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por Wilson Cano 
 
 
 
É durante a década de 20 que se processa a transição entre o desenvolvimento econômico baseado no 
complexo exportador cafeeiro e o novo padrão de acumulação de capital - o da industrialização - que 
vigoraria após a crise de 1929-1933.1 
 
Naquela década, a economia (notadamente a de São Paulo) experimentou extraordinário desenvolvimento 
capitalista não apenas expandindo o café mas também diversificando sua estrutura produtiva: 
expandem-se e diversifica-se a agricultura, a indústria de transformação e as atividades terciárias, 
notadamente os bancos nacionais. 
 
Foi tão alto o ritmo da acumulação de capital que os setores mais dinâmicos - café e indústria - sofrem um 
processo de sobre-inversão de capital: a indústria, em face dos altos lucros obtidos durante a Primeira 
Guerra Mundial e das elevadas importações de bens de capital nos 20; o 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 sobreinversão do café eclode pouco antes do crack de Nova York. A crise internacional aprofundaria 
sobremodo a crise nacional, reduzindo drasticamente o valor exportado, diminuindo a renda e o emprego 
internos e contraindo fortemente as importações, fonte principal das finanças públicas federais. 
 
 
Queimar café, a difícil decisão de 1930 
 
As enormes safras de 1927-1928 e de 1929-1930 que para o conjunto do País foram, respectivamente, de 
27 milhões e 28 milhões de sacas de café, não decorreram propriamente do aumento da capacidade 
produtiva e sim do bom trato dado aos cafezais e de dois bons anos agrícolas; a situação se agravaria 
mais, com a de 1931-1932, que atingiria 28 milhões de sacas. Não fosse a decidida atuação do governo 
federal, a congeminação da crise externa faria com que a economia brasileira sofresse período depressivo 
muito maior. 
 
As alternativas que se ofereciam à economia cafeeira eram: a) colher o café e tratar o cafezal para 
impedir sua destruição; b) nada fazer, na órbita do Estado, significando o abandono dos cafezais e 
enorme taxa de desocupação. 
 
Antes da crise de 1929, pôde valer-se do financiamento externo para enfrentar suas crises. A partir da 
crise internacional, com a fuga e retorno de capitais em direção aos países desenvolvidos, e com a 
desorganização do mundo capitalista, aquele financiamento seria praticamente inviável. Para sustentar a 
economia cafeeira, era necessária vigorosa ação do governo dada a impossibilidade do socorro externo. 
 
Este foi o caminho adotado pelo governo brasileiro. 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 que dada a relativa inelasticidade 
- preço de sua demanda - este imposto significava, na verdade, nus adicional para o consumidor 
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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 por recursos públicos, do Banco do Brasil e do Tesouro Nacional. 
 
A política econômica brasileira para essa crise significou, assim, verdadeira antecipação à política 
keynesiana anticiclica que seria formulada em 1936. Permitiu que se sustentasse, em grande parte, a 
renda e o emprego da economia.2 
 
Outros mecanismos foram aplicados para completar o esquema anticíclico. Primeiro, a mudança tarifária 
nos primeiros anos da década de 30 aumentando a tarifa média de 30 para 40%. Segundo, praticou-se 
ainda enorme desvalorização cambial, praticamente duplicando o valor do dólar em relação ao do 
cruzeiro, aumentando violentamente os preços dos produtos de importação. Deve-se ainda considerar a 
queda violenta da capacidade para importar, com o que, no curto prazo, tornou o mercado interno 
praticamente cativo para a indústria nacional. 
 
Por outro lado, a elevada rentabilidade do café - antes da crise praticamente impedira que outros produtos 
de exportação pudessem ser economicamente produzidos na capitalista agricultura de São Paulo. Com a 
crise, porém, os preços externos do café caem, ao mesmo tempo que os preços de alguns produtos foram 
sustentados no mercado internacional pelos países que os controlavam. 
 
Este 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 30, mais uma transformação importantíssima na agricultura paulista, 
expandindo-se e modernizando-se as culturas do algodão e também a do 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. 
 
Graças à política econômica adotada, a economia brasileira recuperava-se já em 1933, superando os 
níveis de 1928: o Produto Interno Bruto brasileiro em 1933 já era 9% maior do que o de 1928; o produto 
agrícola e o industrial eram respectivamente, 13 e 5% maiores. A economia brasileira recuperava-se 
rapidamente e passaria por notável expansão e por profundas alterações estruturais. 
 
Além disso, a política econômica também utilizou instrumentos monetários e creditícios, bem como o 
déficit público. Ao contrário do governo anterior, o governo revolucionário não se pautava pela ortodoxia 
monetária. Expandiu em termos reais tanto os meios de pagamento quanto o déficit público acionando, 
assim, mais dois mecanismos recuperadores. 
 
 
Industrialização restringida: 1929-1933-1955 
 
Após a "crise de 1929” ocorreria profunda transformação no padrão de acumulação de capital no Brasil. A 
economia transitava de um modelo primário exportador, cujos determinantes maiores do nível da renda e 
do emprego eram as exportações, para um de industrialização em que o determinante do nível da renda e 
do emprego passava a ser o investimento autônomo. 
 
0 novo padrão, contudo, era relativamente contido ainda e em parte subordinado ao antigo setor 
exportador. Primeiro, porque a formação industrial anterior a 1933 havia instalado um compartimento 
produtor de bens de produção muito incipiente, dependendo, ainda, das divisas geradas pelo setor 
exportador, com o que importava os bens de produção necessários à sua reprodução ampliada. Segundo 
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tam. bem pelo mercado, dado que era ainda o setor exportador, com seus segmentos urbanos, que 
garantiu seu mercado. 
 
