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Editorial 
 

 

O atual número marca dez anos ininterruptos de 

publicação semestral da Revista de Economia Política e 

História Econômica. Desde seu primeiro número, em agosto de 

2004, a REPHE mudou muito e mudou muito pouco. Mudou 

muito, no sentido de sua ampliação e trânsito tanto 

institucionais quanto organizacionais, passando pela 

mudança de gestão do antigo Núcleo de Economia Política e 

História Econômica ao Grupo de Estudos em Economia Política 

e História Econômica. O Conselho Editorial da REPHE tornou-se 

maior com o tempo, contemplando pesquisadores 

renomados de todo o país. O próprio tamanho físico da REPHE 

mudou, com mais artigos e a consolidação de uma seção de 

resenhas.  

 

Mas a REPHE também mudou muito pouco, 

especialmente em sua proposta, que continua a mesma 

desde 2004: promover a exposição, o debate e a circulação 

de ideias referentes às áreas de história econômica e 

economia política. Este preceito vem antes de qualquer 

flutuação ou mudança conjuntural no ambiente acadêmico, 

pois acreditamos que a consistência se faz primeiro com 

princípios, aos quais as práticas se ajustam, e não o contrário, 

como a crescente formalização e os experimentalismos 

adotados pela edição acadêmico-científica parecem querer 

impor aos meios justamente responsáveis por fazer fluir o 

debate e a controvérsia saudáveis ao meio. Nesse sentido, a 

REPHE se orgulha de nada ter mudado em seus princípios. 

Nada há, nas perspectivas futuras, que sugira mudança nisso.  

 

Reiteramos, como sempre, os agradecimentos aos 

leitores e colaboradores da REPHE e convidamos à leitura de 

mais este exemplar, o qual incia pelo menos mais um decênio 

de publicação ininterrupta e consistente. 
  

 

A Editora 
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Brasil, Argentina e Coréia: uma análise 

comparativa (1970 – 1990)1 
 

   Francisco Luiz Corsi2 

Agnaldo dos Santos3 

José Marangoni Camargo4 

 

 

RESUMO 

  

O presente artigo aborda de forma comparativa o desenvolvimento 

do Brasil, da Argentina e da Coréia do Sul nas décadas de 1970 e 

1980. Buscamos mostrar que a crise estrutural do capitalismo nos 

anos 1970 e a reestruturação do sistema nas décadas seguintes 

restringiram as possibilidades de desenvolvimento de Brasil e 

Argentina, enquanto que a Coréia conseguiu dar um salto 

qualitativo em sua economia. As razões dessas diferentes trajetórias 

são complexas e residem em determinações geopolíticas, históricas, 

estruturais e na natureza dos projetos nacionais de desenvolvimento.  

   

Palavras-chave: desenvolvimento, globalização, projeto nacional   

 

ABSTRACT  

The present article concerns on the development of Brazil, Argentina 

and South Korea in a comparative manner during the 1970s and 

1980s. We tried to show that the structural crisis of capitalism and the 

restructuring of the system have closed the possibilities of Brazil and 

Argentina‘s development while Korea that engaged in an export 

strategy achieved a qualitative jump on its economy. 

 
Keywords: development, globalization, national project 

 

                                                 
1 Uma versão preliminar e resumida desse artigo foi publicada nos Anais do II Seminario Iberoamericano de 
Estudios Asiáticos y Latinoamericanos. China y América Latina: perspectivas hacia la integración, ocorrido em 
outubro de 2011 na Universidade Nacional de Córdoba (Ar). Na atual versão, foram incorporados os 
comentários críticos tecidos no debate do referido evento.Artigo apresentado em 16/11/2013 e aprovado em 
12/04/2014. 
2 Mestre em Economia pelo Instituto de Economia da UNICAMP e Doutor em Ciências Sociais pelo Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas da UNICAMP. Professor de Economia Política da Faculdade de Filosofia e 
Ciências da UNESP (Campus de     Marília). 
 
