna. 

Com relação à inflação, o México apresentou uma peculiaridade que não escapou a Furtado: 
excetuados os períodos de 1942-1946 (Segunda Guerra) e 1951-1955 (Guerra da Coréia e as fortes 
desvalorizações cambiais de 1954-1955), a inflação teve um comportamento médio anual em torno 
de 4,5% a 5,5% (mantendo o mesmo câmbio nominal de 12,5 pesos/dólar entre 1954 e 1974), bem 
abaixo da verificada nos demais países da região que também avançaram suas industrializações. 

Furtado atribuiu esse sucesso a vários fatores: expansão da produção petrolífera que auto-
abastecia o mercado a preços baixos; elevação da produtividade agrícola; forte controle sindical 
dentro do PRI; predomínio forte sobre o Poder Legislativo; política econômica que conseguia obter 
um menor desequilíbrio setorial (agricultura/indústria).15  

Poderíamos adicionar mais três fatores que possibilitaram menores pressões sobre os preços: a) 
salvo nos períodos das duas citadas guerras, os déficits em transações correntes, durante a média do 
resto do período, situaram-se em torno de 15% do total das exportações de bens e serviços, 
fortemente acrescidas pelas rendas de turismo, transações fronteiriças e remessas de imigrantes; b) o 
retardamento da substituição de grande parte de insumos e bens de capital importados, por produção 
nacional, até meados da década de 1960, o que sem dúvida evitou pressões de custos de produção e 
inversão na estrutura industrial, graças à menor tributação incidente sobre esses bens; c) os efeitos 
da maxidesvalorização de 1954 foram atenuados, pelo imposto adicional de 25% sobre as 
exportações e de subsídios às importações de bens de produção.16  

As tarifas passaram a ser ad valorem em 1947 e as pressões sobre o balanço de pagamentos 
levaram a um aumento do grau de protecionismo, não só via aumento tarifário (como em 1954), 
mas principalmente por medidas de maior controle (licenciamento) de importações. A 
desvalorização cambial de 1954 manteve alto o câmbio até o início da década de 1960, passando a 
valorizar-se a partir daí, desestimulando as exportações e aumentando os saldos negativos em conta 
corrente. 

A política industrial foi ampliada, com novas medidas e maiores incentivos fiscais. Na década 
de 1960 já era forte a presença do capital estrangeiro, que controlava 1/3 do capital acumulado na 
indústria de transformação, e esse fato certamente estimulou a política de mexicanização que 
intensificou o processo substituidor sobre materiais intermediários e bens de capital, elevando as 
exigências da razão insumos nacionais/valor da produção e alterando radicalmente a política de 
investimentos de capital estrangeiro. Esta impôs limites máximos de participação, de 40% no caso 
da petroquímica (de segunda geração) e de 49% nos demais insumos básicos, reservando para a 
produção estatal a produção e a transformação dos materiais básicos obtidos na refinação de 
petróleo.17  

Disso resultaram dois efeitos principais. A diminuição do financiamento externo via inversão 
direta, aumentando o endividamento externo público que passa, em bilhões de dólares, de 0,8 em 
1960 (equivalendo a 6% do PIB e a 62% das exportações) para 3,3 em 1970 (9% do PIB e 120% das 
exportações). O outro foi o maior avanço da produção estatal e da instituição de novas empresas e 
entidades públicas, que, entre 1941 e 1969, somam 236 novas instituições nos mais variados setores 
produtivos (notadamente para a produção de insumos básicos), de infra-estrutura, de pesquisas 

                                                 
15 Essas considerações de Furtado estão em seu livro já citado (1978, p.144). 
16 Sobre os dados de balanço de pagamentos, ver CEPAL (1986). Para a política econômica ver os citados 

textos de Cárdenas (1996) e Villarreal (1997). 
17 Cf. Máttar (1994). A nova lei de 1965 garantiu os direitos das empresas instaladas até 1960, mas muitas 

aceitaram a nacionalização parcial e integraram-se com o capital nacional. 



tecnológicas e sociais.18  

Vejamos um resumido balanço dos setores produtivos. 
Este foi um longo período de expansão e transformação, com a taxa de inversão passando dos 

13% no início da década de 1950 para 18,5% ao final da de 1960, e entre 1939 e 1970 o PIB cresceu 
à taxa média anual de 6,4%. No entanto, além do crescimento ter sido um pouco maior na última 
dessas três décadas, também a política econômica e as transformações estruturais apresentaram 
diferenças importantes. 

O setor agropecuário, na última década, cresceu menos (3,7% anuais), pela queda real dos 
preços oficiais de garantia e pela valorização cambial inibidora de exportações, que duplica as 
importações, com o que o superávit comercial do setor diminuiu ligeiramente. Contudo, seu 
desempenho em 1939-1970 foi satisfatório (taxa média anual de 4,5%), embora sua participação no 
PIB caísse de 20,2% para 11,8%. A disponibilidade de alimentos por habitante cresceu, com o 
México mantendo o segundo melhor nível da América Latina, 2.716 calorias/dia e 70 g de 
proteínas/dia. 

O setor de mineração só teve melhor desempenho nos últimos 20 anos, e seu crescimento 
médio anual em 1939-1970 foi de 5%, caindo sua participação no PIB de 6% para 4%. A 
urbanização e o aumento dos investimentos públicos em infra-estrutura proporcionaram excelente 
crescimento ao setor da construção, com taxa anual de 7,8%, subindo sua participação no PIB de 
3,4% para 5,4%. O setor de serviços com 6,1% anuais teve desempenho próximo ao do PIB, 
sobressaindo os segmentos de comércio e finanças. 

A indústria de transformação cresceu à média anual de 7,7% subindo sua participação de 16% 
para 23,4%. Nas duas últimas décadas os esforços de substituição e produção se deram nos setores 
mais complexos: o coeficiente importações/oferta, no caso dos bens intermediários, caiu de 37% 
em 1939 para 20% e 10%, respectivamente, em 1959 e 1969, e o de bens de capital e de consumo 
duráveis, nesses mesmos anos, caiu de 77% para 41% e 29%. A estrutura produtiva teve forte 
alteração: entre 1939 e 1970 a participação dos bens de consumo não-duráveis caiu de 75% para 
52%; subiu a de bens intermediários de 18,9% para 29,6%, notadamente da indústria química; 
também subiu a participação de bens de capital, de 3,5% para 11,9% e de consumo duráveis, 
passando de 1,7% para 6,4%.19  O saldo do comércio exterior setorial foi deficitário em 1979, 
representando cerca de 2/3 do volume total de importações. 

Quanto aos indicadores sociais, ainda que tenham apresentado melhorias importantes 
(emprego, salário, educação, saúde, abastecimento urbano de água etc.), ainda permaneciam abaixo 
da linha de pobreza cerca de 34% dos domicílios mexicanos. O conservadorismo negligenciou a 
reforma agrária e, na década de 1960, existiam 3 milhões de camponeses pedindo terra, ao passo 
que 9.600 pessoas detinham 80 milhões de hectares dos quais apenas 20,2 milhões eram cultivados. 
Em outubro de 1968 as crescentes tensões sociais culminaram no confronto entre o aparelho 
repressivo do estado e os estudantes, com a morte de trinta pessoas, segundo o governo, e de 300, 
segundo a imprensa estrangeira que cobriu esse fato – o massacre de 2 de outubro de 1968 de 
Tlatelolco. Este episódio constituiria um novo divisor político a partir do qual a situação política 
mexicana sofreria perceptíveis mudanças, até mesmo com perdas eleitorais sensíveis para o PRI.20  

O período 1970-1981 

O elevado controle e arbitramento dos interesses da sociedade pelo PRI começava a sofrer 
                                                 

18 Cf. Rogozinski (1993). 
19 Estes dados de estrutura são os calculados por Villarreal (1997), e deles desagreguei os bens de capital e de consumo 

duráveis. 
20 Sobreviventes desse massacre estão agora cobrando do governo a abertura dos arquivos sobre o fato, 

conforme promessa anterior de que “se aguardasse 30 anos para o sigilo das informações”. Cf. Correio 
Popular, Campinas, 2.10.1998, p.4. 



abalos. Até então, o PRI era o instrumento de negociação e representação dos interesses das diversas 
classes sociais, fonte para recrutamento dos quadros políticos profissionais, gestor das demandas 
sociais – via intermediação clientelística –, e aparelho para legitimação eleitoral do governo. Sua 
rede política nacional se confundia com as dos serviços públicos federal, estaduais e municipais e a 
crescente atuação do Estado na economia permitiu – além do notável avanço da industrialização – a 
reprodução econômica e social de suas elites, notadamente a industrial e a financeira.21  

A industrialização e a urbanização produziam o crescimento das cidades, de uma nova classe 
média e de uma grande massa de emprego informal. Por outro lado, a modernização dos serviços 
públicos e sua descentralização diminuía o papel da intermediação clientelística. Ambos fenômenos 
minavam parte do controle do PRI, tanto no atendimento das demandas sociais quanto 
principalmente no controle das eleições. Com efeito, se nas eleições federais de 1968 o PRI obteve 
86% dos votos, na de 1979 teve 70%, perdendo eleições em vários distritos urbanos. 

A indicação de Echeverria (1970-1976) inaugurava novo processo de escolha de candidatos, 
não mais oriundos da carreira política eletiva (governadores, deputados, senadores) e sim dos 
quadros da tecnocracia mais jovem. Esta vinha consolidando seu poder: na poderosa Secretaria da 
Fazenda e no Banco do México, onde passaram a pontificar os mais jovens, geralmente pós-gradua-
dos nos EUA e adeptos do conservadorismo econômico; na Secretaria do Patrimônio e na Nacional 
Financiera, predominavam os keynesianos-cepalinos, desenvolvimentistas.22  Em seu mandato, 
Echeverria deu continuidade à política nacionalista e promoveu vários acordos comerciais fora da 
área de influência dos EUA. Pode-se identificá-lo com o último período mexicano em que o eixo da 
política econômica esteve voltado ainda para a industrialização, embora o petróleo já entrava em 
cena. 

López Portillo (1976-1982), foi o ungido para sucedê-lo, vindo da Secretaria da Fazenda. Após 
a posse, reforma este órgão, retirando-lhe poder e transferindo-o para a Secretaria de Planejamento 
e Orçamento, dando com isso um verdadeiro golpe político tecnocrático. Seu governo será o de 
transição de uma postura mais nacionalista para outra francamente mais atrelada à política dos EUA, 
mais conservadora, fechando acordos com o FMI e colocando como eixo central da política 
econômica a opção pelo petróleo, ainda que para isso tivesse sido necessário um enorme endivida-
mento externo. A gestão Portillo representou, então, o fim de um processo de políticas de 
industrialização substitutivas de importações e o início – frustrado pela crise – de uma política 
liberalizante. 

Este período apresentou três movimentos característicos: a) de 1970-1974, em que ainda 
predominou a expansão industrial, com aumento do desequilíbrio externo, das contas públicas e da 
inflação; b) o de 1974-1977, em que se aplicou a ortodoxia no combate à inflação e ocorreu a 
desaceleração econômica; c) o de 1977-1981, com o auge da inversão, produção e exportação 
petroleira, agravamento do desequilíbrio externo, da dívida externa, do déficit público e da inflação, 
que resultaria na crise de 1982-1983. Examinemos esses movimentos. 

O câmbio fixo desde 1955 acumulava em 1975 uma valorização em torno de 33%, ampliando o 
desequilíbrio externo, afetado também pelo primeiro choque do petróleo. A forte desvalorização de 
1975 (60%) e a de 1976 (13,5%) reequilibraram o câmbio até 1977, após o que, mesmo com novas 
desvalorizações, mantiveram-no fortemente valorizado até fins de 1981. Essa situação obviamente 
beneficiou as importações (salvo entre 1974-1977), mantendo, entretanto, a mesma estrutura da 
pauta verificada entre 1970 e 1981, com a participação de bens de capital e de bens intermediários 
em torno de 85%. Por outro lado, desestimulou as exportações, ampliando consideravelmente o 
déficit em transações correntes. Ao final do período, já com a crise anunciada, foi feita a 
maxidesvalorização (115%). 

Entre 1975 e 1977, num ensaio de liberalização, o governo fez pequena reforma comercial. 

                                                 
21 Estas considerações foram extraídas de Aguilar (1988). 
22 Ver a respeito Aguilar (1988) e Schettino (1996). 



Com relação às exportações, restaurou a devolução parcial dos impostos indiretos que sobre elas 
incidiam e diminuiu as tarifas, que eram de 5% a 9%, para 1% a 5%. Com as importações, reduziu o 
número de posições, de 12.887 para 7.275; eliminou os impostos específicos; converteu em imposto 
ad valorem os custos equivalentes das posições cujas licenças para importar foram eliminadas; 
reduziu a amplitude das tarifas (de 0% a 75%), mantendo os automóveis com as mais elevadas 
(100%). Essa reforma teve sentido mais de racionalização do que de liberalização, uma vez que a 
eliminação parcial daqueles controles foi tarifada, não reduzindo os custos efetivos para o 
importador. 

Entre 1970 e 1975 as exportações cresceram 131%, mas as importações aumentaram 186%. O 
déficit em transações correntes saltou de 1,1 bilhão de dólares para 4,1 bilhões e a dívida externa de 
4 bilhões para 15 bilhões; entre 1975 e 1981, embora as exportações crescessem aceleradamente 
(passaram de 3 para 20) as importações também aumentaram (de 6,3 para 24), assim como os juros, 
as remessas de lucros e os demais serviços, passando o déficit em transações correntes para 14,1. 
Ao déficit em serviços se deve somar a fuga de 13 bilhões de dólares em capital ocorrida em 1981, 
bancados pelo endividamento externo do período. 

Em grande parte, o crescente desequilíbrio comercial até 1980 decorreu, fundamentalmente, do 
seguinte: a) do câmbio valorizado, que desestimulou as exportações não-petroleiras e barateou as 
importações; b) da menor dimensão absoluta e relativa da indústria de bens de capital e de falhas na 
estrutura produtiva de insumos básicos, que pressionaram fortemente essas importações durante os 
anos de acelerado crescimento. Após 1979, acrescente-se a isso o movimento especulativo do 
capital estrangeiro e a alta dos juros internacionais.23  

Foi assim que a dívida pública externa, em bilhões de dólares, saltou de 5,5 em 1973 para 29,8 
em 1979, e a privada, acompanhando-a, de 1 para 10,5. Com a alta da taxa de juros promovida 
pelos EUA, a dívida externa total saltou, entre 1979 e 1981, de 40 para 75 bilhões de dólares. Este 
processo, mais a instabilidade cambial crescente pós-1975 e a nova aceleração inflacionária de 
1979-1981 (média anual 27%) contaminaram o sistema financeiro, dolari-zando-o parcialmente e 
instabilizando-o. 

O crescimento acelerado até 1974, fortemente estimulado pelo gasto e investimento públicos, 
aumentou o desequilíbrio externo e das contas públicas, rompendo com a antiga trajetória de 
estabilidade e crescimento, do período anterior. A inflação interna (contaminada ainda pela 
internacional) passou rapidamente dos modestos 5% anuais, entre 1969 e 1972, para 16% em 1973, 
e 33% em 1974. Baixou depois, permanecendo em torno de 19% entre 1975 e 1979, graças à 
desaceleração da economia, do câmbio valorizado e de contenção de preços, notadamente dos 
públicos.24  Entre 1979 e 1981 os preços voltaram a subir (média anual de 27%), não resistindo às 
pressões dos desequilíbrios internos e externos já assinalados. 

Entre 1970 e 1974, o PIB cresceu à taxa média anual de 7,1%, baixando para 4% em 1974-
1977. Com a desaceleração da indústria a política econômica voltou-se para o petróleo, fortemente 
estimulado pela alta de 1973 e pelas descobertas de novas ocorrências do mineral: para isso cresceu 
o investimento da Pemex e o do governo em infra-estrutura, insumos básicos e bens de capital, 
ambos amplamente amparados numa deliberada política de endividamento externo, que também 
financiou o desequilíbrio comercial. 

Entre 1977 e 1981 a descoberta de outras jazidas e a maturação dos investimentos anteriores 
possibilitaram a duplicação da produção, proporcionando crescimentos derivados no restante da 
economia: a taxa média de crescimento do PIB atingiu 8,4% com a crescente participação do 

                                                 
23 Sobre a estrutura industrial, as reformas e as razões da crise do setor externo, ver Villarreal (1997). 
24 A receita e o gasto fiscal passam, entre 1970 e 1981, de, respectivamente, 18,9% e 22,4% para 26,7% e 

39,7% do PIB. No mesmo período, o investimento público sobe de 4,6% para 11,7% e o total de 18% para 
25,7%. Cf. Cárdenas (1996) e CEPAL (Anuario... vários anos). Sobre o período, ver também Urquidi 
(1997). 



petróleo nas exportações (75% em 1981), no PIB (7%) e na receita tributária (25%). Tomado todo o 
período 1970-1981, a taxa média de crescimento do PIB foi de 6,7%. 

A aceleração do investimento público, a necessidade de diversificação estrutural da economia e 
o aumento das demandas sociais expandiram ainda mais a ação do Estado, criando, entre 1970 e 
1975, outras 232 instituições (empresas, fundos específicos e outras entidades). Entre 1976 e 1982, 
a continuidade desse processo e a crise da dívida se encarregaram de aumentar em 651 instituições 
o acervo público, em parte ante o debilitamento financeiro de bancos e empresas coligadas e de 
outras empresas endividadas.25  Assim, o petróleo representou duplo papel nesse último período: 
postergou a desaceleração da economia, dando-lhe sobrevida; ao mesmo tempo, porém, exigiu 
pesado financiamento, endividando ainda mais o país e causando-lhe forte desequilíbrio 
macroeconômico, quando da queda de seus preços a partir de 1982. 

Vejamos em seguida os principais movimentos dos setores produtivos. O setor agropecuário 
cresceu à taxa média anual de 3,65% em 1970-1981 (com desempenho ligeiramente menor no 
período 1970-1977), pouco acima do crescimento demográfico (3,05%) e mantendo o mesmo ritmo 
da década anterior. Sua participação no PIB continuou caindo, sendo de 8% em 1981. O câmbio 
valorizado prejudicou sensivelmente suas exportações, mas o aumento dos subsídios ao setor 
ajudou sua recuperação.26  

Examinados os principais produtos, os de exportação efetivamente tiveram fraco desempenho: 
cereais, hortaliças e frutas cresceram pouco acima do aumento demográfico, mas os protéicos de 
origem animal cresceram duas vezes mais do que a população. A disponibilidade nutricional por 
habitante entre 1970 e 1981 aumentou 16% em calorias e 21% em proteínas, mas isso só foi 
possível graças ao substancial aumento das importações que passaram, em bilhões de dólares, de 
0,2 em 1970 para 3,5 em 1981 enquanto as exportações subiam (de 0,7 para apenas 1,7) passando a 
balança comercial do setor de superavitária (0,5) para deficitária (–1,8).27  

O setor de mineração vinha com modesto crescimento em 1970-1975, acelerando-o fortemente 
em 1977-1981 quando aumenta à taxa anual de 16,6%, graças, fundamentalmente, ao petróleo e ao 
gás natural e, secundariamente, ao aumento da produção e exportação de cobre, prata e carvão. Em 
1981 o México alcançava uma produção petrolífera de cerca de 120 milhões de m3, semelhante à da 
Venezuela. No período 1970-1981 a taxa média anual de crescimento do setor foi de 9,9%, 
aumentando sua participação no PIB de 4% para 6%. 

O setor de construção só apresentou baixo crescimento durante 1974-1977; no restante do 
período (1970-1974 e 1977-1981), ante o aumento do investimento em infra-estrutura e à expansão 
industrial e petrolífera, teve excelente desempenho, com taxa média anual de crescimento de 7,5%, 
em 1970-1981. O setor de serviços também apresentou desempenho similar, com taxa média anual 
de 6,9%. 

A indústria de transformação cresceu acima do PIB, apresentando taxa média anual de 7,1% 
tendo sido mais alta em 1977-1981 (8,6) e menor durante a desaceleração de 1974-1977; sua 
participação no PIB praticamente se manteve, em cerca de 23%. A estrutura produtiva entre 1970 e 
1981 sofreu importantes alterações: a produção de bens de consumo não-duráveis, apesar de 
aumentar bem acima do crescimento do PIB por habitante, perdeu participação relativa (caiu de 
52% para 42%); a produção de bens de consumo duráveis e de capital subiu de 18% para 22% e a 
de bens intermediários de 30% para 36%.28  

A expansão petrolífera teve um papel fundamental nessa expansão, exigindo e induzindo fortes 
investimentos e aumentos de produção em vários ramos de insumos e bens de capital. Por outro 
lado, ao final da década e início da seguinte maturariam vários projetos industriais concebidos ainda 

                                                 
25 Cf. Rogozinski (1993). Ao todo, o Estado detinha, em 1982, 1.155 instituições criadas ou absorvidas ao longo do 

período 1920-1982. 
26 Os subsídios atingiam cerca de 21% do valor produzido, segundo Robles (1996). 
27 Para os dados de produção e comércio da agropecuária, neste e nos períodos seguintes, usei FAO (1996). 
28 Os dados estruturais foram obtidos em Villarreal (1997), adaptados com informações do PADI-CEPAL. 



no período de Echeverria, que buscavam uma “auto-suficiência” e a mexicanização em alguns 
ramos. Os segmentos que lideraram a expansão foram os de química, bens de capital (notadamente 
maquinaria não-elétrica) e material de transporte, secundados por minerais não-metálicos e 
metalurgia básica.29  Ainda assim, contudo, o México mostrava fortes insuficiências em insumos 
básicos e bens de capital, se comparada sua estrutura com a do Brasil. 

A indústria maquiladora, que vinha sendo implantada desde 1966, dava ainda seus primeiros 
passos, e ela decorre tanto das concessões tarifárias que os EUA fizeram ao México e à América 
Central, estabelecendo determinadas condições de origem, como de legislação específica feita pelo 
México. De início se previa apenas a montagem de produtos e sua reexportação, mas 
posteriormente essa atividade foi ampliada com a inclusão de processos de transformação e de 
reparação. Suas vendas para o mercado interno se restringiam a produtos para substituir 
importações, mediante autorização especial. Seu incentivo básico é a isenção temporária de imposto 
de importação sobre insumos (6 meses) e bens de capital (o tempo de operação, em anos, da 
empresa); isenção do IVA para exportações (inclusive para as empresas mexicanas fornecedoras de 
insumos para as maquiladoras), do imposto sobre ativos e a isenção aduaneira, nos EUA, do valor 
dos componentes norte-americanos contidos nos produtos importados por esse país. 

Antes sua localização era restrita à fronteira Norte e, posteriormente, passaram a operar em 
áreas de alta concentração industrial ou urbana e áreas poluídas. O Imposto de Renda decorre de lu-
cros estimados em torno de 3% a 5% dos gastos operacionais. Embora sejam obrigadas a observar a 
legislação trabalhista, sabe-se que seu cumprimento é parcial. A legislação permite às maquiladoras 
manter até 100% da propriedade com capital estrangeiro, com exclusão da indústria têxtil, ante o 
problema de quotas de exportação aos EUA. 

Em 1981, seu valor agregado representava quase 1% do total da indústria de transformação, 
mas sua ocupação de mão-de-obra já atingia 4,7% do setor. Essa baixa participação decorre do fato 
de que do total de seus insumos, 98% eram importados; de seu valor bruto de produção, a 
participação do valor agregado no México era de apenas 30% e os insumos nacionais cerca de 1%. 
O ramo de material elétrico representava 60% destas indústrias, secundado pelo têxtil e por material 
de transporte.30  Examinado o balanço de comércio exterior do setor, comprova-se o desestímulo às 
exportações (com o coeficiente mantendo-se em torno de 3,6%) e as fortes pressões pelas 
importações, que faz que seu coeficiente suba de 10,2% para 16,7% ao final do período. Com isso, 
o déficit da balança comercial setorial que era de 1,4 bilhão de dólares salta para 17,1 bilhões, 
agravando a situação cambial do país. 

Os indicadores sociais deste último período revelam importantes melhorias. A taxa de 
desemprego, que no início do período se situava em torno de 7%, caiu para 4,2% em 1981. Embora 
o salário mínimo real em 1976 fosse 24% superior ao de 1970, a inflação e a política salarial fariam 
que, em 1981, seu ganho real sobre o de 1970 fosse de apenas 12%. A distribuição de renda nas 
áreas urbanas, apesar de concentrada, apresentava as melhores cifras da América Latina: em 1984 
os 20% mais pobres recebiam 7,9% da renda total e os 20% seguintes 12,3%. 

A porcentagem dos domicílios que se encontravam abaixo da linha de pobreza, que em 1970 
era de 34% (20% no urbano e 49% no rural) caiu para 32% em 1977. Os índices de mortalidade 
infantil caíram de 69 para 47 e os de esperança de vida, embora fossem ruins (em torno da média 
latino-americana), apresentaram sensíveis melhoras no período. O analfabetismo também foi 
reduzido de 26% para 16% e o governo mostrava evidentes resultados positivos em ampliação da 
taxa de matrículas, para todos os níveis, o que colocava o país acima da média regional.31  

                                                 
29 Para um exame das condições da estrutura industrial mexicana no início da década de 1980, ver os vários 

estudos setoriais contidos em Clavijo & Casar (1994). 
30 Sobre essa atividade no México, ver CEPAL (1996) e Mendiola (1997). 
31 Cifras obtidas em CEPAL (Anuario... vários anos). 



O período 1982-1988 

Até o momento atual, esse foi um dos períodos mais críticos para a história econômica do país: 
o PIB teve resultados negativos em 3 anos e em 1988 apenas recuperou o nível de 1981, mostrando 
uma redução média por habitante, no período, de 15,6%; a inflação, que fora de 28% em 1981, 
situou-se entre 60% e 159% nos demais anos. 

A tecnocracia indicou De la Madrid para presidente. Ele governou de novembro de 1982 a 
novembro de 1988, reforçando a guinada à direita que o PRI e o governo vinham assumindo desde 
López Portillo. A prolongada crise econômica deteriorou ainda mais a situação política do país, e a 
persistência no trato político do PRI promoveu forte cisão interna e a saída, em 1987, de sua 
corrente democrática, liderada por C. Cárdenas (filho do ex-presidente Cárdenas). O PRI afastava-
se cada vez mais de suas origens camponesas e operárias, dedicando-se às elites, representantes das 
grandes empresas e do sistema financeiro.32  Assim, a política econômica, após alguns ensaios 
heterodoxos, tomaria os rumos da ortodoxia e do neoliberalismo. Ainda assim, as dificuldades 
políticas forçaram a execução de uma reforma política em 1986, que daria uma pequena abertura 
para a vida política dos demais partidos. 

A crise e as políticas de estabilização33  

A alta internacional dos juros seria o elemento desequilibrador das contas externas do país. 
Contudo, o México atravessava, no mesmo período 1978-1981, acelerado crescimento e um câmbio 
muito valorizado (em relação a 1977, era 32% em termos de preços ao atacado e 38% a preços ao 
consumidor), o que agravou aquele desequilíbrio. O crescente endividamento público externo e 
interno traduziu-se no déficit público financeiro equivalente a 14% do PIB, desnudando a gravidade 
da crise. 

O esgotamento das reservas derrubou a âncora cambial, promovendo em fevereiro de 1982 uma 
primeira desvalorização de 74%, que seria seguida por outras: entre o início de 1982 e o final de 
1984, o câmbio nominal decuplicou ao passo que a inflação do período foi de 350%. A partir de 
setembro de 1982 eram impostos os controles de câmbio, o licenciamento prévio de importações e o 
câmbio dual (o controlado, para o comércio e a dívida e o livre, para as demais operações). Foram 
ainda suspensos temporaria-mente os pagamentos em dólares dos depósitos bancários nacionais 
nessa moeda. Contudo, os 3 mil quilômetros de fronteira com os EUA dificultavam sobremodo o 
controle pleno do câmbio. 

A política cambial continuaria a desvalorizar o câmbio controlado até 1987, via deslizamento 
diário. Isso, se bem ajudava a conter o desequilíbrio externo, ao mesmo tempo agudizava ainda 
mais o peso financeiro sobre o gasto público, só em parte evitado pelo aumento da receita fiscal 
petroleira (em moeda nacional). As desvalorizações atingiram em cheio o sistema financeiro e as 
empresas endividadas em dólar, por meio de empréstimos de curto prazo, pondo a nu a falta de 
fiscalização e controle públicos sobre as operações do setor. A profundidade da crise do sistema 
financeiro levou o governo a estatizá-lo: assim, 56 instituições (principalmente bancos e suas 
empresas coligadas) passaram ao acervo público em setembro de 1982, aumentando para 1.155, o 
número de suas empresas e entidades descentralizadas presentes em 63 diferentes atividades 
econômicas.34  
                                                 

32 Sobre a crise político-partidária, ver Aguilar (1988), que mostra a queda relativa dos votos obtidos pelo PRI nas eleições 
federais (passa de 70% para 50% entre 1979 e 1988) e principalmente no Distrito Federal (passa de 43% dos votos em 
1984 para 27% em 1988), perdendo inclusive a maioria de 2/3 na Câmara Federal. Ver também Schettino (1996). Sobre 
a ascensão parasitária da finança privada sobre o Estado, via dívida pública e privatização, ver Álvarez (1997a).  

33 Para a análise deste tema, neste período, usei basicamente: Cárdenas (1996), CEPAL (Estudio... vários 
anos), Tem Kate (1992), Urquidi (1997) e Villarreal (1997). 

34 Cf. Rogozinski (1993, p.44 e 46), as empresas com participação minoritária do Estado não são consideradas 
estatais, mas na cifra de 1.155 instituições constam 78 delas. 



Os ex-banqueiros, apesar de perderem todos os processos judiciais com que pretendiam reaver 
seus ativos, terminaram por fazer excelente negócio, via acordo com o governo, obtendo: “reserva 
de 34% das ações dos bancos nacionalizados; prioridade para a compra de ações de suas antigas 
empresas coligadas; permissão para operar, associado com o capital estrangeiro, nas Corretoras e 
Sociedades de Investimentos”.35  À medida que a crise avançou e as restrições externas 
aumentaram, eles (e seus sócios internacionais) passaram a financiar a dívida pública por meio de 
suas Corretoras. 

A partir de 1986, 90% do montante de operações dos intermediários não-bancários se 
canalizava para esse fim. Assim, Álvares conclui que esse processo constituiu “a mais singular 
fábrica de milionários do país”. A esse jogo somaram-se também seus sócios, com retornos de 
capitais fugidos, e vultosas operações de swaps com títulos da dívida externa mexicana, recebendo 
20% de prêmio sobre o valor destes títulos, com o que realizavam suas “inversões” no México. 
Resulta de todo esse processo a elevação desenfreada dos valores dos títulos na Bolsa de Valores, 
que culminaria com o crash de 1987.36  

O desequilíbrio externo, que aumentou desde 1975, e que a partir da alta dos juros torna 
inadimplente a maior parte dos tomadores privados (bancos e empresas, das quais doze grupos 
privados detinham cerca de 50% da dívida privada), já vinha obrigando o Estado a se endividar 
ainda mais, externamente, aumentando seus compromissos. Traduzida em bilhões de dólares, essa 
dívida que era de 34 em 1980 passa para 53 em 1981; em 1982 passaria a 68 bilhões e a 93 bilhões 
em 1988. Nesse transcurso assumiria ainda parte substancial da dívida privada, que passa de cerca 
de 32 bilhões em 1982 para 7 bilhões em 1988. O Estado assumiu, assim, o elevadíssimo ônus da 
desvalorização cambial em cima de “sua” nova dívida, a estatizada. Esta, por sua vez, ampliou o 
volume da dívida pública interna, aumentando sobremodo o débito público. 

O corte do gasto público se tornou insuficiente para conter o rombo causado pelo novo 
desequilíbrio financeiro, saltando o déficit para 17% do PIB, com o que o ajuste endureceu ainda 
mais, baixando-o para 9% em 1984-1985. Para isso, além dos cortes já comentados, foram 
aumentados os preços públicos (35% reais), contidos os salários (que caem cerca de 30% reais entre 
1981 e 1985) e desestatizadas (ou liquidadas) 214 entidades públicas. O novo ajuste obteve 
reduzido sucesso, mantendo a inflação em torno de 60% em 1984-1985. Contudo, 1986 traria novas 
nuvens negras: o preço do petróleo, que já tinha caído (em US$) de 30 em 1981 para 26 em 1985, 
despenca para 13 em 1986, mantendo-se em 16 em 1987, 13 em 1988 e 15 em 1989, repondo o 
desequilíbrio externo e o fiscal, com o déficit público retornando a 16% em 1986-1987. A inflação 
subiu rapidamente para 100% em 1986 e 180% em 1987, com a taxa anualizada em dezembro de 
460%. Isso veio acelerar a radical alteração nos rumos da política econômica mexicana. 

De la Madrid propõe então, em dezembro de 1987, o Pacto de Solidariedade Econômica (PSE), 
na forma de um grande acordo entre governo, empresários e trabalhadores e que consistia 
basicamente nos seguintes pontos: a) compromissos e controles temporários de preços e salários; b) 
prazo de 75 dias para um realinhamento de preços (e de certos reajustes para salários), o que 
acelerou a alta dos preços; c) política de corte de crédito e da moeda; d) aceleração da política de 
abertura comercial e de privatização; e) fixação de uma âncora cambial, via valorização do câmbio 
(em cerca de 20%, em relação à média de 1987); f) enxugamento do Estado, via dispensa de 
funcionários e desestatização ou extinção de várias entidades públicas; g) programa de assistência 
social focalizada etc. 

O programa colocaria em prática, a partir de março de 1988, indexação descendente de preços, 
salários e câmbio, mas, naquela data, dados os resultados obtidos, resolveu-se pelo congelamento 
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informal daquelas variáveis, com um reajustamento pequeno nos salários (3%).37  Deve-se insistir, 
contudo, que a valorização do câmbio e a redução real dos salários (4,7% em 1987 e 11,1% em 
1988) foram fundamentais para o sucesso do PSE... 

Além do aprofundamento da recessão em 1988, a política de combate à inflação conseguiu 
reduzir a alta dos preços da média de 58% em 1988 para 20% em 1989. Porém, trouxe também 
sensível reversão das contas externas, com grande aumento do déficit em transações correntes e 
redução de cerca de 50% das reservas, boa parte das quais havia sido acumulada durante o boom da 
Bolsa de Valores de 1987, e desapareceria rapidamente a partir do seu estrepitoso tombo, 
acompanhando o movimento similar apresentado pela de Nova York. 

As reformas do período 

A gravidade da crise adiou o início das reformas liberalizantes, salvo para o programa de 
desestatização. O processo das reformas se inicia no período 1983-1988 e seria aprofundado em 
1989-1995. 

A abertura comercial é iniciada em 1984, e em 1986 o México ingressava no GATT, obtendo 
prazo de 8 anos para a liberação plena exigida, com exclusão de nove posições consideradas 
estratégicas.38  Com a crise, as licenças para importar entre 1981 e 1982 passaram a atingir 100% 
das importações, protegendo 92% da produção nacional, com tarifa média de 27% (16,4% 
ponderada), 16 níveis tarifários e amplitude tarifária de 0% a 100%. Em 1984 as licenças atingiram 
83% das importações e em dezembro de 1985, cerca de 36% (e de 10% das posições), equivalendo 
ainda a uma proteção de 47% da produção total de bens. Entre essa data e dezembro de 1988 
avançou o processo, permanecendo ainda 22% sob licença (protegendo 21% da produção), 
notadamente de segmentos de agricultura, petróleo e material de transporte. 

As tarifas médias começam a ser rebaixadas em 1984, e reajustadas em 1985, para compensar a 
diminuição dos custos com a eliminação gradual das licenças: a média foi para 25,5% e a ponderada 
para 13,3% (protegendo ainda 28,5% da produção de bens) e os níveis tarifários caíram para 10. Em 
dezembro de 1987 aquelas tarifas passaram a 19% e 10,6%, os níveis tarifários para 7 e a amplitude 
para 0% a 40%; em dezembro de 1988 essas cifras passaram a 10,4% e 6,1%, nível 5 e amplitude 
0% a 20%, reduzindo-se a proteção tarifária a apenas 10% da produção de bens, notadamente em 
bebidas, fumo, têxteis, calçados, confecções, duráveis e bens de capital. Isso foi acompanhado, em 
muitos casos, da imposição de cotas quantitativas de importação que, se superadas, repunham 
elevadas tarifas sobre o excesso importado. 

Em junho de 1985 foi ampliado o número de produtos atingidos pelos chamados preços oficiais 
de referência de importações, para cálculo do valor tarifário mínimo, atingindo 9,1% das 
importações e protegendo 25% da produção de bens, reduzindo-se fortemente em dezembro de 
1987, quando atingiu 0,5% das importações e 0,6% da produção, sendo totalmente eliminados em 
1988. 

No que se refere a licenças de exportações, já em 1983 alcançavam apenas 381 posições 
(equivalendo a 10% das exportações), caindo para 249 posições em 1985, 204 em 1987, mas, 
embora subissem para 415 em 1988, equivaliam a apenas 13% das exportações. Por outro lado, a 
partir de 1984, foram instituídos vários programas de promoção de exportações de manufaturas, 
consistindo em apoio institucional, de informação e assessoria, financiamento à produção para 
exportação, simplificação administrativa, redução de impostos (inclusive para exportadores 
indiretos, na cadeia produtiva exportadora) e garantia de uso integral das divisas para os 
exportadores poderem importar insumos e máquinas. 
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Neste período ainda não ocorreria a desregulamentação ao capital estrangeiro, mas tão-
somente algumas medidas que estimularam processos de conversão de dívida e operações de swap 
que resultaram, notadamente a partir de 1985, em aumento de entradas de investimentos, 
movimento esse que tem como respaldo externo a expansão da economia dos EUA, bem como os 
dois primeiros movimentos de renegociação da dívida externa realizados antes de 1989. 

Embora o investimento direto somasse apenas 4% do investimento total, ainda assim seu total 
foi reforçado por cerca de US$ 3 bilhões (acumulados de 1982 a 1988) resultantes de conversão de 
dívida, tendo como alocação prioritária os negócios da Bolsa de Valores e as privatizações. Mas 
mesmo assim seu fluxo líquido – descontadas as saídas e as remessas – foi negativo. Por outro lado, 
o início da desregulamentação possibilitou considerável fuga de capital na ordem de cerca de US$ 
20 bilhões em 1982-1986, dos quais 70% “explicados” por subfaturamento de exportações. Em 
1987, contabilizava-se oficialmente a existência, ao todo, de US$ 40 bilhões em depósitos de 
mexicanos no exterior.39  

Com relação ao sistema financeiro, sua reforma compreendeu algumas medidas tomadas para 
adaptá-lo às mudanças internacionais. Além de reformulações já ocorridas, como, por exemplo, a 
legislação que permitiu o funcionamento, em 1978, dos bancos múltiplos e a criação dos títulos 
públicos CETES, bem como a reforma constitucional de 1983, dando exclusividade ao governo para 
a atividade bancária, neste período já se permitiria aos bancos a emissão de aceites com taxas e 
prazos livres, redução do controle sobre taxas passivas, diminuição de alocação dirigida para o 
crédito etc. Por sua vez, a crescente presença dos títulos da dívida pública no mercado financeiro 
também representava uma mudança significativa.40  

As reformas do Estado neste período restringiram-se mais à desestatização e privatização. 
Entre 1983 e 1985 os esforços se centraram mais em liquidar e extinguir empresas e outros órgãos 
e, em 1986-1988, em vender participações minoritárias e empresas de porte pequeno e médio, além 
da fusão de empresas ou órgãos públicos. Em 1982 existiam 1.155 entidades estatais: 102 órgãos 
descentralizados, 744 empresas com participação majoritária, 78 com minoritária e 231 fundos 
públicos específicos.41  Ao final de 1988, haviam sido vendidas todas as participações minoritárias 
e, com as demais liquidações (277), extinções (145), vendas (238), fusões (85) e transferências de 
trinta entidades para outras esferas de governo, restavam ainda 412 entidades (82 órgãos, 252 
empresas e 71 fundos) para o período seguinte, o que constituiria o momento mais importante 
dessas ações. Nessa primeira etapa, a contribuição desse processo para conter o desequilíbrio fiscal 
foi pequena, haja vista que o déficit financeiro do setor público, que fora de 17% em 1982, passou a 
9% em 1983-1985, 16% em 1986-1987 e 12,5% em 1988.42  

Apesar das dimensões elevadas dos déficits públicos, eles foram atenuados graças à elevação 
dos preços e tarifas públicas e às desvalorizações cambiais que elevaram a renda fiscal petroleira 
para cerca de 40% da receita fiscal do governo federal. Também se fez uma reforma tributária, 
descontínua e parcial: elevação do IVA (introduzido em 1980, veio substituir cerca de 400 impostos 
e taxas, principalmente estaduais) de 10% para 15%, 6% na fronteira, 20% para artigos de luxo e 
6% para alimentos e medicamentos populares. Estabeleceu a indexação fiscal, nivelou a tributação 
do Imposto de Renda das empresas e eliminou várias isenções fiscais, notadamente do setor 
agrícola.43  

Foram informais as modificações efetuadas nas relações trabalho-capital. A dimensão da crise, 
com aumento do desemprego e, rebaixamento do salário e o debilitamento do poder sindical, 
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ampliou o poder de fato das empresas, que usaram de diversos expedientes para flexibilizar e 
diminuir os custos laborais, dos quais os mais relevantes foram: a redução das escalas de funções e 
de cargos; aumento de terceirização e aumento do número de contratos temporários de trabalho. 
Acresça-se também o fato de que a grande expansão da atividade industrial das maquiladoras se fez 
(e se faz) com grande permissividade, por parte das empresas, sobre as principais condições de 
trabalho de seus empregados. 

O movimento da economia no período 

Vimos que entre 1981 e 1988 a economia estagnou e, dada a enorme sangria de recursos para o 
exterior que consumiu anualmente pouco mais de 6% do PIB, tanto caiu a participação do consumo 
(de cerca de 75% para 73%) quanto a do investimento, que passou de 26,4% para 19,3% (com o 
público caindo de 12,1% para 5%). Na reduzida formação de capital, a participação da construção 
pouco se alterou, mostrando com isso que não só esse segmento caíra, mas também as 
incorporações de novos bens de capital. 

O movimento geral da economia só não foi pior graças às exportações, cujo coeficiente médio 
salta (entre 1980 e 1988) de 11% para 19%, a despeito da grande redução do preço do petróleo, 
cujas exportações (em US$ bilhões) passaram de 16,6 em 1984 para 6,7 em 1988. Contudo, entre 
1981 e 1988, a recessão interna, a retomada do crescimento da economia dos EUA, a desvalorização 
do câmbio e as políticas de promoção de exportações elevaram as demais exportações – 
notadamente as da indústria maquiladora – em 160% (em dólares correntes). No subtotal das 
exportações não-petroleiras, a participação das exportações da indústria maquiladora aumentou de 
71% em 1981 para 73% em 1988, das quais 80% para o mercado norte-americano. 

Os maiores aumentos de importações se deram em bens de consumo e intermediários 
(notadamente para as maquiladoras), ao passo que as importações de bens de capital ainda não 
recuperavam o nível anterior. Em bilhões de dólares, as importações passaram de 27,2 em 1981 
para cerca de 17 em 1984-1987, e com a abertura comercial e a valorização do câmbio atingiram 
28,1 em 1988. Embora ainda ocorresse saldo comercial (2,6) nesse ano, já retornavam os déficits 
em transações correntes (–2,4 em 1988), revertendo rapidamente o resultado das contas externas. 
Estas haviam melhorado em 1,3 bilhão de dólares graças ao aumento do saldo da conta de turismo; 
em 1,4 bilhão pelo aumento do saldo comercial das maquiladoras; e em 2,3 bilhões de dólares 
graças à diminuição dos juros e das remessas de lucros. 