A partir da crise, com o mercado nacional cativo a essa indústria, desloca-se o centro dinâmico da 
economia, passando a industrialização a comandar seu ritmo. Dá-se, assim, um processo de 
industrialização, ainda que restringido. Essa restrição diminuiria sensivelmente a partir do quinquênio 
1956-1960 quando finalmente se instalaria no País a indústria pesada.3 
 
Por outro lado, uma segunda questão que deve ser apontada é a da integração do mercado nacional, pois 
até 1929 a economia brasileira era constituída de economias regionais, escassamente integradas.4 
 
A partir da violenta compressão das importações e da sustentação do nível de renda da economia, o 
mercado nacional passava a ser cativo para a indústria nacional, e isso faria ocorrer 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. As formas mais avançadas de 
dominação, via translado interregional de capital produtivo, somente se manifestariam a partir de meados 
da década de 60.  
 
Essa integração, entretanto, não gerou efeitos exclusivamente negativos. Pelo contrário, promoveu graus 
acentuados de complementaridade interindustrial inter-regional, assim como também na área agrícola. 
 
 
“O mercado nacional dava para todos" 
 
 
A despeito da capacidade ociosa preexistente na indústria das principais regiões, a intensificação do 
comércio inter-regional não provocou - até fins da década de 40 -, uma competição inter-regional 
destruidora. Isto 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 pode 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. 0 maior ritmo do crescimento industrial paulista aumentou a participação de São Paulo na 
produção industrial do País, que passa, em 1949, para 48,9%. 
 
Examinemos, agora, o período 1933-1939. Ao longo da década de 20 a indústria gerou enorme 
capacidade produtiva muito à frente de sua demanda específica. Essa capacidade ociosa preexistente é 
que será acionada nesse período. Com efeito, 1933-1939 foi um dos mais auspiciosos períodos para a 
produção industrial do País, que cresceu à taxa média anual de 11%. 
 
0 elemento reitor da política econômica da década foi, sem dúvida, a política cambial. Além da 
desvalorização cambial, 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 1939.5 
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0 País substituíra parte de suas antigas importações, cuia pauta já mostrava sensível diminuição do peso 
dos bens de consumo importados e um gradativo aumento dos bens de capital, dos combustíveis e 
lubrificantes.6 
 
Também a agricultura, em que pese a derrocada cafeeira, apresentara expansão. Dois produtos 
mostram-se notáveis nesse período: o açúcar e o algodão, principalmente este, que adquiria papel 
importante nas exportações brasileiras, através de acordos bilaterais com países europeus. 
 
A população brasileira em 1940 atingira 41,2 milhões de habitantes. Embora a taxa demográfica 
desacelerasse entre 1920-1940, em face dos problemas das duas guerras, da depressão e da radical 
diminuição das imigrações internacionais, já em fins da década de 40 se notavam fortes indícios de 
retomada do crescimento demográfico e, principalmente, de expansão da urbanização do País. 
 
No período 1939-1945 a economia brasileira submeteu-se a enormes pressões internas em face das 
restrições do abastecimento externo. Isto dificultou a continuidade da industrialização, fazendo com que a 
indústria e a agricultura fossem submetidas a maiores esforços produtivos gerando inclusive pressões 
inflacionárias. 
 
A mudança da estrutura industrial acelerou-se, ao final da Segunda Guerra Mundial, com os bens de 
consumo não-duráveis, que antes perfaziam mais de três quartos do valor da produção industrial brasileira 
passassem a menos de dois terços e os bens de capital e de consumo durável, que antes da crise 
perfaziam menos de 2%, passassem agora a 7,6%. 
 
A produção de bens intermediários expandira-se significativamente, e em 1946 se inaugurava a primeira 
siderúrgica integrada de grande porte e estatal. Uma série de outros empreendimentos produtores de 
bens de produção também havia sido implantada sob a égide do Estado, em face da fragilidade do capital 
nacional em investir nos setores de maior risco e de maiores requerimentos de capital. 
 
Continuara também ao longo dos anos 1930-1940 a instalação de algumas subsidiárias de capital 
internacional, ampliando o grau de complementaridade interindustrial da economia. Iniciou-se a fabricação 
de pneumáticos e a fabricação de equipamentos ganhou maior importância. Contudo, a crise e a guerra 
restringiram bastante o investimento externo. 
 
Há que se destacar que ao longo da década de 30 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 ao longo desses anos 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.7 
 
Neste período de 1945 a 1955, a urbanização seria acelerada e a taxa de incremento demográfico subiria 
para 2,8% ao ano. Industrialização e urbanização geravam enormes pressões sobre a agricultura, 
empurrando suas "fronteiras", desbravando estados como o Paraná e iniciando a marcha para o oeste. 
Isto compensou boa parte do êxodo rural que então se iniciava, fazendo com que os fluxos migratórios 
nacionais aumentassem consideravelmente ao longo das décadas de 30 e de 40. Essa expansão da 
fronteira agrícola permitiu que o ritmo de crescimento fosse mais elevado no período 1945-1955: o 
incremento da produção agrícola nacional atingiu a taxa média anual de 4,7%, bastante superior à do 
crescimento demográfico. 
 
 
Em 1950, uma nova estratégia na economia 
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0 incremento da produção industrial foi espetacular, (9,3% anual, entre 1945 e 1955) e foi possível, 
durante a guerra, graças à sobreutilização de sua capacidade produtiva prévia. No pós-guerra, o 
crescimento foi viabilizado pela reabertura das importações. 
 
Contudo, essa modernização industrial ocorreu em sua maior parte em São Paulo, com o que a indústria 
paulista pôde aumentar seu grau de concentração e diversificar ainda mais sua estrutura produtiva. 
 