3 Doutor em Sociologia pela USP, professor de Economia Política da Faculdade de Filosofia e Ciências da 
UNESP (Campus de Marília). 
4 Doutor em Economia pela Unicamp, professor de Economia Política da Faculdade de Filosofia e Ciências da 
Unesp (Campus de Marília). 
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1- Introdução 

 

O presente artigo consiste em uma análise comparativa 

da evolução das economias do Brasil, da Argentina e da 

Coréia do Sul no período que vai da crise estrutural da 

economia mundial aberta em 1974 até o final da década 

seguinte, quando ganharam terreno as políticas de abertura 

das economias nacionais inspiradas no chamado Consenso 

de Washington. Este período foi de grande importância para 

diferenciar as trajetórias dos modelos de desenvolvimento 

calcados na substituição de importações e na industrialização 

voltada para as exportações. Esta fase caracteriza-se por 

profundas transformações estruturais, que alteraram 

substantivamente a inserção das economias nacionais no 

capitalismo globalizado, em um contexto marcado por um 

crescimento econômico bastante desigual, pela ampliação 

dos diferencias de renda entre o centro e a periferia do 

sistema capitalista e pela grande instabilidade.  

Até o final da década de 1970, não parecia haver no 

que diz respeito ao crescimento econômico grande diferença 

entre a estratégia de desenvolvimento voltada para as 

exportações e a industrialização via substituição de 

importações. Apesar de profundas contradições, cabe 

lembrar que o Brasil, entre 1968 e 1980, viveu um elevado 

crescimento e a Argentina também apresentou avanços 

econômicos significativos entre meados da década de 1960 e 

o início da seguinte. Contudo, a partir desse momento, 

enquanto os países da América Latina entraram em um 

processo de baixo crescimento e instabilidade, caracterizado 

por crises inflacionárias, fiscais e de endividamento externo, os 

países do Leste asiático, entre eles destacando-se a Coréia do 
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Sul, aprofundaram o processo de industrialização e 

conseguiram lograr uma inserção dinâmica na economia 

mundial. Não por acaso a experiência de desenvolvimento 

coreana foi alvo de intenso debate nos anos 1980 e 1990 

(AMSDEN, 1992 e 2009; CANUTO, 1994; COUTINHO, 1999).   

Análises comparativas são sempre difíceis e arriscadas. 

Análises de sociedades com características culturais, 

históricas, políticas, sociais e econômicas tão diversas correm 

o risco de anacronismos e falsas analogias, embora esse risco 

seja menor no que se refere à comparação entre Brasil e 

Argentina, sociedades próximas no espaço e que comungam 

vários processos históricos, apesar da pouca influência mútua, 

pelo menos até recentemente.5 O fato de estarmos 

preocupados sobretudo em discutir a importância das 

transformações da economia mundial para estas experiências 

de desenvolvimento parece minimizar esses problemas.   

  

O desenvolvimento econômico é fruto de muitas 

determinações internas e externas, que se articulam de 

diferentes maneiras e variam no tempo e no espaço. Não 

pretendemos aqui esgotar tema tão complexo. Sem 

menosprezar as demais determinações, enfatiza-se na 

presente análise a influência da mudança do padrão de 

acumulação de capital na economia mundial no período em 

pauta, que abriu uma nova fase do capitalismo sob a 

hegemonia do capital financeiro, no desempenho das três 

economias escolhidas como representantes dessas diferentes 

estratégias de desenvolvimento. Brasil e Coréia do Sul foram os 

                                                 
5 Sobre análise comparativa ver Velasco e Cruz (2007) e Tilly (1984). Pretende-se aqui apreender as 
particularidades políticas, sociais e econômicas e, sobretudo, as interações sistêmicas das experiências de 
desenvolvimento do Brasil, da Coréia e da Argentina. A discussão da formulação de seus respectivos projetos 
nacionais, que nortearam suas políticas econômicas, é aqui de particular interesse.  
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países em desenvolvimento que, entre 1960 e 1980, mais 