Vejamos os principais movimentos nos setores produtivos. 
A agropecuária teve crescimento tão débil (acumulado de 1,1% no período) quanto o do PIB. A 

queda do investimento público afetou seriamente a infra-estrutura de parte da área irrigada, e a 
política agrícola, a recessão e a queda salarial contraíram seriamente a demanda interna de 
alimentos: comparadas as médias 1980-1982 e 1987-1989, houve pequenas quedas entre 3% e 11% 
na produção da maior parte dos produtos para o mercado interno (salvo carne de boi e de ave).44  As 
desvalorizações cambiais estimularam a produção e a exportação de vários produtos como café, 
cacau, frutas e hortaliças, cuja produção aumentou cerca de 40% no período. Isso afetou o comércio 
exterior do setor, com o recuo, entre 1981 e 1988, das importações (–12%) e a expansão das 
exportações (46%), reduzindo também o déficit da balança comercial setorial de 1,8 bilhão de 
dólares para 0,6 bilhão. O nível das importações, entretanto, era ainda alto, notadamente em cereais, 
laticínios e carne bovina, cujas importações cresceram no período. Dessa forma, a disponibilidade 
nutricional por habitante, no período, sofre redução de 7% em calorias e de 10% em proteínas, 
mantendo-se ainda 13% e 17%, respectivamente, acima da média latino-americana. 
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O setor da mineração foi o que mais cresceu (média anual de 1,6%), com expressivos aumentos 
físicos em carvão (43%) e cobre (50%) e modesto crescimento em petróleo (16%), mas foi 
severamente afetado pela queda dos preços deste produto (56%). O setor da construção foi o mais 
atingido, com queda anual de 4,1% ante as drásticas reduções do investimento público e do privado, 
bem como pelo desemprego e queda salarial. O setor de serviços também cresceu pouco no período 
(0,5% anual) e, dado que os demais setores tiveram pior desempenho, sua participação no PIB subiu 
de 56% para 60%. 

A indústria de transformação teve o irrisório crescimento acumulado de 0,6%, perdendo 
participação relativa no PIB (caiu de 23% para 21,4%). O resultado teria sido um pouco pior não 
fosse o crescimento real do valor agregado da indústria maquiladora, que aumentou 140% no 
período, mas cujo efeito sobre a produção total ainda era reduzido, dada sua pequena participação 
no total industrial (1,4% em 1981 e 3,5% em 1988). 

A indústria maquiladora teve grande expansão neste período, em razão da recuperação e 
reestruturação da indústria norte-americana, da qual tornou-se fornecedora de partes ou produtos 
finais, sobretudo das de autopeças e eletrônicos. Também o Japão, ante a valorização do iene e o 
anúncio da instituição do mercado Canadá-EUA, realizou importantes investimentos de 
maquiladoras no México, visando ao mercado norte-americano e o barateamento dos custos de 
mão-de-obra na produção. Sua moderna tecnologia, sua maior eficiência e sua competitividade 
externa causaram maior dualidade na estrutura produtiva do país: um mesmo setor (por exemplo, o 
automotriz) passou a ter, numa dada região do país, um segmento produtivo de tecnologia atrasada 
e com perda de mercados, ao passo que uma região diferente dispunha de plantas mais modernas, 
com alto dinamismo de produção e exportação.45  

Dado o crescimento médio nulo do período, poucas foram as mudanças na estrutura produtiva 
industrial, com ligeira elevação do setor de bens intermediários (passa para 37,3% do total), peque-
na retração no setor de bens de consumo não-duráveis (passa para 40,2%), forte retração em bens de 
capital (passa de 13,8% para 10,9%), ante a redução do investimento, permanecendo no mesmo 
nível o de bens de consumo duráveis (11,6%), com a retração da demanda interna sendo 
compensada parcialmente pelas exportações. 

Assim, a maior parte dos segmentos industriais não vinculados à maquila teve desempenho 
negativo, ao passo que aqueles a ela mais vinculados (o automotriz, eletrônico, resinas sintéticas e 
fibras químicas, borracha e confecções) tiveram melhor resultado. Contudo, dois efeitos 
cumulativos perversos atuariam sobre a indústria: 1) a queda do investimento, dificultando sua 
modernização; e 2) a abertura com valorização cambial, ao final do período, que agravaria a 
situação competitiva da indústria. Confrontado o período 1981-1991, o coeficiente de desempenho 
externo piorou para muitos segmentos: a) pequenas reduções em abate animal e confecções; b) 
moderadas em não-ferrosos (1,2 para 1); fortes em têxteis (1 para 0,6), refino de petróleo (1,7 para 
0,4) e pesca, frutas e legumes (2,6-3,2 para 1,1). Ao mesmo tempo, em setores predominantemente 
maquiladores ele melhorou, passando de: a) cerca de 0,2 para 0,4-0,5 em metálicos, máquinas de 
escritório, alguns segmentos químicos e petroquímicos; b) de 0,2 para 0,7 em automóveis e 
aparelhos elétricos; c) de 0,2 para 1,4 em eletrodomésticos e vidro.46  

A retração da economia e a desvalorização do câmbio contraíram o coeficiente médio de 
importações, o qual, entre 1981 e 1988, passa de 16,7% para 15,4% e o de exportações, pelas razões 
já apontadas, sobe de 3,3% para 10,9%. Assim, o déficit da balança comercial do setor caiu 
fortemente, passando de 17,1 para 4,8 bilhões de dólares. 

Vejamos alguns indicadores sociais do período. 
A taxa de desemprego que era de 4,2% em 1981, após aumentar durante a crise, diminuiu para 
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3,5% em 1988. Contudo, a informalidade passa de 24,2% para 36%, encobrindo parte substancial 
do desemprego oculto e a precarização se fez notar pelo aumento da rotatividade do emprego 
industrial (5% para 6%).47  É bom explicar que o emprego formal da indústria apresentou dois 
movimentos inversos: enquanto a indústria não maquiladora desempregou 52 mil trabalhadores no 
período, a maquiladora criou 239 mil novos empregos, passando sua participação no total de 4,7% 
para 12,9%, graças à expansão exportadora estimulada sobretudo pela expansão da economia dos 
EUA. 

Os salários reais, que já haviam sofrido enormes reduções reais, foram ainda mais punidos com 
o Pacto de Solidariedade, entre 1981 e 1986; entre 1981 e 1988 o mínimo nacional perdeu 49% e o 
médio da indústria de transformação 45%, caindo a participação dos salários no PIB de 37% para 
26%. Até os salários das maquiladoras caíram: os da região fronteiriça com os EUA, que eram 15% 
a 20% maiores do que a média nacional, perderam 61% e passaram a ser, em média, inferiores à 
nacional.48  O salário-hora industrial da fronteira mexicana, que era 1/6 do dos EUA, passou a ser 
1/10 daquele.49  Disso resultou que a distribuição pessoal da renda sofreu sensível piora: os 20% 
mais pobres, que em 1984 receberam 7,9% e os 20% seguintes, que receberam 12,3% passaram em 
1989 a receber, respectivamente, 6,2% e 10,1%. A porcentagem dos domicílios que se encontravam 
abaixo da linha de pobreza era de 34% em 1984 e passa a 39% em 1989, a porcentagem dos 
domicílios abaixo da linha de indigência passa de 11% para 14%.50  Nada como um “bom” Pacto de 
Solidariedade... 

Abertura e crise (1988-1998) 

Desta vez, o tecnocrata ungido a presidente foi o Ministro Salinas (governou de novembro de 
1988 a novembro de 1994), incumbido da missão de concluir a abertura e a desregulamentação, e de 
consolidar (definitivamente?) a integração da economia mexicana à dos EUA, com a inserção do 
país à NAFTA, pelo TLCAN (Tratado de Livre Comércio da América do Norte),51  com o que, em 
breve tempo, o México passaria a pertencer ao Primeiro Mundo... Sua missão, contudo, era ainda 
mais ambiciosa. Internamente, devia consolidar a estrutura de poder de sua facção dentro do PRI52  
e, externamente, devia criar uma situação de fato, paradigmática, que pudesse dar melhores 
condições objetivas para os EUA imporem ao restante da América Latina, a ALCA. O “pagamento”, 
caso o México fosse bem-sucedido, seria “converter” Salinas na maior liderança latino-americana 
perante os principais países e instituições mundiais. 

O TLCAN, na verdade, tinha quatro outros objetivos além do de expandir o intercâmbio 
comercial, já alto, do México, de cerca de 2/3 do total, com seu principal vizinho. Um, decorria do 
problema migratório que sempre preocupou os EUA, com crescente número de mexicanos ali 
vivendo, e cujo acréscimo anual era de cerca de 400.000 pessoas. Desde 1986 os dois governos 
trabalharam para constituir duas comissões (uma criada pelo Congresso dos EUA e outra pelo 
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ver CEPAL (1996) e Mendiola (1997). 
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50 Cf. CEPAL (1997a) e (Anuario...). 
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são o de Álvarez & Borrego (1990), resultado de um denso seminário realizado em 1988, em que se analisa 
o papel do México na bacia do Pacífico e se adverte da enorme assimetria entre ele e os EUA, o que não 
recomendaria sua integração; o outro é coordenado por Caballero (1991), encomendado para a Comissão de 
Comércio da Câmara de Deputados, e que faz profundas críticas e advertências sobre os termos do Tratado, 
então ainda em tramitação nos Legislativos dos três países. Ver ainda Huerta (1991). 

52 Talvez, por essa razão, em 1992 foi feita a fusão dos dois poderosos ministérios, da Fazenda com o do 
Planejamento. 



governo mexicano) para estudar o problema. Sua proposição central foi a de que a expansão do 
comércio dos EUA com os países de maior emigração (México e alguns centro-americanos) seria a 
mais eficiente medida para contê-la. Outra razão importante era a de que, à época, as reservas 
petrolíferas norte-americanas bastavam para apenas 9 anos de consumo, ao passo que as mexicanas 
eram estimadas em 50. A terceira (e principal) razão decorre da decisão dos EUA em consolidar um 
espaço de produção, inversão e consumo para se contrapor aos espaços asiáticos liderados pelo 
Japão e pela CEE, para enfrentar a concorrência imperialista. Ora, as negociações EUA-Canadá já 
tinham iniciado em 1986, não por coincidência, no ano em que a CEE anuncia a unificação de seu 
mercado para janeiro de 1993, protegendo-o da concorrência que lhe faziam os dois outros 
membros da Tríade. Em 1989 era formada a Área de Livre Comércio EUA-Canadá, e se iniciavam 
as negociações com o México. Com este aceno, o país se converteu em importante espaço receptor 
de investimentos norte-americanos (não exclusivamente), em busca das baixas taxas de salário (1 
para 10) vigentes mesmo na fronteira EUA-México, ao final da década de 1980. O quarto motivo foi 
o compromisso (constante do Tratado) assumido pelo México em respeitar as patentes e a 
propriedade intelectual dos EUA. 

O prazo acordado para a plena liberalização comercial é o ano de 2004, com períodos diferentes 
para a plena liberalização de indústria de computação e informática (1995), construção civil, 
veículos e autopeças (1999).53  A abertura e desregulamentação potencializadas pelo TLCAN 
resultariam na grave crise cambial e financeira de 1994-1995 e na piora da crise social e política.54  
Em 1994, pouco antes da crise, Salinas indicou o tecnocrata Colosio, de seu grupo, para lhe 
suceder. Contudo, a cisão interna do PRI se agravou, culminando com o assassinato político de 
Colosio e a indicação de Zedillo. A desdita de Salinas aumentaria, mais tarde, com o assassinato 
político de Ruiz Massieu, “homem pessoal e familiarmente ligado a Salinas” e que cuidava no 
Legislativo das negociações do projeto de Reforma Política, de Salinas. A desgraça prosseguiu com 
as denúncias de corrupção e de mando desse crime atribuídas a seu irmão, que foi preso.55  Com o 
melancólico final de seu governo e as pressões políticas e de denúncias, Salinas mudou-se para a 
Espanha, onde permanece até hoje, em “exílio voluntário”... 

As lutas internas, o descontentamento de amplas camadas da população e o crescimento das 
oposições obrigaram o PRI a conduzir algumas reformas eleitorais, antes de 1994, que alteraram um 
pouco as representações e as estruturas do poder legislativo e, ainda, conceder a possibilidade de 
eleger o Prefeito do Distrito Federal em 1997. Saiu vitorioso Cárdenas, da oposição. A 
profundidade da crise social e política a partir de meados de 1994 aumentou ainda mais, apesar do 
movimento contestatório, com o surgimento da guerrilha do EZLN (Exército Zapatista de Libertação 
Nacional) em Chiapas, e da perda da maioria absoluta, pelo PRI, nas eleições federais de 1997.56  

Reformas e ingresso na NAFTA (North American Free Trade Area: Canadá, EUA e México) 

                                                 
53 A liberdade de comércio, no entanto, esbarra não só em cláusulas do TLC, em que os EUA arrogam o direito de proibir 

negócios (comércio, alienação de propriedades etc.) de mexicanos com Cuba ou de vender produtos fabricados por esse 
país. A base “legal” norte-americana – que esse país pretende impingir à comunidade internacional – formada 
principalmente pela Lei Torricelli (1992) e reforçada pela Lei Helms-Burton (1996). Cf. Peñaloza & Arroyo (1997, 
p.59-62).  

54 Sobre a ampliação da inserção externa e seus efeitos negativos, ver Urquidi (1997). O livro de Huerta (1997) 
constitui detalhada análise macroeconômica da crise, em especial sobre o aumento da instabilidade 
financeira e do poder do sistema financeiro sobre a economia mexicana. 

55 Seu irmão Raúl Salinas está preso desde fevereiro de 1995 e sofre processo por denúncia de dar cobertura ao 
tráfico de cocaína e àquele assassinato. Na Suíça também sofre processo e já teve contas bancárias 
bloqueadas no valor de US$ 114 milhões, identificadas também com esse tráfico. Cf. Folha de S.Paulo, 
21.10.1998, p.1-11. 

56 Sobre esses fatos, ver Álvarez (1995 e 1997a). 



A reforma comercial estava praticamente concluída em 1988 e, entre este ano e 1992, foram 
feitos ajustes ou aprofundamentos: a tarifa média ponderada passou de 9,8% para 11,4%, 
compensando a diminuição de outras restrições não-tarifárias; as licenças para importar e para 
exportar passaram a atingir, respectivamente, somente 11% e 3% das posições. Entre 1990 e 1993 
foram tomadas novas normas e disposições visando ao fomento e à desregulamentação de 
exportações, simplificação nos serviços de aduana, critérios para certificado de origem, novas 
disposições antidumping etc. A taxa de câmbio foi unificada em 1991, com o fim do câmbio 
controlado, estabelecendo-se uma banda de variação diária. Com a violência da crise a partir de 
dezembro de 1994 a banda foi substituída pelo câmbio flutuante. 

A porcentagem da permissão para vendas no mercado interno, pelas maquiladoras, subiu de 
20% para 50% em 1989 e, com a entrada em vigor do TLCAN em janeiro de 1994 (após 3 anos de 
difíceis negociações), a porcentagem passou a 55%, aumentando anualmente até atingir 100% em 
2001. Até essa data a NAFTA permitirá a vigência do tratamento especial a essas empresas, que 
poderá terminar nesse último ano.57  Em 1993 foi concluído um Acordo Comercial com o Chile, em 
1994 com vários países da América Central e em 1995 com a Colômbia e Venezuela. Neste mesmo 
ano, o México era admitido na OECD. 

A renegociação da dívida externa, centrada na dívida pública externa, foi concluída entre 1989 
e 1990 e teve como principal efeito positivo a redução de seu serviço entre 1990 e 1995. Com a 
queda posterior dos juros nos EUA (Libor), a parte renegociada com juros fixos acabou elevando o 
montante de juros pagos e o desconto obtido de US$ 7 bilhões obrigou à contratação de outro tanto 
como empréstimos novos, para garantia na operação de troca de títulos velhos por novos. 
Aparentemente, os melhores benefícios resultaram do uso de conversão de dívida em investimentos 
(privatizações ou não) e da desvalorização do iene, moeda na qual o México estava fortemente 
endividado. Resultou, ainda, do retorno de US$ 2,8 bilhões, em grande parte representado por 
capitais que haviam fugido recentemente. Parte da “melhoria” dos índices do tipo 
dívida/exportações e dívida/PIB se deveu mais ao aumento das exportações das maquiladoras (mas 
que têm elevadas importações) e à valorização cambial, que “aumenta” o PIB em dólares.58  A 
recorrência financeira externa do modelo, no entanto, faria que a dívida externa, sobretudo a 
privada (bancos e empresas), voltasse a crescer. 

O processo exigiria, também, ampla desregulamentação sobre o capital estrangeiro, e as 
negociações do TLCAN a acelerariam. Entre 1989 e 1992 as normas que especificavam a 
petroquímica básica foram modificadas, liberando 25 produtos para inversão privada (estrangeira ou 
nacional), permanecendo restritos ao Estado o etano, butano, propano, pentano, hexano, heptano, 
nafta e a matéria-prima para negro de fumo. Em 1991 foram liberados os investimentos de no 
máximo US$ 100 milhões nos setores não reservados ao Estado, e também para compras de ações 
sem direito a voto na Bolsa de Valores. Em 1993 nova lei reduzia o número de setores exclusivos 
ao Estado e ao capital nacional e ampliava a participação do capital forâneo: até 10% nas 
Cooperativas de Produção; 25% no transporte aéreo nacional; 49% em alguns serviços financeiros, 
de comunicações, imprensa, portos, navegação etc. A partir de dezembro de 1995 o mesmo foi feito 
em 49% nos demais setores, para serem ainda ampliados para 51% em janeiro de 2001 e 100% em 
2004. Destes últimos, equipamentos de computação e informática passariam a 100% já em julho de 
1995 e veículos e autopeças em janeiro de 1999. Mais recentemente foram liberados outros 
segmentos, pouco restando ainda de exclusividade ao Estado ou ao capital privado nacional.59  

O TLCAN estabeleceu acordo especial para o setor financeiro. Em seus preparativos para a 
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privatização, a Constituição foi reformada permitindo que entre 1989 e 1993 a participação máxima 
em Bancos e Sociedades Controladoras (de grupos financeiros) fosse de 30% e nas demais 
instituições de 49%, além de 30% adicionais em ações neutras (sem direito a voto) sobre o capital 
total, em todas as instituições. Com a entrada em vigor do Tratado, foi estabelecida a regra de trato 
nacional, isto é, de igualdade de condições para as instituições dos três países, assim como a regra 
de origem. Foram ainda estabelecidos, para o período de transição (1994-2000), limites de mercado 
(volume de operação do investidor, como porcentagem do volume total de operações no país 
receptor): 

a) somadas as operações dos investidores dos dois outros países, os limites para os bancos 
cresceriam, entre 1994 e 2000, de 8% para 15%, e de 10% para 20% para as corretoras, factoring e 
leasing; 

b) limite individual de 4% para cada banco mexicano que vier a ser comprado por investidores 
dos EUA ou Canadá; 

c) cada banco isolado terá o limite de 1,5% e cada corretora, factoring e leasing terá o de 4%; 
d) entre 2000 e 2003 o México poderá congelar a concentração vigente em, no máximo, 30%; 
e) para as seguradoras que vierem a ter capital mexicano, e de um ou dos dois outros países, a 

proporção do capital de investidores dos EUA e/ou do Canadá sobre o capital total da empresa 
poderia passar de 30% em 1994 para 51% em 1998 e 100% em 2000; para as já existentes, a 
participação poderá ser de 100% a partir de 1996; para as de propriedade exclusiva de investidores 
dos EUA ou do Canadá, o limite de mercado poderá subir de 6% para 12% em 2000 e, daí em 
diante, haverá gradativa eliminação dos limites; 

f) para as empresas financeiras não-bancárias (excetuando as financiadoras do setor automotriz) 
permite-se o máximo de 3% dos ativos totais durante a transição. Atingido o fim da transição em 
2004, a liberalização deverá ser intensificada, guardadas as restrições decorrentes das leis dos EUA, 
que é a mais rígida dos três países.60  

Para compatibilizar essas políticas tornava-se imprescindível avançar a reforma do sistema 
financeiro. Seus objetivos centrais foram os de modernizar seus mercados, documentos e 
instituições, compatibilizar o sistema e o mercado com a abertura ao capital estrangeiro, com a 
privatização e com TLCAN, tentar aprimorar a fiscalização e funcionamento do sistema e 
reconcentrar o capital, além de dar maior escala operacional. Várias instituições já vinham 
funcionando com precariedade e regulamentação inadequada. Assim é que as reformas de 1989 
reconheceram essa existência anterior e especificaram melhor suas normas de funcionamento, como 
foi o caso das empresas de factoring, de leasing, dos especialistas bursáteis (corretores por conta 
própria), das sociedades de investimento, caixas de poupança popular e dos grupos financeiros. 
Foram regulamentados aspectos referentes à participação de capital estrangeiro, fixação de limites 
mínimos de ativos e, no caso dos bancos que estavam todos estatizados, passaram a ter uma gestão 
mais autonomizada. Desregulamentou-se e modernizou-se o Mercado de Valores, o crédito 
bancário dirigido restringiu-se aos bancos de fomento e eliminou-se os encaixes bancários, 
substituídos por um coeficiente de liquidez de 30% (em títulos públicos ou depósitos à vista no 
Banco Central), eliminado em 1991. 

À medida que avançavam as negociações do TLCAN, as reformulações se multiplicavam. 
Assim, das ocorridas entre 1990 e 1994, cabe destacar: 

a) a emenda constitucional que permitiu a reprivatização dos bancos entre 1990 e 1992; 
b) a reformulação institucional dos grupos financeiros, com regras para sua composição 

acionária (empresa controladora, banco e corretora) a da Comissão Nacional de Valores e 
internacionalização da Bolsa de Valores; e o estabelecimento de normas e punições para uso 
indevido de informação privilegiada; 

c) a instituição dos SAR (Fundos de Pensão para aposentadorias complementares) e 
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reformulação do Fundo Nacional para Habitação dos Trabalhadores; 
d) a permissão para corretoras atuarem no exterior, respeitando-se a legislação mexicana; 
e) a permissão à diversificação das carteiras dos ativos das empresas seguradoras; 
f) a concessão de autonomia ao Banco Central (Banco de México) e transferência da 

administração e controle do Sistema de Informação sobre Operações Ativas ao setor bancário 
privado. 

Salinas aprofundou e intensificou o processo de encolhimento do Estado, tanto pela 
privatização indireta de vários serviços públicos, ao perderem estes o caráter de universais, quanto, 
principalmente, pela privatização direta de instituições sociais e de empresas estatais.61  No âmbito 
institucional, reformou em 1992 a Constituição, modificando a lei agrária, eliminando a 
obrigatoriedade do Estado em dar terras aos camponeses e possibilitando a privatização dos ejidos e 
das propriedades comunais, destruindo assim uma instituição que existe desde 1915, abrindo-a ao 
capital privado nacional ou estrangeiro e, com isso, ampliando o mercado capitalista de terras. É 
provável que este fato tenha sido o estopim para a revolta de Chiapas em janeiro de 1994, pelo 
EZLN.62  A privatização dessas terras tem sido feita com maior incidência no norte (onde também se 
realizam muitos negócios pela lavagem de dinheiro) e muito pouco no sul. Também a Lei de Pesca 
mudou, permitindo a inversão privada em itens antes restritos às Cooperativas. A nova Lei Mineira 
desregulamentou a atividade extrativa e liberalizou as concessões. 

A privatização de empresas estatais foi conduzida gradualmente, tendo em vista as difíceis 
negociações com trabalhadores, sindicatos e Congresso, para obter emendas constitucionais e novas 
leis que foram retirando da exclusividade do Estado ou do capital nacional em atividades que 
puderam não só ser privatizadas, como também vendidas ao capital internacional. O período de 
Salinas (bem como o de Zedillo) é o da privatização dura, representada pelas maiores empresas, 
mais complexas, estratégicas e de maiores dificuldades políticas, como as de infra-estrutura, bancos, 
siderurgia, petroquímica básica, telecomunicações (com participação máxima de 49% para o capital 
estrangeiro, salvo telefonia celular), transportes, estradas, eletricidade (construção de usinas e 
produção de energia), gás natural, portos e aeroportos. 

Tomado o período de 1989 a 1994, estima-se o valor acumulado de cerca de 25 bilhões de 
dólares para os recebimentos estatais com as privatizações, o que equivaleria a cerca de 8,3% de um 
PIB médio anual desse período.63  Os anos 1995 e 1996 foram complicados para esse processo, dada 
a profundidade da crise, fuga e menor entrada de capitais, praticamente não se realizando nenhuma 
venda. Com a crise e a desvalorização cambial, 23 das 52 rodovias privatizadas retornaram para o 
Estado, dado o endividamento bancário que os concessionários haviam feito, emitindo títulos contra 
a renda futura de pedágios, cujos elevados preços tiveram de ser reduzidos em 15% para 
automóveis e 30% para caminhões. O prejuízo do Estado, ao assumir esses passivos, foi de 2,3 
bilhões de dólares.64  

As contestações à privatização do petróleo obrigaram ainda o governo a recuar, adiando o 
processo. Contudo, para o período 1997-1999 foram agendadas dezenas de privatizações e 
concessões naquelas áreas duras, para o que novas leis foram promulgadas. O governo espera 
receber cerca de US$ 14 bilhões com as novas transações. 

Bancos e petroquímica básica foram áreas politicamente mais sensíveis, com complexas 
negociações e alterações constitucionais e legislativas. Os bancos por que ainda estava na memória 
da população a grande quebra de 1982, o socorro financeiro do Estado e os prejuízos de muitos 
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depositantes, além do que os ex-banqueiros e os grupos financeiros temiam a “invasão” do capital 
estrangeiro. Os bancos foram privatizados em 1991-1992, recebendo pagamentos cerca de três 
vezes maiores do que os preços mínimos fixados. 

A petroquímica básica, a perfuração de poços petrolíferos e os dutos de transporte sofreram 
negociações longas e alterações “técnicas” na definição de produtos petroquímicos básicos (como já 
visto). A Pemex foi dividida em quatro empresas (gás e sua respectiva petroquímica, refino, (61 
plantas) petroquímicas e extração), e foram criadas sedes separadas e localizadas em cidades 
diferentes para essas novas empresas. A distribuição, transporte e armazenagem do gás foram 
privatizados e o osso duro da extração ficou com a Pemex, obrigada inclusive a fazer novos e 
pesados investimentos nessa área. Também se permitiu o capital privado associado à Pemex em 
refino (hoje, associada à Shell). Na petroquímica básica foi privatizado 49% do capital, e as novas 
empresas que venham a ser criadas poderão ser 100% privadas. A “sorte” do México foi não ter 
privatizado a produção de petróleo, mercadoria que, na crise de 1995, os EUA exigiriam como 
garantia a seus empréstimos... 

A reforma tributária, que vinha sendo reativada desde 1987, traria muitas alterações ao longo 
do período, tendo como traços gerais maior regressividade, plena indexação fiscal, substancial 
melhoria da máquina fiscalizadora e arrecadadora, prática de vários dispositivos fiscais repressivos 
e incrimináveis, qualificação do pessoal etc. Em 1992 o IVA teve sua taxa reduzida para 10% tendo 
só mais uma alíquota de 6% para alimentos e medicamentos, mas os juros sobre o crédito ao 
consumidor também passaram a ser tributados. Com a crise em 1995 o IVA foi majorado para 15%. 

Em 1989 fora introduzido o Imposto sobre Ativos de empresas (com exceção dos bancos) e 
pessoas físicas, tributando-os em 2%, valor que podendo ser compensado na declaração do Imposto 
de Renda ampliou o número de declarantes e elevou a arrecadação. Em 1990 o Imposto de Renda 
foi reduzido e o das empresas passou de 42% para 35%; permitiu-se ainda: dedução dos lucros 
distribuídos aos trabalhadores e depreciação acelerada para empresas localizadas fora das principais 
áreas metropolitanas; a alíquota máxima das pessoas físicas caiu de 60,5% para 35%; foram 
restringidos mecanismos que possibilitavam maior elisão fiscal para ambas as categorias de 
contribuintes. Permitiu-se contudo a compensação do imposto sobre ganhos de capital no mercado 
de valores, com perdas eventualmente sofridas no mesmo mercado. Por outro lado, foi possibilitado 
o retorno dos capitais que haviam emigrado de forma anônima, fazendo sua regularização fiscal 
mediante a compra de estampilhas fiscais no valor equivalente ao retornado.65  

A reforma das relações de trabalho, consideradas das mais rígidas da América Latina, ainda 
estava em estudo em 1997, por meio do financiamento concedido pelo BID – pelo Programa de 
Modernización del Mercado de Trabajo.66  A Lei Federal do Trabalho tem, entre outros, os 
seguintes dispositivos que efetivamente tentam proteger o trabalhador: a) estabilidade e alto custo 
de indenização por dispensa: 1) Se por causa injusta ou término do contrato coletivo de trabalho, 
três salários mais 12 dias por ano trabalhado, 2) se por alteração técnica (equipamentos ou novos 
processos), quatro salários e 20 dias por ano trabalhado; b) poder de fiscalização do Sindicato; c) 
contratos temporários não determinam o período, mas geram idênticas obrigações trabalhistas; d) 
até a nona hora extra o custo adicional é de 100% e a partir da seguinte passa a 200%; e) não há 
período de experiência. 

A lei porém tem sido contornada de diversas maneiras, até mesmo pela subcontratação ou por 
outros contratos coletivos (contratos de proteción), assinados com Sindicatos Oficiais, muitos 
incluindo cláusula que obriga o trabalhador contratado a sindicalizar-se. Se ele deixar o Sindicato, a 
empresa deverá demiti-lo. Outras formas utilizadas têm sido a alta rotatividade, emprego feminino e 
informalização.67  O constante rebaixamento dos salários, a flexibilização de fato e a precarização 
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das condições de trabalho na indústria maquiladora, a despeito de seu dinâmico nível de emprego, 
são provas claras disso. 

A reforma da seguridade social é recente, foi introduzida em julho de 1997, e substitui o 
regime previdenciário de repartição pelo regime de capitalização, garantindo uma pensão mínima 
pelo Estado.68  O sistema anterior estabelecia as seguintes condições: 

• contribuições (% do salário de contribuição): empregador 12,95%; trabalhador 2,125%; governo 
0,425%; total 15,5%; 

• destino: invalidez permanente total ou morte 3%; aposentadoria por idade ou velhice 3%; 
complemento obrigatório capitalizável 2% (criado em 1992); habitação do trabalhador 5% e 
saúde e assistência social aos aposentados 2,5%; 

• benefícios: a) invalidez total ou morte: 0,7% do último salário, invalidez parcial reduz o 
benefício; b) aposentadoria: contribuição de pelo menos 500 semanas. 

Em 1992 foi criado o SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro), como um sistema de poupança 
obrigatória e complementar à aposentadoria oficial, com base em contribuição sobre o salário, de 
2% para aposentadoria e de 5% para habitação, pagas pelo empregador, em duas contas separadas, 
individuais e capitalizáveis. Cumpridos os requisitos legais, o trabalhador podia retirar seu saldo, 
nas seguintes modalidades: 

• de uma só vez ou adquirindo uma pensão vitalícia em empresa de seguro; 
• quando se aposentasse ou sofresse invalidez permanente ou morte; 
• 10% do saldo, por desemprego acima de 45 dias, com contribuições mínimas de 250 semanas e 5 

anos sem qualquer retirada; 
• um salário médio de contribuição, uma só vez, pelo casamento; 
• para fins habitacionais, recebia empréstimo referente à diferença de seu saldo e do valor do 

imóvel, sendo o saldo devedor coberto com as futuras contribuições patronais e contribuições do 
empregado, equivalentes a 25% de seu salário. 

Em 1996 foram criados fundos de pensão privados (fondos de retiro, AFORES) com contas 
individualizadas de seus filiados, bem como das instituições sociais. Os AFORES depositarão esses 
recursos nas (criadas) Sociedades de Investimentos Especializadas (SIEFORES) que farão as 
aplicações em títulos públicos e privados, papéis emitidos por bancos, financiamento de infra-
estrutura e de construção civil. A aplicação em ativos do exterior está limitada a 10% do total e 
exige autorização prévia do governo. Trata-se de substancial transferência de recursos públicos e 
dos trabalhadores para a órbita privada.69  Em julho de 1997 entrou em vigor nova legislação de 
1995, que especifica: 

• contribuições (% sobre o salário): permanecem as do empregador (12,95%) e do empregado 
(2,125%) e à do governo foi adicionada uma nova cota social (de 5,5% do salário mínimo) 
equivalente a cerca de 2% do salário médio de contribuição. No total, elas agora somam 17,5%; 

• aposentadoria: aos 65 anos de idade ou aos 60 anos, por desemprego; 
• retirada dos saldos, desde que se tenha contribuído no mínimo por 1.250 semanas: a) adquirindo 

pensão vitalícia em uma seguradora; b) retirada programável (ou total) nos AFORES; c) pensão 
mínima, tanto no caso de suas contribuições não atingirem o mínimo (aproximadamente o 
equivalente a 90 dólares de 1997, valor em moeda nacional corrigido anualmente), quanto no de, 
cumprido o prazo mínimo, seu saldo permitir uma pensão atuariada de valor 30% maior do que a 
da mínima; 

• pensão por invalidez ou morte: a) decorrente das atividades do trabalho: 70% do último salário 

                                                 
68 Para esta reforma usei o texto de Sales et al. (1997). Este texto faz parte de coletânea que analisa pormenorizadamente 

essas reformas. Ver bibliografia anexa. 
69 Para uma crítica sobre esse tema, ver Huerta (1997, p.109-13). 



(invalidez total, ou menor, se parcial; idem por morte, para família de quatro membros (menor, 
dependendo do tamanho da família); b) não decorrente das atividades do trabalho: as 
porcentagens respectivas 35% e 51%. 

O valor real dessas pensões depende, é óbvio, do tempo e do salário de contribuição e da 
segurança e rentabilidade das aplicações. Simulações feitas para salários médios, durante 35 anos de 
contribuição exigiriam a elevada rentabilidade real anual de 6% para gerar uma pensão idêntica à do 
salário médio de contribuição; com rentabilidade de 5%, o valor obtido é de apenas 80%. Mesmo 
para 40 anos ou mais de contribuição, a pensão integral exige rentabilidade média real de 4,75%. O 
Estado ficou com o ônus fiscal do período de transição (término dos direitos dos já aposentados até 
1996), que continuarão recebendo seus benefícios diretamente do governo. Os que pretendem se 
aposentar a partir de 1997 depositarão suas novas contribuições nos AFORES e poderão optar, no 
momento de suas aposentadorias, pela pensão privada ou pela pública, escolhendo a maior. O custo 
fiscal para essa transição está estimado, para uma taxa real de juros anuais de 8%, entre 0,77% do 
PIB em 1997 a valores entre 2,16% e 2,53% em 2031 e 2,02% e 1,46% em 2047 quando se prevê o 
fim desse resíduo. 

Movimento e recorrência da crise70  

A consolidação da abertura comercial em 1987 e a valorização cambial a partir de 1988 foram 
as vigas mestras para a política de estabilização praticada entre 1987 e 1989, complementada com 
juros baixos, controle da moeda e do crédito. A desregulamentação financeira e as crescentes 
entradas de capitais de curto prazo expandiram o crédito ao setor privado, financiando as crescentes 
importações, privatizações e a especulação bursátil. Entre 1989 e 1994 o crédito bancário cresceu 
25% ao ano em termos reais; os serviços (comércio e finanças, principalmente) passaram, em 1994, 
a receber 35% do crédito bancário e 42% do financiamento dos bancos de desenvolvimento, contra, 
respectivamente, 22% e 11% em 1989; o setor privado, que em 1989 recebia créditos do sistema 
bancário equivalentes a 14% do PIB passou, em 1994, a receber 39%. 

A internacionalização do sistema financeiro estimulou a expansão dos depósitos à vista em 
moeda estrangeira, os quais, como proporção dos meios imediatos de pagamento (M2) passaram de 
2,8% em 1991 para 5,5% em 1994 e 10% em 1996-1997. O elevado ingresso de capital estrangeiro 
de curto prazo também estimulou fortemente a especulação na Bolsa de Valores, que teve seu índice 
(em dólares correntes) multiplicado por quase nove vezes, entre dezembro de 1987 e dezembro de 
1993, antes da crise.71  O endividamento externo privado aumentou 170% entre 1988 e 1994, 
representando 89% do aumento total da dívida externa, e o montante da dívida externa bancária 
chegou a 18 bilhões de dólares. O Estado utilizou a momentânea melhoria dos preços do petróleo e 
grande parte dos recursos das privatizações para fazer substancial abatimento de sua dívida interna 
(entre 1991 e 1993) e moderada redução (até 1993) de sua dívida externa. Isso permitiu melhor 
manejo nas contas públicas e postergou, para 1994, a inexorável crise cambial e financeira. Vale 
repetir: os elevados recursos obtidos com a privatização apenas retardaram a crise. 

Entretanto, o crescimento ainda maior dos déficits em transações correntes e a absoluta 
necessidade de financiá-lo e acumular reservas que pudessem lhe dar credibilidade externa para 
manter o modelo, levaram o Estado, a partir de 1991, a dolarizar parte significativa de sua dívida 
interna. Isso foi feito com os Tesobonos, cujo total passa de US$ 2 bilhões em abril de 1994 para 
US$ 29 bilhões em dezembro de 1994 (60% vendidos ao capital estrangeiro e vencíveis em 1994-
1995). Porém, a dimensão do déficit em conta corrente (que de 2% do PIB em 1989 passou para 7% 
                                                 

70 Sobre a crise mexicana, ver Álvarez (1995), Damill et al. (1996), Ffrench-Davis (1997), Huerta (1997), Peñaloza & 
Arroyo (1997) e Tavares (1993). Salvo melhor juízo, versões de 1992 dos trabalhos de Ffrench-Davis e de Tavares são 
críticas pioneiras, pois anteciparam advertências sobre a fragilidade e instabilidade desse modelo. 

71 Dados obtidos de Huerta (1997), Ffrench-Davis (1997) e Banco de México. 



em 1994), as crises e assassinatos políticos e o movimento de Chiapas explicitaram a enorme 
instabilidade financeira e cambial, em parte aproveitada por tentativas de ataques contra a moeda 
nacional, com fugas de capital estimadas em US$ 12 bilhões em 1994-1995.72  As reservas oficiais 
não suportaram a sangria, e a não-renovação de créditos expôs a inadimplência dos empréstimos 
bancários ao setor privado: de 8,4% em junho de 1994, a carteira vencida saltaria para 16,4% em 
dezembro de 1995 e 21,5% em dezembro de 1996, a qual, no que se refere ao financiamento de 
bens de consumo duráveis atingia a cifra de 58%.73  

É fato que os Tesobonos aliviaram a situação cambial até o terceiro trimestre de 1994, mas a 
partir daí aumentaram as pressões sobre o teto da banda cambial e o novo governo, em 20 de 
dezembro, ampliou o teto em 15%, subindo o câmbio (pesos/dólar) de 3,5 para 4. O efeito do 
“remédio” foi pior e o governo mudou o câmbio para flutuante, fechando o ano em 5,7 e subindo 
para 6,4 na média de 1996 e 7,6 na média de 1997. As desvalorizações atingiram em cheio os 
devedores privados e os bancos, e a corrida ao dólar contaminou as dívidas e contas públicas, 
exaurindo as reservas, que caíram de 30 bilhões de dólares para 6 bilhões. Com a insolvência 
generalizada, o México se viu obrigado a bater à porta de seu vizinho nortenho. A profundidade da 
crise fez que o PIB caísse 6,6% em 1995, desastre bem maior do que o de 1982-1983. A oferta total 
(PIB mais importações) cairia 7,8%, o consumo 8,5%, o investimento 35% (em 1996 ainda seriam, 
respectivamente, 6,8% e 18% menores do que em 1994) e a demanda interna (consumo mais 
investimento) 14%. 

Já em abril de 1994 os EUA desconfiaram que a crise poderia ocorrer, e assinaram, dentro do 
TLCAN, um acordo de crédito recíproco, de curto prazo, de 6 bilhões de dólares e, em agosto, 
convidaram o Japão e alguns países europeus para realizarem, discretamente, outro crédito no 
mesmo valor, vencível entre setembro e dezembro de 1994.74  A partir daí, os EUA passaram a 
exercer cerrada (mas inútil) vigilância sobre os dados e as contas mexicanas. Equivocavam-se, 
porém, juntamente com o governo mexicano, ao pensar que os tomadores dos Tesobonos aceitariam 
renovar o vencimento desses papéis. Daí que o socorro, inicialmente pensado no valor de 18 bilhões 
de dólares, virou 50 bilhões (!).75  O total inicialmente acordado foi de aproximadamente US$ 53 
bilhões: 20 viriam dos EUA (do Fundo de Estabilização Cambial, conseguidos pelo presidente 
Clinton, com extrema dificuldade junto ao Congresso; 17,8 do FMI (com prazo de 5 anos); 10 do 
BIS; 1 bilhão do Canadá; outros 4 (não realizados), sendo 3 de bancos comerciais e 1 de Argentina, 
Brasil e Chile. 

O Congresso dos EUA exigiu como garantia as faturas de exportações mexicanas de petróleo, 
depositadas em conta rotatória no FED, além de obrigar o México a assumir o receituário do FMI 
(estabilização, ajuste fiscal e reformas) e de pagar todas as despesas com estudos, juros, viagens, 
comissões e outras inerentes a esse “socorro” financeiro. Dos 20 bilhões foram usados apenas 11, 
pagos ao final de 1996. Os 10 bilhões do BIS não chegaram a ter nenhum desembolso, e o do 
Canadá teve pequena utilização, paga em 1996. Não se pense com isso que a dimensão do rombo 
cambial era menor, e facilmente contornável: ocorre que a dívida externa, acrescida pela abertura, 
passa (em US$ bilhões) de 102 em 1987 para 131 em 1993, disparando para 166 em 1995. Tal 
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propriedades, 30), 24 em 1995 e 26 em 1996. Cf. Peñaloza & Arroyo (1997). 
73 Cf. Banco de México (vários anos). 
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México (o de 1982 e o de 1995), que aqui utilizo. Alguns dados como os do segundo acordo constituíam 
documentos reservados, divulgados pelo Senador D’Amato, em sua atitude crítica no Congresso dos EUA, 
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75 Lustig mostra (p.52 e 53) as observações econômicas ingênuas de funcionários do Tesouro dos EUA, em 
suas avaliações tanto sobre a desvalorização quanto aos efeitos futuros dela. Em um dos documentos 
chegam a dizer oficialmente que “aos inversionistas não preocupa o tamanho do déficit em conta corrente 
ou a desvalorização ... e sim (o movimento de) Chiapas”. 



aumento foi possibilitado justamente pelo socorro dos EUA e do FMI, que permitiram ao México 
voltar ao mercado financeiro internacional para... reendividar-se ainda mais. 

 

   BALANÇA COMERCIAL DE BENS 

 TOTAL INDÚSTRIA    SALDO 

  com sem com sem EM CONTA CÂMBIO 
  maquila maquila maquila maquila CORRENTE REAL* 

 1988 2,6 0,2 –3,8 –6,2 –2,4 100 

 1989 0,4 –2,5 –7,9 –10,8 –5,8 95 

 1990 0,9 –2,6 –10,6 –14,1 –7,5 90 

 1991 –7,3 –11,3 –14,9 –18,9 –14,9 82 

 1992 –15,9 –20,3 –22,3 –27,1 –24,4 76 

 1993 –13,5 –19,0 –19,1 –24,6 –23,4 72 

 1994 –18,4 –24,2 –22,9 –28,7 –29,4 74 

 1995 7,0 2,1 0,8 –4,1 –1,6 110 

 1996 6,5 0,1 2,2 –4,2 –1,9 96 

 1997 0,6 –8,3 –6,7 –15,6 –6,6 86 

 1998** –7,0 ... ... ... –15,5 85  

Fonte: CEPAL. Valores correntes, em US$ bilhões. 
(*) Deflacionado pelos preços ao consumidor do México e dos EUA; (**) dados preliminares. 