Esse elevado ritmo de crescimento conteve ainda mais o coeficiente global de importações, aumentando o 
peso relativo dos bens de capital na pauta de importação. Ao final desse período já se notava maior 
avanço na estrutura industrial, com os bens intermediários nela figurando com 32%. Em 1950, a indústria 
já participava com cerca de um quarto no Produto Interno Bruto e a agricultura ainda mantinha peso 
elevado, com cerca de 27%. 
 
Tomado todo o período 1929-1955, observa-se que a agricultura crescera a uma taxa superior à 
demográfica enquanto a taxa de crescimento do produto industrial atingira a média anual de 7,3%, mais 
elevada, portanto, do que a observada no período 1900-1929 que fora de 5,6%. 
 
Observado todo o período 1919-1949, cabe dizer que a integração do mercado nacional, induzida pela 
expansão diversificada da indústria paulista, proporcionou efeitos líquidos positivos para a agricultura e 
para a indústria periférica nacional. Com efeito, entre 1919 e 1939, o agregado Brasil, exclusive São 
Paulo, apresentava taxa média anual de crescimento industrial de 5,0%, enquanto na década de 39-49 a 
taxa aumentara para 6,2%, nos mesmos períodos, o Nordeste apresentava as taxas de 3,7% e 5,9% 
enquanto São Paulo crescera a 7,0% e 9,8%. 
 
0 período 1950-1954 caracteriza-se pela tentativa de o Estado nacional reformular sua estratégia 
econômica. São implantados novos mecanismos de política econômica e de planejamento, para fazer face 
ao diagnóstico então elaborado, que apontava a necessidade de o País avançar sua modernização 
industrial e de solucionar graves pontos de estrangulamento de sua infra-estrutura (energia, transportes, 
indústria de base, etc.). 
 
 
A indústria pesada vai de 1956 a 1987 
 
Entre 1950 e 1954 (segundo período Vargas), a economia explicitara a necessidade de converter sua 
restringida industrialização num processo específico de industrialização, ou seja, de instalar a indústria 
pesada. 
 
Além disso, as preocupações do Estado em solucionar os graves problemas de infra-estrutura 
estimularam o governo a criar uma série de novos mecanismos de política econômica e alguns fundos 
fiscais que permitiriam, mais tarde, efetiva execução desses programas. Lembremo-nos ainda que esse 
governo também já havia dado os primeiros passos para estimular a implantação de uma indústria 
automobilística no País, incentivando o desenvolvimento da indústria nacional de autopeças. 
 
0 novo governo (período 1956/1960) vai, portanto, servir-se da base instrumental herdada do governo 
anterior, adicionando-lhe alguns novos mecanismos.8 Entre estes, cabe destacar: a nova lei disciplinando 
a entrada de capital de risco no País, concedendo-lhe fortes subsídios; a nova lei tarifária, que além de 
reorganizar a tarifa eleva substancialmente as margens de proteção para a indústria, principalmente aos 
segmentos ainda não implantados, onde se destacariam os bens de consumo durável e de capital. 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 
efetivamente a programação, o controle e a execução das metas planejadas. 
 
Pelo lado das finanças públicas, o governo não tinha condições políticas para obter reformas fiscais que 
viabilizassem o gigantesco plano. Optou, politicamente, por caminhos de menor resistência: serviu-se dos 
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fundos fiscais especiais, dos "ágios e bonificações" cambiais, e da antiga estrutura tributária herdadas do 
segundo governo Vargas, utilizando-se ainda do recurso , às operações cambiais-financeiras dos swaps. 
 
As principais metas planejadas eram: energia, transportes, alimentação, indústria de base, educação e a 
construção da nova capital federal de Brasília. Pode-se dizer, grosso modo, que o apoio interno e externo 
foi satisfatório para a execução dessas metas, e a maioria delas foi plenamente atingida. Dessas metas 
globais, há que se destacar os projetos das usinas elétricas, da indústria de construção naval, da 
automobilística, de mecânica e de material elétrico pesado, que iriam constituir fundamentalmente o 
segmento produtor de bens de produção do País. 
 
Com isso, o capital industrial ganharia maior autonomia para sua reprodução ampliada e a economia 
brasileira teria a mais profunda alteração em sua estrutura produtiva industrial. 
 
Esse período representa o maior avanço para a modernização do País. A população urbana já perfaz 45% 
da população total e, ainda que o crescimento demográfico se tenha acelerado em relação à década 
anterior, a geração de empregos urbanos permitiu expansão satisfatória do nível de ocupação, ampliando 
inclusive o precário segmento da classe média. Por outro lado, esse aumento do emprego diminuiu as 
tensões provocadas pelo aumento da taxa inflacionária. 
 
A agricultura teve bom desempenho no período: cresceu à média de 4,5% anual, bem acima da taxa 
demográfica. A indústria cresce à expressiva taxa média anual de 9,8%. Com isso, a estrutura industrial 
ganhava maior complexidade e interdependência, e a produção industrial passava a representar pouco 
mais de um quarto do Produto Interno Bruto. A implantação dos modernos setores faria com que, em 
1959, o peso relativo do setor produtor de bens de consumo não durável baixasse para 45% do produto 
industrial; o de bens intermediários atingia 38%, o de bens de consumo durável e de capital chegava a 
17%. 
 
Ainda que a participação de São Paulo no total da produção industrial tenha subido para 55,5% em 1960, 
não significou nenhuma perda absoluta para o restante do País. Pelo contrário, a industrialização pesada 
aumentou o grau de complementaridade interindustrial, agrícola e mineral inter-regional. Entre 1949/1959, 
ainda que o crescimento industrial de São Paulo (10,8%) sobrepassasse a média nacional (9,3%), a maior 
parte dos estados brasileiros apresenta aumento em seus ritmos de crescimento. 
 
A integração do mercado nacional avançou substancialmente: as exportações de São Paulo para o resto 
do País representavam agora 82% do total exportado por São Paulo; suas importações oriundas do resto 
do País já representavam 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. 
 
Vários problemas gerados ou agravados no período não puderam ser satisfatoriamente solucionados, ou 
mesmo equacionados. A queda dos preços externos do café ampliou o estrangulamento relativo ao setor 
externo, contornado, em parte, graças aos grandes investimentos e financiamentos de capital forâneo. 
 
A antiga estrutura tributária era incapaz de sanar os desequilíbrios orçamentários, agravados por pressões 
no gasto público. Tais problemas agravaram o desequilíbrio cambial e, principalmente, o de preços, 
desencadeando um processo inflacionário. 
A industrialização se fizera, a despeito da existência de certas inadequações institucionais, entre as quais 
devem ser citadas: a) a estrutura tributária arcaica; b) a máquina burocrática estatal sofrera adaptações 
desde 1930 e requeria agora, profunda reformulação, c) sistema financeiro relativamente impotente para 
atender à nova economia. A mudança na estrutura produtiva, com a inserção maior dos segmentos de 
bens de produção e de consumo durável, impunha a necessidade de radical transformação do 
financlamento às empresas para a produção e investimento, e às famílias, para o consumo. 
 
 
Pressões pelas reformas de base 
 



0 País reclamava as chamadas "reformas de base", que compreendiam, além das três questões acima, a 
reforma agrária, a urbana e a institucional. Portanto, cresciam as pressões políticas e sociais, ao mesmo 
tempo que a inflação atingia a cifra média anual de 80% entre 1963/1964. 
 
A espiral inflacionária e a impossibilidade política de o governo obter do Congresso Nacional as reformas 
fariam com que o problema se convertesse num grave impasse político. 0 elevado nível do investimento 
público e privado do período 1956/1962 exigiria a manutenção de alta taxa de inversão na economia para 
que esta mantivesse altos níveis de crescimento. Contudo, tanto o investimento público quanto o privado 
caíram. Vejamos por quê. 
 
A superada estrutura fiscal, a efervescência política e a espiral inflacionária comprimiram o gasto público, 
provocando cortes parciais na demanda pública por bens de produção produzidos pelo setor privado. As 
condições inflacionárias, a inadequação do sistema financeiro, as incertezas políticas e o fato de que parte 
do setor de bens de consumo não durável também se havia modernizado não permitiam o aumento do 
nível dos investimentos de reposição.9 
 
Os novos compartimentos produtivos (principalmente os de bens de consumo durável e de capital) foram 
implantados com larga margem de capacidade ociosa e, portanto, também não ensejariam novos in-
vestimentos. Acrescente-se que a demanda de bens de consumo durável não poderia ser suficientemente 
alargada, em razão da alta concentração da renda pessoal e da falta de esquemas específicos de 
financiamento ao consumo. Essas questões, portanto, bloqueavam a inversão. 
 
Assim, a economia nacional a partir de 1961/1962 entraria em crise, que se prolongaria até 1967. A taxa 
média anual do crescimento da produção industrial caía, dos 9,8% do período anterior, para 3,0% apenas, 
abaixo mesmo do crescimento demográfico. 
 
0 impasse político culminaria no golpe militar de abril de 1964, a partir do qual o País seria governado por 
um regime autoritário. Em meados de 1965, quando a crise atingia seu ponto mais profundo, o governo 
elabora uma série de reformas institucionais e econômicas. Constituía-se, a partir desse momento, a 
etapa que ficou conhecida como a do "capitalismo selvagem brasileiro". Selvagem porque, a despeito de 
que viesse a crescer em anos futuros a taxas sumamente elevadas, provocou drástico agravamento na 
concentração da renda pessoal e um rígido controle salarial, com forte deterioração do salário real, 
prejudicando sensivelmente a classe trabalhadora. 
 
As reformas institucionalizadas foram as seguintes: a do sistema monetário e financeiro, adequando-o 
parcialmente aos novos requisitos de financiamento da economia e criando o mecanismo da correção 
monetária; uma reforma tributária, que aumentava a carga tributária e alargava as bases para o 
financiamento do gasto público federal; unia política de incentivos às exportações, subsidiando em torno 
de um terço o valor dos produtos manufaturados exportados; o lançamento de títulos da dívida pública que 
permitia maior agilização para as finanças públicas federais, reformulação nos preços dos serviços 
públicos, onerando muito mais a população usuária do que as empresas consumidoras; a instituição do 
Banco Nacional da Habitação, para financiar a política habitacional; a substituição da estabilidade no 
emprego, pela criação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), e a instituição de um sistema 
de controle de preços. Acresça-se ainda o Acordo de Garantia de Investimento, assinado com o governo 
norte-americano. 
 
Essas medidas permitiram a redução da taxa inflacionária anual para cerca de 30%, que, juntamente com 
a remoção dos obstáculos institucionais e econômicos, os fortes subsídios ao capital e a reconcentração 
da renda, constituiu a base sobre a qual se assentaria a expansão do período seguinte.10 
 
A integração do mercado nacional a partir da crise foi acelerada graças à política de desenvolvimento 
regional implantada desde 1960, que subsidiava fortemente os investimentos privados nas regiões menos 

                                                      
9 (9) Sobre a crise, ver o citado trabalho de Tavares (1972). 
 