Por outro lado, o ajuste sobre as contas públicas reduziu os gastos totais em 13% reais (os de 
capital, em 31%) em 1995 e os de 1996 ainda eram 6% reais menores (os de capital, 21%) do que os 
de 1994; o corte não foi ainda maior graças à duplicação real da renda fiscal gerada pela PEMEX, 
cujo montante equivalia a 2,2% do PIB e em 1996 era de 4,5%.76  Com as demais medidas do ajuste, 
a inflação, que saltara de 7% em 1994 e atingiu 52% em 1995, caiu para 28% no ano seguinte, 16% 
em 1997 e 17% em 1998. 

O ônus social da crise não ficaria só nisso. As lições da crise bancária de 1982 foram 
“esquecidas” e os neobanqueiros repetiram, de forma acrescida, o mau uso do crédito externo. Para 
não estatizá-los de novo, o governo fez generosa operação hospital (sustentando credores e uma 
parte dos devedores), equivalente, oficialmente, a 8,4% do PIB, mas que algumas instituições 
mexicanas de economia a estimavam em 13%.77  

A recorrência do desequilíbrio externo não tardaria: os déficits de transações correntes voltaram 
a crescer rapidamente; dos equivalentes a 0,4% do PIB em 1995 atinge 1,8% em 1997 e é estimado 
em 3,8% em 1998. Assim, a dívida externa voltou a crescer, atingindo em 1998 US$ 158 bilhões, 
com a participação da dívida privada subindo de 20% para 40% entre 1988 e 1997.78  A despeito do 
socorro aos bancos e devedores, a inadimplência não foi curada e hoje conta-se em cerca de 6 
milhões de mexicanos os inadimplentes, que constituem, aliás, um forte lobby. Os neoban-queiros, 
como pagaram muito caro pela compra dos bancos, pretenderam obter um retorno muito rápido e, 
para isso, não titubea-ram em trapacear, emprestando uns aos outros, a suas empresas, a empresas 
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fantasmas, a parentes e a amigos, num enorme festival de endividamento. Na verdade, o escândalo 
viria à tona quando as pressões sobre o governo obrigaram-no a ampliar o volume do socorro, para 
o equivalente a US$ 40 bilhões e, mais recentemente, a US$ 65 bilhões, valor cerca de 19% do PIB. 

Porém, o pedido de autorização para incluir esse gasto no orçamento emperrou no Congresso, 
onde o PRI não tem mais a supremacia, e onde se pretende uma investigação profunda sobre o 
Fondo Bancario de Protección al Ahorro – FOBAPROA –, que acumula uma enorme carteira de 
ativos constituídos pelos bens tomados aos devedores (imóveis, automóveis e outros), e que o 
público apelidou de ROBAPROA... Os “ventos” da crise asiática em outubro de 1997 e os da crise 
russa de agosto-outubro de 1998 desnudaram de novo a instabilidade e inconseqüência do modelo: 
atingiram em cheio a Bolsa de Valores; na crise asiática o câmbio saltou para 8,4 e na russa para 
9,9; a inflação repicou e superou o nível de 1997 (de 15,7% para 18,6%), mas o PIB crescerá bem 
menos (de 7% para 4,5%); o socorro financeiro aumentou de novo a dívida pública; o governo teve, 
de novo, que cortar o gasto público, e o independente Banco Central foi obrigado a socorrer o caixa 
do Tesouro. Notícias do início de 1999 informavam novas negociações junto ao FMI para obtenção 
de empréstimo de US$ 8 bilhões. A desnacionalização bancária cresceu rapidamente e o governo 
encaminhou ao Congresso projeto de lei que possibilita uma ampla venda de bancos ao capital 
estrangeiro. Sintoma dessa crise é também o fechamento, em outubro de 1998, do El Nacional, 
jornal ligado ao PRI... 

Vejamos o movimento das principais variáveis econômicas em 1988-1998. 
O PIB do período 1988-1998 cresceu à taxa média anual de 3,2% com as estimativas de 4,5% 

para 1998. Examinados um a um esses anos, constatamos que em apenas dois o crescimento foi 
maior que 5%; em outros seis, situou-se abaixo de 5% e acima de 3%; e nos três restantes, a taxas 
baixas ou negativas de crescimento. 

Para isso, contribuiu a manutenção de baixo nível da taxa de investimento, que de 18,5% em 
1988-1991, sobe para 20% em 1992-1994, cai em 1995-1996 (16%) e volta a 19% em 1997. A 
participação do segmento da construção no total investido se manteve pouco acima de 50%, salvo 
em 1993-1994, em que sobe a 54%, com melhor desempenho do que a dos bens de capital. Por 
outro lado, cabe registrar que a participação do Estado no investimento total declinou de 24% para 
21% ao longo do período. A variável de maior peso na demanda efetiva, o consumo, participava em 
1986 com 76,1% no PIB e vai subindo até 1994 (83,1%), estimulado pelo festival de financiamento 
de importações. Com a crise, volta a patamar inferior ao de 1988. 

Assim, a maior parte do esforço de financiamento externo e interno dirigiu-se, como se vê, mais 
para o consumo do que para o investimento. Ou seja, a chamada poupança externa se prestou, na 
verdade, ao desperdício consumista e muito pouco à acumulação. A contrapartida da conta corrente 
do balanço de pagamento foi a enorme enxurrada de entradas de capital: em US$ bilhões, entram 
em 1988-1990 o total de 12 (61% como investimento direto); em 1991-1994 somam 92,3 (73% em 
carteira); são negativas em 1995, voltando a crescer em 1996-1997, com a volta ao financiamento 
externo e à especulação no mercado de valores. 

Após a crise de 1995, as importações caem 9% e as exportações sobem 31%, o modelo 
retomando seu rumo normal. Embora as exportações tenham crescido 282% entre 1988 e 1998, e o 
coeficiente exportações/PIB subido de 19,9% em 1988 para 21,5% em 1994 e 33,5% em 1997, as 
importações totais, entre 1988 e 1998, aumentaram 344%, com seu coeficiente passando de 18,5% 
para 29% e 33,3%, aparentemente anulando o efeito dinâmico daquelas sobre o crescimento da 
demanda efetiva. Isso, como já se viu, se deve, de um lado, a que cerca de 40% das exportações são 
das maquiladoras, que importam 98% dos seus insumos e agregam valor nacional que representa 
menos de 20% do faturamento exportado e, de outro, ao fato de que o restante da produção 
industrial exportada aumentou substancialmente a quantidade de componentes importados em seus 
produtos. Assim, o sucesso das exportações de manufaturas traz consigo o nocivo efeito de também 
causar aumentos mais que proporcionais nas importações de insumos e bens de capital. 

Examinado o subperíodo 1994-1998, as exportações cresceram 92% e as importações apenas 



56%, compensando assim os efeitos da queda do consumo e do fraco desempenho do investimento, 
apresentando ainda resultado líquido na forma do crescimento do PIB no período, que acumulou 
18% em 1995-1998. As desvalorizações cambiais foram muito importantes para essa expansão, 
repondo o câmbio real a níveis acima da média 1988-1994 e, com isso, alterando para mais a 
competitividade das exportações para os EUA e Canadá, com a entrada em vigor do TLCAM 
revertendo os déficits comerciais com esses países, para superávits em 1995-1997. Contudo, uma 
análise mais detalhada desse período mostra que o crescimento maior das exportações esteve 
praticamente restrito a 1995-1994, quando, por força da crise e da desvalorização, cresceram 30% e 
as importações caíram 9%; no período 1995-1998, quando a economia voltou a crescer e o câmbio a 
ser valorizado, as exportações acumularam crescimento de 47% e as importações 71%, repondo o 
mecanismo desequilibrador. 

Por outro lado, a recorrência do modelo no que se refere ao setor externo se manifesta tanto no 
lado real, pela diminuição do saldo comercial e de serviços não fator como pelo lado financeiro dos 
serviços fator, isto é, pelo aumento das remessas de juros e de lucros que acompanham o aumento 
da entrada de capital forâneo. É por isso que o déficit em transações correntes estimado para 1998 é 
o dobro do de 1997 e quase sete vezes maior do que o de 1996. 

O petróleo teve sua participação reduzida na pauta exportadora e, entre as demais exportações, 
as das maquiladoras aumentaram 340%, passando de 33% a 41% da pauta. Na importadora, a 
participação dos bens de consumo, incluindo os automóveis de passageiros, passa de 13,7% em 
1988 para 21,4%, caindo para 17,7% em 1996; os bens de capital, contudo, com cerca de 24% em 
1988-1994 caem para 23,2% em 1994-1996. 

É importante destacar ainda que do aumento total das exportações entre 1994 e 1996, os EUA 
foram responsáveis por 82% e a América Latina por 9%, ao passo que o comércio mexicano com a 
Europa e o Japão continua fortemente deficitário. Esta situação é problemática a médio prazo, dada 
a maior dependência para com a economia dos EUA, a perspectiva crítica para o restante da 
América Latina, que poderá reverter aqueles saldos, e a difícil possibilidade de reverter o saldo com 
a CEE e o Japão. 

O setor agropecuário entre 1988 e 1997 cresceu à média anual de 2,3%, pouco acima do 
demográfico (1,8%). Houve expressivo aumento na produção de milho, carne de ave e frutas 
exportáveis e moderados em feijão, carne de vaca, leite e ovos e vegetais exportáveis; entre os 
demais principais produtos, o crescimento foi baixo ou mesmo negativo, como em trigo, arroz e 
sorgo. Com isso, a despeito da crise, as importações cresceram 160% e as exportações, estimuladas 
pela própria crise e pela desvalorização cambial, aumentaram 114%. A balança comercial do setor, 
que tivera pequeno déficit em 1988, apresenta déficits de 2,8 bilhões de dólares no auge importador 
de 1994 e de 1,3 bilhões em 1996.79  Com isso, as disponibilidades de nutrientes por habitante (o 
último dado é o de 1994) mostravam a permanência de níveis mais baixos do que os vigentes no 
início da década passada, mantendo ainda, entretanto, o segundo lugar na América Latina. 

Com a entrada em vigor do TLCAN, as condições do comércio com os EUA não trouxeram os 
esperados benefícios: foram mantidas ou criadas regulamentações (cotas, tarifas, barreiras não-
tarifárias, importações de temporada etc.) que restringem as vendas de vários produtos mexicanos, 
como o tomate, as frutas (o melão, em especial), os produtos lácteos e os porcinos. Por outro lado, o 
desgravamento tarifário do milho estabeleceu prazo de 15 anos com cotas isentas de tarifas, mas o 
governo mexicano antecipou a liberalização de fato, autorizando grandes importações provenientes 
dos EUA, livres de impostos.80  

O setor de mineração foi fortemente afetado pelo comportamento deprimido dos preços do 
petróleo (salvo em 1990, na Guerra do Golfo) e de quase todos os outros produtos minerais 
exportados. A taxa média anual (1988-1997) de crescimento foi cerca de 2% e a participação do 

                                                 
79 Os cálculos de comércio exterior para esses anos foram feitos tomando-se o total de “produtos agropecuários” e 

“produtos da indústria de alimentação, bebidas e fumo”, por não dispor dos dados da FAO para os anos recentes. 
80 Sobre esses fatos, ver Peñaloza & Arroyo (1997, p.71-96). 



setor no PIB caiu ainda mais, para apenas 1,4% (em 1996) em termos de valor agregado (exceto 
tributos e demais rendas fiscais). No mesmo período, a indústria da construção cresceu à média 
anual de 2,8% (apenas 1,9%, se considerado 1988-1996), caindo sua participação no PIB para 4,1% 
(em 1996). Esse setor foi seriamente afetado pelo corte do investimento público e pela crise do 
sistema de financiamento à construção civil. A participação do setor de serviços no PIB subiu ainda 
mais (de 60,4% em 1988 para 66,7% em 1996), em grande parte por um aumento de cerca de 4,5 
pontos percentuais do PIB no item “aluguel de imóveis”, e em parte ante o débil desempenho dos 
demais setores e a majoração de seus preços relativos, graças à valorização cambial.81  

A indústria de transformação cresceu à taxa média anual de 4,2% entre 1988 e 1997, caindo 
sua participação no PIB de 21,4% para 19,8%. No período, seu crescimento teve diferenças mar-
cantes: suas taxas médias anuais foram de 7,3% em 1988-1990, enquanto os efeitos da 
desvalorização ainda eram altos; de 2,7% em 1990-1994, graças à valorização cambial e à recessão 
dos EUA, com os déficits da balança comercial de produtos industriais (excluídos os das 
maquiladoras) saltando de cerca de 6 bilhões de dólares em 1988 para 26 bilhões em 1993-1994. 
Após cair 4,8% em 1995, ela sobe 10,9% em 1996 e 7,5% (estimativa) em 1997, graças à elevada 
taxa média anual de crescimento das exportações (exceto maquiladoras), entre 1994 e 1997, de 
27,2% estimuladas pela expansão da economia dos EUA e pela desvalorização do câmbio. 

Contudo, já em 1997 esse crescimento das exportações e da produção industrial foi menor, pelo 
retorno da valorização que ao mesmo tempo quadruplica o déficit comercial da indústria de 
transformação (exceto maquiladoras). Em 1998, o agravamento da valorização não só afetaria o 
crescimento como um todo, mas principalmente as exportações industriais das não-maquiladoras, 
com o que o crescimento industrial esperado para esse ano deverá atingir algo como 4%. Em 1988 o 
coeficiente de exportação era de 10,9% e sobe para 28,2% em 1994, e o de importação passa de 
15,4% para 41,4%. 

Os principais trabalhos sobre estrutura industrial a que tive acesso atingem só o início da atual 
década, não captando, portanto, os efeitos do processo de abertura quando este mais se intensifica. 
Contudo, a bibliografia mais atual consultada relata fortes efeitos de: desnacionalização, com 
tomada das decisões mais importantes sobre investimentos, produção e comércio, pelas empresas 
transnacionais; expansão de importações de insumos e máquinas pelos setores líderes exportadores; 
quebra ou baixo grau de inserção externa das pequenas e médias empresas e reduzido número delas 
inseridas nas novas linhas de montagem terceirizadas. No caso da automotriz mexicana, seu índice 
de nacionalização era de 60% e com a abertura e o TLCAN passou a 34% em 1995-1998, cairá para 
29% até 2003 e para zero em 2004, o que tem preocupado alguns economistas sobre o problema do 
déficit da balança comercial do setor, que crescerá muito nos próximos anos.82  

Entre 1988 e 1996 os segmentos que cresceram acima da média do setor foram siderurgia 
básica, máquinas e aparelhos elétricos e eletrônicos (principalmente de informática e computação), 
automóveis e algumas linhas de produtos químicos. Estes segmentos têm forte presença na indústria 
maquiladora e nas exportações. A maior parte dos demais setores que cresceram abaixo da média 
foi mais severamente afetada pela valorização cambial e pelas importações. Em face disso, a 
estrutura industrial mudou entre aqueles anos, com os bens de consumo não-duráveis perdendo 
participação (de 40,2% para 37%), assim como ocorre com os bens intermediários (de 37,3% para 
31,2%), graças ao enorme aumento dos insumos importados, ao passo que os bens de capital 
(passam de 10,9% para 16,9%) e os bens de consumo duráveis (de 11,6% para 14,9%) aumentam-
na, graças às suas fortes vinculações com a maquila ou exportação não vinculada à maquila (caso 
dos veículos, em que cerca da metade da produção exportável é produzida nas maquiladoras). 

A grande expansão do setor maquilador aumentou sua participação no emprego manufatureiro, 
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estimativas”, dado que seu valor aumenta a partir de 1988.  
82 Um excelente estudo sobre esse setor é o de Ruiz, Dussel, Taniura (1997). 



de 12,9% em 1988 para 32,8% em 1996, mas sua participação na geração de valor agregado do 
setor passa de 5,8% para 9,9% ante o reduzido valor agregado no país, pelas maquiladoras, o que 
está gerando uma anomalia nessa estrutura. 

Vejamos alguns indicadores sociais do período. 
A taxa de desemprego aberto fora de 3,6 em 1988, caíra a 2,7 em 1990-1992, e na crise subiu, 

atingindo cerca de 6 em 1995-1996. Embora tenha caído para 3,7 em 1997 (e 3,4 em 1998) há que 
se esclarecer que do total da PEA, há cerca de 13% dos ocupados que ganham menos de um salário 
mínimo, o que representa uma alta taxa de desemprego oculto. Por outro lado, as cifras sobre 
informalização do emprego (51,3% em 1985 e 59,4% em 1995) e as condições de trabalho 
imperantes nas atividades maquiladoras reforçaram ainda mais a precarização das relações de 
trabalho.83  

As modificações causadas na estrutura produtiva e pela expansão do número de indústrias 
maquiladoras (de 1.396 em 1988 passam a 2.699 em junho de 1997) provocaram forte alteração na 
estrutura do emprego industrial: entre 1988 e junho de 1997 o pessoal ocupado pelas empresas não-
maquiladoras diminuiu de (2.489 para 1.737 e o das maquiladoras aumentou de 369 para 897. 
Assim, a geração líquida de emprego industrial no México depende, absolutamente, das decisões 
daquele setor. 

O salário mínimo real continuou caindo: em 1997 representava apenas 55,3% do de 1988, e 
este, por sua vez, equivalia a 55,2% do de 1980. O salário médio da indústria de transformação, 
que em 1994 havia recuperado o nível de 1980 sofre queda real de 22,5% entre 1994 e setembro de 
1998. Infelizmente os últimos dados sobre a distribuição da renda são de 1994 e mostram que o 
quintil mais pobre recebeu, nesse ano, 6,8% da renda total, fração maior do que a de 1989 (6,2%), 
mas muito menor do que a de 1984 (7,9%). 

Como esses dados não mostram a deterioração posterior àquele ano, as informações sobre 
pobreza também apresentam problema similar: a porcentagem dos domicílios com renda inferior ao 
nível da pobreza cai, entre 1989 e 1994, de 39 para 36 (de 34 para 29 na área urbana e de 49 para 47 
na rural); os que se encontravam abaixo da linha de indigência também diminuem, de 14 para 12 
(de 9 para 6 no urbano e de 23 para 20 no rural). Quase todos esses dados de 1994, contudo, eram 
piores do que os observados em 1970 ou 1980. Os gastos sociais do governo, que foram drasti-
camente reduzidos na década anterior, crescem na atual, atenuando o problema distributivo: passam 
de 8,4% do PIB em 1990-1991 para 13,1% em 1994, mas em termos médios por habitante 
encontram-se apenas em torno da média latino-americana.84  

*** 
Embora não se possa tirar maiores conclusões sobre o futuro próximo, dado o período 

turbulento em que vivemos, cabe entretanto chamar a atenção para três pontos. O primeiro diz 
respeito ao petróleo que, como vimos, diminuiu seu peso relativo na economia, mas não perdeu sua 
posição estratégica. Mas o horizonte de médio e longo prazo não parece ser promissor, haja vista os 
grandes investimentos que estão sendo feitos na Venezuela e na Rússia, que aumentariam a oferta 
mundial em mais 10%, gerando com isso um panorama de continuidade de preços deprimidos. 

O segundo se refere ao problema de que o TLCAN está “soldando” a parte moderna da 
economia mexicana à dos EUA, para onde têm ido 85% de suas exportações, notadamente as 
industriais. Com o TLCAN, a indústria maquiladora terá o direito de vender 100% de sua produção 

                                                 
83 Pereira (1997), em ampla reportagem feita ao longo dos 3.000 km da fronteira com os EUA, mostra com riqueza de 

detalhes não só essas más condições, como também a tensão permanente causada pelo enorme muro construído para 
controlar a entrada de mexicanos nos EUA e a repressão policial feita por esse país. Só nos últimos quatro anos 
morreram 1.185 mexicanos que tentavam atravessar a fronteira, número superior ao das mortes daqueles que tentaram 
atravessar o Muro de Berlim em 30 anos, conforme nos informa o autor, às páginas 14-6 desse trabalho. 

84 Cf. CEPAL (1997a). Para um exame dos gastos sociais na década anterior, ver Soares (1995). 



no mercado interno em 2001, quando poderá ser extinta, por força do andamento do processo de 
integração. Por outro lado, extintas ou não as maquiladoras (ou mesmo se não tiverem como vender 
100% de sua produção no próprio México), o país estará cada vez mais atrelado à dinâmica de 
crescimento da economia norte-americana, como um departamento de produção no exterior, em 
incessante busca do trabalho barato. Isso não só condiciona os determinantes macroeconômicos 
principais, mas também os da distribuição da renda e do emprego. 

O terceiro ponto decorre de que o modelo de reestruturação produtiva adotado, implica, num 
primeiro momento, desestruturar partes das cadeias produtivas, eliminando empresas ou mesmo 
linhas de produção. Num momento seguinte, a reestruturação feita sob o comando do capital 
internacional substitui, com importações crescentes, o que antes era fornecido pela produção 
interna. Já vimos, entretanto, a insustentabilidade dos crescentes déficits comerciais e de contas 
correntes externas, que lançam o país a uma crise cambial profunda. Se as circunstâncias internas 
(por exemplo, a crescente desproporção do déficit externo e das contas públicas) ou as externas (por 
exemplo, o prolongamento e piora da crise financeira internacional) impedirem a continuidade do 
modelo, interrompendo aquelas importações, não mais é possível substituí-las por produção interna, 
tanto porque esta não mais existe, quanto porque a nova estrutura produtiva não está mais 
tecnicamente vinculada com aquela produção. 

Assim sendo, é muito difícil acreditar num futuro promissor, de crescimento, aumento do 
emprego, modernidade, justiça social e, quiçá, de democracia. 
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CAPÍTULO 7 

PERU: DO MILITARISMO PROGRESSISTA 
AO NEOLIBERALISMO AUTORITÁRIO 

 

O Peru tem área de 1.285,2 km2 e é o terceiro maior país da América Latina, perfazendo 6,4% do 
seu território e 5% de sua população; em 1997 eram 24,4 milhões de pessoas, com a região 
metropolitana de Lima retendo um quarto desse total. Ainda apresenta alta taxa de crescimento 
demográfico (2,7%), o que, no entanto, já é menor do que a taxa da década de 1980 (3,1%); como 
os demais países da região, teve rápido processo de urbanização, com o contingente urbano 
perfazendo 71% do total. Quarenta e cinco por cento de sua população é constituída por nativos; os 
mestiços (nativos com branco) somam 37%; os brancos, outros 15%; e nos 3% restantes 
predominam descendentes de chineses e negros africanos.1  Trata-se de país pobre, com indicadores 
sociais de baixo resultado e uma das piores distribuições de renda na América Latina. O Peru, em 
1998, tinha um PIB de US$ 52,5 bilhões (a US$ de 1990) – o sexto maior da América Latina – 
representando 3,9% do PIB regional. A renda média por habitante, por sua vez, era 25% menor do 
que a média regional, na qual ocupava a décima posição. Além do governo central, foi estabelecida 
uma divisão administrativa de 25 Departamentos regionais regidos por Conselhos de 
Administração.2  O Peru tem como limites: a oeste o oceano Pacífico, a leste o Brasil e a Bolívia, ao 
norte o Equador e a Colômbia e ao sul o Chile. Seu território compreende três regiões muito 
distintas: a costa, no Pacífico, quase totalmente árida e que representa cerca de 10% da área total, a 
sierra (30% da área), compreendendo planaltos e vales elevados nos Andes, predominantemente 
ocupada pela população nativa e a montanha (60% da área), menos ocupada, que se estende em 
declive, dos Andes à Amazônia, com selva e clima tropical. Sua dotação de recursos naturais é 
marcada principalmente pelas expressivas ocorrências minerais (petróleo, cobre, ouro, prata etc.), 
recursos para pesca marítima e madeira. 

Sua civilização primitiva é datada de 1.250 a.C. e a posterior, que seria a incaica, atinge seu 
máximo desenvolvimento cultural entre 1.100 e 1.500 d.C., quando se estendia desde o mar para o 
norte (Equador), para o sul (extremo-norte chileno) e para leste, nas cabeceiras do rio Amazonas. O 
alto nível cultural dessa civilização não seria totalmente destruído pelo colonizador, preservando-se 
ainda hoje na arquitetura, no artesanato, na música e na língua de parte expressiva da população. 

Francisco Pizarro foi o primeiro colonizador espanhol a entrar no Peru (1532), fundando a 
capital (hoje Lima) em 1535. Em 1542 a Espanha instituiria o Vice-Reinado do Peru que, de início, 
compreendia a região do Panamá e todo o resto da América do Sul espanhola (com exclusão da 
Venezuela). Nas reformas que a Espanha promoveria mais tarde seria separado o Chile; o Equador, 
a Colômbia e a Venezuela consolidariam o novo Vice-Reinado de Nova Granada; e as províncias 
do Alto Peru (atual Bolívia), Paraguai, Argentina e Oriental (hoje Uruguai) constituiriam o novo 
Vice-Reinado do Rio da Prata. Estes desmembramentos trariam sérios efeitos negativos sobre o 
centralizado comércio em Lima, principalmente com a expansão de Buenos Aires, a partir de 
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meados do século XVIII.3  
A exploração colonial consistia, basicamente, na extração da prata principalmente no Alto Peru 

(Potosí). Para essa atividade e para a de suporte de subsistência, a Espanha instituiu formas de 
subordinação do trabalho do índio (principalmente a mita e a encomienda), que veio causar enorme 
dizimação da população nativa. Com a decadência das jazidas de Potosí e, mais tarde, com o 
desmembramento do Vice-Reinado, o Peru intensifica a exploração das minas de suas terras baixas. 

Como os demais países latino-americanos, o Peru também carrega pesada herança do período 
colonial, que resultou em enorme concentração pessoal da propriedade, da renda e do poder de fato, 
além da grande espoliação (e dizimação) de sua população nativa, que até hoje se encontra em 
grande parte marginalizada. As lutas pela independência no Peru foram ambíguas. Suas elites 
brancas deviam fidelidade maior à Espanha provavelmente porque seus interesses estavam 
centrados na decadente mineração, as atividades mercantis externas eram prejudicadas pela 
autonomização dos países vizinhos e, também, pelo fato de Lima conter a forte concentração civil e 
militar espanhola. 

O processo de lutas pela independência teria o principal foco nas rebeliões indígenas, contra a 
odiosa e hedionda forma de subordinação ao espanhol. As lutas crescem a partir de 1780, com a 
revolta de Tupac Amaru – hoje o maior herói nacional – que termina em 1781 com sua prisão, 
tortura e execução. Outras revoltas lhe sucederiam, sem maior sucesso. Assim, o processo de 
independência no Peru seria sumamente retardado pelas elites locais e as forças ali estacionadas que 
lutaram também contra os processos revolucionários pró-independência de seus vizinhos. Estes 
souberam se aproveitar do momentâneo aniquilamento do poder espanhol, até 1814, pelas guerras 
napoleônicas. 

À medida que o processo de independência avançava ou se consolidava no Chile e no Rio da 
Prata surgiriam condições mais objetivas de luta, tanto como forma de defesa dos novos países con-
tra as forças sediadas em Lima, quanto como meio de liquidar com o poder espanhol remanescente 
para a completa libertação da América do Sul. Os interesses ingleses já intensamente presentes no 
comércio das novas nações dariam apoio material ao movimento libertário. Em 1820, Lord 
Cochrane tenta invadir o Peru por mar, porém, aparentemente desgostoso com o baixo produto do 
saque, teria se retirado para outros mares mais produtivos... 

Em 1821, San Martín realiza a proeza de atravessar os Andes, atingindo Lima e vencendo as 
resistências. No entanto, as pretensões de San Martín em instituir uma monarquia no Peru e suas 
negociações com a Europa para a escolha de um monarca colidiam radicalmente com os ideais 
republicanos de Bolívar. Este invade o Peru e a Bolívia e San Martín é obrigado a retirar-se do Peru. 
A Bolívia é libertada e a independência do Peru consolidada em 1825, quando são destituídos dois 
presidentes provisórios que tentavam instaurar a monarquia e trair Bolívar. Declarado El 
Libertador, sua política autoritária deu-lhe grandes poderes civis e militares. Contudo, vê-se 
obrigado a voltar à Colômbia em 1826, e sua ausência foi o pretexto para a volta dos liberais que 
revogam a Constituição bolivariana de 1823. As guerras que se sucedem, a crise da mineração 
agravada por essas guerras e a crise do comércio exterior conduzem a um turbulento período de 
lutas e golpes que culminam com a posse do General Castilla, em 1845. Durante seus dois mandatos 
(até 1862) ele executaria várias reformas, eliminaria a escravidão, expandiria a infra-estrutura e 
daria, em 1860, uma nova e liberal Constituição ao país. Finalmente, as oligarquias (tanto as 
costeiras quanto as serranas) fariam sua consertação nacional.4  

O avanço da industrialização e a necessidade de expandir a agricultura dos países que então se 
industrializavam fazem surgir, a partir de 1845, uma excepcional oportunidade para o Peru. As 
crescentes exportações de guano melhorariam sobremodo as finanças públicas e a dívida interna, 
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extinguindo ainda a dívida externa do país. Do mesmo modo, as exportações de algodão e de açúcar 
cresceram, e a expansão da economia, dada a abolição da escravatura, foi provida pela imigração de 
coolies chineses. Provavelmente por causa do guano, a Espanha ainda tentaria, entre 1864-1866, 
submeter novamente o Peru. Chile, Bolívia e Equador ajudaram o país contra a investida militar 
espanhola. A partir da década de 1870, o desenvolvimento da indústria química substituiria o uso do 
guano como fertilizante, mas surge outra nova oportunidade com o salitre. O período é de euforia, 
com grandes investimentos em comunicações, caminhos e estradas de ferro, que vieram possibilitar 
a retomada das exportações minerais. 

Contudo, as ocorrências minerais para a produção do salitre se localizavam na costa do país, 
entre as regiões de Tarapacá (Peru) e de Antofagasta (Bolívia). A atividade mineradora, além disso, 
era exercida majoritariamente por empresários chilenos, com grande uso de mão-de-obra chilena. 
Esta, amparada por seu governo, não tardou a armar uma ardilosa situação conflitiva que terminaria 
com a invasão, pelo Chile, daquela região. O Chile foi vitorioso contra aqueles dois países5  na 
chamada Guerra do Pacífico, entre 1879 e 1883. 

A crise que se abateria sobre o Peru não permite um entendimento entre suas elites e o 
segmento militar, o que levaria o país a um longo período de ditaduras, que se estende com a 
eleição de Leguia (1908-1912) que volta ao poder com o golpe militar, em 1919, e ali fica até 1930, 
quando outro golpe militar o tiraria do poder. A década de 1920 assistiria à expansão do gasto 
público, em parte pelo maior endividamento externo, para ampliar a infra-estrutura econômica e da 
expansão privada petrolífera e do cobre. Mas os primeiros sintomas da “crise de 29” também 
agrava-riam esse quadro. A expansão da economia e sua urbanização trariam movimentos 
libertários e contestadores do regime. Neste contexto dá-se a criação, em 1924, do APRA (Alianza 
Popular Revolucionaria Americana), partido de esquerda, fundado (em Paris), por Raúl Haya de la 
Torre, que fora banido do país, com uma ideologia de classe média, nacionalista e que destacava as 
especificidades latino-americanas. Este partido teria importante papel na história do país. 

As demais regiões que tiveram a mineração como núcleo mais importante de suas atividades 
mercantis pagaram alto preço por isso: a Segunda Revolução Industrial, ao introduzir grandes 
alterações tecnológicas e de escalas de produção na indústria de produtos metálicos, induziu a 
atividade minerometalúrgica em transformações compatíveis. Com isso, essa atividade, nos países 
subdesenvolvidos, também se transformou, via profunda desnacionalização, na única forma de 
fazê-lo. 

Esta transformação exigiu radical modificação de insumos e máquinas, impondo a estes países, 
daí em diante, a importação de tais produtos. Tecnificada e aumentadas suas importações, passou a 
gerar internamente efeitos ainda menores em termos de compras locais, de pagamento de impostos, 
de emprego, enfim, gerando baixo impacto de transformação. Pior ainda: a forte presença do capital 
externo (majoritariamente norte-americano) na principal produção peruana abalou ainda mais a 
soberania econômica do país.6  

Entre fins do século XIX e a Primeira Guerra, com a passagem da hegemonia capitalista da 
Inglaterra aos EUA e, principalmente, a partir da abertura do Canal do Panamá em 1904, as 
exportações do Peru mudariam seu destino: enquanto 56,7% dessas exportações em 1898 dirigiam-
se para a Inglaterra, em 1923 seriam apenas 33,2%; enquanto isso, nesses mesmos anos, as 
exportações para os EUA saltaram de 9,5% para 39,7%. No mesmo período, enquanto as 
importações provenientes da Inglaterra passavam de 44,7% para 19,6%, as dos EUA saltavam de 
10% para 38,9%.7  Contudo, os dois principais imperialismos continuavam a comandar mais de 70% 
desses fluxos. Baixo emprego e baixo salário na atividade principal favoreceram ainda mais as 
diversas formas dos conhecidos mecanismos de extração de excedente na agricultura mercantil, pela 

                                                 
5 Ver, sobre a matéria, mais informações no capítulo sobre o Chile, nesta edição. 

6 Furtado (1978, cap.I a IV) fornece uma excelente síntese sobre esse processo na América Latina. 
7 Cf. Mariátegui (1969, p.26). 



oligarquia agrária, sobre as populações marginalizadas, sobretudo a indígena.8  Essa alta espoliação 
interna implicou extrema concentração pessoal da renda, o que propiciou às elites o característico 
alto-padrão de consumo (e que ainda desfrutam na América Latina), respaldado por uma política 
econômica liberal, a qual, por sua vez, imporia estreitos limites à industrialização interna, 
configurando assim uma estrutura nacional marcadamente subdesenvolvida.9  

Os tópicos seguintes, de acordo com a estrutura determinada no capítulo inicial, tratarão do 
período 1929-1979 (primeiro tópico); dos ajustes dos anos 80 (segundo tópico) e, por último, dos 
ajustes dos anos 90, das reformas e políticas neoliberais e de seus principais resultados observados. 

O período 1929-1979 

Com a crise, o Presidente Leguia foi deposto em 1930 pelo General Cerro, que assume o poder 
e toma algumas medidas defensivas imprescindíveis, como a forte desvalorização do câmbio, e 
promulga nova Constituição. Ele, no entanto, é assassinado em 1933. O novo presidente, General 
Benavides, executaria obras públicas e reformas e instituiria alguns direitos trabalhistas. Nas 
“eleições” de 1939 praticamente indicou Manuel Prado, que as “vence”. Como outros países da 
região, o Peru também demorou a romper relações diplomáticas com o Eixo, o que ocorreu em 
1942, e só declara guerra à Alemanha em fevereiro de 1945, pois do contrário não conseguiria 
ingressar na ONU. 

A literatura examinada mostra que, até meados da década de 1950, o intervencionismo estatal 
econômico no Peru sempre foi exceção, sendo a regra o liberalismo. Ainda assim, as intervenções 
na maioria das vezes foram “focalizadas”.10  Mas a “crise de 29” também atingiu drasticamente o 
Peru. Embora não tivesse avançado sua indústria antes dela, como fizeram outros países 
(principalmente a Argentina, Brasil, Chile, México e Uruguai) e, portanto, não teria muito o que e 
com que (capacidade produtiva industrial) se defender, a crise cambial obrigou o novo governo a 
tomar medidas intervencionistas.11  

Durante essa crise, o volume das exportações caiu 18%, só se recuperando ao final da década, 
mas a queda dos seus preços fez que o poder de compra das exportações, em 1931-1933, fosse 52% 
menor do que o vigente em 1928-1929, reduzindo o volume das importações em igual montante. 
Com ou sem intenção de defesa da renda e do emprego, o governo viu-se obrigado a praticar 
desvalorização cambial de 55% entre 1930 e 1934. A taxa cambial passa (em soles/dólar) de 2 em 
1929 para 7 em 1940-1945 e para 15 em 1951, mostrando uma das mais intensas desvalorizações 
entre os países da região. Isso certamente contribuiu para que os efeitos deflacionistas da crise 
tivessem reduzido impacto e duração no país e, assim, a recuperação se acelerasse. 

O açúcar já tinha preços debilitados desde 1925 pela política protecionista dos EUA e da Europa 
às suas produções similares. O cobre, desde 1932, para ingressar nos EUA tinha tarifa equivalente a 
70% de seu preço, o que obrigou o Peru a contrair sua produção em cerca de 30% durante todo o 
período 1930-1945, caindo ainda mais após o término da Segunda Guerra. A produção de prata se 
reduziu em 50%, recuperando-se parcialmente em 1935-1939, graças à política norte-americana de 
valorização desse metal, mas, durante e após a Segunda Guerra, cairia ainda mais. O petróleo, 
porém, teve grande aumento de produção e exportação e o algodão (graças à política norte-
americana de sustentação de seu preço, e, em seguida, à Guerra), mais que duplica sua produção e 
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exportação. Ambos conseguiram evitar que a crise cambial atingisse níveis ainda mais agudos. 
Assim, entre 1930 e 1945, graças aos sérios problemas da Grande Depressão e da Segunda 

Guerra, que proporcionaram um horizonte mais longo de restrições externas, o Estado fez ensaio 
intervencionista, praticando uma política econômica mais alentada, além dos inevitáveis controles 
cambiais: cria, em 1931, o Banco Central (verdade que em decorrência das “sugestões” que os EUA 
fizeram a toda a América Latina); mas também institui, no mesmo ano, o Banco de Fomento 
Agrário; legisla em 1937 para que o Estado pudesse intervir no câmbio e, em 1938, para que 
diminuíssem as restrições legais à existência do déficit fiscal (!). A indústria pôde assim avançar, 
como confirma o consumo de cimento, que aumenta 36% na década de 1930, quando duplica sua 
produção. 

O forçado aprendizado intervencionista do Estado peruano e o alento que a expansão industrial 
experimentava, levou-o a criar, ainda em 1936, o Banco Industrial que, contudo, só teria atuação 
mais significativa ao final da década de 1950. No mesmo ano foram também criadas as Corporações 
e Juntas de Fomento Regional com o objetivo de desenvolver segmentos da indústria pesada. Essas 
também só teriam maiores efeitos 20 anos mais tarde. Em 1940 foi promulgada a primeira Lei de 
Promoção Industrial e deste ano até 1945 foram praticados controles de preços. 

O imediato pós-guerra trouxe “novos” problemas: contrações dos preços internacionais e da 
demanda de suas principais exportações. Por conseguinte, entre 1945 e 1948 se intensificam não só 
controles cambiais, como também restrições, e licenciamento prévio de importações são 
introduzidos. Contudo, a partir de 1948-1949, com a reconstrução européia e japonesa, e após 1950, 
com a Guerra da Coréia, essa melhora na conjuntura externa reporia com força a velha e 
conservadora política liberal. A pauta exportadora ganharia nova diversificação com a introdução e 
crescente presença da farinha de peixe, do zinco e do chumbo, além da recuperação de preços e 
quantidades de quase todos os demais produtos principais da pauta. Com efeito, o já mencionado 
trabalho de Rojas nos permite estimar que as exportações peruanas cresceram, entre 1939 e 1948, à 
taxa média anual de 12,5%, bem acima da média latino-americana, e de 7,1% entre 1948 e 1960. 
Esta recuperação do setor externo no primeiro desses períodos seria, aos olhos das elites locais, 
suficiente para eliminar o intervencionismo e voltar ao glorioso passado liberal... 

Em 1945 foi eleito Bustamante y Rivero; ele emenda a Constituição, retira poderes do 
Executivo, restaura direitos civis e a liberdade de imprensa. Mas os novos tempos internacionais já 
eram outros e em outubro de 1948 o presidente foi golpeado pelo General Odria. Ele sobe ao poder 
e, em 1950, é eleito para um mandato até julho de 1956, tentando repor a velha e conservadora 
política econômica liberal. 

Embora chame o governo Odria de um dos mais liberais do período 1930-1960, Rojas 
demonstra, paradoxalmente, que “os tempos econômicos já eram outros”, pelos seguintes fatos: 

• Primeiro, porque as exportações já não poderiam crescer facilmente como no passado nem 
proporcionar os mesmos benefícios sociais de antes. As razões seriam várias: a) os limites 
ecológicos do país, como por exemplo água para irrigação e jazidas de petróleo, que eram 
escassos; b) as transformações tecnológicas introduzidas no pós-guerra, que substituíam o uso de 
matérias-primas tradicionais por produtos sintéticos; c) o principal vetor de crescimento dos 
últimos anos fora a mineração, que gerava pouco emprego, exíguos efeitos de encadeamento e 
poucos impostos ao governo e, ainda, era controlada pelas empresas norte-americanas. 

• Segundo, que a despeito do crescimento e da diversificação das exportações, o velho problema 
dos preços de intercâmbio causaria duas severas crises de balanço de pagamento a partir de 1952, 
que se aprofunda em 1958. Junto com elas, vieram as desvalorizações cambiais e a alta inflação. 

• Terceiro, porque a despeito do atraso e do conservadorismo da sociedade, ela já apresentava 
significativas mudanças. O censo de 1941, plenamente divulgado em 1950, mostrara um quadro 
social terrível: 57% de analfabetismo, 35% da população não falava castelhano e apenas 11% 
tinha mais de 5 anos de educação. Contudo, o êxodo rural aumentaria a urbanização de 37% em 



1940 para 47% em 1960; o número de eleitores triplicou e os gastos públicos em saúde e 
educação aumentaram, diminuindo a taxa de mortalidade e, com isso, fazendo que a população 
passasse a aumentar. 

• Em quarto lugar, outros fatores também tiveram papel importante: o papel fundamental da 
CEPAL em conscientizar a América Latina sobre seu subdesenvolvimento, ao mesmo tempo em 
que a Europa e o Japão davam mostras da pujança de suas reconstruções; o exemplo 
contemporâneo das atitudes desenvolvimentistas de alguns países latino-americanos 
(principalmente do Brasil); as atitudes contraditórias dos EUA em relação aos interesses 
(nacionais) peruanos em exportar, para aquele país, mais açúcar, cobre, zinco e chumbo, que 
eram contidos por tarifas protecionistas ou cotas; o crescente conflito entre o governo peruano e a 
filial norte-americana da Standard Oil (a IPC); a declaração do domínio nacional da faixa 
marítima das 200 milhas, contrariando os interesses dos pesqueiros norte- americanos; a cobrança 
da dívida externa peruana; e a divulgação, a partir de 1959, das contas nacionais peruanas, que 
desnudavam o atraso econômico e o baixo nível de vida de sua população. No plano político e 
institucional, cabe registrar o surgimento de dois novos partidos (Ação Popular e Democracia 
Cristã) e a concessão do voto feminino em 1956. 

Estes últimos fatores e mais a crise gerada pela crescente restrição externa e pela inflação 
constituíam poderosa alavanca de pressão política para uma mudança da política econômica. Ou 
seja, de novo, tornava-se impossível manter o nível relativo de importações manifestado nos “bons 
tempos”. 

Com efeito, por mais liberal que fosse Odria e seu indicado e eleito (Prado, 1956-1962), a 
economia e a sociedade passavam a exigir um crescente grau de intervenção do Estado, o que se 
materializou em importantes investimentos de infra-estrutura econômica, na criação do Ministério 
do Trabalho, na implantação de esquemas de Seguridade Social, no aumento dos gastos em saúde, 
educação e, naturalmente, no “assistencialismo”. 

É fato que grande parte do investimento público se fez – principalmente a infra-estrutura –, para 
apoio logístico às importantes inversões de capital norte-americano em mineração e agricultura de 
exportação, generosamente incentivadas por grandes benefícios fiscais concedidos pelo Estado. 
Tanto foi assim que Odria acabou sendo condecorado por Eisenhower por sua “contribuição ao 
sistema da livre empresa”.12  

É verdade, também, que Prado tentou liberalizar a economia, mas as tensões sociais, greves, 
inflação, e a ineludível necessidade de retomar o crescimento que desacelera entre 1956 e 1958 
geram as pressões políticas necessárias à mudança: Prado também vê-se obrigado a retomar a 
política de industrialização, os incentivos para a importação de bens de capital e a retomada de uma 
gradual política de nacionalização do petróleo. 

Ainda assim, o Estado havia avançado importantes passos: em 1956 eram constituídas as 
empresas estatais do aço, de fertilizantes, derivados de petróleo e de cimento. Em 1959 foi 
promulgada uma nova Lei de Promoção Industrial que contemplava importantes priorizações de 
corte regional e setorial (insumos básicos e bens de capital), nitidamente desenvolvimentista; em 
1961 foi criado o Instituto Nacional de Planificação. 

O balanço da década de 1950 mostrava um avanço do processo de substituição de importações e 
uma pequena, mas significativa mudança na estrutura industrial: entre 1950 e 1960 caiu a 
participação dos bens de consumo não-duráveis de 73% para 65%, ao passo que a dos bens 
intermediários passa de 20% a 26% e a de bens de consumo duráveis e de capital de 7% a 9%. Entre 
1950 e 1955 o PIB cresceu à taxa média anual de 4,7% desacelerando para 2,6% no qüinqüênio 
seguinte; mas a indústria de transformação, nos dois períodos, cresceu mais, a 7,8% e 6,1%. A 
participação da agricultura no PIB baixou, entre 1950 e 1960, de 27,4% para 22,9% e a da indústria 
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de transformação subira de 14,6% para 17,7%. 
O período de 1960 a 1968, no plano externo, também foi estimulante para a continuidade do 

processo. Lembremos da Revolução Cubana, da luta nos EUA pelos direitos civis, do Programa da 
Aliança para o Progresso, da criação da ALALC, da instituição do Grupo dos Países Não-Alinhados, 
do avanço da industrialização na América Latina e da proliferação de movimentos libertários em 
vários países latino-americanos. 

Em 1962, nenhum candidato atingiu o terço necessário dos votos, mas Vitor Haya de la Torre – 
num APRA que já abandonara o progressismo e o nacionalismo e transformara-se numa coalizão 
conservadora – obteve um pouco mais do que seu oponente (mas com fortes suspeitas de fraude), o 
reformista Belaúnde Terry. Mancomunado com Odria, Haya de la Torre tenta chegar ao poder, mas 
um golpe do Exército faz assumir o General Pérez Godoy que por novo golpe é destituído em 
março de 1963. Novas eleições elegem Belaúnde em junho de 1963. Neste mesmo ano retornam as 
eleições municipais, impedidas desde 1923. Em 1966 foi criado o Banco da Nação, como agente 
financeiro do governo. E em 1968 o sistema tributário foi reorganizado, criando-se o Imposto sobre 
a Renda. Ao longo deste período também foram instituídas várias universidades. 

No âmbito do comércio exterior modernizou-se e elevou-se a tarifa de importação, 
desvalorizou-se o câmbio (congelado desde 1959) e aumentou-se o imposto sobre exportações, com 
objetivos fiscais, dado o aumento do déficit público. No período, o crescimento é ainda mais 
acelerado: o PIB cresceu à taxa média anual de 6%, a agropecuária apresentou taxa alta de 4%, e a 
indústria de transformação, 9%, com expansão maior para bens intermediários, de consumo durável 
e de capital. Ao final do período, contudo, balanço de pagamento, déficit fiscal e inflação repunham 
a ameaça de paralisação do processo de industrialização. 

A segunda metade do mandato de Belaúnde foi um período muito conturbado, com forte 
oposição no Legislativo, alta inflação e a desaceleração do crescimento entre 1966 e 1968. A partir 
de 1964 a guerrilha se instala na serra e Belaúnde sujeita-se a autorizar violenta repressão pelo 
Exército, instituindo até mesmo a pena de morte com rito sumário.13  Com a crescente pressão da 
direita, Belaúnde facilita as negociações petroleiras com a IPC, irritando as forças progressistas e, 
especialmente, os militares. Com a deterioração de seu governo, os prenúncios de uma vitória de 
Haya de la Torre nas eleições seguintes e algumas experiências militares que ocorriam em outros 
países (notadamente na Argentina), precipitaram o Exército para mais um golpe, em outubro de 
1968. 

Com isso, o período 1968-1975 seria de reformas radicais, e seu início demarcado por uma 
crise econômica e política. O esforço de crescimento industrial do período anterior pressionou o 
Balanço de Pagamentos, exigiu a desvalorização cambial, aumentou o déficit fiscal e a inflação 
(ainda moderadamente), desencadeando uma política recessiva em 1967-1968. Por outro lado, os 
militares – que haviam optado por Belaúnde em 1963 – sentiam-se traídos pelos compromissos não-
cumpridos pelo presidente, como a não-implantação da reforma agrária e o não-enfrentamento 
radical da questão petrolífera. É nesse impasse que Alvarado executa o golpe que o leva ao poder 
em outubro de 1968. O lema de seu governo era “justiça, soberania e crescimento”. 

As mudanças, ao longo do período, foram quase todas radicais, sendo as principais: o 
reatamento de relações externas com o bloco socialista; a repatriação obrigatória de haveres 
monetários nacionais no exterior; a conversão compulsória, em moeda nacional, dos depósitos 
internos feitos em moeda estrangeira; a reforma das empresas, diferenciando-as institucionalmente 
como empresas sociais, particulares reformadas, pequenas e públicas; a reforma trabalhista, dando 
estabilidade de emprego e participação de gestão e de lucros; a reforma agrária (uma das mais 
radicais); a reformulação tarifária incorporando os últimos adicionais; a reforma tributária, com 
aumento da progressividade; o câmbio fixado (que permaneceu até 1975) e o controle de preços; a 
promoção de exportações, com diminuição e reintegração tributária; isenções tributárias e tarifárias 
para conter preços e para estimular produção interna da indústria básica; a instituição de Registro de 
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Produção Similar Nacional; instituição de novas empresas estatais para administrar e executar o 
comércio exterior de vários setores. Não bastasse esse ousado programa, Alvarado consolidou a 
nacionalização das 200 milhas de mar, nacionalizou a indústria pesqueira e expropriou a IPC, 
ferindo fortemente os interesses privados norte-americanos. 

Passada a recessão, a economia voltaria a crescer expressivamente, acentuando porém os 
desequilíbrios anteriores. A antiga lei de promoção industrial de 1940 (não revogada pela nova de 
1959) propiciou uma contradição flagrante de objetivos, que vinham desde o governo anterior. A 
antiga lei permitiu isentar e incentivar os setores de bens de consumo duráveis, ao passo que a nova 
estimulava os produtos básicos. Daí que as importações de produtos industriais (insumos e bens de 
capital) cresceram durante esse longo período, a taxas anuais cerca de 4 a 5 vezes maiores do que as 
da produção industrial (valor agregado), fato esse fortemente estimulado também pela valorização 
cambial que foi aumentando até 1975.14  

O PIB cresceu aceleradamente entre 1968 e 1975 (5,8% anual), assim como a indústria de 
transformação (6,8%). Essa expansão fez que a estrutura industrial continuasse mudando: a 
participação dos bens de consumo não-duráveis cai de 50% em 1970 para 45% em 1975; a de bens 
intermediários sobe de 30% em 1970 para 32% em 1975; e a de bens de consumo duráveis e de 
capital, naquelas datas, passa de 20% a 23% ressalvando-se que, neste segmento, o setor de 
transporte (basicamente, montagem de veículos de passageiros) perfazia cerca de um terço do valor 
da produção. 

As crescentes pressões sobre a balança comercial, agravada em 1973 pelo aumento do preço do 
petróleo que o país importava e pela diminuição, em 1970, dos cardumes de anchoveta que reduziu 
as exportações de farinha e óleo de peixe, fizeram crescer o endividamento externo e o déficit 
público e disparar a inflação, a partir de 1976. Precipitou-se então nova crise econômica. 

A situação política, já tensa desde o início desse governo, aumenta em 1974, quando Alvarado 
expropria os jornais de Lima e, em 1975, a mineradora norte-americana Marcona. Vale lembrar que 
as dificuldades políticas externas, a partir do endurecimento do golpe brasileiro em 1968 e dos 
golpes militares no Chile (1973), Uruguai (1974) e novo golpe na Argentina (1976) piorariam 
significativamente a situação de um governo “avançado” como o do Peru naquele momento. Assim, 
não foi difícil ao General Morales Bermudez dar um golpe no governo Alvarado, em agosto de 
1975, e assumir o poder até junho de 1980. Mas a América Latina já era açodada pelos novos 
ventos do neoliberalismo. 

O período 1975-1980 é, assim, de transição. Enfrenta forte recessão até 1978 e cresce, em 
1979-1980, à média anual de 4,2%; a inflação anual dobra (de 30% para 60%) e as contas externas 
seguiriam deterioradas, rumo ao desfecho determinado pela política monetária norte-americana. A 
própria crise econômica se encarregou de dificultar a permanência de Morales no poder, obrigando-
o a convocar eleições em 1980. Entre 1977 e 1979 houve a tentativa de um “ajuste liberal” à 
chilena: foram liquidadas várias estatais de comércio exterior; foi dada permissão aos bancos para 
receberem depósitos em moeda estrangeira e rebaixadas as tarifas de importação. Contudo, a 
deterioração das contas externas e fiscais e a profundidade da recessão liquidam rapidamente o 
pretenso liberalismo. 

Um resumido balanço do período 1960-1980 mostraria que a agropecuária teve crescimento 
ligeiramente abaixo do aumento populacional. Os produtos mais afetados foram cereais, açúcar, 
carne de boi e leite. Embora entre 1960 e 1980 as importações de produtos agropecuários e 
agroindustriais tenham quase quadruplicado em dólares (a preços correntes), a disponibilidade per 
capita de calorias/dia cai de 2.305 em 1965 para 2.038 em 1980, já a de gramas de proteínas cai nos 
mesmos anos, de 61 para 53. A participação da agropecuária no PIB caiu de 23% para 10%, mas em 
termos de emprego continuava a ocupar alto contingente (40% em 1980 contra 56% em 1960). 

A da indústria, em termos de PIB, aumentou de 30% para 42%, mas o setor de transformação 
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aumentou apenas de 17% para 20%. Sua estrutura, entretanto, mudou significativamente, com a 
participação dos bens de consumo intermediários passando de 26% para cerca de 40%, destacando-
se a introdução de novos segmentos de insumos básicos (químicos, petroquímicos, aço, não-
ferrosos, cimento, fertilizantes etc.). A de bens de consumo duráveis e de capital passou de 9% para 
18%, ainda que esse fato deva ser relativizado, tendo em vista que os segmentos de equipamentos 
elétricos e não-elétricos representavam apenas 30% dessa produção. 

A participação do Estado no investimento total, que em 1960 era inferior a 10%, sobe para 50% 
em 1973-1974, caindo para 28% em 1979-1980. Esse aumento, que em termos absolutos foi de 
quatro vezes, não ofuscou a inversão privada, que também cresce em todo o período.15  O PIB por 
habitante, nesses 20 anos, cresceu cerca de 40% mas o insuficiente crescimento do emprego urbano 
formal fez que proliferassem várias formas de emprego urbano informal e este, no total da ocupação 
urbana, passou de 31% em 1960 para 35% em 1980. O aumento dos gastos com educação, 
notadamente a partir do governo Alvarado, melhorou os indicadores educacionais. Por exemplo, o 
analfabetismo da população de 15 anos e mais, que em 1970 era de 27,5%, em 1980 baixou a 
18,1%, e duplicaram as taxas de matrícula no ensino de segundo e terceiro níveis. Os indicadores de 
pobreza, contudo, mostravam que, em 1979, 46% da população peruana encontrava-se abaixo da 
linha de pobreza (35% da população urbana e 65% da rural) e 21% da população estava abaixo da 
linha de indigência (12% da população urbana e 37% da rural).16  

Os ajustes da década de 1980 
A análise dos movimentos da política econômica peruana nessa década é problemática, dadas as 

várias marchas e contramarchas que sofre. Em termos de intenção, podemos distinguir dois 
momentos: o que vai do final do governo Morales e do governo de Belaúnde (agosto de 1980-julho 
de 1985) e o do governo Alan Garcia (agosto de 1985-julho de 1990). No primeiro, a tradição 
liberal peruana está marcadamente presente e no segundo a intenção é a de aplicar uma política de 
ajuste “heterodoxa”. 

Belaúnde tenta completar a liberalização iniciada por Morales, eliminando as restrições não-
tarifárias às importações e reduzindo suas tarifas. Contudo, o rombo das contas externas (agravado 
no ano seguinte) faz que já em 1981 se retomem os controles e restrições e a imposição de 
sobretaxas de importações. Em contraposição, os impostos e as sobretaxas que incidiam sobre as 
exportações e que constituíam importante reforço fiscal foram bastante reduzidos. Ainda assim, as 
exportações não cresceriam como seria necessário, pelas razões a seguir. A queda dos preços 
externos das exportações foi drástica durante a década: açúcar e café tiveram quedas de 60%, 
farinha de peixe e petróleo 40%, cobre 30% e algodão 20%, com a relação média de preços de 
intercâmbio passando de 100 em 1979 para 60 em 1989. A política cambial, por sua vez, também 
comportou-se contraditoriamente: entre 1980 e 1988 o câmbio real efetivo das exportações esteve 
valorizado entre 20% e 25% e em 1989 em 48%. Essa política foi bem diferente da praticada pela 
maioria dos países da região, salvo a do Chile, entre 1980 e 1985.17  Por outro lado, não se pode 
esquecer do comportamento débil do comércio internacional no período. 

Com a “crise da dívida” a economia entraria em depressão em 1983, a partir do que seriam 
retomados os controles de importações e suspendido o pagamento do serviço da dívida, inclusive a 
comercial. Novo ajuste foi adotado em 1983-1984, reduzindo a inflação de 120% (1983 e 1984) 
para 60% em 1985. Talvez por acreditar na eficácia do remédio, foi criada, em fevereiro de 1985, a 
nova moeda, o INTI, igual a 1.000 soles antigos. 

As contas do setor externo pioraram muito e o déficit em transações correntes atingiu, na 
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década de 1980, a média anual de 780 milhões de dólares. Este saldo poderia ser ainda pior, não 
fossem, além das entradas legais de capitais, os influxos ilegais de divisas provenientes do 
narcotráfico. As estimativas apontam para fluxos médios anuais de cerca de 720 milhões de dólares, 
dos quais só uma parte é contabilizada no balanço de pagamentos.18  

Depois da posse, a “heterodoxia” de Alan Garcia consistiu em repor as restrições às 
importações, diminuir ainda mais os impostos sobre as exportações, manter o câmbio congelado (e 
mais tarde, múltiplo), controlar as taxas de juros e os preços. Ao mesmo tempo, contudo, ampliou o 
crédito e o gasto público, aumentando o déficit para cima de 6% do PIB. Nem o crescimento do PIB, 
que em 1985 fora de magros 2% subindo para fantásticos 8% no biênio 1986-1987 nem a 
manutenção da moratória da dívida e o descongelamento cambial (em 1987) foram capazes de 
impedir os enormes déficits em transações correntes no triênio 1986-1988. A inflação retomaria, 
teimosamente, o patamar de 120% em 1987. 

A crise cambial foi da maior gravidade e a não-subordinação aos ditames do FMI e do BIRD 
custou ao Peru, em fevereiro de 1986, a ruptura de suas relações com aquelas instituições, por 
iniciativa delas. Ainda em 1987, com cerca de 50% dos ativos bancários já estatizados, Garcia 
tentou estatizar o restante, mas isso foi o momento crítico de ruptura do apoio político que ainda 
tinha por parte do empresariado. A bonança de 1986-1987 foi substituída pela tempestade de 1988-
1990, com o PIB caindo à taxa média anual de 8,5% e a inflação mudando para hiperinflação: dos 
120% de 1987 passou a 1.700% em 1988, 2.800% em 1989 e 7.600% em 1990.19  

A caótica situação fez que se alterasse radicalmente a política econômica, com o retorno ao 
liberalismo. Entre dezembro de 1989 e julho de 1990 são novamente eliminadas as restrições não-
tarifárias às importações. 

Vejamos alguns resultados desse conturbado período. O PIB de 1985 fora 2% menor que o de 
1980, mas o de 1990 foi 11,4% menor. O índice per capita do PIB de 1990 apresentou-se 25% 
menor do que o de 1980. Assim, o comportamento do investimento não poderia ter sido outro: 
28,9% do PIB em 1980, caindo para cerca de 20% no período. A agropecuária cresceu 24%, 
recuperando parte de suas perdas da década anterior, mas o crescimento foi abaixo do demográfico, 
mantendo praticamente o mesmo nível de oferta interna de calorias e de proteínas por habitante que, 
no entanto, era menor do que o verificado em 1970, a despeito de que a balança comercial de 
produtos agropecuários e agroindustriais dobrasse seu déficit (de 200 para 400 milhões de dólares). 

O setor industrial foi muito mais afetado: entre 1980 e 1990 cai 16,2% com a indústria de 
transformação caindo um pouco mais (17,5%). A estrutura industrial pouco se alterou, aumentando 
um pouco mais a participação de bens intermediários (passa a cerca de 41%), porém caindo 
ligeiramente a de bens de consumo duráveis e de capital (para 16,5%), em que a participação dos 
equipamentos elétricos e não-elétricos diminui um pouco (de 6% para 5%). As quedas mais 
pronunciadas na produção foram as de cimento (22%), aço (35%), fertilizantes (50%) e veículos de 
passageiros (90%).20 

A questão social se agravou com o desemprego crescente e a queda dos salários reais. Os dados 
referentes aos operários de Lima são esclarecedores: entre 1980 e 1990 seus salários médios reais 
sofreram redução de 64%! Tomando ainda os dados de Lima, o subemprego (no conceito de renda) 
passa de 35% em 1987 para 73% em 1990. Com isso, a pobreza aumentou ainda mais: os dados de 
1986 apontam uma enorme piora em relação a 1979: a porcentagem de pobres na população passa 
de 46% para 52% (em grande parte no setor urbano) e a dos indigentes, de 21% para 25%. Esta 
situação se tornou ainda mais grave, tendo em vista a redução do gasto social no orçamento público. 
Com efeito, os gastos sociais, que entre 1970 e 1980 aumentaram 54%, entre 1980 e 1990 caem 
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66%!21  Nesse crítico quadro, a violência urbana teria de prosperar, estimulando ainda mais o 
terrorismo. 

Os ajustes dos anos 90 

O período compreendido entre 1988 e 1992 representa profunda depressão econômica, com 
redução acumulada de 25% no PIB. Entre 1989 e 1990, a inflação salta de 2.700% para 7.600% con-
turbando ainda mais a caótica situação vivida com a crise e o crescimento da violência. É neste 
marco que é eleito Fugimori, até então figura desconhecida da política nacional, e que uma semana 
após a posse instaura radical mudança na política econômica, introduzindo o projeto neoliberal no 
Peru, formulado e assistido pelo FMI e BIRD. 

Como se sabe, o projeto constitui um programa de estabilização (com tratamento de choque) e 
um conjunto de reformas estruturais, com objetivos explícitos de estabilizar o nível de preços e de 
“procurar uma nova inserção internacional, capaz de retomar o crescimento em bases mais 
eficientes”. Examinemos, primeiro, o programa de estabilização e em seguida o conjunto das 
reformas.22  

O programa de estabilização 

As linhas gerais do programa consistiram em: 

• criação de dois impostos emergenciais: um Imposto de Renda mínimo, de 2% sobre o valor dos 
ativos das empresas e um sobre as exportações (de 5% a 10%), este já eliminado em dezembro de 
1991; 

• acentuado aumento nos preços dos bens e serviços produzidos pelas empresas públicas; 
• eliminação do processo de financiamento do déficit fiscal via Banco Central; 
• criação de um Comitê de Controle do Gasto Público; 
• dispensa de funcionários públicos e cortes de gastos; 
• drástica restrição do crédito em moeda nacional e da base monetária; 
• gradual eliminação do controle de preços; 
• liberalização da taxa de juros, com eliminação de “tetos”; 
• unificação do mercado cambial, com flutuação administrada. 

Este programa guarda algumas especificidades em relação a outros semelhantes praticados na 
América Latina. Em primeiro lugar, a abertura comercial já estava consolidada quando foi posta em 
prática, mas o câmbio não pode se converter numa âncora de estabilização – tanto quanto na 
Argentina ou no Brasil, por exemplo – pelo fato de que já se encontrava fortemente apreciado: para 
a média 100 em 1985, em 1990 ele equivalia a cerca de 40%. Isso obrigou a intervenções oficiais de 
compra para evitar uma apreciação ainda maior. 

As restrições monetárias tornaram-se agudas, diante do controle da base e da inflação 
remanescente (400%) pós-implantação do plano, obrigando público e empresários a converter seus 
ativos em moeda estrangeira para nacional. Isso e mais o retorno à permissão para movimentação de 
contas em moeda estrangeira, redolarizou a economia: empréstimos e depósitos em moeda 
estrangeira, que perfaziam 47% do total desses ativos em 1990, passam a 69% em 1993 e para 75% 
em 1996. Assim, o câmbio valorizou-se (15%) em 1991 e 1992, depreciando-se novamente em 
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1993. 
A reforma fiscal de emergência foi insuficiente para conter o déficit fiscal que se mantém em 

torno de 1,2% do PIB em 1990-1993 e 1995. Só gerou superávits (3%) em 1994, quando a inflação 
se reduz de 40% para 15% e o PIB cresce à elevadíssima taxa de 13,8% e pequeno déficit em 1996, 
quando o governo (passada a reeleição de 1995) temeroso do efeito “tequila” desacelera 
violentamente a economia (que cresce apenas 2,3%) pela forte redução do gasto público, 
basicamente do investimento. Em 1997 e 1998 foram reduzidos os déficits orçamentários. 

Com isso, recorreu-se fortemente ao financiamento externo para pagar parte do desequilíbrio 
fiscal, sobretudo o causado pelo crescente serviço da dívida pública. Juros reais estratosféricos 
(60% a 50% em 1990-1992, baixando para 25% e 20% em 1993, e mantendo-se nessa elevada 
média de 20% em 1994-1998) e a brutal recessão contiveram o investimento privado, ao passo que 
o corte do gasto público conteria o investimento público. Dessa forma, a recessão se aprofundou em 
1990-1992 e a desinflação só foi alcançada em 3 anos: os preços cresceram 139% em 1991, 57% 
em 1992, atingindo a média de 6,5% em 1997-1998. Só a partir de 1993, com altas taxas de 
crescimento, baixas de inflação e grande afluxo de capital estrangeiro o investimento público e em 
seguida o investimento privado crescem aceleradamente, recuperando em 1995-1997, o nível de 
1980.23  

Outra diferença que pode ser destacada se relaciona com a política salarial. Primeiro, pelo fato 
de que os salários reais em 1990 já se encontravam em níveis críticos: os salários médios dos 
operários de Lima, em termos reais, equivaliam a 33% dos vigentes em 1980. Assim, o controle e a 
diminuição dos gastos com trabalho continuariam, pela reforma do mercado de trabalho e em parte 
por modificações em sua indexação. 

É opinião de vários economistas peruanos que a estabilização atingida não está consolidada, 
justamente por que o desequilíbrio externo, a despeito do recente aumento das exportações, tem se 
mantido em níveis muito altos, como porcentagem do PIB: em torno de 4% em 1992-1994, de 7% 
em 1995 e gravitando em torno de 6% em 1996-1998. Em segundo lugar, por que a receita fiscal 
cresceu muito pouco e o aumento do endividamento externo público (até 1996) tem pressionado 
fortemente as contas fiscais. A partir de 1997, com a renegociação da dívida externa pública, foram 
trocados 10,6 bilhões de dólares em títulos antigos, por apenas 4,6 em títulos novos, desafogando 
parte do orçamento público.24  

As reformas estruturais 

A abertura comercial já vinha sendo implementada ao final do governo anterior, quando as 
restrições não-tarifárias já haviam sido eliminadas para cerca de 90% das posições tarifárias e as 
restantes, no primeiro semestre do novo governo. Entre 1990 e 1993 a tarifa média cairia para 16% 
(90% das posições com 15% e 10% delas com 25%). A reformulação também consistiu em 
simplificar o sistema, eliminando tarifas máximas, reduzindo a quantidade de tarifas e eliminando 
antigas isenções. A radicalização da abertura peruana e o crescente desequilíbrio externo de suas 
contas fizeram que o Peru se retirasse do Pacto Andino em 1992, tendo retornado em fins de 1997. 

A reforma do Estado consistiu, de início, na demissão de elevado número de funcionários 
públicos, eliminação de subsídios para liberalizar mercados de bens e serviços; no fechamento do 
Instituto Nacional de Planificação, eliminação dos Bancos de Fomento, dos Bancos Estatais, das 
empresas estatais de comércio exterior e nas privatizações. Além da reformulação do setor 
arrecadador, nada consta em termos de reorganização e modernização da administração pública ou 
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de reciclagem de funcionários, por exemplo.25  
A privatização se inicia em 1992. Até 1996 quase uma centena de empresas já haviam sido 

privatizadas ou simplesmente fechadas, assim como vendidas participações acionárias que o Estado 
tinha em empresas privadas. Os segmentos mais atingidos foram: financeiro, seguros e resseguros, 
distribuição de combustíveis, mineração, petróleo, química, transporte urbano e aéreo e 
telecomunicações. Estão em processo: rodovias, energia, portos, fertilizantes e pesca e terras 
estatais irrigadas. A privatização no Peru também incorreu no erro de primeiro privatizar para 
depois regular, o que invariavelmente gera problemas muito sérios para os usuários de tais bens ou 
serviços. Em 1997 o governo aprovou Lei criando ações do tipo Golden Share para o setor 
petrolífero (extensiva a outros setores), mantendo portanto determinados direitos do Estado sobre a 
empresa privatizada.26  

Até o final de 1997, o valor dos ativos privatizados e das concessões licitadas somava US$ 7 
bilhões (com as entradas líquidas para o Tesouro em 86%). Do total, 75% foram pagos à vista e, 
desse total, menos de 10% foram pagos com títulos da dívida externa. 

A reforma do mercado de capitais, além da retirada do Estado em vários de seus segmentos 
(bancos e seguros), consistiu em: eliminação dos controles cambiais; eliminação dos tetos para as 
taxas de juros; plena abertura (tanto para movimento quanto para funcionamento) ao capital 
estrangeiro; eliminação de crédito subsidiado; eliminação de crédito previamente direcionado; 
liberalização do segmento de seguros e resseguros; permissão para criar bancos múltiplos; criação 
do Fundo de Seguros para Depósitos bancários; permissão para o retorno de depósitos e 
empréstimos em moeda estrangeira. Contudo, a pequena dimensão de sua bolsa de valores e o 
restrito volume de negócios com títulos públicos não estimulam uma entrada maior de capitais de 
curto prazo de não-residentes.27  

A restringida política monetária em moeda nacional e a permissão para a redolarização bancária 
(em que pese o encaixe de 45%) fizeram que a liquidez em moeda estrangeira represente hoje 75% 
do total, o que praticamente significa que todo o esforço da política monetária incida apenas sobre 
25% desses ativos. Dito de outra forma, o Peru praticamente abdicou de sua moeda nacional. Por 
outro lado, a liberalização e crescente presença do capital estrangeiro não trouxe os propalados 
efeitos positivos de “concorrência”, uma vez que as margens de intermediação continuam tão altas 
como antes ainda que os juros tenham baixado levemente. 

A reforma do mercado de trabalho (basicamente feita em 1991, 1993 e 1995) teve objetivos 
explícitos de “flexibilizar o mercado formal para aumentar o emprego e impedir a dilatação do 
mercado informal”. Uma explicitação ideológica, como se pode ver, pelos instrumentos criados: 
“racionalização” do direito de greve (votam não só os sindicalizados, mas todos os trabalhadores da 
empresa); impedimento de retornar ao emprego, quando a empresa não consegue comprovar 
demissão “por justa causa”; quebra da estabilidade; sistema alternativo privado de pensões (Fundos 
de Pensão); diminuição do custo de demissão; modificação nos contratos temporários (“flexíveis”); 
negociação coletiva feita por árbitro privado, em última instância; criação do contrato de formação 
e trabalho juvenil; extensão do conceito de justa causa para os casos de perda do patrimônio do 
empregador; permissão para a criação de até dois sindicatos por empresa.28  

A reforma da Seguridade Social consistiu, basicamente, na citada instituição do regime privado 
alternativo (ou também complementar), com aumento da idade (de 60 para 65 anos ao homem e de 
55 para 60 às mulheres) e base em anos de contribuição. No sistema público o trabalhador pagava o 
equivalente a 3% de sua remuneração e o privado, quando se iniciou em 1993, cobrava 15%. Dado 
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dos serviços públicos. O desemprego líquido teria sido 81.700 pessoas. Cf. Saavedra (1996). 
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28 Para a reforma laboral, ver também Lora & Pagés (1997) e Saavedra (1996). 



que muito poucos se inscreveram no novo sistema, o governo foi obrigado a reduzir essa taxa para 
12%, da qual, na verdade apenas 8% é capitalizado e o restante são comissões, seguros e, 
naturalmente, o lucro dos Fundos de Pensão. Mas o inacreditável foi a estratégia governamental 
para aumentar a inscrição “voluntária” dos trabalhadores: simplesmente aumentou para 13% a taxa 
da previdência pública.29  

A questão da capitalização dos Fundos de Pensão da previdência pode vir a ser problemática 
dada a exígua dimensão do mercado nacional de títulos. Por outro lado, a reforma, além de atingir 
em cheio o direito dos trabalhadores, desbaratou os sindicatos, gerando até protestos internacionais 
da AFL-CIO em 1992 e 1993, no que foram acompanhados por instituições de 30 países. A taxa de 
sindicalização sofreu enorme redução entre 1991 e 1994: para os comerciários passou de 9,7 para 
2,0; para a construção de 14,5 para 5,2; nos serviços públicos de 48,9 para 18,1, para a indústria de 
bens de capital de 34,3 para 7,3. Só para a mineração manteve-se alta (de 75 passa a 67,6).30  

A reforma tributária consistiu, na verdade, muito mais em reformulação administrativa do que 
fiscal: simplificação e eliminação de um certo número de impostos e taxas; reorganização dos 
serviços de arrecadação e fiscalização; eliminação de diferenciais impositivos a determinadas 
regiões ou setores, o que inibe a feitura de políticas regionais ou setoriais; e a criação dos dois 
impostos já citados (sobre ativos e sobre exportações). Em que pese a melhoria ocorrida, estima-se 
que a evasão fiscal seja hoje de 30% quanto ao Imposto sobre a Renda e de 50% sobre o de vendas. 

A estreiteza tributária fica mais clara quando se compara a relação rendas do governo 
central/PIB: entre 1960 e 1985 ela oscila em torno de 15%, mas a partir daí, com a crise e 
liberalização, baixou a incríveis 10%; tomado o mesmo período de comparação, a relação impostos 
diretos/rendas do governo central cai de cerca de 25% para 22% (1986-1990) e 16% (1991-1994), 
mostrando que a “reforma” não só restringiu ainda mais a capacidade fiscal do Estado, como tornou 
a carga tributária ainda mais regressiva. Com isso, e o crescente peso do serviço da dívida pública, o 
gasto fica praticamente direcionado para isso, impedindo qualquer possibilidade de política 
anticíclica. 

Outras reformas postas em prática foram: eliminação de reserva de carga para navios de 
bandeira nacional; liberalização de tarifas de transporte; retirada de exigência de “grau de 
nacionalização” na produção de bens e serviços e liberalização do mercado de terras, 
principalmente pela dissolução ou transformação das cooperativas de cana em sociedades anônimas, 
permitindo-se-lhes a venda da terra. 

Passemos a um balanço do período, advertindo, entretanto, que as políticas de estabilização dos 
anos 90 e as reformas introduzidas alteraram substancialmente a estrutura de preços relativos, o que 
certamente pode distorcer uma análise de longo prazo. Com a abertura comercial e a apreciação 
cambial as margens operacionais da indústria e do comércio seguramente diminuíram, mas o 
comportamento dos preços da maioria dos serviços de saúde, educação, transportes, alimentação e 
serviços pessoais foi de alta muito superior à de outros preços de “transáveis”. Este fato distorce 
fortemente a visão “real” que podemos ter, por exemplo, ao analisar o crescimento dos distintos 
setores ou dos segmentos da formação de capital. Por outro lado, a desregulamentação dos fluxos de 
capitais tem facultado o mascaramento de vários investimentos que na verdade são muito mais 
transferências de propriedade do que acumulação macroeconômica. Feita esta ressalva é que 
faremos este balanço. 

O crescimento médio anual do PIB no período 1989-1998 (até agora governado por Fugimori) 
foi de 3,7%. Contudo, essa média tem de ser qualificada, dado que o movimento foi muito 
diferenciado: –1,2% entre 1989 e 1993; de 8,8% no triênio 1993-1995; de 2,6% em 1996, quando o 
alto déficit em transações correntes e a crise mexicana de 1995 recomendavam cuidados maiores; 
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7,4% em 1997 e 1% em 1998, afetado pela crise asiática e pelo fenômeno natural El Niño. 
Se examinarmos a série (a preços constantes de 1990) do coeficiente de inversão bruta interna, 

vemos que a partir de 1993 ele cresce, retomando os níveis de 1980-1982 (28% a 30%) e esse 
crescimento, acima de qualquer outra variável da demanda (salvo das importações), explicaria, em 
boa parte, o crescimento do PIB. Um exame mais detalhado, no entanto, dos dados do investimento 
(como porcentagem do PIB) nos permite fazer as seguintes observações: 

• entre 1990 e 1995 o coeficiente de investimento bruto total passa de 20,7 para 30,1, mas o de 
formação bruta de capital fixo aumenta menos, passando de 17,8 para 25,5 e a diferença (parte 
dela seria variação de estoques) entre ambos aumenta de 2,9 para 4,6; 

• no mesmo período, o investimento em construções passa de 13,7 para 19,8 e o de máquinas e 
equipamentos, de 4 para apenas 5,7, participando com apenas 22,5% o do investimento bruto em 
capital fixo; 

• a inversão pública que fora de 3,3 aumenta para 4,9 e a privada dá um salto de 17,4 para 25,7. 

Com efeito, dois trabalhos consultados sobre esse tema apontam para as seguintes conclusões: 
a) a inversão pública deteve-se em infra-estrutura, não competindo com a privada; b) esta orientou-
se, fundamentalmente, para setores “não-transáveis”, como construção de residências de luxo e 
salas de escritório, centros comerciais, hotéis, telecomunicações etc., estimuladas pela expansão 
comercial e financeira proporcionada pela liberalização e privatização; c) os investimentos em 
máquinas e equipamentos têm sido mais de reposição do que de aumento de capacidade 
produtiva.31  

No comércio exterior, as exportações entre 1989 e 1998 cresceram 59% (bem acima do 
aumento do PIB, 39%), já as importações cresceram ainda mais 264%. Em 1998, o El Niño e a crise 
externa reduziram saldos exportáveis agrícolas e pesqueiros, e os preços de minérios, contraindo as 
exportações em 17,5% (e as importações em 2,5%, graças à recessão). Entre 1989 e 1996 a estrutura 
da pauta exportadora nega uma das principais teses de neoliberalismo, ou seja, a do aumento da 
competitividade do país para uma nova inserção internacional: os produtos primários, que 
perfaziam 86,5%, praticamente mantêm sua participação (84,8%); as importações de bens 
intermediários aumentam 218%, as de bens de capital 358%, mas as de bens de consumo crescem 
576%, nas quais as de veículos cresceram sessenta vezes! Este desproporcional aumento das 
importações de bens de consumo explica em grande medida o constrangimento severo da produção 
industrial de bens finais. 

Outro trabalho confirma essa hipótese: comparando o período 1983-1989 com o de 1992-1994 
(quando ocorrem fortes entradas de capital estrangeiro), vê-se que as importações de bens de 
consumo (como porcentagem do PIB) passam de 1,1 para 2,1 ao passo que os gastos totais de 
consumo de bens e serviços finais passam de 77 para 80,8. Esse trabalho mostra ainda que entre 
1989 e 1995 o crédito ao setor privado (principalmente em moeda estrangeira) salta de 7,1 para 
14,6, ajustando assim o financiamento ao consumo. Ou seja, ao que tudo indica, o consumo 
(importado) teve importância muito alta no crescimento do produto.32  

O crescente descompasso em bens e serviços e o dos juros da dívida externa ampliaram 
sobremodo o déficit em transações correntes: de 0,7 bilhão de dólares em 1990 passa a 4,3 em 1995, 
3,5 em 1996-1997 e 4,1 em 1998. O desequilíbrio foi amparado por volumosos empréstimos do FMI 
e por grandes entradas de capitais que resultaram em aumento das transferências líquidas de 
recursos, em valores positivos de 1,1 bilhão de dólares (média anual de 1991-1993) para 3,6 (média 
1994-1997). Como entrada líquida de investimento direto, nos mesmos períodos, as médias foram 
de 0,27 e 2,68 bilhões de dólares, respectivamente. 
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Em que pese a redução da dívida externa pública, é preocupante o aumento da privada, que 
passa de 1,8 bilhão de dólares em 1994 para 4 no início de 1997 e, o que é mais grave, com mais de 
50% em obrigações de curto prazo. Embora as reservas internacionais passassem (em US$ bilhões) 
de 1,6 em 1989 para 11 (obviamente por exigência do FMI) a dívida externa total nos mesmos anos 
sobe de 18,5 para 33,8 (baixando para 29,8 em 1998). 

Infelizmente, não dispomos (como no estudo da Colômbia) de estimativas dos influxos totais do 
narcotráfico, a não ser as de Steiner, sobre as vendas de base de cocaína para a Colômbia, que, entre 
1990 e 1995, teriam sido de US$ 420 milhões anuais, equivalendo assim a cerca de 20% do déficit 
em transações correntes. Dessa forma não se pode inferir nem as vendas para outros países (pelo 
menos entre 50 e 100 milhões de dólares) nem as formas tradicionais de ingresso e lavagem de 
dinheiro, como exportações fictícias, importações subfaturadas, contrabando, turismo e 
transferências unilaterais.33  

Examinemos então os principais movimentos dos setores produtivos. 
O setor agropecuário, que foi duramente atingido pela política econômica em termos de seus 

preços relativos, competição com o exterior e crise de demanda, recuperou-se, crescendo entre 1989 
e 1997 à taxa média anual de 3,3%, muito embora boa parte desse crescimento se deva à 
recuperação dos preços internacionais de vários de seus produtos. Ainda assim, sua expansão se deu 
acima do crescimento demográfico. 

No período, os maiores crescimentos foram os de arroz, batata, ovos e carne de aves, bem 
acima do aumento demográfico; a produção de leite situou-se no mesmo nível relativo do 
crescimento demográfico, ao passo que o açúcar, outras carnes e o total de cereais apresentaram 
aumento médio inferior ao demográfico. Para 1998, as expectativas eram de graves quedas da 
produção agrícola e da pesca, ante os efeitos perversos gerados pelo fenômeno El Niño. 

Confrontadas, entre 1990 e 1994 a disponibilidade de calorias por habitante (2.237) sofreu 
pequeno decréscimo (4,8%) e a de proteínas (57,3 g) um aumento de 8%, permanecendo ainda bem 
abaixo dos níveis observados no fim da década de 1970. No mesmo período, o comércio exterior de 
produtos agropecuários e agroindustriais ampliou seu déficit, de 400 para 550 milhões de dólares, 
que só não foi maior graças à forte recuperação dos preços de exportação em 1994.34  

O setor industrial total é difícil de analisar, tendo em vista o comportamento diverso de seus 
principais componentes. Depois de perder pontos em sua participação no PIB, caindo de 37,7% em 
1990 para 34,8% em 1993, recuperou-a após esse ano, atingindo 38% em 1996. Sua produção 
despencou entre 1985 e 1990, recuperando o nível de 1980 só em 1984, e sua taxa média anual de 
crescimento, entre 1990 e 1996, foi de 6,1%. Contudo, se confrontados o nível de 1996 com o de 
1980, essa taxa seria de 1,1% apenas. 

A mineração, dada a grande baixa dos preços internacionais de seus principais produtos, tinha 
em 1989 produção 27,5% menor do que a de 1980, e graças à recuperação dos preços (salvo o do 
petróleo), após 1990, o setor ainda conseguiu crescer 11,2% entre 1989 e 1997. As perspectivas não 
são otimistas dado o débil comportamento do mercado internacional previsto para esses produtos 
nos próximos anos. 

A indústria da construção, que havia caído apenas 5% entre 1980 e 1990, entre 1989 e 1997 
acumula elevada expansão de 118% (média anual de 10,3%). As razões desse comportamento 
residem na elevação do investimento público em infra-estrutura e no direcionamento maior que teve 
o investimento privado, estimulado pela forte elevação dos preços relativos do setor, da expansão 
urbana, da expansão mercantil dada pela abertura comercial e, obviamente, da especulação 
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imobiliária com a construção residencial e comercial de alto luxo.35  
A indústria de transformação também foi severamente atingida, tanto pela crise da década 

passada quanto pelas políticas neoliberais: o nível da produção de 1980 só foi recuperado em 1994 e 
o setor perdeu participação relativa no PIB a partir de 1990. Entre 1989 (em que estava em 
depressão) e 1997 cresceu 37,4%. 

As informações que se seguem, obtidas de recente estudo feito para a Sociedade Nacional de 
Indústria, mostra os setores que foram mais prejudicados ao longo desse período.36  Desagregado o 
setor em quatro grupos, mostra a intensidade diferenciada dos efeitos negativos gerados por aquele 
processo para o período 1990 a junho de 1997. 

• o grupo A (segmentos de material de construção e da agro-indústria exportadora), que foi o que 
mais expandiu exportações ou esteve associado ao que mais cresceu (construção), apresentou 
taxas médias anuais de crescimento entre 5% e 10%, mas ainda opera a 50% de sua capacidade; 

• o grupo B (agroindústria alimentar, bebidas, fumo, têxtil, segmen-tos de material de construção, 
borracha e plástico) tem operado entre 50% e 80% de sua capacidade e sua taxa média de 
crescimento foi em torno de 7% anual. São segmentos bem-sucedidos em exportações e 
instalados durante o processo de substituição de importações, antes da década de 1980; 

• o grupo C (calçados, farmácia, máquinas, eletrodomésticos, auto-móveis e papel) tem atingido de 
20% a 40% de sua capacidade e apresentou as maiores taxas negativas de crescimento no 
período; 

• o grupo D (massas alimentícias, doces e confecções) tem atingido entre 50% e 70% de sua 
capacidade, mas suas taxas de cres-cimento foram negativas, em torno de –8%. 

Vários de seus segmentos foram praticamente eliminados: eletrodomésticos, automóveis (restou 
uma montadora de caminhões e uma fábrica de carrocerias), papéis (restou papelão, papel higiênico 
e pequena produção de kraft), fertilizantes e pesticidas, farmacêutica (as empresas de capital 
estrangeiro deixaram o país), vidro plano e borracha (permaneceram duas pneumáticas 
estrangeiras). Das 268 grandes e médias empresas que constituem a amostra para a apuração da 
produção industrial, 69 fecharam ou encontram-se paralisadas e 28 foram absorvidas por outros 
grupos ou inversores estrangeiros, fazendo que o grau de concentração e desnacionalização 
industrial aumentasse consideravelmente. Há setores, como o de bens de capital, por exemplo, em 
que o número de empresas restantes representa entre 35% e 50% das preexistentes. 