10 (10) É ampla a bibliografia sobre o tema. Ver Tavares (1974); Cardoso de Mello e Belluzzo (1983) e 
Serra (1983). 



desenvolvidas do País (primeiro no Nordeste, e mais tarde também na Amazônia). Propiciou aos 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, que lá 
escasseavam, devido à crise. 
 
0 processo de integração do mercado nacional, que antes subordinava apenas o mercado nacional de 
mercadorias, a partir da crise 1962-1967 passa também a subordinar o processo de acumulacão de 
capital à escala nacional. A partir daí, o resto do País estava inequivocamente atrelado à dinâmica 
nacional de acumulação, dirigida a partir do pólo. 
 
A bateria de incentivos fiscais, creditícios e cambiais, inicialmente concedida ao Nordeste em 1961, 
estendeu-se 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 de sua atuação regional, passou também a 
expandir-se no plano setorial 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. 
 
Com o conjunto das reformas econômicas, a brecha do mercado externo, e essa enorme quantidade de 
subsídios, a recuperação da economia tornar-se-ia rápida, intensa e generalizada. 
 
Com efeito, o período 1967-1974, chamado de "milagre brasileiro", apresentou as mais elevadas taxas de 
crescimento industrial. À base da política econômica que fora gestada logo após a revolução de 1964, foi 
sendo adicionada uma política de elevados subsídios às importações de bens de capital, que baratearam 
sobremodo a acumulação de capital produtivo. 
 
No início do período, os mecanismos de recuperação propiciaram um enxugamento da grande capacidade 
ociosa existente ao final do Programa de Metas. A produção industrial cresceu em todos os 
compartimentos produtivos. Na indústria de construção civil, pelo novo esquema financeiro e pelo maior 
atendimento à demanda da classe média. No de bens de consumo durável, apresentaria as mais altas 
taxas de crescimento, beneficiado não só pelo processo de reconcentração da renda como também pelo 
alargamento da demanda permitido pelos novos mecanismos de financiamento de crédito ao consumo. 0 
de bens de consumo não durável se recupera em grande parte devido à considerável expansão de suas 
exportações e a retomada do nível de emprego da economia. 
 
Com efeito, aproveitando a brecha que aumentava no mercado internacional, os subsídios internos e o 
fraco desempenho da demanda interna de bens de consumo não durável, o comércio exterior brasileiro 
apresentaria importantes transformações em suas pautas. As exportações de produtos industrializados, 
que no começo da década de 50 perfaziam 13% do total exportado, já ao final da década de 60 atingiam 
pouco mais de um quarto e passavam a 40% em 1975. A pauta de importações tornava-se mais rígida, 
com os bens de produção perfazendo mais de 90% do total. 0 coeficiente global de importações, 
fortemente comprimido pela substituição de importações e pelo relativo estrangulamento externo, caía, 
dos 10% de 1950 para 7,1% em 1960, subindo, novamente pela pressão dos bens de produção, para a 
média de 9% no período 1970-1975. 
 
Como a grande capacidade ociosa já diminuíra entre 1967 e 1970, no período de 1970-1974 a taxa de 
inversão novamente se eleva, tanto a pública quanto a do setor privado. 0 setor de bens de consumo 
durável, basicamente representado pela produção automobilística e pela construção residencial para 
classes de rendas médias e altas, continuou a aumentar sua produção a taxas muito altas (superiores a 
20% ao ano), gerando grandes massas de lucro. Contudo, essa soma de lucros situava-se muito à frente 
da possibilidade de expansão futura da demanda desse setor. Isto, ao final do período, gerou grave 
descompasso entre o novo aumento da capacidade produtiva e a impossibilidade de outro alargamento da 
demanda. 
 
A expansão do setor de bens de produção, que também foi elevada, passou contudo, a se defrontar com 
a inadequação relativa do sistema financeiro nacional para atender ao financiamento privado exigido para 
alimentar uma alta taxa de inversão. 0 próprio financiamento público viria a malograr, tendo em conta a 
relativa incapacidade financeira do setor público nacional. 



 
0 financiamento externo também mostrou-se inadequado, dado que basicamente se constituiu de 
financiamentos de curto prazo ou de empréstimos a altas taxas de juro com retorno predeterminado.11 
 
Poder-se-ia apelar para a entrada de capitais de risco internacionais, entretanto a crise internacional já 
indicava uma série de dificuldades e impedia uma entrada maior desse tipo de recurso no País, a despeito 
de que o papel do capital estrangeiro de risco já havia aumentado significativamente na maior parte dos 
segmentos produtivos. 
 
Tendo em vista que as margens de lucro foram muito altas durante esse período, e que parte desses 
lucros não se pode converter em novo capital produtivo, esse excedente migrou, desses segmentos 
produtivos, em busca de ganhos ainda mais rentáveis, para segmentos de especulação. Nesse período se 
deu o curto auge especulativo nas principais bolsas de valores do País e, passado esse auge, seguiu-se 
especulacão imobiliária e financeira generalizada. 
 
Com a desaceleração, a taxa de inversão ainda pôde manter-se em níveis relativamente altos porém 
menores do que os vigentes durante o período 1970-1974. Isto foi possível porque o gasto público ainda 
se manteve em nível alto e, por outro lado, as grandes empresas industriais oligopólicas (basicamente dos 
setores de bens de consumo durável e de bens de produção) mesmo em períodos de crise não reduziram 
tão drásticamente sua taxa de inversão. 
 
Por isso, a crise só se tornou mais perceptível depois do triênio 1974/1976. As intenções políticas do 
governo em manter um nível de crescimento elevadíssimo (o projeto "Brasil Potência") fizeram com que a 
política econômica caminhasse por rumos incertos e, em alguns casos, gerando graves problemas. 
 