Por outro lado, como várias empresas substituíram (no todo ou em parte) sua produção por 
importações, várias fusões tiveram o objetivo de adquirir empresas comerciais de representação ou 
distribuição, para integrá-las na “nova ordem mercantil”. Do investimento direto estrangeiro que 
entra no período, essa pesquisa apurou que nada menos do que 48,4% se refere à aquisição por 
privatização (21,5%) ou fusões e compras de empresas nacionais (26,9%). Depurando mais as 
estatísticas oficiais, esse documento mostra ainda que entre 1990 e 1996, ao passo que as 
importações de bens de consumo aumentaram 445%, as de bens de capital para a indústria 
cresceram 207%, desmentindo a alegação de que o aumento das importações foi dirigido para a 
modernização do parque fabril. O resultado foi uma inusitada mudança regressiva na estrutura 
produtiva industrial, como nos permite calcular o Programa PADI-CEPAL: 

• os ramos produtores de bens de capital (CIIU 382 e 383), que em 1980 representavam 6,5% do 
produto industrial (caíram em 1990 para 4,4% e para 3,1% em 1994, mesmo que se agreguem a 
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eles os ramos de produtos de metal CIIU 381). Os dados mostram queda ainda pior, 
respectivamente, de 9,2% para 5,7% e 4,8%; 

• os ramos mais especificamente produtores de bens intermediários (madeira, a maior parte da 
química, borracha, plástico, minerais não-metálicos e metalúrgica), nos mesmos anos, caem de 
37,8% para 36,3% e para 34,4%. 

Ainda usando os mesmos dados, constata-se que vários ramos industriais em 1994 
apresentavam níveis de produção física inferiores aos de 1979. Por exemplo, no ramo de papel a 
produção equivalia a 28% da verificada naquele ano; a do couro 50%; e a de vidro, borracha, 
máquinas e material de transporte cerca de 70%. Dos dezenove ramos ali calculados, em apenas 
nove a produção de 1994 era maior do que a de 1979. 

O coeficiente de abertura (exportações e importações em relação ao valor bruto da produção) da 
indústria cresceu muito. Operando com um conceito mais restrito de produtos manufaturados, a 
CEPAL mostra que entre 1990 e 1994 enquanto o coeficiente de exportações sobe de 0,108 para 
0,125, o de importações praticamente dobra (0,101 para 0,190), alargando o déficit da balança 
comercial do setor. Operando com um conceito mais amplo de manufaturados, Saavedra, para 
aqueles mesmos anos, estima a alteração do coeficiente de exportações de 0,111 para 0,081 e o de 
importações de 0,202 para 0,363.37  

Qualquer que seja a metodologia, fica claro que essas políticas não só alteram os processos e 
estruturas produtivas, mas alteram profundamente os requisitos técnicos de importação/produção 
(insumos e bens de capital) e de importação/consumo final, gerando ou ampliando déficits 
estruturais na balança comercial. 

O setor de serviços vinha aumentando sua participação no PIB desde 1985, muito mais pela 
debilidade do crescimento dos demais setores do que por seu desempenho, debilitado também pela 
contenção do gasto público. A partir de 1993, com as maiores taxas de crescimento da agropecuária 
e da indústria, e pela restrição ainda maior dos gastos em serviços governamentais, os serviços 
voltam a ter menor participação. Entre seus principais segmentos, o de finanças, seguros e imóveis 
aumenta sua participação no setor, que passa de 20,2% em 1985 a 27% em 1990 e 28,3% em 1996, 
confirmando a situação financeira e do boom imobiliário, já os serviços comunais e pessoais sobem 
de 30% em 1985 para 35,6% em 1996, mas os serviços do governo, que em 1985 pesavam 16,9%, 
caem para 11,1% em 1996. Entre 1989 e 1997 o setor deve ter acumulado crescimento de 39%, 
praticamente o mesmo do PIB, contudo os segmentos ligados às finanças e aos imóveis cresceram 
68%, ao passo que o de serviços comunais (basicamente públicos) teve crescimento nulo. 

Os indicadores sociais gerados por esse processo teriam que ser fortemente negativos. A taxa 
de desemprego aberto, na região metropolitana de Lima, que em 1980 fora de 7,1 passou a 8,3 em 
1990 e 9,2 em 1997, mantendo-se em 9% no primeiro semestre de 1998. As maiores quedas de 
emprego situaram-se na grande empresa (em praticamente todos os setores) que, entre 1985 e 1994, 
reduz sua participação relativa no emprego praticamente à metade.38  

Essas taxas, entretanto, não refletem a situação real, uma vez que o subemprego, na mesma 
região metropolitana de Lima que em 1987 representava 35% da PEA, em 1990 passa a 73% e em 
1995 a 76%. O número de vendedores ambulantes, que era de 159 mil em 1987, sobe para 297 mil 
em 1990 e para 387 mil em 1995.39  A grande expansão de trabalhadores com contratos temporários 
de trabalho é outra faceta desse fenômeno: em 1985 compreendiam 30% da PEA e em 1995 
atingiam 50%. 

A situação do mercado de trabalho dispensaria qualquer política de arrocho não só pelas 
circunstâncias atuais, mas, fundamentalmente, pelo fato de que a classe trabalhadora já estava com 
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a “espinha quebrada”: para a média 100 em 1980, os salários médios reais privados na Lima 
metropolitana atingiam, em 1990, o degradante nível de 28, o salário mínimo legal de 21 e o do 
governo o inacreditável nível de 8,4! A “generosidade” de Fugimori concedeu aumentos reais que 
fizeram subir, em 1994, os salários privados para o nível 35,5 e o do governo para “exagerados” 
12,8! O mínimo legal, porém, “farol” que é para o leque salarial do mercado de trabalho, caiu ainda 
mais, para o nível 13, só reajustado recentemente, em 1997, em míseros 40%.40  

Não tem maior sentido, portanto, falar em “altos custos e baixa produtividade” da mão-de-obra 
em situações como essa, principalmente, quando a taxa real efetiva de câmbio está fortemente 
apreciada, alterando profundamente a estrutura dos preços relativos. Em tais circunstâncias, não há 
aumento de produtividade que dê conta do problema.41  Ou, então, que sentido tem falar-se de 
“melhoria da distribuição da renda”, dos decis mais pobres, seguido da execução de planos de 
estabilização desse tipo? Que significa ao decil mais pobre peruano afirmar-se que sua fração da 
renda nacional passou de 1% em 1991 para 1,8%, diante do descomunal corte sofrido por sua renda, 
a longo prazo?4242  

Os ganhos sociais conquistados principalmente durante o governo Alvarado foram 
drasticamente reduzidos a partir de 1987, e de forma ainda mais grave a partir de 1990. 
Comparando-se com os de 1980, os de 1992 eram 60% menores e, mesmo em 1994, ano de 
expansão das receitas fiscais, representavam apenas 66% dos de 1980. Não se poderia esperar 
melhor sorte para a população do que mostram os resultados das pesquisas de nível de vida: a 
porcentagem de pessoas que estão abaixo da linha de pobreza, que era de 41,6 em 1985, sobe para 
55,3 em 1991, mantendo-se em 49,6 em 1994; na região de serra rural – a mais pobre – as cifras 
foram: 49,2 em 1985, 72,7 em 1991 e 68,3 em 1994. As da população indigente são também 
terríveis: nos mesmos anos passam para o conjunto do país de 18,4 a 24,2 e 20,2, na serra rural, de 
32,3 para 54,4 e 45,6.43  

*** 
O desconhecido engenheiro Fugimori assumiu pela primeira vez a presidência, em agosto de 

1990, em meio a um caos econômico, político e hiperinflacionário, complementado ainda por 
crescentes ações terroristas, principalmente do grupo Sendero Luminoso. A crise do fim do regime 
militar com o esgotamento do modelo de substituição de importações e a crise dos anos 80 – 
agudizada ao final do governo Alan Garcia – constituíram um longo período corrosivo e de 
entorpecimento político das principais instituições. É quando, quase sempre, surge o salvador. 
Fugimori foi isso. Depois de eleito, em uma semana “esqueceu” rapidamente o que disse e escreveu 
durante a campanha, aplicando radicalmente o receituário neoliberal do FMI e do BIRD. Seu não-
compromisso com a democracia ensinou-lhe rapidamente a constituir sólida base de poder, 
apoiando-se, de um lado, em expressivos segmentos das Forças Armadas e do capital internacional, 
e, de outro, controlando, diretamente, cerca de 75% do orçamento público do governo central.44 

Graças a isso fortaleceu-se, até mesmo fechando o Congresso Nacional em maio de 1992 e 
convocando novas eleições parlamentares. Suas vitórias sobre a hiperinflação e a prisão do líder 
Guzmán, do Sendero Luminoso, em setembro desse mesmo ano, aumentaram ainda mais seu poder 
discricionário. Depois vieram os anos gloriosos de elevado crescimento (1993-1995) e, com eles, a 
mudança constitucional em 1993, que deu-lhe mais poderes, eliminou o legislativo bicameral, 
unificando-o, mudou o mandato presidencial para 5 anos e incluiu a possibilidade de reeleição, 
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produtividade, ao ser contrastada com a apreciação cambial, resulta em perda efetiva de competitividade, “elevando” 
os salários em dólares e, com isso, gerando o discurso ideológico do “alto custo do trabalho”. 

42 Dados em Gonzalez de Olarte et al. (1997). 
43 Dados em Paredes (1996, p.30-5) e Verdera (1997, p.18-20). 
44 Observações extraídas de algumas entrevistas e de leitura na imprensa. 



forçando dessa forma sua permanência no poder, quando foi reeleito em 1995. 
Em 1997, após o aconselhado desaquecimento de 1966, o Peru voltou a crescer, mas seus 

problemas estruturais e notadamente os sociais continuaram, o que provavelmente estaria obrigando 
Fugimori a alterar um pouco os rumos de seu segundo governo (ou simplesmente preparando o 
terreno para nova eleição em 2000, como pensam Dancourt y Mendoza): flexibilização das 
privatizações (por exemplo, a criação das Golden Shares para o petróleo), aceno aos empresários, 
com algumas reduções tributárias, e aos trabalhadores com o aumento de 40% no salário mínimo. 

Acresça-se o recente e violento desbaratamento de grande parte dos membros do Sendero 
Luminoso pela repressão militar. Consta ainda que Fugimori teria reservado 4 bilhões de dólares 
das privatizações para, provavelmente (como pensam alguns dos entrevistados nesta pesquisa), 
efetuar um “pacote” de inversões de infra-estrutura e sociais, visando, obviamente, a um triplo 
mandato, no ano 2000. Mas os tempos atuais estão de novo tormentosos, com a crise econômica 
avançando e as condições do mercado internacional para produtos primários e minerais (em que o 
Peru tem predominância em sua pauta exportadora) piorando a olhos vistos. Aliás, foi o que 
sucedeu em 1998, quando a taxa de crescimento do PIB foi de apenas 1%, justamente pela 
fragilidade interna desse modelo neoliberal. 

Seu desejo pelo triple mandato parece ter fundamento, uma vez que (após alterar a composição 
da Suprema Corte do país) já conseguiu parecer favorável da justiça. A oposição pediu um 
plebiscito sobre o tema, recolhendo e enviando ao Congresso 1,5 milhão de assinaturas solicitando-
o. Em vão, a oposição foi derrotada em agosto de 1998, e parte de seus líderes que assistiam à 
sessão congressual do lado de fora ainda apanharam da polícia... 
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CAPÍTULO 8 

VENEZUELA: PETRÓLEO, 
SUBDESENVOLVIMENTO E POBREZA 

 

A Pequena Veneza, como a chamaram os espanhóis colonizadores, tem área de 912.000 km2 e 
população de 23,3 milhões de habitantes em 1998, o que representa, respectivamente, 4,5% e 4,7% 
da América Latina. É, depois da Argentina, Uruguai e Bahamas, o país mais urbanizado da região 
(86%), com a área metropolitana de Caracas perfazendo 15% da população do país. O PIB da 
Venezuela, em 1998, era cerca de US$ 59 bilhões (ao dólar de 1990), representando 4,3% da 
América Latina, ostentando a quarta colocação. A renda média anual por habitante (a nona da 
região) era 11% menor do que a média regional, indicador esse muito afetado pela drástica queda da 
renda do petróleo. Em 1950, por exemplo, a renda média venezuelana ocupava a primeira posição, 
equivalendo a quase o dobro da média regional.1  

Por sua localização, teve maior facilidade de atingir os mercados mais setentrionais e por suas 
condições naturais – a cordilheira de Mérida a oeste, a costa caribenha ao norte, o Atlântico a 
nordeste, as planícies (llanos) na vertente esquerda do Orinoco, os planaltos à direita e, mais ao 
este, a região amazônica –, a Venezuela beneficia-se de climas diversos, além do tropical, que é 
predominante. É em sua região oriental, na faixa do Orinoco, que se encontram as novas e 
promissoras jazidas de petróleo que poderão duplicar a produção atual. 

Hoje, a economia tem no petróleo o maior segmento produtivo, gerando rendas fiscais e 
parafiscais ao Estado, num montante equivalente entre 15% a 20% do PIB (cerca de 60% a 80% da 
carga fiscal), e com exportações (de petróleo cru e derivados) que perfazem pouco mais de 75% da 
pauta, com valor equivalente a cerca de 20% do PIB, empregando diretamente no setor formal (para 
extração e refino) apenas pouco mais de 2% da PEA. 

Já durante o período colonial – em que fazia parte do vice- reinado de Nova Granada –, a 
Venezuela pôde desenvolver atividades extrativas, cultivos tropicais e pecuária de corte e de tiro. A 
partir do século XVIII expandiu suas exportações para a Europa (principalmente de café, cacau e 
índigo) e para as Antilhas (gado de corte e de tiro), graças à relativa liberalização que a Espanha 
permitia com a Reforma Comercial de 1778. Embora essa liberalização tivesse aplacado algumas 
tensões e conflitos de interesses de produtores e comerciantes até então contidos e controlados pela 
Metrópole, a própria expansão comercial amplificaria o desejo de independência. Praticando a 
façanha de transpor os Andes com um exército de 3.000 homens, Bolívar liberta Nova Granada em 
1819 recebendo substancial apoio do governo do Haiti que conquistara a independência 
recentemente. Conhecedor das principais vitórias e derrotas napoleônicas, Bolívar consolida a 
independência, tentando manter a unidade da ex-colônia, instaurando a República Autoritária, 
tornando-se presidente vitalício com reduzido e selecionado contingente eleitoral, estabelecendo 
uma Constituição menos liberal e extinguindo a escravidão. Na verdade, seu projeto mais amplo era 
o de unificar a América Espanhola. 

Os interesses divergentes regionais e principalmente os dos proprietários escravocratas 
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minaram seu projeto. Até mesmo sua República de Colômbia se fragmentou quando separou-se da 
Venezuela em 1829 e do Equador em 1830. Bolívar foi politicamente derrotado no Peru (após sua 
saída em 1826), na Colômbia e em sua própria pátria, a Venezuela, exilando-se em Santa Marta, na 
Colômbia, onde morreu em 1830. 

Como na maioria dos países latino-americanos, o momento e a forma de inserção internacional, 
o tipo de atividade e seus produtos, a estrutura da propriedade e as relações sociais implantadas 
tiveram papel fundamental na determinação de suas estruturas econômicas, sociais e políticas.2  

A consolidação da Primeira Revolução Industrial e o início da Segunda ampliaram 
significativamente os mercados para alguns dos produtos tropicais venezuelanos (notadamente 
cacau e café) e o debilitamento de outros (o índigo, por exemplo), graças ao avanço da indústria 
química. Assim, a expansão comercial exigiu a reestruturação agrícola, com uma produção em 
maior escala, via plantation, que até a abolição utilizava mão-de-obra escrava, interrompida após a 
independência. Dessa forma, a Venezuela também gerou uma estrutura fundiária concentrada e uma 
marginalidade social de negros, índios, mestiços e brancos pobres. 

Também a formação do Estado Nacional foi problemática. As lutas entre os caudilhos (liberais 
federalistas e conservadores centralistas), que se arrastavam desde a independência, foram 
resolvidas pela Guerra Federal, entre 1859 e 1863, com uma nova Constituição que só entraria 
plenamente em vigor em 1870. Assim, a república dos caudilhos era substituída pela das 
oligarquias. Embora consolidado o Estado Nacional, a maior parte de seus gestores seria constituída 
por ditadores, quase sempre um general andino. No período que antecede a “crise de 1929”, o mais 
famoso de todos foi o General Gómez (vice-presidente de outro golpista, o General Castro, a quem 
golpeia em 1909), cujo “mandato” só se encerraria com sua morte, em 1935.3  

Na passagem da primeira para a segunda década do século atual, o petróleo começava a se 
consolidar como principal fonte energética, oferecendo nova oportunidade econômica à Venezuela. 
Como mostraram Gómez & Sonntag, o petróleo causaria profundas transformações na economia e 
na sociedade venezuelanas, as quais, resumidamente, seriam: 

• perda crescente de dinamismo das demais exportações; 
• perda gradativa de poder político das elites agropecuárias para as comerciais e urbanas; 
• aumento das importações e do comércio delas derivado; 
• ampliação das classes médias urbanas e de suas reivindicações; 
• aumento da força de trabalho operária e do subemprego urbano pelas migrações rurais-urbanas; 
• surgimento de novas instituições políticas contestatórias, geralmente clandestinas. 

O período 1929-1979 
A Venezuela fazia parte de um grupo de onze países (Equador, os seis centro-americanos, 

Cuba, Haiti e Dominicana) que, diferentemente do México e dos demais países sul-americanos, não 
praticaram políticas econômicas mais amplas contra a depressão (a “crise de 29”) e em defesa do 
setor produtivo interno. Eles tomaram medidas modestas se confrontadas com as da maioria dos 
países médios e grandes da América Latina que logo desvalorizaram fortemente o câmbio, 
suspenderam o pagamento do serviço da dívida, instituíram controles cambiais drásticos e elevaram 
tarifas de importação. A Venezuela, especificamente, não teve essa atitude, dado que tinha poucas 
indústrias, escassa urbanização, a grande maioria de sua população vivia de agricultura de 
subsistência, inexistindo, assim, uma “massa crítica” que pudesse fazer maiores pressões políticas 
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contra a crise. Também como os demais países daquele grupo, seu comércio exterior estava 
fortemente atrelado aos EUA por meio de acordos comerciais que concediam tarifas preferenciais a 
esse país e que dificultavam a possibilidade de outros controles de importações. 

A “crise de 29” também afetou a Venezuela, embora diferentemente dos demais países. Entre 
seus produtos agrícolas de exportação, alguns se beneficiaram indiretamente das políticas praticadas 
por outros países, como, por exemplo, o Brasil, com o café, atenuando alguns de seus efeitos 
perversos. Contudo, era o petróleo que constituía a parte substancial das exportações venezuelanas, 
e estas caíram cerca de 20% nos primeiros anos, recuperando-se vagarosamente entre 1933 e 1936, 
e aceleradamente até 1939, quando superam em 45% o nível de 1928-1929. Como estavam 
monetariamente vinculados ao dólar (“padrão ouro-dólar”), já que faziam parte dos “países da área 
do dólar”, esses países seguiram o comportamento dos preços dos EUA, com nenhuma ou pouca 
desvalorização cambial; no caso da Venezuela registrou-se até mesmo uma anacrônica valorização, 
passando o câmbio (bolívares/dólar) de 5, em 1929 para 3, taxa que se manteria até a década de 
1950.4  A queda do volume exportado entre 1929 e 1932-1933 foi pequena (9%), mas a mudança 
nos preços relativos a partir de 1933 gerou perda de 53% em seus termos de troca, reduzindo 
fortemente o poder de compra de suas exportações em pouco mais de 50%, com queda ainda maior 
de suas importações (cerca de 65% entre 1931 e 1936), também afetadas pela contração na 
atividade petroleira (insumos e bens de capital importados). Por outro lado, dado que os interesses 
norte-americanos na Venezuela estavam mais vinculados ao petróleo, a saída de capital estrangeiro 
durante o momento mais crítico da crise foi menor aí que em outros países latino-americanos. 

A despeito da extraordinária expansão petroleira, cuja produção triplica entre 1939 e 1950, daí 
duplicando até 1960, quando atinge 3 milhões de barris/dia e alcançando seu apogeu de 3,5 milhões 
em 1970, o país viveria um período de muitas conturbações políticas. Os governos de Contreras 
(1936-1941) e o de Medina Angarita (1941-1945), embora com estilos autoritários e “populistas”, 
foram adaptando o velho estado liberal. Com os recursos crescentes do petróleo, ampliaram a infra-
estrutura básica e social, criaram instituições de política econômica e de fomento à produção, 
permitiram a criação de partidos políticos e iniciaram a profissionalização das Forças Armadas. A 
ampliação do gasto público – e sua redistribuição parcial para a sociedade – impediu o surgimento 
de antagonismos extremos entre a minoritária fração social vinculada ao petróleo e o resto do país. 
Entre 1920 e 1938 o Estado já havia promulgado sete leis que aumentaram gradativamente a 
apropriação estatal de parte da renda petroleira. Em 1943, uma nova lei, negociada com o capital 
estrangeiro, ampliava aquelas vantagens: equiparação das taxas sobre o petróleo a níveis 
equivalentes aos praticados nos EUA, de cerca de 50% dos lucros, compromisso das empresas em 
refinar a maior parte possível do petróleo extraído, e renovação dos contratos por mais 40 anos. 
Outra lei, em 1958, estabeleceria nova modalidade, com Imposto de Renda de 45% sobre os lucros 
petroleiros.5  

Ainda assim, o aumento substancial da receita fiscal e do gasto público não pôde evitar as 
crescentes pressões emanadas das novas classes médias, do operariado e dos militares, que 
propugnavam direitos políticos, sociais e a profissionalização e democratização do acesso ao 
oficialato. Foi assim que jovens oficiais do exército, liderados por R. Betancourt, golpearam M. 
Angarita em outubro de 1945, instituindo uma Junta Militar para o período 1946-1947, quando 
então se renova a Constituição e é eleito Gallego. Este, 9 meses após a posse, foi golpeado em 
novembro de 1948, por Delgado, que por sua vez é assassinado em novembro de 1950. Decorreu-se 
então mais um período dirigido por uma Junta Militar, de 1948 a 1952. 

Ainda em 1952, Betancourt fecha os partidos Comunista e AD e convoca eleições, que são 
ganhas por outro general, Pérez Jimenez (membro da Junta). Jimenez golpearia o regime, exercendo 
uma ditadura até 1958 quando então seria golpeado, fugindo para os EUA e depois sendo 
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extraditado e preso. Com novas elei-ções, retorna Betancourt, porém para um período de crescentes 
tensões políticas e econômicas acentuadas com queda dos preços do petróleo. Betancourt abandona 
o “progressismo” e se alia com o conservadorismo para reprimir os movimentos populares, o que 
estimulou o crescimento da guerrilha. 

Com o novo governo de Leoni surgiriam melhores condições políticas para uma concertação 
que, ao excluir a esquerda radical, realimentaria a guerrilha.6  É a partir daí, com crescente 
apropriação de receita fiscal do petróleo e expansão do gasto público, que os dois principais 
partidos (AD e COPEI) estabelecem pactos políticos, dividindo de fato por clientelismo e corrupção 
o poder entre eles e a sociedade civil colocando em xeque o poder das armas, tanto da oficial quanto 
da guerrilha.7  

Durante esse longo período, ante as modificações surgidas no mundo (reconstrução da Europa e 
Japão, divulgação dos estudos da CEPAL e das políticas de desenvolvimento de vários países latino-
americanos), a Venezuela vai tomando consciência de sua situação de subdesenvolvimento 
econômico, alterando os rumos da ação do Estado e da política econômica. 

É preciso destacar que o início deste processo de implementação de políticas protecionistas e de 
industrialização iniciado nos anos 40 foi diferente dos outros países como a Argentina, o Brasil, ou 
o México, por exemplo, onde, por causa dos problemas de balanço de pagamentos, ocorre a 
necessidade de substituir importações e assim defender e ampliar a capacidade produtiva interna. 
Tais problemas não afetavam fortemente a Venezuela. Sua produção industrial era pequena ainda 
em 1936, com a indústria de transformação perfazendo apenas 10% do PIB, e equivalendo à metade 
do produto petroleiro.8  

Na verdade, o sentido daquelas medidas protecionistas, na Venezuela, decorreu da tomada de 
consciência de que nem sempre o petróleo geraria uma “bonança” econômica e política, e que o 
país não poderia depender exclusivamente desse produto se pretendesse ter um destino econômico e 
social distinto do subdesenvolvimento. Por outro lado, o Estado se deu conta, a partir da expansão 
petroleira dos anos 40, de que era preciso se apropriar de maior parte do excedente gerado pelo 
petróleo, até então majoritariamente transferido ao exterior, na forma de remessa de lucros do 
capital estrangeiro, dando-lhe melhor utilização nacional. 

Resumidamente, as principais medidas de política econômica instituídas ao longo do período 
foram: 

• em 1937 foi instituído o Banco Industrial e em 1939 o Banco Central; 
• em 1946 foi criada a Corporação Venezuelana de Fomento, para conceder crédito (não só à 

indústria) e investir (majoritariamente ou não) em indústrias açucareiras. Posteriormente suas 
atividades se estenderam à assistência técnica industrial, financiamento de longo prazo 
(incorporando o Banco Industrial em 1962) e à montagem da primeira siderúrgica integrada (a 
Ori-noco, em 1962); 

• em 1958 foi instituída a Comissão Venezuelana de Normas Técnicas; 
• em 1960 foram instituídos o Instituto de Petroquímica e a Corporação de La Guayana, com o 

objetivo de planejar e instalar um complexo industrial nucleado por siderurgia e alumínio; 
• neste mesmo ano a Venezuela fazia gestões com os principais países exportadores de petróleo 

para a formulação de uma política conjunta para o setor, que culminaria, mais tarde, na 
instituição da OPEP; 

• em 1961 se modificou a legislação do Imposto sobre a Renda; criaram novos incentivos fiscais 
para o reinvestimento de lucros em setores prioritários, justamente porque a participação do 
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investimento estrangeiro na indústria de transformação era muito baixa (7% do total ingressado); 
• em 1963, ante o aumento das pressões nacionalistas, a Corporación Venezolana del Petroleo, 

criada anos antes para fixar os rumos da política do setor, decidia a não-renovação das novas 
concessões (feitas após 1943) e estabelecia a meta de reversão do setor para o Estado, em 1983; 

• em 1969 foi promulgada lei sobre a conservação das reservas de petróleo e gás. A queda dos 
preços e a lenta expansão da produção, convivendo com alto coeficiente de importações, 
exigiriam, por outro lado, políticas cambiais mais restritivas. 

Entre 1936 e 1950 o PIB cresceu à elevada taxa média anual de 7,1%; aumentou para 7,5% em 
1950-1960 e caiu para 5% em 1960-1970. Entre os anos de 1940 e 1970, as mudanças no 
crescimento alteraram a estrutura produtiva, fazendo que a participação percentual do setor 
agropecuário no PIB caísse de 19 para 7,5, ao passo que a da mineração se mantinha em torno de 
20, a da indústria de transformação subia de 13,6 para 15 e a do setor terciário subia de 43 para 54, 
revelando com isso o aumento da urbanização e da industrialização.9  

Nas décadas de 1940, 1950 e 1960 a agropecuária teve excepcional crescimento anual, em 
torno de 5,5% como média, e a mineração, respectivamente, 11,4%, 7,7%, caindo para 2,6%. A 
notável expansão da mineração se deve fundamentalmente ao fato de que a produção petroleira 
passa de 90 para 215 milhões de m3 entre 1950 e 1970, mas a queda real de seus preços na década 
de 1960 deprime o crescimento do PIB setorial. 

Embora sejam precárias as informações que disponho para o período 1929-1950, pode-se 
explicitar algumas. O PIB da indústria de transformação cresce acima da média latino-americana 
entre 1929 e 1940, muito embora sua base inicial fosse muito incipiente. Ele cresce 174% entre 
1936 e 1950 (pouco acima do crescimento do PIB) e 159% na década de 1960. Cabe lembrar que 
esse crescimento se deu com o aumento do coeficiente de importações, que passa de 17% na década 
de 1930 para pouco mais de 30% entre 1940 e 1960, baixando então para cerca de 20%. 

Na estrutura produtiva industrial ainda predominavam os bens de consumo não-duráveis – 
63,5% em 1960 e 50% em 1970. Os bens intermediários, graças ao avanço da química, do petróleo 
(embora fosse refinado apenas 20% da produção na década de 1950 e cerca de um terço na 
seguinte) e da metalurgia, passavam de 29,4% para 40,6% nos mesmos períodos; o setor de bens de 
capital e consumo durável ainda tinha não só uma participação pequena (7% para 9%), mas também 
era representado muito mais por indústrias de montagem e de prestação de serviços industriais. 

Embora fossem precárias as informações sobre indicadores sociais, as poucas disponíveis 
mostram que o país se encontrava próximo à média latino-americana no que se refere a educação, 
saúde e nutrição, apresentando melhoras sensíveis na década de 1960. A mortalidade infantil 
regride de 92 em 1960, para 60 no início da década de 1970; o analfabetismo (de pessoas com 15 
anos e mais de idade) caíra de 37% para 23%; a porcentagem de domicílios com água potável subiu 
de 33 para 50 e a disponibilidade nutricional de calorias por habitante/ano aumenta 10% e a de 
proteínas 4%, embora as quantidades disponíveis em 1970 (2.358 cal. e 61 g prot.) estivessem 
abaixo da observada na média dos seis principais países da região. 

A década de 1970 proporcionaria radicais alterações. No plano internacional, a Europa 
Ocidental e o Japão, após 1973, passariam por crise de esgotamento do padrão de acumulação e 
agravamento de seus problemas inflacionários; os EUA vinham passando por esses problemas desde 
o início da década anterior, os quais seriam agravados na de 1970. Além disso, até 1975 os EUA 
estariam envolvidos com a problemática Guerra do Vietnã, que tantos resultados negativos políticos 
e sociais lhes causou. Por outro lado, todos esses países estavam seriamente ocupados com esses 
problemas e, procurando emprego para seu capital ocioso, lançaram-se a uma política de concessão 
de empréstimos facilitados ao segundo e terceiro mundos. 

No plano interno, desde o governo de R. Caldera (1968-1973) as medidas legais de gradativo 
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controle e intervenção nas atividades de gás e de petróleo prosseguiam; em 1971 o gás era 
declarado de exploração exclusiva do Estado; em 1973 o mercado interno de petróleo e 
combustíveis líquidos era reservado exclusivamente para o Estado. Finalmente, em 1975, no 
governo de C. A. Pérez (1974-1979), após negociação com as empresas internacionais, essas áreas e 
mais a do minério de ferro passavam ao exclusivo domínio público. É necessário esclarecer que 
dada a contração das exportações, dos preços (até 1971), dos investimentos produtivos no setor e da 
crescente carga fiscal a ele imposta, as margens de lucro das empresas reduziram-se brutalmente, 
perdendo com isso o interesse privado nessa exploração.10  

Penso que também a situação política interna e externa dos EUA pode ter favorecido esse 
processo de “estatização suave”, bem como o fato de que a tomada de consciência do esgotamento 
das reservas conhecidas de petróleo, em futuro muito próximo, acelerou as medidas protecionistas 
para com esse recurso natural. 

Dada a situação internacional de estancamento da demanda e expansão da oferta, a OPEP 
iniciou uma política de aumento de preços e controle da oferta. Os preços subiram moderadamente 
entre 1970-1972, quando passaram, em US$/barril, de 1,8 para 2,5; e ousadamente em 1973, 
quando atingem 10,3 e com o início da revolução do Irã chegam a 16,5 em 1979. A produção da 
Venezuela, que atingira (em milhões de barris/dia) 3,5 em 1970, é fortemente retraída ao longo da 
década, atingindo 2,1 em 1980. Em que pese essa drástica redução, o valor das exportações quin-
tuplica entre 1970 e 1979, mas, dada a alta elevação das importações, o saldo em transações 
correntes só foi positivo em 1973-1976 e em 1979-1980.11   

Temos que nos remeter, ainda que brevemente, ao paradoxo fiscal e cambial que se manifesta 
em economias como esta, que têm o petróleo exportador como atividade predominante e dele 
extraem alta carga fiscal. Aqui, a renda do setor perfaz cerca de 20% do PIB total; a refinação 
representa cerca de 25% do produto da indústria de transformação; suas exportações representavam 
mais de 90% do total exportado nos anos 70, pouco mais de 80% na década seguinte e 75% na 
média 1990-1996; sua contribuição para a receita fiscal total do governo central situou-se em torno 
de 80% até fins da década de 1980 e atualmente cerca de 60%.12  Por outro lado, embora perfaça 
diretamente 20% do PIB, seu enorme peso no setor externo e na receita fiscal condiciona fração 
muito maior do que essa na vida nacional, dado o elevado coeficiente de abertura do setor não-
petroleiro e do impacto do gasto público. 

O auge exportador, ao trazer excesso de divisas ao país, gera um acréscimo correspondente na 
receita fiscal que vai induzir um proporcional aumento do gasto público, expandindo a demanda 
efetiva, com acréscimo de importações. Contudo, se o excesso de divisas não puder ser utilizado (ou 
“esterilizado”), isso poderá desencadear uma valorização cambial que comprimirá a receita fiscal 
num momento seguinte. Porém, como o gasto fiscal cresceu de patamar, e parte dele é 
incomprimível, o desequilíbrio fiscal poderá gerar pressões inflacionárias, deteriorando também a 
taxa cambial, reclamando novas desvalorizações e novas pressões inflacionárias. Este processo, 
dependendo da intensidade da valorização (ou desvalorização) cambial, também pode gerar graves 
distorções na estrutura de preços relativos, baixando (ou aumentando) os dos transáveis e 
aumentando (ou baixando) os dos não-transáveis, causando outras repercussões problemáticas 
(deformação estrutural do crescimento do PIB, alocação setorial indesejada de investimentos, 
desestímulo às outras exportações, pressão sobre o salário real etc.). 

Assim, para tentar atenuar os extremos cambiais (valorização e desvalorização acentuadas), a 
inflação, a política de investimentos privados, e, notadamente, para evitar aquele paradoxo fiscal a 
coordenação macroeconômica de uma economia desse tipo é das mais problemáticas. Deve-se ter 
sempre presente também que as modificações fortes e abruptas na estrutura dos preços relativos 
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sempre podem distorcer a própria análise econômica.13  
A Venezuela tem se defrontado, nos últimos 25 anos, com essa “volatilidade” fiscal, com a 

inflação e com as alterações dos preços relativos. Por exemplo, a não-desvalorização nominal do 
câmbio, na década de 1970, não foi fruto de uma decisão política e sim da maior inflação norte-
americana em relação à do país, notadamente entre 1973 e 1978. Com isso, a economia teve dois 
efeitos contidos: a inflação mantida em níveis baixos (4% anuais no primeiro qüinqüênio e 9% no 
segundo) e a receita fiscal (real) petroleira aumentada, impulsionando a carga fiscal total de 22% do 
PIB em 1970-1973 para 38% em 1974-1975, permanecendo em 26,5% na média de 1978-1979. 

Isso, por outro lado, não só permitiu a expansão do gasto público (crescendo o investimento 
público à taxa média anual de 22% na década) como também, via expansão do financiamento 
público, fez o investimento privado crescer à taxa anual de 15%. Há que se destacar na década o 
subperíodo 1974-1978, de crescimento particularmente acelerado em quase todas as variáveis. O 
PIB cresceu à taxa média anual de 4,5% em 1970-1980, 6,1% em 1971-1977, desacelerando 
fortemente em 1977-1979, na média de 2%. Contudo, a bonança petroleira não suportou a 
aceleração. A consciência de que as reservas de petróleo iriam terminar fez que o Estado lançasse 
ambicioso programa de investimentos (Plan de Desarrollo Nacional 1973-1974) para criar 
alternativa futura, centrada em infra-estrutura e indústrias básicas (siderurgia, alumínio, carvão, 
eletricidade, petroquímica, cimento e outras). Algumas das metas foram atingidas parcialmente 
(aço, laminação, alumínio, fertilizantes e cimento) e outras postergadas, seja porque as fontes de 
financiamento se mostraram insuficientes, seja porque o balanço de transações correntes tornou-se 
deficitário a partir de 1976, impelindo o governo para um endividamento externo crescente, que em 
bilhões de dólares salta de 6 para 23 entre 1975 e 1979.14  

Entretanto, há confirmação oficial de que parte substancial do novo endividamento privado foi 
ilegal e nem mesmo teria entrado no país. As estimativas do próprio BIRD, em 1985, apontavam 
para uma cifra de US$ 35 bilhões depositados por cerca de 500 venezuelanos (empresas e 
indivíduos) em bancos norte-americanos.15  Esse problema gera também movimentações visíveis e 
ocultas de rendimentos dessas aplicações, as quais, somadas ao movimento decorrente do 
narcotráfico (embora bem menor do que no caso da Colômbia) e do contrabando, criam sérios 
problemas para a correta interpretação das contas externas do país. 

Há que acrescentar que, em 1969, o Grupo Andino assinara o acordo da indústria automotriz, o 
que duplicaria a produção local, pressionando também a balança comercial, com maiores impor-
tações de bens de produção para o setor. O saldo exportador do setor industrial que em 1970 fora, 
em bilhões de dólares, de 0,8, passava em 1980 a 4,8; embora o coeficiente de exportações 
industriais tivesse subido de 20% para 32%, o de importações passava de 35% para 57%. Contudo, 
foram as importações de bens de consumo as que mais cresceram, passando de 15,7% da pauta em 
1970 para 18,7% em 1980. 

Vejamos, resumidamente, um balanço dos setores produtivos na década. 
O setor agropecuário teve crescimento moderado (3% anuais), desacelerando entre 1976 e 

1980, diminuindo ainda mais sua participação no PIB, passando de 6,9% para 5,5% entre 1970 e 
1980. Em que pese a baixa eficiência dessa agropecuária, entre 1969-1971 e 1979-1981, arroz, 
hortaliças, frutas, carnes, leite e ovos tiveram crescimento bem acima do demográfico e as demais 
culturas tiveram quedas ou crescimento muito pequeno. Como se sabe, a Venezuela tem sido desde 
muito tempo um importador líquido de produtos desse setor, e atualmente essas importações 
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equivalem a cerca de 45% do PIB setorial (aproximadamente 30% do valor bruto da produção), 
complementando a oferta interna. No período, essas importações parecem ter crescido pouco mais 
de quatro vezes em termos reais e seu déficit comercial setorial foi de 1,6 bilhão de dólares em 
1980. Com isso, a disponibilidade alimentar na década apresentou sensível melhoria, com o 
consumo calórico por habitante passando de 2.358 para 2.796 e o protéico de 61 para 71 gramas.16  

A indústria de mineração sofreu forte contração, notadamente em petróleo e ferro (ambos com 
queda de produção em torno de 40%), ainda que os preços do petróleo tenham subido. 

A indústria da construção (notadamente de obras públicas e infra-estrutura) cresceu à elevada 
taxa média anual de 8,6%, graças ao alto crescimento do investimento público. 

A indústria de transformação também teve excelente desempenho (média anual de 5,2%), 
graças à elevação do investimento e do programa governamental para a indústria básica. No 
período, ela manteve sua participação no PIB (cerca de 16%) e a produção de aço e seus laminados, 
cimento, produtos químicos básicos, fertilizantes e pneus, mais que duplica. Isso fez que a estrutura 
produtiva se alterasse: a participação do setor de bens de consumo não-duráveis, entre 1970 e 1980, 
cai de 40,7% para 33,6%, ao passo que a de bens intermediários sobe de 44,1% para 47,4%, a de 
bens de capital, de 6,5% para 9,6% e a de bens de consumo duráveis de 8,7% para 9,4%.17  Há que 
se considerar, contudo, o alto peso do setor refinação de petróleo (entre 20% e 25% do valor da 
produção), que, em momentos de elevada flutuação de seus preços, altera o peso relativo do setor de 
bens intermediários apenas por diferenciais de preços relativos. 

O setor de serviços cresceu acima da média (taxa anual de 6,2%), em que transporte, finanças, 
rendas imobiliárias e serviços públicos apresentaram as mais altas taxas, em decorrência da 
expansão do gasto público, do setor de construção e do enorme crescimento das exportações no 
período (passam de 23,5% do PIB em 1970 para 33,6% em 1980). 

Os ajustes na década de 1980 

A revolução do Irã faria que os preços do petróleo atingissem US$ 38/barril em 1981, 
mantendo-se em cerca de US$ 33, graças à guerra Irã-Iraque em 1984; a partir daí, caíram muito, 
atingindo cerca de US$ 12 em 1986-1988 e subindo para US$ 16 em 1989. 

O governo de Campins (1979-1984) pretendeu fazer um ensaio neoliberal tímido, liberalizando 
preços e diminuindo restrições às importações, sem sucesso, dadas as resistências de empresários e 
trabalhadores e de seu próprio partido político. Contudo, o início de seu governo coincide com o 
aprofundamento da desaceleração do PIB, já manifesta desde 1978, prolongando-se até 1985. 

O novo choque petroleiro fez que as exportações, em US$ bilhões, saltassem de 9 em 1978 para 
cerca de 20 em 1980-1981, mantendo-se em torno de 15 em 1982-1985, resultando em saldo médio 
positivo em conta corrente nesse período. Isso porque a desaceleração, e em seguida a queda do 
PIB, entre 1979 e 1985, só permitiu um pequeno aumento de 10% nas importações entre 1979 e 
1982, contraindo-as fortemente a partir daí. 

O aumento das exportações petroleiras, ao mesmo tempo em que valorizou o câmbio (entre 
1979 e 1982) elevou fortemente a receita fiscal, com o que o governo abandona seus ideais 
neoliberais e acelera o gasto público, evitando a depressão (mas não a recessão). Entretanto, por 
força da elevação dos juros e de novos empréstimos obtidos até o início da década isso foi 
acompanhado de forte aumento da dívida pública interna e da externa. 

A teimosia em manter a valorização cambial entre 1979 e 1982 (e o temor de uma inevitável 
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desvalorização próxima) provocou grande fuga de capital, agravando a situação do balanço de 
pagamentos. A inflação, em parte contida pela valorização, atinge 22% em 1980, o dobro da 
ocorrida em 1979, mas com a recessão e algumas medidas restritivas, ela baixa para 16% em 1981. 
A crise da dívida externa, contudo, aumentou as dificuldades em restringir o elevado gasto público 
vis-à-vis a queda das exportações (e da receita fiscal petroleira), elevando o déficit fiscal; entre 1982 
e 1984 o governo faria um ajuste macroeconômico ortodoxo.18  Esse ajuste consistiu nas conhecidas 
medidas ortodoxas: restrição monetária e creditícia, juros altos, violenta deterioração salarial, forte 
redução do gasto público, controle de preços de consumo básico e duas maxidesvalorizações 
cambiais em 1983 e 1984. O resultado foi uma contração acumulada de 12% no PIB, entre 1979 e 
1985, com uma massa de desempregados triplicada (taxa de desemprego aberto de 14% em 1984) e 
uma redução do salário real em torno de 25%.19  A inflação baixou de 16% em 1981 para 7% em 
1983, recrudescendo no entanto em 1984 (18%). 

A vitória da oposição representada por Lusinchi (1984-1989) tentaria alterar parcialmente os 
rumos da política econômica: constituiu a Comissão para a Reforma do Estado (COPRE), negociou 
vários “pactos sociais” com trabalhadores e empresários, deu a estes subsídio cambial para o 
pagamento da dívida externa privada, negociou a dívida externa com os credores internacionais e 
tentou implantar a abertura comercial. 

A proposta da COPRE, elaborada entre 1984 e 1987, tinha dois eixos: o político e o econômico. 
No plano político ela significava uma tentativa de quebrar as rígidas e fechadas instâncias 
partidárias, dar maior transparência à política partidária e descentralizar o poder do voto local, o 
que, se de um lado legitimava mais a democracia, de outro facultava o fortalecimento dos poderes 
locais, em geral mais conservadores. Seus principais pontos eram:20  

• na vida interna dos partidos políticos: restrição a cargos vitalícios, renovação de mandatos, 
eleições diretas para todos os cargos; 

• na Lei Eleitoral: garantir representatividade de minorias; voto uninominal, distrital misto para 
legislativos estaduais e nacionais; implantação do referendum; financiamento dos partidos 
políticos e controle das contribuições privadas recebidas; controle da propaganda eleitoral etc.; 

• eleição direta e secreta de governadores estaduais; 
• descentralização política, de recursos e de competências para os municípios, criando-se os cargos 

de prefeito (Alcaide), eleitos diretamente pelo povo etc. 