Ao mesmo tempo que a economia do País ainda crescia a ritmo elevado, a política de arrocho salarial 
reduzia, pesadamente, o nível de vida da classe trabalhadora. A contenção dos salários reduziu 
fortemente seu peso nos custos industriais, e isto, junto com a inflação e a regressividade tributária, 
contribuiu para a reconcentração da renda pessoal: em 1960 os 50% mais pobres da população brasileira 
recebiam 17,4% da renda, em 1970 apenas 14,9% e, em 1980, diminuíram mais, para 12,6%. 0 1% mais 
rico da população, que em 1960 recebia 11,9%, passava em 1970 a 14,7% e a 16,9% em 1980, 
recebendo 1,5% a mais do que os 70% mais pobres da população. 
 
A essa deterioração do nível de renda pessoal, há que se acrescentar o fato de que a notável expansão 
industrial do período se deu com total desprezo pela preservação do meio ambiente, com o que nunca se 
poluiu e devastou tanto este País como nesse período. 
 
A taxa de incremento demográfico começava a declinar na década de 60, mas a intensificação da 
capitalização da agricultura praticada nas regiões mais desenvolvidas e a manutenção de seu atraso, nas 
periferias mais pobres, aceleraram ainda mais a expulsão de trabalhadores rurais, contribuindo para que a 
fração urbana da população chegasse a 56% do total. A expansão da produção agrícola se fez, 
basicamente, pela expansão da área cultivada, dado que a intensificação capitalista resultou muito mais 
no aumento da produtividade do trabalho do que da produtividade da terra. Assim, ocupou-se o 
Centro-Oeste e parte da Amazônia, ampliando-se as levas migratórias para aquelas regiões, além do 
grande depositário formado por Rio e São Paulo. 
 
Durante o período 1967/73 aceleram-se as taxas de crescimento da agricultura (4,7% anuais) e, no setor 
industrial, a produção crescia a ritmo extraordinário, atingindo a taxa média anual de 12,7%, fazendo com 
que a participação da indústria no Produto Interno Bruto passasse de cerca de um quarto para pouco mais 
de um terço. 
 
A estrutura industrial avançaria ainda mais e a produção de bens de capital e de bens de consumo durável 
aumentaria ainda mais sua participação no total da produção industrial, atingindo 22,5% em 1970 e 
passaria a 26,8% em 1980. No mesmo período, o setor produtor de bens de consumo não durável baixou 

                                                      
11 (11) Sobre o período, ver: Cardoso de Mello e Belluzzo (1983) e Serra (1983). 
 



sua participação de 45 para 40% e para 30,6%, tornando a estrutura industrial mais próxima à dos países 
desenvolvidos. 
 
 
0 desenrolar da crise até os dias de hoje 
 
A intenção política de manter a taxa de inversão da economia em patamres elevadíssimos exigiu grandes 
importações de bens de capital e de insumos básicos, agravando fortemente o desequilíbrio do balanço de 
pagamentos. Entre 1969 e 1972 a importação de bens de capital representou, em média, 40% do valor 
total das importações, enquanto a crise do petróleo só geraria impactações maiores na balança comercial 
a partir de 1974. Com efeito, as importações líquidas (deduzidas as exportações) de petróleo e derivados 
passam de US$ 306 milhões em 1971, para US$ 654 milhões em 1973 e para US$ 2.767 milhões em 
1974. A dívida externa bruta saltava de US$ 6,6 bilhões em 1971 para US$ 10,2 bilhões em 1972, para 
US$ 12,6 bilhões em 1973 e US$ 17,2 bilhões em 1974. Quer dizer: a dívida saltava da média de US$ 3,0 
bilhões no período de 1964/67 para US$ 10,2 bilhões, antes de ocorrer o chamado "choque do petróleo". 
No período 1972/74 o serviço da dívida externa já perfazia cerca de 35% do total de nossas exportações. 
 
Para concretizar essa intenção de crescer, o governo formulou diretrizes econômicas para 1974-1976 (II 
PND), cujo eixo central era o da implantação, expansão e modernização de setores estratégicos para o 
crescimento e a provável “sustação” do desequilíbrio da balança comercial. Resumidamente, foram 
contemplados insumos básicos (entre eles, aços, não-ferrosos, químicos e energia - dentro da qual 
infelizmente se incluiu o desastroso programa nuclear) e bens de capital, setor este que teria sua capa-
cidade produtiva bastante acrescida, e que, por isso mesmo, seria mais atingido no agravar da crise. 
 
0 gigantismo das metas, a irrealidade de algumas delas e a grave lacuna do financiamento de longo 
prazo, abalaram a consecução do plano, só em parte concretizado, ao longo do período 1975/80. 
Acresçam se o agravamento do balanço de pagamentos e o recrudescimento inflacionário (12). 
 
Embora o plano não tinha tido o sucesso que se pretendeu alcançar, sua parcial execução permitiu, 
contudo, a manutenção a níveis ainda altos da taxa de inversão e, notadamente, da taxa de crescimento 
da produção industrial, ainda em níveis altos, embora já francamente na marcha da desaceleração. 
 
0 grande aumento das importações de bens de produção, a partir do inicio da década de 70, implicou, 
portanto, crescentes déficits da balança comercial, a despeito da enorme expansão das exportações. 0 
aumento desse desequilíbrio, em face da persistência na política do projeto do "Brasil-Potência" 
(crescimento do PIB em torno de 11% ao ano, e do produto industrial em 13%) foi "compensado" por uma 
irrefletida política de colossal endívidamento externo. Se em 1972/74 o serviço dessa dívida equivalia a 
35% de nossas exportações, no triênio 1976/78 ascenderia a 55%, e a 90% em 1979/83. 
 