No plano econômico, tentava antecipar a implantação de reformas em grande medida de corte 
neoliberal, propondo: 
• abertura comercial; 
• liberdade para participação do capital estrangeiro; 
• proibição de monopólios; 
• articulação da política econômica com a social; 
• subordinação do problema da dívida externa ao financiamento do desenvolvimento; 
• devolver ao Legislativo as “garantias econômicas”, que consistiam no controle, sobre o 

Executivo, para legislar sobre determinadas questões econômicas.21  

Tanto a complexidade da matéria quanto as circunstâncias políticas e econômicas daquele 
momento, e ainda a proximidade das novas eleições presidenciais, postergaram sua discussão e 

                                                 
18 Sobre esse ajuste, ver Barboza & Villalobos (1994), Garcia et al. (1997), Gómez (1988), Espinaza (1994 e 1997). 
19 Ver dados em CEPAL Estudio (1985) e Barboza & Villalobos (1994). 
20  Sobre essa proposta de reforma, ver Gómez (1988) e López (1992). 
21  Esta faculdade decorria da suspensão, por motivos de “força maior”, da vigência do artigo 96 da Constituição, que 

impedia o Executivo de, independentemente do Legislativo, controlar preços, administrar a dívida externa, a política 
cambial etc. Ela era usada desde 1940 e foi restituída ao Legislativo em 1991. Cf. Blanco (1995). 



aprovação legislativa e sua aplicação concreta. 
O agravamento da crise em 1983 e a persistência da inflação impuseram o aprofundamento do 

ajuste em 1984, com a eliminação do controle de preços; aumento das restrições monetárias, 
creditícias e salariais; a substituição emergencial de importações de alimentos, via juros e 
empréstimos subsidiados, estimulando aumento da produção e inflacionando seus preços; e pisos 
máximos para os juros ativos e garantia de piso mínimo para passivos, para evitar novas fugas de 
dólar. A inflação baixou, para o que contribuiu também a queda do PIB em 1984 (–0,6%) e 1985 (–
0,1%). Neste ano a rigidez do ajuste foi abrandada, mas a inflação recrudesceu em 1986, impondo 
nova maxidesvalorização. 

Entre 1985 e 1986 a dívida externa pública (US$ 22 bilhões) foi renegociada, tendo seu 
refinanciamento em 12 anos, resultando num débito total (amortizações mais juros) de US$ 58 
bilhões, comprometendo para os anos seguintes cerca de 25% a 30% de suas exportações.22  

A despeito da forte redução dos preços do petróleo entre 1986 e 1988, as desvalorizações 
cambiais de 1986 e 1987 e o pequeno aumento físico de sua produção contiveram seus efeitos 
negativos, permanecendo alta a renda fiscal petroleira e, com isso, ajudando a manter o nível 
relativo do gasto público. Dessa forma, o governo pôde reativar o investimento governamental; isso 
somado à política de reposições parciais de salários reativaram também o consumo. Assim, nessa 
década o PIB pôde apresentar os três únicos anos em que cresceu. 

Os efeitos das desvalorizações cambiais (e da desvalorização da moeda norte-americana a partir 
de 1986), por outro lado, estimularam a exportação dos demais produtos (notadamente para o Grupo 
Andino), cujo total passa, em bilhões de dólares, de 0,9 em 1979-1981 para 1,1 em 1982-1985 e 2,1 
em 1986-1989, alterando sua participação de 5% para 20% do total exportado e contendo, assim, 
parte do efeito depressivo do preço do petróleo. Isso também foi possível graças à maturação dos 
projetos de insumos básicos concebidos desde a segunda metade da década anterior. 

A reativação da demanda, no entanto, elevou as importações em 50%, gerando novos déficits 
em transações correntes. Por outro lado, voltaram as pressões inflacionárias, dobrando a taxa anual 
de 6% para 12% em 1987-1988 e, com isso, valorizando novamente o câmbio, entre 1987 e 1989. 
Essa valorização moderada, o recrudescimento inflacionário e a baixa da taxa de juros reais 
estimularam a fuga de capitais e diminuíram a entrada, agravando sobremodo as contas externas em 
1988.23  A economia mostrava, mais uma vez, a impossibilidade de manter crescimento e 
estabilidade diante das perversas condições do mercado internacional de seu principal produto.24  

Vejamos um resumido balanço de seus principais indicadores no período. 
Entre 1980 e 1990 o PIB caiu 6,8% e, com isso, a renda média por habitante, que em 1980 ainda 

era a quarta maior da América Latina (32% acima da média), caía para a sétima posição em 1990, 
ficando apenas 4% acima da média regional. 

A agropecuária teve o desempenho setorial menos pior, cresceu à média anual de 2%, ante a 
crise interna e a deterioração dos salários reais, mantendo sua participação no PIB em pouco mais de 
5%. As sucessivas desvalorizações cambiais propiciaram estímulos para o aumento de suas 
exportações, que triplicam na década, embora seu valor absoluto perfizesse cerca de 5% do valor da 
produção setorial. Tomadas as médias trienais de 1979-1981 e 1989-1991, entre os produtos que 
cresceram acima do aumento demográfico encontravam-se milho, batata, carnes de porco e de ave e 
os principais exportáveis. Leite e ovos, dois produtos protéicos importantes, tiveram desempenho 
sofrível (12% o primeiro e –7% o segundo). 

Com a crise do mercado interno, as importações não poderiam crescer como na década anterior. 
Com efeito, em 1989 elas foram 45% menores do que as de 1980, fazendo que o déficit comercial 
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Venezuela (1997). 
23 Cf. Palma (1994). 
24 Sobre a relação entre as variações cambiais e a inflação na Venezuela, para o período recente, ver Zambrano (1994). 



setorial também caísse: naqueles anos foram, respectivamente, em US$ bilhões, de 1 e 1,7.25  Estes 
fatos traduzem a piora na disponibilidade nutricional do período, em termos calóricos, verificando-
se entre 1980 e 1990 uma queda de 2.706 para 2.496 calorias/hab. e de 71 para 62 g/hab. de 
proteínas, regredindo assim a índices do início da década de 1970. 

O setor de mineração, ante a violenta contração nos preços reais do petróleo, apresentou queda 
acumulada de 7,9% na década, mas a média dos demais produtos minerais apresentou alta de quase 
40%, nisto se destacando o ferro, o carvão, a bauxita e o ouro, com ativa participação no aumento 
das exportações não-petroleiras. 

A indústria da construção foi severamente afetada pela queda do investimento privado e do 
público (este, entre 1984 e 1989), assim como do financiamento habitacional: a produção de 1984 
foi 50% menor do que a de 1980 e a de 1990 foi 8% menor do que a de 1984, acumulando, na 
década, queda total de 54,4%. O setor de serviços cresceu pouco (15,7% acumulados na década), 
afetado pelos cortes no gasto público e no comércio exterior. O crescimento, que aumentou 30% no 
período, foi provocado basicamente pelo segmento de serviços pessoais privados. 

Esse comportamento setorial teria fatalmente que se transmitir ao da indústria de 
transformação, cujo crescimento acumulado entre 1980-1990 foi de apenas 20,7%. Pode-se estimar 
que pelo menos a metade desse crescimento se deu com o aumento das exportações. Sua estrutura 
produtiva alterou-se no período, com a diminuição da participação dos bens de consumo não-
duráveis (33,6% para 30,2%), dos bens de consumo duráveis (9,4% para 4,7%), de bens de capital 
(9,6% para 8,1%) e do aumento de bens intermediários (47,4% para 57%), basicamente por causa 
das exportações de insumos básicos. Contudo, a alta dos preços do petróleo, dado seu alto peso na 
estrutura industrial, certamente ampliou o peso dos bens intermediários bem acima do seu 
crescimento físico. 

Esse movimento explica também a contração no coeficiente de importações setorial (56,7% 
para 30,7%), o aumento no coeficiente de exportações (32,1% para 41,1%) e a conversão do 
resultado da balança comercial setorial, de um déficit (em US$ bilhões) de 4,9 em 1980 para um 
superávit de 2,1 em 1990. 

Os indicadores sociais confirmam que a crise econômica deixaria profundas marcas sociais. A 
taxa de desemprego aberto, que em 1980 fora de 6% (atingiria 14% em 1984), passa a 11% em 
1990, ao mesmo tempo que a informalização sobe de 35,4% para 41,8% e o salário médio real em 
1990 equivalia apenas a 49,8% do salário de 1978.26 

Estes fatos fizeram que os níveis de pobreza e indigência da população atingissem valores 
inusitados: entre 1981 e 1990 a porcentagem dos domicílios, cujas famílias se encontravam abaixo 
da linha de pobreza, passa de 22% para 34% (18% para 33% nas zonas urbanas) e a dos que se 
encontravam abaixo da linha de indi-gência passa de 7% para 12% (5% para 11% nas zonas 
urbanas). Os 20% da população urbana de menor nível de renda, que em 1981 recebiam 6,9% da 
renda total, passaram a receber 5,7% em 1990, já os 20% mais ricos sobem sua fração de 37,8% 
para 44,6%.27 

Certamente a manutenção do gasto público em níveis ainda altos, até 1988, explica a pequena 
melhoria observada em alguns indicadores sociais (esperança de vida, mortalidade infantil e 
escolaridade). Contudo, entre os resultados de uma crise como esta verifica-se o aumento 
inexorável da violência: por exemplo, a taxa de delitos por 1.000 hab./ano passa, de pouco mais de 
7 mil ao final da década de 1970, para quase 9 mil em 1980 e quase 12 mil em 1990. 
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Os ajustes nos anos 90 

Na verdade, estes ajustes e reformas se iniciam em fevereiro de 1989, com a posse de C. A. 
Pérez (segundo mandato, fevereiro de 1989-1994), em um momento em que aumentavam o 
desemprego e a inflação, e os salários reais caíam ainda mais. O início do duro ajuste e o anúncio 
do processo de reformas de corte neoliberal causaram forte reação popular, duramente reprimida.28 
O ano de 1989 foi muito difícil para o povo venezuelano, com queda de 7,8% no PIB e inflação que 
salta de 36% para 81%. A Guerra do Golfo, no Oriente, propiciou, entre 1989 e 1991, forte 
aumento nos preços do petróleo, estimulando a recuperação da economia, que cresceu à taxa média 
anual de 7,5% em 1990-1992. Contudo, a inflação apenas voltou ao nível anterior, recrudescendo a 
partir de 1993 e deteriorando ainda mais os salários reais. Ao mesmo tempo, o forte recuo dos 
preços do petróleo reduziu as receitas fiscais e o gasto público, recolocando a economia em forte 
recessão entre 1993-1994 e em 1996 e em baixo crescimento em 1995. 

É nesse clima de tensões crescentes que ocorrem duas tentativas de golpe militar (fevereiro e 
novembro de 1992) e a deposição do presidente (maio de 1993), acusado pelo Senado por 
corrupção, com o que é eleito o Senador Velásquez para cumprir o restante do mandato, entregando 
o cargo a Caldera (segundo mandato, 2/1994-1999).29 

A despeito de ter criticado a política econômica de “Pérez e do FMI” em sua campanha 
eleitoral, em 1995, Caldera, com a maior presença de projetos e recursos do BIRD, BID e do FMI, 
apresentaria “novas” propostas de reformas, agora num conjunto denominado “Agenda Venezuela”. 
Implantado a partir de abril de 1996, o plano, porém, defrontou-se com recessão, baixo crescimento 
e inflação alta em 1994-1995. Não é difícil, assim, entender que o processo de encaminhamento das 
reformas e os ajustes foram na maioria dos casos descontínuos e parciais, recomeçando de fato em 
1996. 

As reformas estruturais 

O “pacote” de reformas preparado na década anterior pouco andou, persistindo até hoje várias 
de suas proposições. O conflito de interesses de grupos que se sentem ameaçados por várias das 
propostas constitui sério obstáculo ao aprofundamento das reformas institucionais.30 Vejamos seus 
principais itens implantados e em andamento. 

As reformas do Estado constituem amplo conjunto de áreas e temas no campo político, 
administrativo, econômico e judiciário. Estas últimas pouco andaram, mas, por exigência do BIRD, 
“entre outras razões para assegurar ao investidor estrangeiro um marco jurídico estável e 
previsível”, deveriam incluir mecanismos que dessem maior transparência e agilidade nos serviços 
e, especialmente, para o efetivo combate à corrupção. A reforma eleitoral e dos partidos políticos 
deu alguns passos importantes, como os da criação do cargo de prefeito, da instituição da eleição 
direta para governadores e prefeitos e do voto uninominal para terminar com o voto exclusivamente 
no partido. Outras propostas se encontravam, em 1997, na forma de projeto de lei no Congresso, 
recolocando algumas proposições da COPRE e acrescentando novas. Contudo, a resistência dos 
grandes partidos à ruptura do “caci-quismo” interno parece ser insuperável.31 

Na área administrativa, também com projetos do BIRD e do BID, o andamento também foi 
pequeno, salvo no que se refere à descentralização, que teve alguns avanços, mas que ainda teria 
longo caminho a percorrer. Apesar da reformulação do FIDES (Fundo Intergovernamental para a 
Descentralização) em 1997, ela padece da falta de estrutura fiscal adequada a uma maior ação de 

                                                 
28 Sobre a violência, ver España (1992). 
29 A tentativa de golpe em 1992 foi liderada pelo então Coronel Chavez, que viria a ser eleito presidente no final de 1998. 
30 Cf. León (1994). 
31 Cf. Datanalisis (1997, p.54). O texto entre aspas é tradução do autor. 



governos locais. Ante justamente a forte dependência financeira que tem para com o governo 
central, é grande a morosidade de seu processo, a escassez de recursos e a falta de planejamento. 
Além de descentralizar alguns serviços de educação e saúde, a reforma transferiu para os governos 
estaduais as empresas de distribuição de água e eletricidade e privatizou, via concessão, estradas de 
rodagem e vários portos, cuja modernização administrativa das aduanas se arrasta desde 1991.32 

Na área econômica pública, verificou-se a privatização e rupturas dos monopólios públicos, 
depois de um período de maior atividade, entre 1989 e 1993, quando vendeu ativos num total de 
US$ 2,5 bilhões, compreendendo pouco mais de 20 empresas, atravessou os anos críticos de 1994-
1995 com escassa realização. A partir de abril de 1996, dentro do programa “Agenda Venezuela” 
retomou essa política, em outras bases institucionais e administrativas, obtendo novos resultados.33 

A nova lei de 1996 estabelece que os direitos trabalhistas dos empregados das empresas 
privatizadas sejam preservados; é obrigatória a oferta de ações aos trabalhadores, no mínimo de 
10% ao máximo de 20%, podendo ultrapassar esse limite, adquirindo o excesso em igualdade de 
condições com os demais demandantes; a privatização de atividades básicas ou estratégicas depende 
de expressa autorização do Congresso Nacional; os recursos obtidos são obrigatoriamente 
destinados ao abatimento da dívida externa ou, mediante aprovação do Congresso, serem alocados 
em outro gasto público. 

Considerando-se o período 1989-1997, as privatizações e concessões geraram um total 
acumulado de US$ 6 bilhões (cifra equivalente ao valor médio de 1,1% de cada PIB do período 
1990-1997), grande parte do qual amortizou parcela da dívida pública externa. Entre as entidades 
privatizadas encontravam-se sete usinas de açúcar, uma de leite, seis bancos (dos quais três foram 
reestatizados com a crise de 1994), sete hotéis, o controle acionário da CANTV (telecomunicações), 
da empresa aérea VIASA (que depois faliu em 1994) e empresas de menor porte, além da concessão 
da banda “b” de telefonia celular.34 

No que se refere ao petróleo, o governo, utilizando a própria lei que estatizou esse recurso, 
criou novas formas de cooperação e associação com o capital privado (nacional ou externo), sob 
controle estatal e por prazo determinado. Assim, entre 1992 e 1997 foram efetuados: convênios 
operativos em poços antigos e ociosos, com venda compulsória do petróleo extraído à estatal 
Petroleo de Venezuela S. A. (PDVSA), que reembolsará os investimentos privados ao final do 
convênio; associações, sob aprovação do Congresso, para tratamento de óleo pesado; e operações 
de risco, também sob aprovação do Congresso, com divisão igualitária de lucros. 

Na terceira rodada (julho de 1997) de convênios operativos, o governo alterou as normas, 
exigindo um pagamento pela licitação, que lhe rendeu US$ 2,2 bilhões. A despeito das declaradas 
intenções de estimular a presença do capital nacional nos negócios petroleiros, os novos 
investimentos têm sido majoritariamente de capital estrangeiro.35 

Também nos demais setores predomina o capital estrangeiro, com pouco mais de 70% do total. 
Foram agendadas para serem privatizadas no biênio 1997-1998, as seguintes entidades: as quatro 
empresas do setor alumínio e as três do setor siderúrgico, com obrigatoriedade de venda de 30% das 
ações aos trabalhadores e empresários nacionais; sete empresas elétricas, cinco hotéis, um banco, 
uma empresa de cimento, o porto de La Guayra, um estaleiro e três hipódromos.36 

As reformas comerciais foram as que mais rapidamente caminharam, e em 1990 a Venezuela 
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35 Cf. Espinaza (1997). 
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era admitida no GATT. Já em sua primeira etapa, em 1989, as tarifas foram simplificadas e 
passaram de específicas para ad valorem, e em 1990 limitadas a cinco alíquotas. Seus níveis 
máximos e médios sofreram fortes reduções anuais, passando, respectivamente, de 135% e 37% em 
1988, a 50% e 17% em 1990, e a 20% e 10% em 1992. As barreiras não-tarifárias, que atingiam 
38% das posições tarifárias em 1988, caíram para 5% em 1990 e para 2% em 1991 e, nesse mesmo 
ano, era eliminada a proibição de importação de mais de uma centena de bens “de luxo”. O setor 
automotivo sofreu várias alterações, tendo tarifas mais altas para veículos mais caros e sem similar 
nacional. 

A Venezuela procurou fazer uma ativa política externa de negociação comercial, concluindo, 
entre 1992 e 1994, vários acordos de livre comércio com a Colômbia, com o México (com exclusão 
da agropecuária, nas reduções tarifárias), com o Chile, com o Caricon (com maior favorecimento a 
essa área), procurando ainda acelerar a integração do Grupo Andino. De todos esses acordos o mais 
promissor foi o da Colômbia, com quem passou a ter um comércio muito mais ativo e fortemente 
superavitário, justamente em exportações não-tradicionais. Em julho de 1996 o governo criou o 
Banco do Comércio Exterior, com o objetivo de fomentar e financiar a expansão de exportações 
não-petroleiras. 

Por lei especial, a partir de julho de 1990 teria início a Reforma Comercial para a Agropecuária, 
cujas tarifas foram igualmente reduzidas e simplificadas, muitas de suas proibições de importação 
substituídas por controles sanitários e fim da proibição de exportações (salvo em casos específicos 
como bens de cesta básica, por exemplo). 

A reforma aplica alguns instrumentos especiais de proteção ao setor, como tarifas médias mais 
elevadas, maior utilização de controles sanitários e a adoção de mecanismos representados por 
correções nos preços de importação (para compensar dumping ou flutuações comuns), via câmbio, 
tarifa e sobretaxas sobre os produtos importados ou via subsídios aos preços internos para a compra 
de insumos e para o crédito, compensações por desastres naturais etc.37 

No que se refere à reforma cambial, esta teve como eixo central a unificação dos mercados em 
1989, com flutuação controlada pelo Banco Central em quase todos os anos seguintes, e em abril de 
1996 seriam atenuados os controles, com a instituição de uma banda de flutuação de 7,5%. 

Os efeitos da abertura, no caso deste país, são de difícil conclusão. As exportações totais 
passam de (em US$ bilhões) 10,2 em 1988 a 23,7 em 1996 e 1997, porém a drástica queda dos 
preços do petróleo, a redução física dos embarques e a maior valorização cambial (65% entre 1996 
e 1998) resultam num total de 17,7 em 1998. As de petróleo, medidas em dólares correntes, passam 
de 8,3 para cerca de 18,3 em 1997, valor praticamente igual ao do auge petroleiro de 1979-1981. Na 
realidade, o aumento decorreu de uma vigorosa expansão quantitativa e de pequena elevação dos 
preços até 1997. As exportações não-petroleiras, ao contrário, crescem aceleradamente: saltam de 3 
para 5,6, expansão explicada pela crescente presença de insumos básicos e outras matérias-primas 
industriais, fato que em parte se origina no baixo crescimento médio do período. 

Com as importações ocorre fato mais complexo: a desvalorização cambial a partir de 1988 e a 
recessão a partir de 1993 fazem que as importações caiam (em US$ bilhões) de 12,1 em 1988 à 
média de 10 em 1994-1996; a forte valorização cambial em 1997-1998 as colocam em 13,8 em 
1998. Com isso, o saldo da balança comercial que em 1996 atinge 13,8 cai para apenas 3,9 em 
1998, agudizando ainda mais a crise desse ano. Assim, as importações tiveram comportamento não-
tendencial durante a abertura: contraem-se em 40% entre 1988 e 1990, pela violenta recessão e 
desvalorização cambial; sobem em 1991-1993 pela valorização do câmbio e pelo alto crescimento 
do PIB; voltam a cair em 1994-1995, de novo pela desvalorização e pela recessão, subindo 
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novamente em 1997-1998, principalmente pela alta valorização cambial. 
Se compararmos, no entanto, as importações de 1995 com as de 1988, verificamos que as de 

veículos de passageiros aumentam 42%, as dos bens de consumo (total) crescem 73%, as de bens 
intermediários caem 3% e as de bens de capital se reduzem em 30%. Ainda que violentamente 
contraídas, as importações mostram os resultados esperados de uma política neoliberal, ou seja, 
expansão de gastos de consumo acima dos demais itens da pauta; com efeito, esses itens, incluídos 
os veículos de passageiros, passam de 13% do total importado em 1988 para 21% em 1995, ao 
passo que os bens de capital caem de 33% para 24% e os intermediários sobem de 54% para 55%.38 

Assim, os resultados do comércio de bens, após a abertura e ao contrário do que ocorreu com os 
outros países, aumentaram consideravelmente o superávit da balança comercial (salvo em 1992, 
quando ele é modesto). Daí que os maus resultados do saldo de transações correntes verificados 
entre 1991 e 1995 devem ser buscados no balanço de serviços, em transportes, viagens de turismo e, 
principalmente, em juros da dívida e remessa de lucros, a qual, aliás, mais que duplica no período. 

A desregulamentação sobre o capital estrangeiro foi iniciada em 1990 e ampliada em 1992 
com o acordo sobre o tema, promovido no âmbito do Grupo Andino. Foram eliminados os limites 
para reinvestimentos, remessas de lucros ou de vendas de participações e permitido o acesso ao 
crédito interno. Em 1993 foi regulamentada sua participação no setor financeiro, em 1994, no de 
seguros e em 1995, no petroleiro. Recentemente foi ampliada a possibilidade de sua participação em 
setores selecionados, via conversão de títulos da dívida pública externa. 

De conformidade às leis venezuelanas, o ingresso do capital estrangeiro deve obedecer a certas 
restrições ou condições especiais nos seguintes setores: petróleo, finanças, seguros, marinha 
mercante, ferro e transporte aéreo. Sua participação em TV, rádio, periódicos em espanhol e alguns 
serviços profissionais regulados por lei só é permitida em caráter especial, com o máximo de 20% 
do capital do empreendimento.39 Também as circunstâncias não permitiram uma tendência 
expansiva de ingresso de capitais. Por exemplo, a despeito das taxas de juros em patamares reais 
altos, os investimentos diretos foram magros e só tiveram expressão em 1991 (1,7 bilhão de 
dólares), para a compra da estatal de telecomunicações, e em 1996, para outras privatizações e altas 
especulações na Bolsa de Valores. Nesse mesmo período, em bilhões de dólares, as saídas líquidas 
de renda (juros e remessas de lucros) totalizaram 9,3, os investimentos diretos somaram 2,6. Estas 
entradas melhoraram em 1996-1997, quando podem ter atingido 5,4 bilhões de dólares, graças às 
concessões petrolíferas (2,2 bilhões), privatizações (menos de um bilhão), investimentos de risco 
nas concessões de petróleo e as crescentes aplicações em Bolsas de Valores. Assim, as contas 
externas do país só melhoraram a partir de 1995, com amortizações líquidas de 8 bilhões de dólares 
na dívida externa (notadamente na pública) e forte recomposição de reservas a partir de 1996. A 
dívida externa, que passa (em US$ bilhões) de 34 em 1988 para 41 em 1993, é parcialmente 
amortizada com recursos de privatizações e atinge 31,6 em 1998. Contudo, a reversão do saldo de 
transações correntes, que passa do saldo de 8,9 em 1996 para o déficit de 1,6 em 1998, obrigou ao 
consumo de reservas num total de 5, para conter o movimento adverso da balança de capital, em 
grande parte pelos efeitos perversos da crise russa... 

A reforma financeira se inicia em 1989, com a liberalização (de fato, e não de jure) das taxas de 
juros, da forte diminuição dos encaixes bancários e da tentativa de eliminação do crédito dirigido 
(salvo, mais tarde, o crédito para a agropecuária). Posteriormente, em 1992, com lei aprovada pelo 
Congresso, o Banco Central foi reformulado, proibindo-o de financiar o governo, eliminando sua 
atividade de promoção do desenvolvimento econômico e diminuindo a participação do Executivo 
em sua direção, aumentando-lhe o grau de autonomia relativa. 

Em 1993 novas medidas reformulariam o sistema bancário, aumentando a autonomia da 
Superintendência dos Bancos e Instituições Financeiras e regulamentando o ingresso de capitais 
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estrangeiros no setor financeiro e no de seguros. Vão sendo gradativamente criados mecanismos de 
correção monetária em vários setores da economia. Contudo, as reformas não foram capazes de evi-
tar a profunda crise bancária que se propagou entre fins de 1993 e início de 1995, a qual retardaria o 
prosseguimento das próprias reformas. 

Em 1995 outra medida terminaria com o monopólio da compra interna de ouro não-financeiro, 
alargando as bases de mercado para novos investimentos em mineração desse metal. Em 1996, 
passada a crise e retomadas as reformas, foram ampliadas as bases para a modernização das 
instituições e dos procedimentos no mercado financeiro e de capitais, por intermédio de medidas 
como:40 

• a instituição, pela Junta de Emergência Financeira das normas para a instalação de bancos 
múltiplos e a transformação de antigas instituições financeiras nessa nova modalidade; 

• modernização das Bolsas de Valores; 
• modernização das Câmaras de Compensação; 
• novas normas para aperfeiçoar os Fundos Mútuos (com alguns voltados especialmente para 

apoiar os investimentos petrolíferos programados para 1997-2002); 
• aperfeiçoamento das normas para fiscalização, controle e saneamento do sistema financeiro. 

As reformas tributária e fiscal já se iniciariam em 1989-1990, com a eliminação de vários 
subsídios e aumento considerável dos preços e tarifas públicas. Em 1991 seriam introduzidas 
simplificações na administração tributária e diminuídas as alíquotas máximas do Imposto de Renda 
das pessoas físicas e jurídicas, de 45% e 50%, respectivamente, para 30%. Dada a forte baixa do 
preço do petróleo, também este setor teve seu Imposto de Renda rebaixado de 67,7% para 30%. 

Diante da baixa dos preços do petróleo – e da receita fiscal – fez-se nova reforma em 1993, que 
consistiu na criação de um imposto sobre ativos das empresas e do imposto sobre o valor agregado 
(IVA) com início para 1994, incidindo apenas sobre as vendas do atacado. Ainda em 1993 as 
empresas conseguiriam instituir a correção monetária sobre as depreciações do ativo fixo, diminuin-
do com isso o lucro tributável. 

Em 1994 o IVA seria substituído pelo IVM – imposto sobre vendas por atacado e sobre o 
consumo suntuário. Foi criado um imposto sobre os débitos bancários (vigente apenas em 1994 e 
1995) e aprofundadas as reformulações na administração tributária do país. Dado que a sociedade 
estava instituindo crescen-temente mecanismos de correção monetária, também o fisco cria o seu, 
na forma de uma unidade monetária fiscal, as “Unidades Tributárias”. Contudo, o recrudescimento 
inflacionário, a queda da receita fiscal petroleira e o aumento do déficit público exigiram medidas 
mais profundas: em 1995 as alíquotas do Imposto de Renda passavam a 34% e, em 1996, a alíquota 
do IVM subia de 12,5% para 16,5%. Como resultado dessas medidas a receita fiscal não-petroleira 
havia subido de cerca de 5% para 10% do PIB, diminuindo um pouco o potencial de volatilidade 
fiscal causada pelas flutuações dos preços do petróleo. Para tentar atenuar essas flutuações fiscais, 
bem como as acentuadas variações da capacidade de investir da PDVSA e do gasto fiscal, foi 
planejada a criação de um Fundo de Estabilização Macroeconômica, no qual seriam depositados os 
recursos excedentes de um período de boom para estabilizar um período de crise (esse projeto ainda 
estava no Congresso em 1997). 

Na visão de autores críticos, em que pese essas transformações na fiscalidade, a administração 
tributária ainda guardava muitos pontos fracos, a legislação tributária oferecia “brechas” enormes 
para a evasão fiscal, e o aparelho judiciário era incapaz de cobrar os devedores do fisco.41 

Como se sabe, nestas duas últimas décadas as séries estatísticas sobre renda, gasto e resultado 
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das contas públicas têm oferecido grande diversidade entre autores e instituições, embora a maioria 
mostre tendências ou movimentos semelhantes. Utilizando aqui as séries mais recentes da CEPAL, 
na Venezuela, constata-se a grande volatilidade de seus resultados. Elas assim podem ser 
resumidas: ao final do auge petroleiro de 1979-1981, a carga tributária atingia cifras em torno de 
27% do PIB e os saldos orçamentários do governo central eram positivos ou apresentavam pequenos 
déficits; a partir do ajuste dos anos 80 e com a queda tendencial dos preços do petróleo (só 
interrompida nas crises do Oriente), a carga vai se reduzindo para cerca de 22% ao final dos anos 
80, 18% no início da atual década e 16% entre 1993 e 1995, ampliando aqueles déficits para níveis 
de 4% a 8% do PIB. Em termos do total do setor público, o déficit situou-se em torno de 1,5% do 
PIB entre 1992 e 1997, mas a crise de 1998 elevou-o a 2,4%, a despeito dos drásticos cortes então 
procedidos. 

Com a reforma tributária que entra em operação em 1995-1996 e com o aumento das 
exportações petroleiras – e de sua receita fiscal – a carga volta a 20% e ocorrem dois pequenos 
superávits em 1996-1997. Contudo, estas contas ocultam algo mais grave: se comparados o período 
1974-1979 com a média da atual década, a carga fiscal e o gasto público se reduzem violentamente, 
fazendo que, em termos reais e por habitante, o investimento público e o gasto social sejam hoje, 
respectivamente, 60% e 40% menores.42 

Nem por isso, contudo, extinguiu-se a inflação: a média anual de 30% a 40% verificada nos 
anos 1987-1988 e 1990-1993, volta em 1997 (40%), após as elevadas cifras de 1989 (81%), 1994-
1995 (71%-57%) e 1996 (103%). Em 1998, a dura política fiscal e monetária e a forte valorização 
cambial contiveram a inflação em 31%.43 

Reformas do mercado de trabalho.44 Estas foram as últimas reformas a serem instituídas, 
provavelmente ante a crise econômica e política em vários dos anos recentes, a inflação e 
deterioração dos salários reais (e das pensões) e o alto desemprego. 

Somente em junho de 1997 as demais medidas foram aprovadas pelo Congresso. Uma delas, e 
importante, foi a incorporação salarial de benefícios, isto é, vários subsídios e auxílios não-
incidentais como alimentação e transporte foram incorporados aos salários. Por exemplo, o salário 
mínimo anterior era de 15 mil bolívares e os trabalhadores recebiam outros 59.640 bolívares por 
conta de vários auxílios que, somados àquele valor totalizam 74.640, aproximados para 75 mil que é 
o valor do novo mínimo. A partir de agora, benefícios adicionais só podem atingir no máximo 20% 
do valor do salário. Com isso, a possibilidade de evitar maiores pagamentos de contribuições via 
salários indiretos foi bastante dificultada. 

Outra medida foi a constituição do pecúlio por tempo de serviço, com depósitos mensais 
(contabilizados na própria empresa ou em fundos, a serem criados), com rendimentos de juros 
controlados pelo Banco Central e pagáveis anualmente. A lei estabelece várias condições para a 
retirada total ou parcial do Fundo, que é financiado por contribuições do empregador, na base do 
equivalente a 5 dias por mês de salário, a partir dos primeiros 3 meses no emprego. Após 1 ano de 
trabalho, há contribuição adicional de 2 dias/ano trabalhado, até o limite de 30 dias de salário. 

 Indenizações e aviso prévio foram alterados de tal sorte que: 

a) finda a relação contratual (por qualquer causa) o trabalhador terá direito a receber, além do 
aviso prévio, a diferença entre seu pecúlio e o seguinte pagamento por antigüidade: 15 a 30 dias de 
salário, para emprego exercido até 12 meses incompletos, ou 45 a 90 dias para mais de 1 ano de 
serviço; 

b) se não houver justa causa, além do pagamento citado, o trabalhador terá direito a: b1) uma 
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indenização adicional de 10 dias de salários (até 6 meses de trabalho) a 30 dias por ano de trabalho, 
com teto em 150 dias; e b2) outra indenização, a título de aviso prévio, de 15 a 30 dias de salário 
para 1 a 12 meses incompletos de serviço ou de 45 a 90 dias para empregos superiores a um ano. 

A diferença fundamental que a nova lei trouxe é a de fixar os tetos de 90 e 150 dias de salário 
para a indenização, provocando assim um achatamento do seu montante, reduzindo os custos para a 
empresa (e obviamente o ganho do trabalhador), estimulando assim a permanência do trabalhador 
por longo período, desesti-mulando a dispensa sem justa causa. Para os contratos por tempo 
determinado, o prazo máximo é de 1 ano com uma renovação, e, se houver duas ou mais, seus 
direitos e obrigações passam a ser os mesmos dos contratos por tempo indeterminado. No caso dos 
operários, eles estão desobrigados de prestar os serviços contratuais por mais de 1 ano; no caso dos 
trabalhadores mais qualificados e de administração, por mais de 3 anos. O salário-base para os 
cálculos tem também teto equivalente a 10 salários mínimos. 

A reforma da seguridade social, feita recentemente, abrange todos os trabalhadores (públicos e 
privados), e no que se refere às pensões por morte, invalidez ou idade, trouxe as seguintes 
alterações principais: 

• além do sistema atual de repartição, que continuará com contribuições do empregado e do 
empregador, terá um Fundo de Solidariedade para suprir os benefícios, e contará, eventualmente, 
com recursos orçamentários complementares que também garantirão uma pensão mínima; 

• serão criados Fundos de Capitalização Individual, como empresa pública, privada ou mista, 
financiados com contribuições dos trabalhadores, e terão caráter complementar. 

Foram instituídos outros subsistemas de seguridade (além do previdenciário) para saúde, 
desemprego, formação profissional, habitação e lazer. A lei estabelece os princípios de 
universalidade (filiação obrigatória de toda a população) e de integralidade dos sistemas.45 

Em 1989 já havia sido instituído o seguro-desemprego, ante a explosiva situação social de 
então. Atualmente, suas bases e condições com as poucas modificações feitas são: contribuições de 
0,5% (trabalhador) e 1,7% (empregador) sobre o salário; requisitos de emprego anterior mínimo de 
12 meses e comprovação de imediata disponibilidade para trabalhar; tempo de benefício de 13 a 26 
semanas; valor do benefício até 60% do último salário, com teto máximo de aproximadamente um 
salário mínimo. Para este benefício e o de formação profissional, a lei prevê a constituição de 
contas individuais capitalizadas e de um outro Fundo de Solidariedade, para cobrir eventuais 
diferenças entre o disponível da conta individual e o saque legal permitido. 

 Resumidamente, o rol das contribuições hoje vigentes para o trabalhador (T) e para o 
empresário (E) é o seguinte: 

• seguro social: 4% (T) e 8% (E); teto sobre cinco salários mínimo urbanos; 
• seguro-desemprego: 0,5% (T) e 1,7% (E); teto, idem; 
• casa própria: 1% (T) e 2% (E), teto sobre quinze salários mínimos urbanos; 
• demais sistemas: 2% (T) e 2% (E); sem limite. 

A política de estabilização46 

Em 1986-1988 o PIB cresceu mal recuperando as quedas do período 1980-1985. Contudo, a 
inflação retornou: a média de 1987-1988 (cerca de 40%) era mais do que o triplo de 1986. Com a 
mudança de governo em fevereiro de 1989 surgia mais uma oportunidade para um novo ajuste, 
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agora ostensivamente patrocinado pelo BIRD e FMI. 
Forte desvalorização cambial, restrição monetária, elevação dos juros reais, liberalização de 

preços, grande aumento dos preços e tarifas públicas, eliminação de vários subsídios, suspensão 
temporária do pagamento de amortizações e juros da dívida foram as principais medidas tomadas, 
cujos resultados provocaram até mesmo uma revolta popular: quedas de 25% no consumo privado, 
de 40% no investimento, de 30% na construção e de 38% nas importações, com pequeno aumento 
(6,6%) nas exportações. A despeito do amargor do remédio, a inflação subiu para 81%, o 
desemprego cresceu, e o aumento emergencial de salários não evitou sua enorme deterioração real. 

Em 1990-1992 a inflação se manteve em torno de 30% e o boom petroleiro de 1990-1991 
anulou o efeito recessivo que a manutenção do ajuste pretendia, proporcionando não só forte 
aumento do PIB nesse triênio, mas das importações, que crescem 70%, estimuladas pela valorização 
cambial do período. Contudo, passado o efeito petroleiro, a inflação subiu para 46% em 1993, 
impondo-se novo e duro ajuste, causador da recessão 1993-1994. 

Em 1994, a recessão e o desemprego maior atenuaram parcialmente os efeitos da 
desvalorização cambial, tendo a inflação atingido 71% neste ano. A situação já tensa desde o ano 
anterior aumentou, tendo o governo suspendido temporariamente os direitos civis e econômicos. 
Maior instabilidade, fuga de capitais, os efeitos da desvalorização sobre as dívidas dolarizadas e o 
aumento da inadimplência, que caracteriza quase todas as recessões, agudizaram a crise bancária. 

Os sintomas dessa crise já vinham sendo explicitados desde 1989 quando, por força do ajuste, 
as carteiras creditícias da maioria dos bancos se deterioraram e estes, para manter sua sobrevivência 
diante da restritiva política monetária e creditícia, iniciaram um perigoso processo de aumentar as 
taxas de juros passivas acima do aumento das ativas, para atrair depósitos e tomar, crescentemente, 
títulos da dívida pública. A partir do início de 1992, quando a desproporção já é flagrante, as rendas 
provenientes das taxas ativas já eram menores do que os gastos com as passivas, compensadas em 
parte com os juros da dívida pública.47 

O agravamento desse processo se deu com a forte recessão de 1994, explicitando a crise 
bancária, com o estado intervindo em treze bancos, e cujo custo de sustentação está estimado em 
14% do PIB. A despeito dos ideais neoliberais, os controles de câmbio tiveram que ser repostos. 

Embora a economia tenha saído da recessão em 1995, desemprego e inflação mantiveram-se 
altos e, com as desvalorizações cambiais, os juros das dívidas públicas atingiram 5% do PIB (20% 
do gasto oficial), agravando ainda mais as contas públicas. No início de 1996 a inflação acelera; em 
abril o governo faz novo e duro ajuste, como preâmbulo para a colocação em marcha do projeto 
“Agenda Venezuela” para retomar com força as reformas liberais. Correção dos preços e tarifas 
públicas (a gasolina teve seu preço sextuplicado), liberalização de preços, juros e câmbio (passa a 
flutuante, com banda de 7,5%) e restrições monetárias foram a marca do novo ajuste. De uma 
situação de elevado déficit público passou-se a ligeiro superávit. Contudo, o que evitou uma 
propagação ainda maior do desequilíbrio foi o aumento das exportações de petróleo (e de sua renda 
fiscal) e não propriamente o ajuste recessivo.48 A inflação atingiu 103% em 1996 (média mensal de 
6,1%) e embora tenha baixado no primeiro semestre de 1997 para 2,1% ao mês, já no segundo 
passava para 3,6%, totalizando 40% ao final deste ano, em que pese o pequeno aumento das 
exportações de petróleo e a considerável valorização cambial (cerca de 30% em 1997, comparado 
com 1990). 

Um balanço dos principais resultados 

econômicos e sociais do período 

Dado que a política de abertura foi implantada a partir do início de 1989, nas comparações que 
faremos o ano de 1988 será tomado como base “pré-abertura”. A Venezuela também confirma o 
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comportamento “errático” do PIB nos modelos de abertura neoliberal: dos 10 anos do período em 
análise, só em 4 o crescimento foi satisfatório ou alto (1990-1992 e 1997); em 1 (1995), ele atingiu 
modestos 3,1% e em outros 5 foi negativo (1989, 1993-1994, 1996 e 1998). Tomado o período 
1988-1998, o PIB cresceu à taxa média anual de 1,67% ao passo que a população o fez à taxa de 
2,1%, com o que a renda média por habitante de 1998 é 6% menor do que a de 1988, ou 27% menor 
do que a de 1980! Ou seja, a contração petrolífera pós-apogeu do final dos anos 70 e os vários 
ajustes efetuados na economia provocaram forte redução no padrão médio de vida da população. 

O exame da variável Consumo mostra bem isso: embora o PIB tenha crescido 19,3% entre 1988 
e 1997, o Consumo aumentou apenas 5,9% (até 1996, tinha crescido apenas 0,9%) e sua 
participação no PIB cai de 79% para 70%. Contudo, em 1997 ele era 3,9% menor do que em 1980, 
mas, neste período, a população crescera 50,9%, ou seja, o consumo médio por habitante se reduziu 
em 36,3%! Pior ocorreu com o Investimento Interno Bruto Fixo: em 1997 (embora tenha crescido 
19%) ele era 3,8% menor do que em 1988, mas, comparado com 1980, era 30,1% menor! Como 
proporção do PIB, seria algo em torno de 16,8% em 1977, cifra longínqua dos 22,8% 1988 e, ainda 
mais, dos 25,2% de 1980. Examinada a composição do Investimento, tanto a construção quanto a 
incorporação de bens de capital caem praticamente com a mesma intensidade entre 1988 e 1996.49 

Vistas as outras variáveis mais importantes da demanda e oferta globais, e sabendo-se que a 
diferença entre o PIB e a soma daquelas duas variáveis (Consumo e Investimento) é explicada pelo 
comércio exterior, cabe examiná-lo: com efeito, o superávit em transações correntes acumulado nos 
anos de 1989 a 1997 totaliza cerca de 26 (dados em US$ bilhões), em média cerca de 4,5% dos PIBs 
desses anos. O destino dessa elevada soma entre 1989 e 1997 foi: uma parte (8,4) para amortizar a 
dívida externa, outra parte (10,8) para acumulação de reservas e o restante para consumo. Contudo, 
a crise de 1998 (violenta baixa dos preços do petróleo, de 17 para cerca de 10 US$/barril, e os 
efeitos da crise russa) alterou a situação, provocando déficit em conta corrente de 1,6 bilhão de 
dólares e redução de reservas em 5,2 bilhões. É que o modelo, em que pese algumas medidas 
tópicas e superficiais, e a recessão fabricada são incapazes de fazer o “ajuste automático” do setor 
externo.50  

O setor agropecuário entre 1988 e 1997 apresentou o medíocre crescimento médio anual de 
0,3%, ao passo que a população aumentava a 2%. Salvo alguns poucos produtos de exportação, 
carne de aves e ovos, cuja produção física cresceu acima do aumento demográfico, a maior parte 
dos demais produtos para o mercado interno teve mau desempenho, provavelmente solidário com o 
comportamento do emprego e dos salários reais no período e com a valorização cambial. Contudo, é 
possível que o crescimento real do setor tenha sido maior, tendo em vista que houve significativa 
mudança nos preços relativos ao período. Por exemplo, tanto entre 1985 e 1996 quanto entre 1990 e 
1996 o deflator implícito desse setor foi cerca de 20% menor do que o do PIB.51  A disponibilidade 
de nutrientes em 1994, segundo a FAO, manteve-se no mesmo nível de 1990, mas abaixo do de 
1980. Entre 1988 e 1995 a balança comercial do setor mostra bem esse fenômeno: em milhões de 
dólares, as exportações passaram de 100 para 500, já as importações, embora aumentassem de 1.500 
para 1.600, encontravam-se em 1995 abaixo das verificadas em 1980, com o que o déficit comercial 
de 1995 foi 37% menor do que o de 1980.52  

O setor de mineração foi o único a ter desempenho mais positivo, crescendo à taxa média anual 
de 4,7% no período, graças à grande expansão da bauxita e do carvão e ao crescimento de 40% da 
extração de petróleo. A participação do setor no PIB, que em 1985 era de 13,3%, passa em 1996 a 

                                                 
49 As proporções do Consumo e do Investimento (e de seus componentes) foram calculadas com a série a preços correntes. 
50 Como já adverti antes, o exame do balanço de pagamentos deste país é muito difícil para quem não está familiarizado 

com certas especificidades de algumas de suas contas. Por exemplo, a conta de “erros e omissões” mostra um 
movimento acumulado entre 1988 e 1996 de saídas em torno de US$ 3,3 bilhões, quantia sem dúvida expressiva. 

51 Para os deflatores implícitos, ver CEPAL (1998). 
52 Cf. CNA (1996, p.69). 



23,2%. Já o setor da construção sofreu seriamente com a redução do investimento público e do 
privado: no período, sua taxa média anual de crescimento foi de irrisório 0,5%. 

Examinemos com mais atenção a questão petróleo. Em 1970, antes do primeiro choque de 
preços (em milhões de m3), a Venezuela produzia 215 e o restante da América Latina 90; vindo o 
choque, houve a reação dos países não-membros da OPEP: reduzir o crescimento do consumo e 
aumentar a produção. Com efeito, em 1980, enquanto a Venezuela reduzia-a para 126 o restante da 
América Latina aumentou-a para 182; em 1990 as cifras respectivas eram 122 e 274. Ou seja, a 
produção conjunta dos demais países latino-americanos triplicou; no mesmo período os países da 
OPEP aumentaram sua produção em apenas 24% e os demais em 52%. 

Passada a Guerra do Golfo em 1990, os preços desceram, mas se estabilizaram, permanecendo 
em torno de US$ 16/barril entre 1991 e 1997. Essa estabilidade, a retomada do crescimento na CEE 
(1994-1996), a longa expansão dos EUA e o desastre da URSS (cuja produção, que antes equivalia a 
17% do total mundial, cai para 40%) animaram tanto a OPEP quanto alguns dos demais produtores. 
As previsões que então se fizeram eram otimistas, subestimando a continuidade da perda de 
participação do petróleo no consumo total de energia e os programas individuais de alguns dentre os 
maiores produtores (Arábia Saudita, Mar do Norte, México, a própria Venezuela e outros). Não 
deixa de ser curioso que a EIA (Energy Information Administration) dos EUA tenha publicado suas 
estimativas em 1997, embora tenha construído cenários com “preços altos e baixos”.53  Ora, um país 
como a Venezuela, de fraca base agrícola e industrial, poucas chances teria de abrir sua economia, 
desregulamentá-la e “competir eficientemente” no mercado mundial, salvo em petróleo. Mas isso 
seria como apostar todas as fichas apenas de uma vez, e num único número de sorte. Mas a 
tecnocracia neoliberal venezuelana fez exatamente isso: programou para 1995-2005 um ambicioso 
plano de expansão e diversificação do setor petroleiro que aumentaria a produção de 2,5 para 5,7 
milhões de m3, ampliando sua participação produtiva no conjunto da OPEP. Para tanto, abriu o setor 
petroleiro ao capital internacional, por meio de acordos de cooperação e joint ventures, e planejou 
investir o fabuloso montante de US$ 60 bilhões ao longo desses 10 anos. 

A repercussão interna dos efeitos da crise russa, a instabilidade latente do modelo econômico e 
a drástica redução do preço do petróleo entre fins de 1997 e agosto de 1998 parecem, segundo 
notícias da imprensa, ter adiado o programa: em 1998, projetos no valor de US$ 6 bilhões foram 
cancelados ou adiados e o governo, ante a crise das finanças públicas, extraiu mais US$ 3,8 bilhões 
da PDVSA, além das retiradas normais, reduzindo em igual montante seus investimentos. 

A indústria de transformação entre 1988 e 1997 também apresentou débil desempenho, com 
taxa média anual de crescimento no período de 1,2% ou crescimento acumulado de 11,2%. 
Contudo, pôde também ocultar uma expansão real menos ruim, haja vista que seu deflator implícito 
nesse período foi cerca de 10% menor do que o do PIB, mostrando portanto sensível alteração dos 
preços relativos. Entretanto, as informações disponíveis para o período de 1988 a 1995 mostram que 
o setor foi, de fato, fortemente atingido. As porcentagens acumuladas para a produção dos 
principais ramos entre 1988 e 1995 foram: alimentos –15,2; bebidas –2,1; têxtil –39,4; químicos 
básicos 14,3; químicos diversos –36,3; refinação petróleo 66; metalurgia básica –32,2; não-ferrosos 
–18,4; produtos de metal –16,9; máquinas não-elétricas –30,1; aparelhos e máquinas elétricas –59; 
material de transporte 14,6.54  Note-se que vários dos ramos menos afetados são exportadores. 

Outro sintoma pôde ser visto na radical mudança nas importações, com sua balança comercial 
passando de deficitária a superavitária no período. Entre 1988 e 1996, as importações (para toda a 
economia) de bens intermediários e de capital sofrem forte redução, passando, respectivamente, em 
US$ bilhões, de 6,1 para 4,7 e de 3,7 para 2,2. Evidentemente, uma forte redução de insumos 

                                                 
53 Para a discussão dessas estimativas mundiais, ver EIA (1996 e 1997). Sobre o programa venezuelano, ver Bottome et al. 

(1996, cap.V). 
54 Dados calculados pelo autor, usando a série do PADI-CEPAL da produção física (com valores em US$ de 1985) para 

1988-1993 e a do governo (valor agregado a preços de 1984) para os anos 1993-1995. Obviamente, a questão dos 
preços relativos e dos absolutos de cada ramo certamente afetou esta série. 



importados, sem a contrapartida de aumento na produção local, significa, no mínimo, forte redução 
na produção de bens finais. 

Comparada a estrutura industrial de 1995 com a de 1990 (distorcida pela elevação dos preços 
do petróleo), a participação dos bens não-duráveis de consumo “aumenta” para 33,5% contra 
30,2%; a de duráveis passa de 5,3% contra 4,7%, a de intermediários “cai” para 52,3% contra 57%, 
e a de capital cai de 8,8% para 8,1%. No entanto, comparada a estrutura industrial de 1995 com a de 
1980, a participação dos duráveis de consumo diminui quatro pontos percentuais e a de bens de 
capital um ponto, já que foram as mais afetadas pela crise; a participação dos bens não-duráveis, por 
sua vez, mantém sua participação e a de bens intermediários aumenta cinco pontos, trajetória esta 
decorrente da expansão de exportações de insumos básicos. 

Examinemos os principais indicadores sociais do período. A taxa de desemprego aberto, que 
fora de 6,9% em 1988, atingiu 11,3 em 1997-1998, e a taxa dos subocupados (no conceito de 
rendimentos inferiores ao salário mínimo) nessa mesma data alcançava 33,1%, desnudando a 
precária situação de quase metade da população trabalhadora. A taxa de informalização, que fora de 
38,4% em 1988 sobe para 48,7% em 1996. A taxa de desocupação aberta, por estrato educacional, 
entre 1991 e 1996, mostrava que tanto os que não tinham nem a educação básica quanto os que 
tinham o ensino superior foram igualmente afetados: do total dos trabalhadores menos educados, os 
desempregados passam de 5,3% para 9,2%, ao passo que os da segunda categoria passam de 4,8% 
para 9,6%.55  

O salário real médio, que em 1990 já representava apenas a metade do nível vigente em 1978, 
cai entre 1988 e setembro de 1997 quase 40%, representando agora tão-somente 34% do salário de 
1978. Esta queda, no entanto, esconde a brutal dispersão salarial criada nesse processo. Por 
exemplo, o salário de um presidente de uma grande empresa era, em 1996, equivalente a 71 vezes o 
salário médio dos trabalhadores da indústria de transformação, cifra que representava talvez a maior 
dispersão relativa do mundo.56  

Do ponto de vista da distribuição da renda, esses fatos negativos podem ser vistos de outro 
ângulo: a porcentagem de domicílios que se encontravam abaixo da linha de pobreza em 1990 era 
de 34% para o total do país (33% para as zonas urbanas) e a que estava abaixo da linha de 
indigência era de 12% (11% urbanos), cifras que em 1994 passam respectivamente para 42% (41% 
urbanos) e 15% (14% urbanos). A participação dos 20% mais pobres da população na renda total, 
que, em 1990, era de 5,7%, sobe meio ponto, ou seja, 6,2% em 1994 (abaixo ainda de 1981); a dos 
20% mais ricos, por sua vez, sobe 1,8 pontos, isto é, de 44,6% para 46,4% entre aquelas datas.57  

A crise das finanças públicas e o grande aumento dos juros no orçamento do governo central 
comprimiram os gastos sociais: eram de 3,7% do gasto total em 1989, subiram para cerca de 8% em 
1990-1991 e se reduzem para 5,3% em 1996.58  Isso, a persistência inflacionária, o desemprego e a 
queda dos salários impuseram à população enormes sacrifícios em seu padrão de vida: a 
participação dos gastos alimentares no orçamento familiar médio, que era de 45,8% em 1985 passa 
para 71,7% em 1995. Ainda assim, houve redução nos gastos alimentares, notadamente em 
produtos protéicos, mas também em massas e cereais. Outros indicadores sociais teriam piorado, 
conforme mostram várias pesquisas: qualidade da educação, mortalidade infantil e esperança de 
vida, delinqüência juvenil triplicada e o número de homicídios em Caracas, que teria atingido o 
dobro do verificado em Nova Iorque.59  

                                                 
55 Para os dados de desemprego usei Datanalisis (dados fornecidos originados das pesquisas domiciliares do governo) e 

Márquez & Álvarez (1997). 
56 Cf. Barboza & Villalobos (1994) e Bottome et al. (1996, p.58). 
57 Cf. CEPAL (1997b). 
58 Cf. Garcia O. et al. (1997, p.69) e Velázquez (1994, p.70). 
59 Dados fornecidos por Datanalisis (1997b) e Bottome et al. (1996, p.59), citando pesquisas de várias fontes no país. Em 

maio de 1997, pesquisa mensal de opinião pública em Caracas mostrava os resultados para a escolha do Presidente da 
República, “caso fosse possível” a opção entre os presidentes (nominados) da Argentina, do Brasil, da Colômbia, de 
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A PDVSA, após a nacionalização do petróleo, partiu com grande sucesso para uma política de 
internacionalização de suas atividades. Com sua filial Citgo exerce forte liderança nos EUA, 
detendo 10% do mercado de derivados com 15 mil postos de serviço, cinco refinarias próprias e 
uma associada e participação em oleodutos. Também está presente na Europa, de forma associada 
com sete refinarias instaladas na Alemanha, na Bélgica, no Reino Unido e na Suécia. 

Em 1996, o plano decenal da PDVSA estabeleceu uma ambiciosa meta de dobrar a produção de 
petróleo de 3,5 para 6,5 milhões de b/d, sendo um terço do aumento obtido diretamente pela própria 
estatal e dois terços por outras empresas (públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras). Para 
tanto, estão estimados investimentos totais de 65-75 bilhões de dólares, o que significaria aumentar 
a inversão anual em 75%, passando a taxa de inversão para cerca de 24% do PIB. 

As estimativas usadas são as de que o lento crescimento da demanda internacional (2,1% anual) 
resultaria em expansão de 16 milhões de b/d, e a Venezuela participaria com 22,5% desse 
acréscimo. Contudo, penso que há otimismo nisso, uma vez que as projeções feitas estimam que 
desse aumento os produtores não-membros da OPEP participariam com apenas 16% e os da OPEP 
(que hoje produzem 40% do total mundial), com 84%. Ocorre que a antiga URSS deixou de extrair 
cerca de 2 milhões de b/d e consta que o México teria descoberto novas reservas. Por outro lado, o 
Iraque poderá voltar a exportá-lo novamente, o que não só poderia dificultar o maior acesso 
venezuelano, como também manter os preços nos baixos níveis de hoje. 

Ainda que as projeções venham a se concretizar, cabe dizer que vários dos problemas que o 
petróleo gera na economia e na sociedade venezuelanas tenderão a aumentar se mantidas as condi-
ções vigentes. Para que isso fosse evitado e o petróleo se convertesse num meio eficaz para o 
crescimento e diversificação dessa economia, além de uma substancial melhoria do padrão de vida 
das camadas mais pobres, a orientação do uso do excedente petroleiro haveria que mudar 
radicalmente, o que é inconcebível no modelo neoliberal. 

Os economistas oficiais, que vinham programando nos últimos anos uma enorme expansão da 
atividade petroleira da Venezuela com associações do capital estrangeiro, preferiram fechar os 
olhos à crise internacional. Assim, programaram para 1998, o melhor dos mundos: alta de 4% a 5% 
no PIB, superávit fiscal de 2,5% e inflação cadente. A crise levou-os a fabricar uma recessão (queda 
de 1% no PIB) que aliada à queda dos preços do petróleo gerou um resultado fiscal de –5,7%. A 
recessão, a alta dos juros (que atingiram níveis reais anuais entre 30% e 60%) e a desvalorização 
cambial (22%) evitaram que os preços subissem além de 31,2%, pouco abaixo do verificado em 
1997. Mas, com isso, o câmbio se valorizou em 17% em relação a 1997, dificultando ainda mais o 
manejo da política econômica em 1998-1999. 

 Ao que tudo indica, a situação não será normal em 1999 e, a persistir a crise petroleira, a 
Venezuela não terá outra saída senão optar entre uma depressão mais longa ou uma virada no 
modelo. A vitória de Chavez em dezembro de 1998 já é sintoma social de mudança da opinião 
pública. A despeito de seu controvertido discurso, promete mudanças. Recentemente (fevereiro de 
1999), anunciou seu Plano Bolívar 2000, e a formação de um “exército” composto por 140 mil 
homens (a metade será de soldados e o resto de funcionários públicos) que, aglutinando os 
desempregados, fará obras públicas, expansão da agricultura, desenvolvimento de microempresas 
etc. Dizendo estar no rumo de uma revolução social, citou o camarada Mao: “O povo está para o 

                                                                                                                                                     
Cuba, do Peru e da Venezuela: Fugimori ganhou com 43%, seguido de Fidel (18%), Caldera e Pérez (12% juntos), 
Menem (5%) e Samper (1%); 24% não declararam ou escolheram “nenhum”. Fugimori foi escolhido graças, entre 
outros, aos seguintes fatos e características: firmeza, autoridade, coragem, fechamento do Congresso, enfrentamento à 
guerrilha e à corrupção, autonomia etc. A pesquisa é feita por Veneconomia e Consultores 21 e publicada em Insight 
21, v.2, n.2, jun. 1997. 

60 As informações aqui usadas sobre a empresa e o programa de expansão petrolífera foram obtidas de Espinaza (1997) e 
Bottome et al. (1996). 
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CAPÍTULO 9 

CUBA: A RESISTÊNCIA DE UMA NAÇÃO 
 
 

Cuba é uma ilha situada no Caribe, com 114,5 km2 (extensão de 1.225 km e largura média de 80 
km), um quarto de seu território é montanhoso. De clima semitropical, nos meses de agosto a 
outubro, costuma sofrer a passagem de furacões que quase sempre causam enormes estragos, 
principalmente na agricultura. Sua população, em 1998, totalizava 11,1 milhões de pessoas, das 
quais 80% residiam em zonas urbanas, com a capital Havana perfazendo 2,2 milhões. Apesar do 
sistema socialista, resultante da Revolução de 1959, os EUA ainda ocupam a base militar de Guantá-
namo. 

São profundas as raízes das lutas de independência política, econômica e social que a nação 
cubana tem travado ao longo de sua história.1 O principal evento desse processo foi a revolução 
socialista e o segundo foi a “Guerra dos 30 anos” (1868-1898), que culminaria com a 
independência.2  

Baseada em economia escravista, com plantel de 360 mil escravos em 1860, Cuba teve, como 
no Brasil, um processo emanci-patório “gradual” (1880-1886) como convinha às elites de então. 
Em 1870 a Espanha promulga a “Lei do sexagenário”, libertando, em Cuba, os escravos com mais 
de 60 anos de idade; em 1878, pelo tratado de paz assinado com as forças espanholas, os 
revolucionários exigiram a libertação dos escravos (armados) por eles incorporados nas forças 
rebeldes; após isso, as elites fizeram vá-rias promessas e negociações, mas foi a continuidade da 
luta que acelerou o processo emancipatório, formalmente cumprido apenas em 1886.3  

O desgaste sofrido pela atividade açucareira com esse processo e as transformações 
tecnológicas que se passavam nessa indústria, no último quartel do século (substituição do velho 
engenho pelo engenho central), aceleraram a crise do setor, causando-lhe profundas transformações 
técnicas e sociais, aceleraram, ainda, mais o processo de desnacionalização da atividade açucareira 
que passa em grande parte para as mãos do capital norte-americano.4  

Terminada essa guerra, os cubanos deixavam de ser colônia espanhola, mas só conseguiriam ser 
formalmente independentes a partir de 1902, quando deixam de ser ocupados política e 
militarmente pelos Estados Unidos, cuja cobiça para anexar Cuba (e também Porto Rico e Filipinas) 
era formalmente explicitada desde o início do século XIX.5  

A nação já nasce debilitada, tanto pela enorme destruição física, produtiva e humana que sofre 
durante o processo bélico, quanto pela explícita tutela dos EUA. A ação imperialista desse país não 

                                                 
1 Este resumo histórico está baseado em Cantón Navarro (1996), salvo nas passagens com citações específicas. Também 

consultei a Delta Larousse (1974). 
2 A guerra, formalmente, foi de 10 anos (1868-1878), mas a guerrilha e os enfrentamentos se estenderam até a eclosão da 

última etapa da guerra da independência (1895-1898). 
3 Cf. Scott (1985). 
4 Ibidem. 
5 Cf. Dongui (1986) e Delta Larousse (1974). Com a derrota da Espanha pelos EUA em 1898 e a assinatura do Tratado de 

Paris, Filipinas, Porto Rico e Cuba passaram para o domínio norte-americano. A primeira conseguiria sua 
independência plena em 1946; Porto Rico passaria a Estado Livre Associado aos EUA em 1952.  



se conteve em forçar o curso legal do dólar americano em Cuba, estabelecendo, para isso, cotas e 
preços para o açúcar, exigindo, ainda, o rebaixamento das tarifas de importação em cerca de 20% 
para os produtos cubanos exportados aos EUA e de 25% a 40% para os seus produtos importados 
por Cuba, via Tratado de Reciprocidade (?) Comercial. 

Cuba ainda foi obrigada a inserir em sua Constituição a famosa Emenda Platt (que fazia parte 
da Lei de Meios para o Exército dos EUA, de 1901), na forma de um Tratado Permanente de 
Relações Cuba-EUA, que estabelecia, entre outras aberrações, o direito de intervenção militar dos 
EUA em Cuba. Com base nessa emenda, os EUA fazem sua segunda intervenção militar, em 1906, 
para forçar a posse do candidato mais conveniente para aquele país, suspendendo o Congresso, 
passando a legislar e nomeando um “Supervisor” para Cuba. Durante todo o período que segue – 
até a eclosão da revolução socialista –, a presença americana na economia cubana aumenta 
grandemente, dominando 69% do açúcar, 40% das melhores terras, além de seus investimentos em 
eletricidade, telefones, minérios e bancos. 

Embora Cuba tenha apresentado expressivo crescimento demográfico entre 1900 e 1929 e sua 
renda média per capita fosse relativamente alta perante a média latino-americana, sua estrutura 
produtiva estava centrada no açúcar (cerca de 75% das exportações totais), tabaco e café. A 
indústria era incipiente, graças ao regime econômico liberal a que era sujeita pelos EUA, ao seu 
débil desenvolvimento capitalista e à enorme concentração da renda e da propriedade. 

A economia cubana – e notadamente os inversionistas americanos – se beneficiou da forte 
elevação dos preços do açúcar durante a Primeira Guerra. Contudo, a crise norte-americana de 
1920-1922 derrubou os preços, e a partir de 1925 os europeus e os EUA passaram a proteger ainda 
mais suas respectivas produções de açúcar de beterraba, reduzindo drasticamente os preços e as 
quantidades exportadas de açúcar cubano. Dessa forma, a crise da economia cubana antecipava-se à 
Grande Depressão que ainda viria. 

Da “crise de 29” à pré-revolução 

A depressão atingiu Cuba profundamente. Ela teve seu PIB diminuído em 36,5% entre 1929 e 
1932, decorrente de redução de 48% nas exportações e da enorme saída líquida de capital 
estrangeiro.6  O ensaio “protecionista” feito em 1927 não foi suficiente para estimular a indústria 
interna, que sofreria ainda mais durante a depressão. 

Com efeito, graças à política liberal e ao curso preferencial do dólar em relação à moeda 
nacional, Cuba praticamente não podia fazer política cambial. Em 1934 os EUA impõem a Cuba um 
novo Tratado de Reciprocidade, expandindo ainda mais as exportações industriais para Cuba.7  
Além disso, e no mesmo ano, os EUA promulgam a Lei Açucareira, que reduzia as anteriores cotas 
cubanas em 50% o que impediu melhor desempenho dessas exportações. Cuba foi talvez o único 
país da América Latina a sofrer queda da produção industrial durante a década de 1930. 

Cuba teria um novo período expansivo entre o início da Segunda Guerra e o fim da Guerra da 
Coréia, em 1952, não só pela retomada dos preços do açúcar e do aumento do volume exportado 
(mais que duplica), mas também pelo fato de que o envolvimento norte-americano nesse longo 
período de guerra e de reconstrução (Europa e Japão) permitiu a Cuba um certo esforço de 
substituição de importações industriais (como alimentos, bebidas, têxteis, peças metálicas de 
reposição, química etc.). Com efeito, entre 1946 e 1958 a produção industrial de açúcar diminui sua 
participação no total da indústria manufatureira (de 42% para 31%), ao passo que esta última 

                                                 
6 Os efeitos da “crise de 29” em Cuba foram desastrosos ante a incapacidade política deste país se defender, dado o 

domínio de fato exercido pelos EUA e seu atrelamento ao padrão “ouro-dólar”, não desvalorizando sua taxa cambial. 
Para este período, ver Diaz (1980), Maddison (1988) e Seers (1962), que uso largamente para a análise deste item.  

7 Cf. Sanchez Llera (1997). 



aumentava sua participação no total da produção material, de 34% para 47%.8  
As “liberalidades” na economia não foram, entretanto, as mesmas na política. Com a 

instauração da Guerra Fria, os EUA fazem que a “caça às bruxas” também ocorra em vários países 
latino-americanos, e especialmente em Cuba, alterando radicalmente o quadro político interno a 
partir de 1946. Dado que ali a organização de instituições sociais era forte e combativa 
(notadamente a classe trabalhadora e os estudantes) a resistência foi grande. Porém, as elites 
promoveram uma repressão ainda maior, permitindo até mesmo a criação de organizações 
paramilitares repressivas que assassinaram muitas lideranças progressistas. 

Em 1950, a Missão Truslow, enviada pelo BIRD a pedido dos EUA, embora fizesse um 
volumoso diagnóstico sobre a economia cubana, sugeriu medidas de caráter administrativo e 
orçamentário visando aumentar as vantagens fiscais para o investimento estrangeiro, liberalizar esse 
capital para a mineração. Com a classe trabalhadora teve especial atenção, recomendando a redução 
dos salários e a flexibilização de suas demissões. A resistência foi imediata o que fez que a 
repressão e a instabilidade política aumentassem à medida que se aproximavam as eleições de 1952. 
Fulgêncio Batista, apoiado pelos EUA, dá um golpe militar, suspendendo as garantias 
constitucionais, direito de greve, os Partidos Políticos, Sindicatos e o Congresso (substituindo-o por 
um Conselho Consultivo). Além disso, acatando a recomendação da Missão Truslow, reduziu os 
salários... 

A partir desse momento os segmentos sociais progressistas cubanos se rearticulam e passam, de 
início, a postular uma solução legal, a qual, contudo, não foi atendida. Ao contrário, desencadeia 
uma sanguinária repressão. A ferocidade do regime estimula o surgimento e rápido engrossamento 
do movimento pré-revolucionário, com os famosos ataques aos quartéis de Moncada e de Bayamo 
em 1953, cujo fracasso implicou a prisão e condenação de vários revolucionários. Mas as pressões 
nacionais e internacionais obrigaram o regime a anistiá-los em 1955, quando Fidel Castro e um 
pequeno grupo se exilam no México para preparar o derradeiro movimento. Retornam a Cuba em 
dezembro de 1956 e permanecem durante 2 anos na guerra de guerrilhas de Sierra Maestra. A 
deterioração do regime foi rápida, como também o sangue jorrado; inúmeras foram as vítimas que 
proporcionaram maior apoio logístico e revolucionário (urbano e rural) à vitoriosa guerrilha. Em 1º 
de janeiro de 1959 a revolução era declarada vitoriosa. 

A revolução receberia uma economia atrasada, com um PIB em que a agropecuária ainda pesava 
22%, com o emprego rural representando 41% do total e com uma indústria manufatureira que, 
embora representasse 23% do PIB, dois terços desse total eram constituídos por alimentos (açúcar 
31%), bebidas, fumo, têxteis, calçados e confecções. O país ainda não fabricava bens mais 
complexos como aço, refrigeradores, TV, rádios etc. 

Na agropecuária o consumo de eletricidade, fertilizantes e pesticidas era muito baixo, bem 
como o uso de tratores e pequena área irrigada. A insuficiência e precariedade do agro cubano fa-
ziam que as importações de alimentos fossem elevadas, o que não evitava, contudo, baixos níveis de 
consumo calórico e protéico de sua população. Por último, cabe lembrar os baixos níveis de 
educação, de saúde e de vida de sua população causados pelo enorme desemprego e subemprego, 
pelos baixos salários e pela enorme desigualdade distributiva. Estes índices, bem como os 
produtivos, serão confrontados, mais adiante, com os resultados da administração socialista.9  

A transição ao socialismo (1959-1970) 

Antes de iniciar este relato é preciso explicitar algumas das principais dificuldades para a 
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Rodriguez (1990, p.267). 
9 As cifras citadas estão em: agrícolas: FAO (1996) e Rodriguez Mesa (1985); industriais: Cuba (1966), Figueras (1994); 

macro e sociais: Rodriguez (1989 e 1990). 



análise e periodização desta economia. Em primeiro lugar, o aparelho estatístico cubano 
apresentava várias falhas e insuficiências de informação. Em segundo lugar, o cálculo de seus 
principais dados e agregados econômicos se altera a partir de 1960, com a substituição da 
metodologia de contas nacionais da ONU pela do bloco socialista, dificultando sobremodo 
comparações com períodos anteriores. Isso é ainda mais agravado pelo fato da introdução de outro 
padrão monetário em suas relações internacionais (o rublo, nas suas relações com o bloco 
socialista), e pelos problemas decorrentes de sua política de fixação de taxas cambiais dólar/peso. 

Por outro lado, sua inserção no bloco socialista aumenta as dificuldades analíticas, uma vez que, 
além de continuar sofrendo as vicissitudes da economia capitalista internacional (demanda e preços 
do açúcar, financiamentos, bloqueio norte-americano etc.), Cuba passa a incorporar também o 
movimento do outro bloco, mesclando efeitos políticos e econômicos dessa dupla interação. Por 
estar justamente em transição de um regime a outro, seu movimento interno se torna também mais 
complexo e difícil, por ter de enfrentar o novo sistema institucional de gestão (política e 
econômica), os conhecidos percalços de uma nascente burocracia de corte socialista e a radical 
transformação de sua dependência externa financeira, comercial e tecnológica. Cabe ainda advertir 
que para todo o período de 1959-1985 usarei largamente os trabalhos citados de José L. Rodriguez, 
que oferecem a melhor cobertura analítica e informativa para esse longo período. Por isso, pouparei 
o leitor de muitas notas de pé de página. 

O período 1959-1963 foi suficiente para mostrar as enormes dificuldades políticas e 
econômicas impostas pela transição e a inevitabilidade da ruptura drástica com os EUA. Após 
poucos meses de vacilações do conjunto das forças políticas vitoriosas, Fidel assume de fato e de 
jure o poder; as circunstâncias colocariam o processo no rumo do socialismo. De um lado, porque 
foram grandes as resistências de setores nacionais e estrangeiros diante da criação do Ministério de 
Recuperação de Bens Malversados, da primeira Lei de Reforma Agrária e de medidas como a 
redução de 50% dos aluguéis e das tarifas de energia. A recusa da Texaco cubana em refinar 
petróleo importado da URSS obrigou o governo a intervir nessa empresa, desencadeando imediata 
reação dos EUA, em 1960, que suspendem suas compras de açúcar cubano. Isso, por sua vez, levou 
imediatamente o governo de Cuba a nacionalizar todas as propriedades norte-americanas. 

A crescente resistência da burguesia interna, constrangendo várias atividades econômicas e 
exercendo crescentes pressões políticas contra o governo, conduziria a uma aceleração do processo 
de nacionalização. Os bancos, salvo os canadenses, foram nacionalizados entre setembro e outubro 
de 1960, seguindo-se-lhes intervenção e nacionalização de várias fábricas e do comércio varejista e 
a segunda Lei de Reforma Agrária, que aumenta a área socializada no campo para 70% do total. 

Nesse período, vários economistas internacionais foram a Cuba para colaborar na elaboração de 
seus programas econômicos e, entre eles, cabe destacar M. Kalecki na coordenação do 1º Plano 
Qüinqüenal (1961-1965). Grosso modo, as idéias centrais desse plano eram as de que Cuba deveria 
diversificar rapidamente sua estrutura produtiva agrícola e industrial (indústria pesada e programa 
de substituição de importações). 

Contudo, o esforço inicial resultou muito mais em fracassos do que em sucessos econômicos. 
As principais razões devem-se pelas dificuldades para financiamento externo e interno (público e 
privado), a escassez de pessoal técnico qualificado; a falta de informações e de instituições 
adequadas para as tarefas de gestão do Estado e das empresas, o bloqueio dos EUA (oficialmente a 
partir de abril de 1961) e, principalmente, pelos problemas da rápida transposição das técnicas 
socialistas de programação e gestão em uma sociedade tão diferente em relação aos países 
socialistas. Registre-se, ainda, as secas de 1961 e 1962 e a passagem do furacão Flora em outubro 
de 1963, prejudicando o agro cubano. 

Cabe destacar ainda a forma equivocada em que resultou a primeira etapa de diversificação 
agrícola, sacrificando parte da produção açucareira – absolutamente essencial como geradora de 
divisas – em benefício de outros cultivos, mas que prejudicou as exportações. O projeto de 



industrialização pesada também fracassou, em parte pelo alto coeficiente de insumos e máquinas 
importados necessários à consecução do programa. Entre 1961 e 1963 estima-se que a produção 
material tenha diminuído em 8,5%. 

No período 1964-1970 foram feitas algumas modificações e tentativas de correção. Em 1964 
são assinados os primeiros acordos comerciais com os países socialistas, com o objetivo de diminuir 
o estrangulamento externo. A política de diversificação agropecuária continuou, contudo, 
acompanhada de medidas de modernização e retomada da produção açucareira. 

Para a indústria, embora esta tenha ficado em segundo plano, foram feitas metas para a 
agroindustrialização, cimento, fertilizantes, mecânica e material elétrico. Ao mesmo tempo que se 
flexibilizou o cálculo econômico no agro, centralizou-se o orçamento financeiro das empresas 
industriais. Foram eliminados os fluxos financeiros interempresas (compras-vendas) de bens e 
serviços e desvinculados os salários dos níveis de produtividade. Esta última medida, segundo o 
citado autor, estimulou o “ausentismo e a indisciplina” no trabalho. 

Os problemas estruturais do setor externo e as crescentes necessidades de importações de 
insumos e de bens de capital fragilizaram tanto o processo de investimentos quanto as metas de 
produção. Ainda assim a produção material aumentou 35% entre 1964-1970, sendo de 28% o 
aumento no agro, de 42% na indústria e de apenas 3,5% na construção. Em que pese toda a sorte de 
dificuldades ainda não eliminadas, a produção açucareira média da década superou apenas 
ligeiramente a da década anterior, mas a política de diversificação produtiva atingiu números 
importantes: aumentos de 40% a 45% em cereais e carnes, 97% em leite, a pesca cresceu 4,7 vezes, 
a área irrigada aumentou 43% e a área cultivada cresceu apenas 10%, revelando implicitamente 
forte aumento da produtividade. Isso permitiu substancial melhoria no padrão alimentar da 
população, cujo suprimento médio de calorias sobe de 2.124 para 2.624 entre 1961 e 1970 e o de 
proteínas sobe de 50,3 g para 70,5 g, significando o segundo melhor nível da América Latina. 

No setor industrial, apesar do problema estatístico já mencionado, pôde-se concluir com a 
documentação disponível que houve significativas mudanças na estrutura produtiva, aumentando a 
participação dos setores metálicos, material elétrico, química e petróleo, que em conjunto passam de 
16% para 31% da produção, diminuindo a participação dos bens mais tipicamente de consumo não-
duráveis.10  

O avanço da socialização dos meios de produção mostrava, já em 1968, que apenas 30% do 
agro ainda permaneciam nas mãos de produtores privados e de cooperativas, ao passo que os 
demais setores da economia já estavam plenamente socializados. Por outro lado, o aumento dos 
gastos priorizados em saúde e educação e a política de emprego mostravam excelentes resultados. 

Expansão, reformas e novos 
ajustamentos (1970-1985) 

Vejamos inicialmente o período 1970-1975. 
Contagiada pelas enormes facilidades de financiamento externo da década de 1970, Cuba 

decuplica sua dívida externa e, talvez por isso, faz uma programação de investimento e de 
crescimento muito arrojada (11,1% anual, entre 1971-1975). Contudo, a partir de 1971 faz profunda 
revisão crítica não só da formulação e gestão da política econômica. Assim, foram reintroduzidos os 
cálculos econômicos nas empresas e nos fluxos financeiros inter-empresas, bem como se volta a 
relacionar o salário à produtividade, com estímulos para isso. 

Por outro lado fez-se enorme esforço para melhor organização das massas, para fortalecimento 
do Partido e maior participação da classe trabalhadora na formulação e acompanhamento dos 
programas de governo, assim como para a reorganização do próprio sistema de planejamento e 
gestão. Em 1972, Cuba ingressava como membro efetivo do CAME (Conselho de Ajuda Mútua 
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Econômica), o que reforçaria a continuidade do sistema e agilizaria mais suas relações econômicas 
com o bloco socialista. 

Apesar do sucesso do aumento da taxa de inversão (que atinge cerca de 27% no período) vários 
dos problemas estruturais permaneceram, notadamente no setor agrícola e no externo. Para suportar 
o novo serviço da dívida, priorizou-se de novo o açúcar, o que causaria constrangimento em outros 
segmentos da agropecuária. Na indústria, os problemas da diversidade tecnológica, de escalas, de 
grande aumento nos coeficientes de insumos importados e os demais problemas de gestão ainda não 
resolvidos dificultaram um crescimento setorial mais harmônico, não evitando o velho e conhecido 
problema das desproporções estruturais. 

Contudo, a melhoria dos preços externos do açúcar e o aumento das exportações de níquel 
(segundo principal produto da pauta) possibilitaram menor rigidez ao setor externo e as refor-
mulações institucionais certamente ajudaram no cumprimento de muitas metas, mesmo no 
ambicioso programa da construção, que cresceu à média anual de 23,4%. No agro, o açúcar 
manteve níveis ligeiramente superiores aos da década anterior, mas os demais produtos 
apresentaram pequenas variações (para mais ou para menos) na produção. Na indústria, o 
crescimento médio anual foi de 5,7%, em que os setores de bens de produção apresentaram 
desempenho maior, conforme aliás estava programado. Embora a meta de 11% anual para o 
crescimento do conjunto da economia tenha fracassado, a produção material cresceu à média de 7%. 

Para o período 1975-1980, certamente não passou despercebido aos cubanos que a partir de 
1973 a situação financeira internacional havia demonstrado uma crise séria e que, por isso, 
deveriam proceder a novas reformulações políticas e econômicas. Ao mesmo tempo, o Partido 
Comunista de Cuba também explicitava a necessidade de fazer avançar as bases técnicas para a 
consolidação do socialismo. Dessa forma, a concepção do plano para 1975-1980 já trazia algumas 
dessas preocupações. As metas principais do plano eram as de promover as exportações de açúcar e 
níquel, agroindustrialização (alimentos e rações), têxtil e materiais de construção para o mercado 
interno e ampliação e melhorias da infra-estrutura. 

No plano político e institucional, foi promulgada em fevereiro de 1976 a nova Constituição; foi 
introduzida uma nova divisão político-administrativa do país, bem como uma profunda reforma na 
Administração Central do Estado; a Assembléia Nacional do Poder Popular foi criada em dezembro 
do mesmo ano e o sistema de preços, o orçamento público e a estrutura salarial foram reformulados. 
Acrescente-se a tudo isso a permissão para o trabalho autônomo, o uso do crédito bancário para as 
empresas e a permissão para o funcionamento de um mercado livre dos pequenos produtores 
agrícolas. 

O agro cubano sofreu, no entanto, vários problemas. Nesse período de 1975 a 1980, foi 
estimulada a criação das CPA (Cooperativas de Produção Agropecuária), pela cooperativização dos 
camponeses que receberam terras por meio da reforma agrária. Essas Cooperativas, porém, pecaram 
ou pela excessiva concentração de área ou pela dispersão de suas terras, gerando novas 
ineficiências.11  O agro foi seriamente afetado tanto pela queda dos preços externos do açúcar 
quanto por 3 anos de seca, pela passagem do furacão Frederick em setembro de 1979, por doenças 
na cana e no tabaco e, ainda, pela febre porcina africana. Assim, a taxa média anual de crescimento 
do setor foi, entre 1975 e 1980, de apenas 2,5%, agravando a produção de carne bovina e 
pressionando a balança comercial com importações agrícolas e agroindustriais. 

                                                 
11 Nesse momento, a área agropecuária estava distribuída em 81% com as empresas estatais, 11% com os remanescentes 

proprietários privados e 8% com as CPA. Sobre esses fatos, ver González Jordán (1995). 



Tabela 1 – Cuba: taxas médias anuais de crescimento (a) 

 Período Produto Produção de bens Produção 

  total Total Agropecuária Indústria (c) Construção serviços (b) 

 1962-64 ... 1,7 (d) 0,9 1,2 6,8 ... 

 1964-70 ... 5,1 4,2 6,0 0,6 ... 

 1970-75 ... 7,0 2,6 5,7 23,4 ... 

 1975-80 2,7 (e) 3,5 2,5 3,5 4,6 ... 

 1980-85 7,3 6,4 1,7 6,9 8,6 ... 

 1985-89 0,5 –0,1 1,9 –1,2 1,6 0,9 

 1989-93 –10,1 –14,1 –16,7 –10,6 –26,9 –7,5 

 1993-96 3,6 7,6 5,1 7,8 11,8 1,3 
Fontes: 1961-1985: Rodriguez (1990); 1985-1996: CEPAL (1997c). 

Notas: (a) 1961-1985 (Sistema Socialista de Contas): Produto Total = (PSG) Produto Social Global e Prod. de Bens = Prod. Material; 
1985-1996 (Sistema ONU) PIB (Total e Setoriais). 

 (b) Valores a preços constantes indisponíveis para 1961-1976 para o PSG e para 1961-1985 para Serviços. 

 (c) Compreende Mineração e Ind. de Transformação. 

 (d) Para o período 1961-1964 a taxa média foi de 0,0%. 

 (e) 1977-1980. 

A produção industrial também sofreu seus percalços, crescendo em média apenas 3,5% (contra 
5,7% em 1970-1975), fato que também se deu com o setor da construção (4,6% contra 23,4%). O 
conjunto da produção material, no período, cresceu à média anual de 3,5%, a metade do verificado 
no qüinqüênio anterior. Este quadro agravou-se pela deterioração da balança comercial e pelo 
crescente serviço da dívida externa, que no período representava pouco mais da metade das 
exportações em divisas conversíveis. 

O período 1980-1985 apresentou uma situação contraditória: de um lado vinha o agravamento 
das condições externas e, de outro, embora o setor agro tenha sofrido novo tropeço, os demais 
setores apresentaram excelente recuperação. A percepção da “crise da dívida” a partir de 1979, a 
deterioração crescente da balança comercial e as periódicas revisões críticas que o governo fazia 
permitiriam que o Plano 1981-1985 fosse consideravelmente aperfeiçoado em termos setoriais e de 
participação política com a população. Diante dos fatos previsíveis, a fixação dos objetivos 
(expandir exportações, substituir importações e avançar a industrialização) foi correta como 
mecanismo de fortalecer as bases internas e externas da economia. O conteúdo social, neste plano, 
foi ainda mais reforçado. 

A profundidade da crise, no entanto, suplantaria qualquer aparelho de previsão, pelo menos 
antes de 1981. A quebra da Polônia abalou o mundo socialista e as crises do México, da Argentina e 
do Brasil desnudaram a fragilidade financeira de todos os países subdesenvolvidos. Também Cuba 
sofreu, entre 1981-1982, consideráveis reduções de capitais de financiamento de curto prazo com 
grave redução de suas reservas. 

A violenta queda dos preços internacionais do açúcar (de 28,7 cts/l.p. em 1980 para apenas 4,1 
em 1985) e do petróleo reexportado já teriam sido suficientes para desencadear uma grave crise do 
balanço de pagamentos em moedas livremente conversíveis.12  Contudo, a crise internacional, a 
precária estrutura produtiva para exportações (açúcar e níquel, basicamente) e o bloqueio dos EUA 

                                                 
12 Cf. CEPAL (1997a). 



limitaram as exportações cubanas ao mesmo tempo que as importações cresceram muito mais do 
que aquelas, a despeito da política de restrições de importações então praticada. A crise obrigou 
Cuba a fazer várias renegociações parciais com seus credores.13  O agravamento de suas contas 
externas obrigou-a a rever sua postura em relação ao capital internacional, promulgando o Decreto-
Lei nº 50 (15/2/82), que disciplina o ingresso e a participação desse capital, segundo critérios de 
priorização setorial.14  

Embora as metas do plano tivessem sido fixadas em níveis mais modestos do que as do anterior, 
a taxa média anual de crescimento da produção material quase duplicou (6,4% contra 3,5% em 
1975-1980). A agropecuária, entretanto, mais uma vez foi o setor mais fraco, crescendo apenas 
1,7% (contra 2,5 no qüinqüênio anterior): secas em 1983 e o furacão Kate em 11/85 colaboraram 
com o baixo crescimento do açúcar, cereais e leite, e com a redução de carne bovina. A carência 
deste último produto, entretanto, foi parcialmente compensada pela elevação da produção porcina e 
avícola que, nos últimos 10 anos, beneficiou-se de alto crescimento de sua produtividade. 