Em decorrência disso, a espiral inflacionária retoma seu antigo nível: a inflação começaria a crescer a 
partir de 1974 passando dos 20% anteriores para uma média de 30% anual, atingindo 40% no triênio 
1976/78, crescendo para 155% em 1983. 
 
0 governo, desde 1975, tomou consciência desses dois problemas (balanço de pagamentos e inflação). 
Entretanto, suas tentativas de combatê-los foram inócuas. A contenção do déficit do balanço de pagamen-
to fez-se à custa de uma política recessiva que reduziu o nível das importações. Entretanto, o montante de 
amortizações mais juros, como já se viu, cresceu muito, não permitindo o saneamento do problema: o 
déficit em transações correntes, que era de US$ 1,0 bilhão na média do período 1968/73, passava à 
média de US$ 6,0 bilhões no de 1974/78 e à média de US$ 11,7 bilhões no de 1979/83. 
 
Para o combate à inflação, a direção da política econômica foi a de administrar uma política de tipo "stop 
and go", para o crédito, o déficit e o controle da base monetária. Isto só fez agudizar a crise; aos 
problemas estruturais da dinâmica de acumulação da economia, que impediram a continuidade das 
elevadas taxas de acumulação, foram superpostos efeitos conjunturais, decorrentes das políticas 
contracionistas.  
 



A partir de 1978/79, com a segunda crise do petróleo, o agravamento da situação dos grandes devedores 
internacionais, e com a política restritiva e de brutal elevação da taxa de juros conduzida pelos Estados 
Unidos, piora muito a situação para os tomadores de empréstimos externos. A defesa dos devedores pri-
vados consistiu em saldar suas obrigações em moeda nacional, transferindo suas dívidas externas para o 
Estado, "passando-Ihe o mico, é nisto, exatamente, que consiste o fenômeno inicial da chamada estati-
zação da dívida. 
 
 
A malfadada política de dolarização 
 
Daí em diante, o Estado se viu obrigado a rolar essa dívida e, para fazer frente ao seu serviço, forçou 
suas empresas estatais (não só as federais) a endividar-se no exterior, dolarizando seus passivos e 
tornando-se praticamente insolventes. 
 
A malfadada política foi complementada com brutal elevação de taxas de juros internos, agudizando não 
apenas a inflação de custos de todas as empresas tomadoras no mercado interno, mas também, e 
principalmente, crescendo enormemente a dívida pública interna causada, na maior parte, pela 
necessidade do atendimento do serviço da dívida externa e, mais tarde, também pelos crescentes 
superávites da balança comercial. 
 
A insistência em conter a base monetária, o crédito e o gasto público, foi incapaz de mudar os rumos. 
Terminou o País batendo às portas do FMI, em fins de 1982, agravando a mais profunda crise econômica 
do País (14): 
 
... a produção industrial, que, entre 1976 e 1980 ainda crescera à taxa anual de 6,1%, despenca, no 
período 1980/83, para a média anual de -5,4%; nos mesmos períodos, a produção agropecuária também 
desacelera, passando de 5,0% para 1,9%; 
 
 com isso, o Produto Interno Bruto, que entre 1976 e 1980 crescera anualmente 6,2%, passava a 

decrescer, entre 1980 e 1983, em 1,7% anuais; 
 setorialmente, todos os compartimentos produtivos foram afetados, porém o de bens de capital foi o 

que mais sofreu, dado que entre 1976 e 1980 cresceu anualmente de apenas 2,6% e, no segundo 
período, sofreu a taxa anual negativa de 16,8%; 

 a dívida externa, dos US$ 21,2 bilhões em 1975, saltou, em 1983, para US$ 81,3 bilhões e seu 
serviço, neste último ano, representava 88% do total das exportações. 

 
A ruptura econômica agravou a questão política nacional e as pressões das oposições brasileiras 
conduziram a Nação a exigir a redemocratização do País e a retomada do desenvolvimento econômico. 
Passados os primeiros meses de governo da Nova República, que se pautaram por uma bisonha e 
ortodoxa política econômica, a mudança do ministro da Fazenda trouxe novas expectativas quanto ao 
combate à inflação - que atin. giria 242% em 1985 - e à retomada do crescimento. 
 
0 recrudescimento inflacionário, com as elevadas taxas de janeiro e fevereiro de 1986 induziu ao 
congelamento dos preços, através do chamado Plano Cruzado, uma das raras medidas de política 
econômica que, além de não causar perda aos trabalhadores, trouxe-lhes ganhos reais. 
 
A manutenção do congelamento, por prazo excessivamente longo (cerca de dez meses), e o não 
prosseguimento das reformas mínimas necessárias para a reestruturação da economia - como as 
reformas tributária, financeira, bancária, constituição de holding das estatais, etc. -, por decisão política da 
Presidência da República, sabotaram as possibilidades concretas para a debelação da inflação, para 
melhor encaminhamento da renegociação da dívida externa e para a retomada do crescimento. 
 
Assim, passada a euforia da "recuperação" de 1984/83, e de 1985/84, causada pelo extraordinário 
deempenho de nossas exportações e de urna certa liberalização salarial, e a de 1986, causada pelo Plano 
Cruzado, a economia novamente retomaria o caminho da inflação (de 80% em 1986 para 363% em 1987 
e, já em 168% até junho, é prevista para 750 a 1.000% até dezembro de 1988), e da recessão (com a 
indústria crescendo 0,2% em 1987 e diminuindo 6% no período de janeiro a maio de 1988/87). 



 
Abdicamos de nossa soberania e novamente - como na Velha República - batemos à porta do FMI e, 
inovação das maiores, passamos agora a praticar uma política econômica autodenominada de "feijão com 
arroz". 
 