A indústria manufatureira cresceu bem (6,9% contra 3,5%), com peso crescente dos setores 
mais complexos (metálicos, equipamentos, elétricos e eletrônicos, onde se destaca a produção de 
equipamentos de informática, telecomunicações e médicos). A construção teve o melhor 
desempenho (8,6% contra 4,6%) com destaque para o segmento de infra-estrutura de petróleo. 

Tabela 2 – Cuba: estrutura produtiva 

  1958 1985 1989 1996 

 Agropecuária 22,0 9,3 9,2 7,6 

 Indústria total 29,0 34,0 32,8 32,0 

 – mineração e manufatura ... 27,4 24,9 28,2 

 – construção ... 6,6 7,9 3,8 

 Serviços 49,0 56,7 58,0 60,4 

 PIB 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: 1958: Figueras (1994), 1985-1996: CEPAL (1996). 

Um resumido balanço do período 1959-1985 mostraria os seguintes fatos principais. Em 
primeiro lugar, uma radical mudança da estrutura produtiva, com a agropecuária diminuindo sua 
participação no PIB, de 22% para 9,3%, e na do emprego total, de 40% para 18%. O setor industrial 
total (mineração, manufatura e construção) aumenta seu peso no PIB, de 29% para 34%, e sua 
participação no emprego passa de 22% para 32%. Seus compartimentos produtivos mais 
complexos, como os metálicos, elétricos e eletrônicos e químicos, que perfaziam menos de um 
quarto da indústria de transformação em 1959, totalizavam, em 1985, algo próximo a 40%, 
resultado do enorme esforço a que se dedicou Cuba para implantar segmentos estratégicos de 
indústria pesada.15  

Entretanto, é no campo social que se deve destacar os maiores feitos. A urbanização e a 
educação certamente colaboraram muito para a diminuição da taxa líquida de natalidade, que 
passou de 2% para pouco menos de 1%, permitindo assim maior crescimento do produto por 
habitante. A ênfase no campo social, a industrialização e a urbanização crescente alteraram a 
estrutura do crescimento, fazendo que a produção de serviços sociais crescesse muito mais do que a 

                                                 
13 Um exame sumário dos problemas de comércio exterior e das finanças em moeda convertível pode ser visto em Garcia 

Garcia (1987) e Ramirez Garcia (1987), ambos em CIEI (1987). 
14 Cf. Arrellanes Jimenez (1994). 
15 Sobre as mudanças estruturais de vários ramos, ver a Serie de Estudios de Estructura Económica de Cuba, em CIEI 

(1987). 



produção material. Maior nível de emprego urbano e a instituição de seguro-desemprego (paga 60% 
do salário) completaram esse quadro. 

Embora com baixas taxas de crescimento agrícola e com problemas estruturais de balança 
comercial, Cuba conseguiu aumentar ainda mais sua oferta calórica (3.104) e protéica (79,9 g) por 
habitante. Este índice, na América Latina, situa-se abaixo do nível argentino e é praticamente igual 
ao mexicano, em 1985. 

O analfabetismo que em 1959 era de 23,6% foi praticamente eliminado. A cobertura 
educacional, segundo grupos de idade, que era de 45,2% no primário, de 8,7% no ensino médio e de 
4% no superior atinge, em 1985, respectivamente, 100%, 85% e 21,4%. Isso significou, por outro 
lado, uma acentuada diminuição da falta de mão-de-obra qualificada. O índice de mortalidade 
infantil caiu de 40% (ou 60%, segundo várias estimativas) para 11,9%; a esperança média de vida 
subiu de 65 para 74 anos e o número de habitantes atendidos por um médico caiu de 1.067 para 334. 

Persistiram, contudo, dificuldades e erros na gestão do processo social. A implantação de 
tecnologia e de gestão vindas do mundo socialista reproduziu em Cuba vários problemas da 
economia socialista: gigantismo das plantas industriais e agropecuárias; consumo de energia 
industrial igual, em média, ao dobro do realizado nas economias capitalistas desenvolvidas; alta 
centralização e burocratização da gestão e a excessiva concentração (85%) do seu comércio exterior 
com o bloco socialista.16  Ocorreram também problemas internos, como os da reduzida atenção ao 
segmento privado da produção agrícola, a insuficiência crítica no processo de avaliação de 
investimentos de longo prazo e os erros cometidos (e em parte mais tarde corrigidos) pelas políticas 
de emprego e de salário. 

Crise e reformas (1985-1998) 

O período 1985-1989 obriga Cuba a um ajuste macroeconômico e uma revisão radical de sua 
política econômica. Em fevereiro de 1986 tem início o “Processo de Retificação de erros e 
tendências negativas”; em julho é declarada a moratória internacional e em dezembro são 
anunciadas as primeiras medidas do ajuste.17  Entre estas, destaque-se o aumento de preços de vários 
produtos no varejo; a restrição ao consumo de vários bens; aumento do salário mínimo e das 
aposentadorias para evitar uma deterioração da renda real das camadas de menor renda; restrição às 
importações em divisas conversíveis e tentativas de exportar mais para essas áreas monetárias (por 
exemplo, as reexportações de petróleo, neste período, chegam a representar mais de 40% dessas 
divisas). 

Apesar do controle público sobre os preços, o “mercado negro” proliferou. Estima-se que do 
aumento nominal da renda dos aposentados e dos assalariados, apenas um terço teve contrapartida 
real de aumento de oferta, sendo os dois terços restantes anulados (provavelmente em partes iguais) 
pelo diferencial de preços do mercado negro e pelo aumento dos preços no mercado oficial 
(estatal).18  

A política de diversificação da pauta exportadora teria resultados lentos, mas promissores, com 
medicamentos e biotecnologia, que passam a perfazer pouco mais de 1% da pauta; o turismo, ainda 
muito modesto, começa a se revelar um promissor potencial de geração de divisas. O quadro 
externo, entretanto, foi agravado pela queda dos preços do petróleo e pela persistência de baixos 
preços do açúcar (ainda que ligeiramente maiores do que os observados no qüinqüênio anterior). As 
restrições às importações recolocaram o problema estrutural de uma economia altamente 
                                                 
16 Ver o citado trabalho de Figueras e um sucinto balanço crítico feito por González Jordán (1995). 
17 Para essa etapa das reformas, ver Sandoval González (1995). Mesa-Lago (1992-1993) faz uma crítica geral sobre os 

problemas da economia, enfatizando os da burocratização e centralização excessivas, da falta de um modelo que 
integrasse melhor as várias diretrizes tomadas. Adverte ainda para as enormes dificuldades que Cuba teria para 
diversificar suas exportações, tanto em termos de áreas como de produtos. 

18 Cf. Arellanes Jimenez (1994, p.197). 



importadora de insumos e de bens de capital, constrangendo a oferta de fertilizantes, pesticidas e 
rações, bem como causando a paralisia parcial de vários segmentos industriais. O fraco desempenho 
da produção exportável (por causa das restrições externas) defrontou-se com a necessidade de 
importações ainda maiores, o que fez triplicar o déficit comercial, que atinge US$ 2,6 bilhões em 
1989. O desequilíbrio crescente do setor externo duplicaria a dívida externa entre 1985 e 1989. 

O crescimento médio anual do PIB foi de apenas 0,5% ao passo que a agropecuária (1,9%), a 
construção (1,6%) e os serviços (0,9%) apresentavam crescimentos igualmente baixos. Porém, o 
setor industrial (–1,2%) foi o mais afetado pelos constrangimentos acima apontados. Este quadro de 
estagnação também afetava uma das questões mais delicadas em uma economia socialista, que é a 
do desemprego, uma vez que ele salta de 3,5% em 1981 para 7,9% em 1989.19  Os desequilíbrios 
externo e de produção evidentemente impactaram as contas públicas, que apresentaram uma relação 
déficit fiscal/PIB crescente: passaram de cerca de 1% em 1986 para 7,2% em 1989. A política fiscal 
manteve as conquistas sociais do povo cubano, preservando os gastos com saúde, educação e 
seguridade social. 

Um balanço sucinto sobre o período revolucionário, até 1989, não poderia deixar de destacar, 
entre seus fatos mais positivos, a lenta, porém efetiva, diversificação de sua agropecuária que, 
complementada com importações, permitiu sensível melhora no padrão alimentar de sua população 
(bem acima da média latino-americana). Com efeito, a disponibilidade de calorias por habitante/dia 
era de 3.120 e a de proteínas por habitante/dia era de 73 g, uma das mais elevadas da América 
Latina. O grau de industrialização cubano situava-se pouco acima da média da América Latina e a 
indústria de transformação também havia se diversificado, com a consolidação de novos setores 
químicos, metal-mecânicos e eletrônicos (notadamente equipamentos para medicina, e 
computadorizados). Acrescente-se ainda os resultados de seus esforços em biotecnologia, o elevado 
nível sanitário e educacional da população e, acima de tudo, o respeito conquistado no cenário 
internacional, pelos esforços em resistir às adversidades causadas pela política anti-Cuba imposta 
pelos EUA. 

Tabela 3 – Cuba: estrutura produtiva da indústria de transformação 

 SETORES 1959 1975 1989 

 – Geração de energia elétrica 3,2 2,7 5,6 

 – Miner. Metálicos, 

   elétricos e eletrônicos 3,2 11,7 15,5 

 – Química, farmácia, papel, 

   celulose 7,0 11,8 6,6 

 – Petróleo e derivados 6,6 8,1 6,9 

 – Material de construção, vidro 

   e cerâmica 4,1 5,8 5,6 

 – Alimentar e pesca 23,9 24,1 22,3 

 – Açúcar 26,0 11,8 17,0 

 – Bebidas e fumo 10,9 7,6 5,6 

 – Têxtil, couro-calçados 10,1 8,0 6,3      e confecções 

 – Demais setores 5,0 8,4 8,6 

     Total 100,0 100,0 100,0 

Fonte: 1959: MESA (1985), p.211; 1975 e 1989: Cálculos com valores contidos em LLERA (1997), p.81-2. 

                                                 
19 Cf. CEPAL (1997b). 



Cuba, contudo, também acumulara problemas estruturais de difícil e complexa solução, como 
os decorrentes da gestão centralizada e burocratizada de seu planejamento, da lenta e pequena 
diversificação da pauta exportadora, do gigantismo de suas plantas produtivas, da elevada 
dependência externa de insumos e bens de capital para seu aparelho produtivo e, notadamente, da 
enorme concentração externa junto ao CAME. Na verdade, esta concentração de dependência não 
foi exclusivamente uma opção de Cuba; ela resultou, em maior medida, das atitudes norte-
americanas tomadas desde os primeiros meses da revolução. Essa concentração não se limitava ao 
comércio de bens. Dela também dependiam o financiamento externo, a tecnologia importada, o 
abastecimento de petróleo e, sobretudo, o mercado preferencial para as exportações de açúcar.20  
Como se sabe, 83% das exportações cubanas dirigiam-se ao CAME (70% à URSS e 13% ao Leste 
Europeu), cerca de 6% ao continente americano (exclusive EUA) e pouco mais de 8% à Europa 
Ocidental. 

A ruptura socialista já vinha se delineando, após a quebra financeira da Polônia, assim como os 
fatos políticos subseqüentes em que se destacam: o anúncio do projeto norte-americano “Guerra nas 
Estrelas”, a perestroika soviética e a queda do Muro de Berlim em 1989. Em 1991, implodiria o 
CAME e a URSS se desmantelaria. 

No período 1989-1993 Cuba sofreu severa depressão, com seu PIB caindo 35% e seu comércio 
externo em 75% (em US$ bilhões, as exportações caíram de 5,4 para 1,1 e as importações de 8,1 
para 2). As exportações de açúcar caíram à metade e as importações de petróleo foram 
drasticamente reduzidas em 60%, provocando perversos efeitos sobre a agricultura (fertilizantes e 
combustíveis), indústria, transportes e energia elétrica. O investimento em 1993 estava reduzido a 
13% do verificado em 1989, ao passo que o consumo público caía 16% e o privado 40%. 

Para o setor agropecuário, embora tivesse sido criado o Programa de Alimentação, que buscaria 
auto-suficiência para as províncias de Havana e de Santiago, sua implementação foi dificultada 
pelas drásticas reduções das importações de bens de produção para o setor. Assim, a agropecuária 
teve sua produção média anual reduzida em 16,7%, em que as quedas mais pronunciadas em cereais 
e açúcar. A crise afetou seriamente o rendimento físico de praticamente todos os produtos. 

A produção industrial, que já vinha em crise no período anterior, caiu ainda mais (10,6% 
anuais), afetando praticamente todos os seus segmentos. A construção foi o setor mais afetado 
(queda de 26,9% anuais), ante a paralisia do investimento público e da redução da atividade de 
construção residencial em 40% no período. O violento corte na demanda global (45%) também 
afetou o setor de serviços, cuja queda média anual de 7,5% não foi maior ante a manutenção do 
gasto público nos serviços básicos e nos sociais. O desemprego praticamente se manteve (6,1%), 
explicado em parte pelo aumento da ocupação não-estatal (principalmente conta própria) e pelos 
elevados subsídios “concedidos às empresas, para evitar uma desocupação que, em uma economia 
capitalista em iguais circunstâncias, poderia chegar a mais de 35%.21  

Não é difícil imaginar as dificuldades políticas internas e externas para uma economia socialista 
resistir, naquelas circunstâncias, ao assédio e às promessas de mirabolantes investimentos e ajudas 
pelos principais países capitalistas e por várias instituições internacionais. Lembremos do que foram 
os anos 1989-1995 para a maior parte dos antigos países socialistas do centro e Leste Europeu e, até 
hoje, para os da antiga URSS, em termos de regressão econômica, política e social: o conjunto dos 
países socialistas europeus (exclusive URSS) teve queda acumulada do PIB, entre 1989 e 1993, de 
31,5%, e até 1997 seu PIB ainda representava 82,4% em relação ao de 1989: a URSS teve queda de 
33,1% e caiu ainda mais (–21,6%), entre 1993 e 1996, acumulando para 1989-1997 uma queda de 
48%.22  

                                                 
20 Por meio de acordos, o CAME pagava preços superiores aos do mercado internacional (mas inferiores aos custos 

internos de produção na URSS e Leste Europeu). Cf. Figueras (1994, p.146-7).  
21 Essa taxa de 6,1% revela, pela violenta queda da produtividade (30,9% em relação a 1989), um desemprego equivalente 

a 35,2% (o aberto, de 6,1%, e o oculto, do restante), conforme estimou a CEPAL (1997b). 
22 Cf. Naciones Unidas (1997). 



Cuba teve a “sorte” de não sofrer tanto esse assédio, certamente graças ao bloqueio americano. 
Por outro lado, no dizer de Martinez, Cuba logo tomou a decisão de manter e, se possível, avançar 
ali o socialismo. São três, a meu ver, as razões pelas quais essa luta se tornou possível: a) a 
existência interna de forte coesão política, social, econômica e militar, que possibilitou aquela 
resistência, mesmo tendo de pagar o preço de ver ressurgir fortes restrições de consumo e “certas 
penúrias morais”, como o aumento de delitos sociais; b) a de ter consciência de que sempre – em 
espe-cial nos momentos de crise – existem contradições entre os imperialismos, e isso possibilita 
uma certa procura de espaços econômicos e políticos; c) Cuba enfrentaria a crise com firmeza e 
dignidade, abrindo imprescindíveis espaços de mercado, sem perder a capacidade regulatória do 
Estado e o seu sentido social, isto é, sem aderir ao neoliberalismo.23  

Até a primeira metade de 1993, as medidas tomadas para enfrentar a situação foram mais de 
caráter “defensivo” e mais voltadas para as relações internacionais. Em agosto de 1990 foi discutido 
e divulgado um conjunto de ações para um “Período Especial en Tiempo de Paz” que, 
resumidamente, tinha como objetivos: mudar a inserção internacional; aumentar a produção 
alimentar; incentivar as exportações; priorizar o investimento em atividades geradoras de divisas; 
melhorar a conservação de energia; incentivar a extração de petróleo; proteger as conquistas sociais 
já obtidas (saúde, educação, cultura e seguridade social); flexibilizar o comércio exterior; dar um 
caráter mais pragmático à ciência e à tecnologia; fomentar o turismo; negociar a dívida externa por 
meio de acordos para exportações não-tradicionais (biotecnologia, equipamentos médicos, 
fármacos) e de associações do capital forâneo em empresas nacionais.24  

Com o agravamento da situação, em dezembro de 1991 foram tomadas várias medidas 
restritivas ao consumo (principalmente de combustíveis) e ao gasto público e privado. Em 1992 o 
governo acaba com o monopólio do comércio exterior, descentralizando essas operações. Outra 
medida descentralizadora foi a permissão para que empresas que transacionam com divisas (nota-
damente as que operam no comércio exterior e no turismo) possam obter seu próprio financiamento 
em divisas. 

Dado que a Constituição proibia a propriedade privada, ela foi alterada em julho de 1992, 
permitindo-a, assim como à propriedade mista, direitos de autor etc. A antiga frase a propriedade 
socialista se exerce sobre os meios de produção foi alterada, adjetivada, para meios fundamentais 
de produção. Por outro lado, ao disciplinar o sistema de planejamento, substituiu a expressão “Plan 
Único de Desarrollo Económico, por Un plan que garantize el desarrollo programado del pais. 
Estas modificações, embora formais, possibilitam não só uma discussão em torno do conceito de 
propriedade socialista como do próprio sistema de planejamento.25  Por outro lado, também nesse 
ano é reativado o antigo Código Comercial. 

A partir de 1993 a situação exigiria medidas mais profundas de política econômica e de 
reformas internas. As exportações para a URSS despencaram, de US$ 3,6 bilhões em 1990 para 
cerca de US$ 300 milhões em 1992 e 1993, caindo mais em 1994 e 1995. Por outro lado, a queda de 
produção com manutenção dos salários gerou uma crise de superliquidez, acirrando as pressões 
inflacionárias. Estimativas dão conta de que esse excesso de meios de pagamento equivalia a 12 ou 
15 meses do total de salários, sem contrapartida de oferta! Isso, por sua vez, agudizava o déficit 
público, que em 1993 atinge a 33,5% do PIB. Acrescente-se o fato de que o mercado negro cresceu 
demasiadamente, impulsionando ainda mais os preços. O câmbio, que fora de 7 P/US$ em 1990 

                                                 
23 Essas considerações, bem como uma discussão sobre as medidas tomadas, estão em Martinez (1997). Com relação às 

“penúrias morais” penso que o autor se refere ao ressurgimento da prostituição, reativada pela expansão do turismo, e 
de atos ilícitos como o roubo de gado para venda de carne no mercado negro, e outros delitos. Os textos de Domenech 
(1996) e de García & Gómez (1998) oferecem uma detalhada visão sobre as mudanças recentes e os problemas 
suscitados. 

24 Cf. Arellanes Jimenez (1994). 
25 É o que pensam Carranza Valdés et al. (1995). 



atinge 130 em 1994, agudizando a necessidade de rápidas e mais fortes medidas.26  Para evitar o 
desabastecimento maior ou uma hiperinflação e, ao mesmo tempo, proteger a população de menor 
nível de renda, o governo reforçou seu sistema de controle de abastecimento popular, com o 
racionamento e o fornecimento de uma canastra de bens com preços fortemente subsidiados, em 
mercados controlados (pela chamada libreta), e em que as compras só podem ser feitas em moeda 
nacional inconversível. Paralelamente, ampliou sua cadeia de vendas de produtos similares ou não 
aos vendidos no mercado racionado (Tiendas de Recuperación de Divisas), onde somente se fazem 
compras com moeda conversível, a preços substancialmente maiores aos do racionamento. Dessa 
forma, dividiu artificialmente em duas partes a oferta de bens ao público. 

Em agosto de 1993 o Decreto-Lei nº 140 eliminava a antiga penalização para a posse e uso de 
divisas, o que permitiu, a partir daí, a criação de importante fonte de divisas, via “remessa de imi-
grantes”, permitindo-se em seguida a abertura de contas em divisas nos bancos nacionais. Em 
setembro de 1993 (Decreto Lei nº 141) foi regulamentado o trabalho por conta própria, proibindo-
se esse novo tipo de atividade operar-se nos setores de educação e saúde e assalariar terceiros, mas 
liberando a determinação de seus preços. Despenalização, trabalho não-estatal e mesmo trabalho em 
empresas estatais que operavam com divisas (no turismo, por exemplo) permitiram que, ao longo 
desse período, cerca de 50% a 60% da população tivesse acesso a um poder de compra em divisas, 
o que, se de um lado aliviava as pressões sobre os preços, ao mesmo tempo criava um mecanismo 
de crescente diferenciação entre as pessoas.27  Dessa forma, também a demanda era seccionada em 
duas: as pessoas que não tinham acesso a divisas, e que só podiam comprar bens com a libreta, e as 
outras que tinham acesso ao mercado liberalizado (e, conforme o caso, também ao primeiro). Em 
setembro de 1993 também foram criadas as UBPC (Unidade Básica de Produção Cooperativa), que 
transformaram parte das antigas granjas estatais, concedendo aos cooperados o uso da terra e a 
propriedade do resultado (lucros ou perdas) da produção. A partir daí, as UBPC ocupariam cerca de 
60% da área cultivada total (restando às empresas estatais 25% e ao setor privado 15%). Isso 
representaria um avanço, dado que essas unidades reduziram o gigantesco tamanho médio anterior 
das propriedades estatais, tornando-as mais eficientes. Contudo, ainda persiste um controle cen-
tralizado do planejamento da produção por parte do Estado, o que dificulta um melhor arranjo 
produtivo e de mercado. Por outro lado, as propriedades privadas continuavam a participar com 
cerca de dois terços da produção de arroz, feijão, milho, mandioca, tomate, cebola e carne de 
porco.28  

Em 1994, o agravamento do desabastecimento e da inflação exigiu novas e profundas medidas. 
Uma delas (Decreto-Lei nº 149) foi a de estabelecer o confisco de bens e rendas ganhos por 
enriquecimento ilícito (notadamente no mercado negro). Contudo, as mais importantes foram as que 
criaram mecanismos de expansão da oferta, pela instituição, em setembro, dos mercados 
agropecuários e, em outubro, dos mercados de produtos industriais e artesanais, em que os 
produtores privados ou estatais podem vender seus produtos – após cumprirem com as vendas 
compulsórias ao governo –, com preços livremente fixados pelo mercado. Neles predominam os 
produtores privados e o maior volume de vendas se refere à produção animal. 

Os mercados agropecuários atenuaram o problema do abastecimento dos produtos para os 
quais o Estado não colocou barreiras à comercialização, como os de tubérculos, milho, feijão e 
carne de porco, produtos que apresentaram melhor crescimento da produção. Para aqueles produtos 
que ainda persistem maiores restrições de entrada nos mercados, como as demais carnes, leite e 
derivados, ovos e arroz, a recuperação é muito mais lenta. Cabe ressalvar, no entanto, que os preços 
neles praticados são muito maiores do que os do mercado racionado: dez a doze vezes maiores para 
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Moreno (1996). 
27 Cf. Rodriguez (1996).  
28 Sobre o tema, ver González Jordán (1995), Nova (1995a e b) e Garcia Alvarez (1997). 



carne de porco e de aves; dezessete vezes para arroz e cerca de vinte vezes para frutas.29  Estes 
mercados têm realizado cerca de 40% dos gastos familiares em alimentos para consumo no lar, mas 
há ainda os “mercados informais”, não permitidos, que comportam cerca de 26% daqueles gastos, 
compreendendo linhas de produtos mais raros, como carnes e derivados de leite. Contudo, a 
inflação e a enorme liquidez existente exigiram, a partir de 1994, medidas mais rápidas para seu 
enfrentamento. A primeira foi o Programa para o Saneamento Financeiro, que tinha como medidas 
principais a restrição do crédito, a liberalização da venda de cigarros e bebidas alcoólicas (e de 
outros bens não essenciais), com preços bastante majorados pelo governo, o aumento de tarifas de 
energia e de transporte, o corte de algumas “gratuidades” (como o fornecimento de material escolar 
na universidade, ingressos para museus, consumo de água etc). 

Foi feita, ainda, uma Reforma Tributária (Lei nº 73) com duplo objetivo: fiscal, para aumentar a 
carga tributária e de política econômica, dado que a nova estrutura fiscal tinha agora mecanismos 
aplicáveis tanto aos setores antigos da economia quanto aos novos setores privatizados. Essa 
reforma, além de simplificação de tributos indiretos, criou o Imposto sobre a Renda pessoal (não-
assalariados) e aumentou as alíquotas (para 35%) do Imposto de Renda das empresas, incorporando 
ainda as estatais no sistema tributário. Em maio de 1997 eram liberalizados os aluguéis e 
regulamentada sua tributação.30  

Além disso, pelo Decreto-Lei nº 147 o governo promoveu uma reorganização da Administração 
Central, diminuindo o número e as funções de ministérios e outros órgãos. Promoveu também a 
reestruturação de várias empresas estatais, com readequação de escalas, maior autonomia e 
reorganização administrativa. Quanto às relações de trabalho, além da permissão do aumento do 
número de autônomos, permite o emprego (exclusivamente) de familiares nos serviços por conta 
própria, e criou a garantia salarial aos desempregados, de 100% do salário no primeiro mês e de 
subsí-dios de 60% em período posterior.31  

Apesar de que o nível de preços baixou e que a taxa de câmbio caiu de 130 pesos/dólar em 1994 
para 22-23 em 1996-1997, persiste ainda um alto grau de liquidez que, se os mercados fossem 
plenamente liberados, certamente provocariam uma inflação alta. O governo, ao que tudo indica, 
optou por uma política “gradualista” e, ao contrário do passado, evitou o confisco de parte do poder 
de compra da população, como se praticou anteriormente. Há hoje em Cuba uma polêmica nesse 
sentido, com a crítica advogando maior rapidez para o “enxugamento” da moeda e criticando a 
concentração de renda resultante desse processo.32  

A abertura aos investimentos externos, permitida desde 1982, foi crescendo e se diversificando 
a partir de 1991, não se restringindo apenas ao turismo. Essa abertura e o fim do monopólio do 
comércio exterior exigiram outras medidas, como a da permissão de operação de bancos 
estrangeiros (a partir de 1993, além dos pre-existentes) e ao ressurgimento das Sociedades 
Anônimas. Para disciplinar e controlar esse movimento é criado o Ministério para o Investimento 
Estrangeiro, e em 1995 seria promulgada a Lei nº 77, que disciplina a matéria. As empresas de 
capital exclusivamente estrangeiro pagam maiores tributos sobre lucros do que as demais empresas, 
mas o regime de contratação de empregados é o mesmo para todas (mistas e estrangeiras), isto é, a 
contratação não é direta e sim por meio de empresas públicas empregadoras, com quem os 
trabalhadores mantêm vínculo empregatício. 

Em meados de 1998 já funcionavam 340 associações de empresas estrangeiras com o governo 
cubano, representando vários países, em setores como agropecuária, mineração, indústria de 
transformação, turismo, comércio e telecomunicações. Os únicos setores restringidos a esses 
capitais são os pertencentes a instituições militares, de educação e de saúde. Complementarmente, 
foram também promulgadas uma nova Lei de Minas, a Reforma Bancária e uma nova Lei de 

                                                 
29 Ver a respeito o excelente trabalho de pesquisa de Garcia Alvarez (1997). 
30 Uma síntese dessas reformas está em Ibarra & Máttar (1998). 
31 Sobre as políticas fiscal e monetária e a reforma tributária, ver CEPAL (1995a e 1997c) e Rodriguez (1996). 
32 Essa discussão e proposta alternativa estão em Carranza Valdés (1995) e Carranza Valdés et al. (1995a e b). 



Tarifas, a qual, além de racionalizar as tarifas, eliminou aquelas consideradas excessivas, fixando a 
média em 16,9% e a máxima em 40%. Estima-se em US$ 1,1 bilhão o montante acumulado, até 
abril de 1998, de investimentos diretos estrangeiros alocados principalmente em mineração, 
petróleo, agroindústria, turismo, comunicações e outros serviços.33  

Passemos, a seguir, a alguns indicadores relativos ao período 1993-1998. 
Vimos que o CAME absorvia cerca de 85% do comércio cubano e que, com sua implosão e o 

desmantelamento da URSS, esse comércio ficou reduzido a um quarto do nível de 1989. Cuba fez 
notável esforço de recuperação de seu comércio, principalmente de seu redirecionamento. Com 
efeito, as exportações para o continente americano (Canadá e América Latina), que em 1989 
perfaziam apenas 5,7%, subiram para cerca de 40%, ao passo que as destinadas à Europa Ocidental 
subiam de 8,6% para cerca de 30%. Assim, a área que representava o antigo CAME reduziu sua 
participação de 85% para cerca de 15% em 1996. Esta radical mudança precisa, entretanto, ser 
qualificada, uma vez que ela espelha circunstâncias conjunturais (a implosão daquele bloco e de seu 
sistema internacional de pagamentos), mas porque, de alguma forma, é difícil imaginar um “corte 
umbilical” dessas relações, notadamente com a Rússia, que dispõe de petróleo (fundamental para 
Cuba) e que necessita comprar parte do açúcar que consome (bem como outros produtos tropicais) 
e, ainda, por que Cuba tem muitos equipamentos (e tecnologia) fornecidos pela Rússia, o que 
demanda gastos contínuos de manutenção e reposição.34  

Aliás, já em 1996, o comércio Cuba-Rússia duplicou seu valor em relação a 1992-1995, embora 
represente apenas cerca de 15% do verificado em 1989. Acresça-se a complexidade em que 
consistiria numa reconversão técnica da indústria cubana, para outro padrão, além das dificuldades 
que o bloqueio norte-americano teima em manter. Assim, a futura estrutura geográfica do comércio 
cubano ainda não está definida, mas penso que a participação da CEE deverá ser alta, não tanto 
quanto é hoje, ao passo que o comércio com a América Latina poderá crescer ainda mais tendo em 
conta que o país ingressou, em 1998, na ALADI. 

Embora entre 1993 e 1997 as exportações tenham crescido 66% e as importações 89%, ainda se 
encontram em níveis respectivos de 36% e 58% dos verificados em 1989. As exportações tiveram 
fraco desempenho em 1997 e 1998 graças à queda dos preços do açúcar e do níquel e à queda da 
produção de açúcar. Os déficits comerciais novamente crescentes (embora reduzidos) foram 
parcialmente compensados pelo aumento das remessas de imigrantes e pela renda do turismo, que 
somou 1,4 milhão de pessoas e US$ 1,9 bilhão de renda em 1998. O resultado líquido foi um saldo 
em transações correntes negativo em todo o período, mas contido. Isso e a renegociação que fez de 
sua dívida externa (uma parte foi trocada com o México para participação em empresas de Cuba) 
permitiram-lhe um controle sobre seu montante: os US$ 8,8 bilhões de 1993 subiram para US$ 10,5 
bilhões em 1995, e se mantiveram em US$ 10,1 em 1997. 
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Tabela 4 – Cuba: contas externas (US$ bilhões) 

 Bens Serviços Transações Transfer. Dívida 

  Exp. Imp. Saldo Saldo Correntes (Saldo) Correntes Externa (a) 

 1985 6,0 8,0 –2,0 ... ... ... 3,9 

 1989 5,4 8,1 –2,7 0,1 –3,0 –0,0 6,4 

 1990 5,4 7,4 –2,0 –0,1 –2,5 –0,0 6,8 

 1991 3,0 4,2 –1,2 0,1 –1,5 0,0 ... 

 1992 1,8 2,3 –0,5 0,3 –0,4 0,0 ... 

 1993 1,1 2,0 –0,9 0,5 –0,4 0,3 8,8 

 1994 1,3 2,1 –0,8 0,6 –0,2 0,3 9,1 

 1995 1,5 2,8 –1,3 0,8 –0,5 0,5 10,5 

 1996 1,9 3,7 –1,8 –1,2 –0,2 –0,7 10,5 

 1997 1,9 4,2 –2,3 ... –0,2 –0,8 10,1 
Fontes: 1985: Rodriguez (1990); 1989-1997: CEPAL (1997c) e 1998; e Péres V. (1998). 

Nota: (a) Em moeda conversível. 

A pauta importadora mudou conjunturalmente, graças ao aumento da participação do petróleo e 
da compra de alimentos para o gado e para a população. A pauta exportadora mostrou-se mais 
positiva, com a inclusão de novos produtos agroindustriais e industriais e a crescente presença de 
medicamentos e equipamentos médicos. 

Entre 1993 e 1997 a taxa média anual de crescimento do PIB foi de 3,3% e em 1998, de apenas 
1,2%, graças ao mau desempenho agrícola. Embora o PIB tivesse aumentado 15,6% em relação ao 
de 1993 (ponto mais baixo da depressão), ainda se encontrava 25% abaixo do crescimento de 1989. 
O consumo privado e público cresceu menos do que o PIB, ao passo que o investimento, embora 
tenha aumentado 95%, situa-se ainda a um terço do nível de 1989. A crise afetou fortemente a 
produção e venda de cigarros e bebidas alcoólicas, mas ainda assim a reforma tributária permitiu 
melhor receita fiscal que, juntamente com um melhor controle do gasto público, possibilitou 
substancial redução do déficit, o qual, como porcentagem do PIB, reduziu de 33,5% em 1993 para 
2% em 1997. As reformas prosseguiram com a criação do Banco Central e a criação das três 
primeiras Zonas Francas. A inflação continuou em baixa, atingindo cerca de 2,5% em 1997-1998. 

Quanto ao setor agropecuário, ele teve crescimento médio anual de 3,9%, recuperando apenas 
parte das perdas sofridas, situando-se em 1997 (quando cresce apenas 0,5%) com produção um 
terço inferior à da média de 1989-1991. Este setor continuou fortemente constrangido pelo corte das 
importações e ainda sofreu os efeitos do furacão Lili em outubro de 1996, que prejudicou também 
parte da safra 1996/1997. Nesses anos, porém, o crescimento se deu em todos os segmentos 
produtivos, salvo no açucareiro. Em 1998, a seca e o furacão George afetaram novamente a 
produção, que registra queda de 3%, e impuseram gastos públicos extraordinários equivalentes a 
2,5% do PIB, um montante pouco menor do que o exigido em 1997 com o mesmo fenômeno. 
Acrescente-se a deterioração dos preços externos no período, o que colaborou com o agravamento 
desses resultados.35  A pecuária bovina viu-se seriamente afetada pelas fortes contrações de 
importações de insumos e rações e da diminuição de resíduos da cana usados como complemento 
da ração. 

A indústria, entre 1993 e 1997, apresentou crescimento médio anual de 7,7%, recuperando boa 
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parte das perdas. O crescimento se manifestou em praticamente todos os ramos, com destaques para 
refinação de petróleo, cimento, materiais de construção, geração de eletricidade, mineração de 
níquel e extração de gás e de petróleo. O setor da construção mostrou crescimento semelhante 
(média anual de 7,6%), causado pelo aumento do investimento público e pela construção 
residencial, esta ultrapassando os níveis de 1989. Em 1998, com a desaceleração, a indústria 
manufatureira cresceu apenas 2,5% e a de construção 4%.36  

O setor de serviços teve o mais fraco desempenho, em grande parte condicionado pela 
contenção do gasto público, pela estagnação do comércio e pela drástica redução do setor de 
transportes – o coletivo, entre 1993 e 1997, transportava 80% menos do que em 1989 e o transporte 
de cargas, 50% menos. Essas quedas violentas foram em parte compensadas pela notável expansão 
do turismo e das telecomunicações.37  

Quanto a indicadores sociais do período, a taxa de desemprego, que aumentara de 6,2% em 93 
para 7,9% em 1995, se reduz para 6,5% em 1998, mas estas cifras ocultam importantes 
transformações ocorridas no mercado de trabalho. A participação do emprego estatal cai de 92,1% 
em 93 para 76,1% em 96, graças, principalmente, às dispensas e às demissões de empregados 
públicos e de empresas estatais e também, pela transferência de trabalhadores agrícolas estatais para 
as UBPC que somados aos já cooperativizados totalizam 10,4% do emprego total; e aos 
trabalhadores por conta própria, que passam de 2,4% em 93 para 8% em 96. Essa taxa, contudo, só 
não é mais elevada graças às políticas sociais do governo, que ainda permitem a manutenção de 
desempregados e subocupados como empregados no processo de reestruturação do setor público.38  

A crise trouxe forte inflação no período 1989-1994, deteriorando os salários médios reais que, 
em relação a 1989, estavam 75% abaixo em 1993 e 40% abaixo em 1997. É óbvio que tal redução 
só poderia ser suportada mediante alguns mecanismos de compensação, como o crescente acesso a 
ganhos em divisas (taxistas, pessoal de serviços de turismo e operadores de mercados “não-
racionados” e outros legais e ilegais, como, por exemplo, a prostituição); garantia de abastecimento 
mínimo, a preços contidos no mercado “racionado”; adicionais de salários indiretos pagos em pesos 
conversíveis (1,1 milhão de pessoas) e em espécie, como alimentos e produtos de higiene pessoal 
(0,3 milhão de pessoas), além do fato de que os preços nos mercados livres têm caído em termos de 
pesos (mas não em dólar). 

Os vários expedientes, pelos quais mais da metade da população passou a ter acesso a divisas, 
estão provocando crescente diferenciação social entre estes e aqueles que só recebem seus salários 
em pesos não-conversíveis. Por exemplo, os pequenos depositantes de poupança (saldos de até P$ 
2.000) detinham 86% do número dessas contas em 1994 e 1997, mas participavam no total dos 
depósitos com 22% e 15% respectivamente; as mesmas cifras, para os maiores depositantes (saldos 
acima de P$ 10.000), que detinham 2,2% das contas, passam de 36% para 46,4% dos depósitos. 

Pesquisa de 1995 do Ministério da Economia permite estimar o grau de distribuição da renda 
mensal, segundo níveis de renda e quantidade de pessoas: as que ganhavam até P$ 200 
representavam 67% da população, e só pequena parte dela se situava acima da linha de pobreza (P$ 
189,86, o suficiente para a aquisição básica de alimentação). Contudo, os mesmos dados mostram 
que os 23% restantes tinham renda mensal entre P$ 201-500, demonstrando não se tratar 
propriamente de problema de reconcentração de renda pessoal, como ocorre nos países capitalistas 
subdesenvolvidos. Este fato merece ser ressaltado, lembrando ainda o caso peculiar de Cuba, no que 
se refere à sua excelente dotação de serviços públicos de saúde, educação, habitação e assistência 
social. Cabe também lembrar que os preços de 1995 para 1998 caíram e que os salários reais 
subiram um pouco, mudando obviamente esse quadro para melhor. Por outro lado, o governo 
manteve sua política de gastos sociais, aumentando-os principalmente nas áreas de saúde, educação 
e seguridade social, especialmente com a atenção e alimentação de idosos de menor renda e de 
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gestantes. Até mesmo a política habitacional, cuja construção de moradias (em mil unidades) era de 
40 em 1989, e que caíra para 20 em 1992, sobe para 445 em 1996-1997. Com efeito, pode-se 
estimar que os gastos sociais, que em 1989 perfaziam 19,5% do PIB, sobem para 26,6% em 1993 e 
retornam a 19,4% em 1997. Isso mostra claramente que as políticas de ajuste e as reformas em 
Cuba não estão sendo feitas contra o povo, como na maioria dos demais países latino-americanos. 
Aliás, as últimas estimativas do governo sobre a queda da taxa de mortalidade infantil entre 1989 e 
1997, mostram queda de 11%, para 7,2% em 1997, uma diminuição da mortalidade maternal e a 
elevação da esperança média de vida para 76 anos. Isso demonstra, fundamentalmente, os 
resultados das políticas sociais. 

Não se quer com isso dizer que a situação em Cuba estaria “normalizada”. Pelo contrário, a 
deficiência crescente de sua produção agrícola e os cortes drásticos na importação de alimentos 
pioraram a condição nutricional do povo. Em 1995 verificou-se a diminuição do efetivo consumo, 
de calorias e proteínas, em níveis respectivamente de 17% e 31% abaixo do padrão recomendado 
(2.400 e 72 g), e que isso tem diminuído em 17% o padrão recomendado de ingestão de vitamina 
B1, de cálcio e de ferro ou, ainda, de 30% de outros tipos de vitaminas. Mesmo assim, o padrão 
apresentado por Cuba encontrava-se, em 1995, acima dos verificados em vários países latino-
americanos.39  

Este texto não poderia ser conclusivo, por várias razões. Em primeiro lugar, cabe perguntar 
como será possível à economia de Cuba recuperar plenamente seu nível de 1989, e retomar uma 
rota de crescimento. Os economistas cubanos se dividem na resposta. Os mais céticos acham que 
nem mesmo recuperar 1989 significaria uma “retomada automática do processo de crescimento”, 
tendo em vista que as reformas internas não tocaram em profundidade os problemas básicos da 
produção e da distribuição, ao mesmo tempo em que os rumos da “globalização” não são ainda de 
todo claros e a instabilidade financeira atinge hoje níveis imprevi-síveis. É preciso ainda lembrar 
que o “gradualismo” adotado no enxugamento da liquidez não resolveu de todo o problema, 
persistindo um alto volume de dinheiro em relação à oferta atual. 

Que tipo de inserção “competitiva”, e suficiente para sustentar uma necessária capacidade para 
importar, terá um país como Cuba? Sua estrutura industrial é relativamente avançada em alguns 
segmentos, mas penso que para ser “competitiva” em nível internacional, os esforços necessários 
para isso ultrapassariam, de muito, um país com suas condições naturais e estruturais. Que recon-
versão tecnológica seria possível e exeqüível nessa economia, para compatibilizar suas futuras 
necessidades internas e externas? Que limites terá o turismo em termos de capacidade para gerar 
uma expressiva fração das necessárias divisas? E seus efeitos diretos e indiretos, até quando serão 
tão dinâmicos como estão hoje? 

Os recentes investimentos externos em novos compartimentos estão gerando uma “dualidade” 
setorial produtiva. Por outro lado, a permissão de acesso a divisas e a segmentação do mercado de 
trabalho para apenas uma fração da população poderão aprofundar a diferenciação social, em 
termos de renda e consumo, incompatíveis com uma sociedade socialista. 

Essa anômala – e certamente circunstancial – situação em que circulam ao mesmo tempo a 
moeda conversível (o dólar e o peso conversível) e a moeda inconversível, em dois mercados 
distintos (o racionado e o livre) não pode perdurar. Cabe então perguntar: como fazer política 
cambial, monetária e de juros numa situação dessas? Mais difícil ainda: qual dos dois mercados será 
extinto? Se for o da moeda inconversível – e essa parece ser a opção – outra pergunta complexa se 
coloca: qual deverá ser a nova estrutura salarial e de distribuição na economia? A pesquisa de 
Anicia García A. sobre os mercados agropecuários mostra a queda dos preços em pesos e sua 
relativa estabilidade, se medidos em dólares, advertindo com isso para uma sinalização perigosa de 
uma possível dolarização em marcha. 
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Por último, sem que com isso esgotemos as indagações, que tipo de socialismo poderá perdurar 
em Cuba, dado que a violência da depressão e a supressão da URSS obrigaram-na a reconviver mais 
de perto com o capitalismo? Esta é, no fundo, a questão central que preocupa aqueles que buscam a 
qualidade da eqüidade e não apenas a da eficiência; que buscam, enfim, um novo socialismo. Os 
cubanos, resistindo bravamente, estão “saindo do fundo do poço” da depressão. O V Congresso do 
Partido Comunista Cubano, em outubro de 1997, concluiu pela reafirmação do socialismo, aceitou a 
necessidade de várias reformas e promete continuar lutando. 
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