Em que pesem nossos descaminhos e nossas dificuldades, o País atingiu uma estrutura industrial 
amadurecida, comparável à média dos países desenvolvidos. Para preservá-la, terá de se atualizar 
tecnologicamente e programar grandes investimentos de renovação e ampliação de sua capacidade 
produtiva. 
 
Após implantar a transformação de metais não-ferrosos, a alcoolquímica, a petroquímica, a fabricação de 
aviões e, mais recentemente, os setores leves da informática, a politica industrial contempla, no momento, 
a necessidade urgente de o País avançar na microeletrônica, informática, automatização industrial, 
química fina e biotecnologia. 
 
Porém, embora o governo tenha decretado recentemente uma nova política industrial, genérica em seus 
objetivos gerais, desconhece-se qual será a estratégia, e, principalmente, quem bancará seu 
financiamento. Como se sabe, a política econômica ortodoxa hoje aplicada cortou os investimentos 
públicos, justamente porque o Estado está em condições financeiras falimentares. 0 setor privado, por sua 
vez, está financeiramente comprometido com a bancagem da dívida pública. Podemos, portanto, concluir 
que: 
 
a) com a continuidade do pagamento do serviço da dívida, será impossível - dada essa vazão de recursos 
- aumentar a poupança e os investimentos totais; 
 
b) dada a situação das finanças públicas - causadas maiormente pela estatização da dívida -, o Estado 
não terá condições de retomar o gasto público; 
 
c) caso o setor privado volte a investir mais, retirando recursos da ciranda financeira, deve-se perguntar 
quem bancará a dívida pública, se é que ela não vire "pó”, mais rápido do que se possa imaginar... 
 
Por outro lado, a integração do mercado nacional consolidou-se nestes últimos vinte anos. 0 mercado 
nacional de mercadorias integrou-se e, a partir da, crise 1962/67, iniciou-se sua forma mais avançada, a 
da migração do capital produtivo das regiões mais desenvolvidas (notadamente São Paulo) para a 
periferia nacional. Com isso, o cres. cimento econ6mico se ma. nifestou mais rapidamente na periferia 
nacional e a própria concentração da produção industrial em São Paulo, que era de 58% em 1970, caiu 
para cerca de 53% ao final da década. A tabela mostra que, com exceção do Rio de Janeiro e de São 
Paulo, os demais estados (salvo Pernambuco) e regiões aumentam sua participação na produção 
industrial do País. 
 
Contudo, o acelerado crescimento das regiões periféricas nos últimos vinte anos, embora tenha reduzido 
as disparidades regionais, medidas pela ética do investimento, do produto e do produto por habitante, foi 
incapaz de minorar os gravíssimos problemas sociais dessas regiões. Pelo contrário, os chamados males 
da urbanização descontrolada e desassistida de São Paulo e do Rio estão agora também presentes na 
periferia nacional. 
 
Por outro lado, a miopia e o oportunismo das elites regionais e da maior parte de seus representantes 
políticos insistem, na formulação da nova Constituição, na prática de um regionalismo a qualquer custo 
(desde que não seja deles), que beneficie essas elites e que, se possível, mantenha o status quo, ou seja, 
as relações sociais vigentes nessas regiões, responsáveis pela manutenção do atraso. Dando-se as mãos 
(não é "dando que se recebe?") e juntando-se com o que de mais reacionário há no País, contribuíram 
fortemente para inventar o "Centrão”, que dinamitou a questão da reforma agrária, além de outros crimes 
de lesa-pátria perpetrados nos trabalhos da Constituinte. 
 
 
E preciso retomar o bonde 
 



Em que pesem todos os problemas apontados e a miopia das elites - que não têm um projeto para o País 
-, é inquestionável a necessidade de retomarmos o "bonde da história”. 0 País precisa atualizar-se, para 
poder enfrentar e competir com o mundo desenvolvido, sem o que continuaremos marchando como hoje, 
a passos de caranguejo ou mesmo de Rocinante. Todo nosso esforço nos últimos anos, de aumento de 
exportações, de privações, de desemprego, de pagamento do serviço da dívida, de produção, pode 
infelizmente ser resumido no seguinte: de 1980 a 1987, a renda média da população brasileira teve o 
insignificante aumento total de 2%, que seria mais do que anulado com o desempenho provável de 1988. 
 
A herança do "capitalismo selvagem" e da crise impõe uma grande dose de atenção para com os graves 
problemas sociais do País: subnutrição, mortalidade infantil, habitação, saúde, educação, transportes 
urbanos, etc. Embora na última década (1970/80) a taxa demográfica tenha declinado para 2,5% anual, a 
população urbana atinge hoje mais de 75% do total e o êxodo rural não pára de crescer. Isso implica 
rigorosa necessidade de políticas de emprego e de reforma agrária. 
 
Desnecessário é dizer que nossos problemas sociais se agudizaram ainda mais. Diante do impasse 
político-institucional em que se situa hoje a reforma agrária, e, de outro lado, considerando-se que na 
década atual a "fronteira agrícola” infletiu seriamente sua capacidade receptora de migrantes - ainda se 
mantêm, reduzidos, a Amazônia e Mato Grosso -, assim como a recepção pelo Estado do Rio de Janeiro 
também infletiu, resta tão-somente São Paulo, que continuará sendo o escoadouro de grande parte da 
miséria nacional. 
 



Notas 
 ( 
  
 (12) Sobre essa política, ver: Lessa (1978) e Castro e Souza (1985). 
(13) Sobre o assunto, ver: Tavares (1978), Belluzzo e Coutinho (1982). 
(14) Além de textos já citados, ver: Arida (1983) e Cruz (1984). 
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