avançaram no processo de industrialização a partir de 

distintos projetos nacionais. O projeto desenvolvimentista 

brasileiro estava voltado para o mercado interno e o coreano 

voltado para as exportações como variável chave na 

promoção do desenvolvimento.  A Argentina, que parecia, 

segundo vários analistas6, ter condições de alcançar um 

patamar de elevado desenvolvimento econômico e social, 

desenvolveu-se de forma mais lenta e envolta em agudas 

contradições. A recorrente instabilidade na economia 

argentina parece indicar os limites da industrialização via 

substituição de importações, embora essa instabilidade 

também resulte dos agudos conflitos internos. Também 

escolhemos a Argentina por ela ter adotado precocemente 

políticas econômicas neoliberais, que a levaram a aprofundar 

o seu relativo retrocesso econômico e social, enquanto que 

no Brasil e mais ainda na Coréia a adoção de políticas liberais 

foi mais tardia e menos radical. Estas razões fundamentaram a 

escolha destes três casos.   

Abordamos essas questões a partir de uma perspectiva 

de mais longo prazo. A Grande Depressão dos anos 1930 ao 

desarticular relativamente à economia mundial abriu novas 

possibilidades de desenvolvimento para as regiões periféricas, 

em especial para países que já tinham alcançado certo 

desenvolvimento prévio. Estas novas possibilidades foram 

perseguidas por inúmeros países a partir de projetos de 

desenvolvimento7 visando autonomia nacional, que 

                                                 
6 Ver entre outros: Fausto e Devoto (2004), Gerchunoff (2010) e Martín e Llach (2011). 
7  Projeto Nacional de desenvolvimento não é entendido aqui como um projeto que integra os interesses 
coletivos da nação. Entendemos que cada classe e facção de classe pode ter um projeto seu para a nação. Ao 
falarmos em projeto não queremos dizer que as ações das classes, das facções de classe e de grupos estejam 
previamente definidos por um projeto dado. Mesmo porque esses projetos nunca aparecem acabados. Eles 
sofrem inflexões, são abandonados etc., a partir da luta social e das mutantes circunstâncias políticas, sociais e 
econômicas (CORSI,2000).    
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emergiram no período, como o varguismo no Brasil, o 

cardenismo no México e o peronismo na Argentina. Em vários 

países da América Latina desencadeou-se um processo de 

desenvolvimento voltado para o mercado interno, centrado 

na industrialização via substituição de importações. A 

inexistência de um consistente esquema interno de 

financiamento da acumulação e a dificuldade de articular 

um fluxo externo de capitais e acesso a tecnologia, dado 

escasso desenvolvimento do setor produtor de bens de 

capital, associados aos problemas relativos à articulação de 

sólida base de sustentação política, colocavam obstáculos 

consideráveis para esses processos de industrialização. Porém, 

no contexto de relativa desarticulação da economia mundial 

essa era a estratégia de desenvolvimento mais plausível, pois 

a possibilidade de estratégias voltadas para as exportações 

tinham praticamente se esgotado.  

A reorganização da economia mundial no pós II Guerra, 

sob a hegemonia dos EUA, não fechou essas possibilidades de 

desenvolvimento, embora a retomada do processo de 

internacionalização das grandes empresas, que redefiniria 

mais uma vez a divisão internacional do trabalho, a partir de 

meados da década de 1950 tenha colocado novos 

problemas para esses projetos de desenvolvimento8. No novo 

quadro internacional, as dificuldades em avançar na 

industrialização indicam o estreitamento do espaço para 

                                                                                                                            
 
8 As dificuldades dos EUA em levar a cabo seu projeto, expresso nos acordos de Breton Woods, de reorganizar 
a economia mundial sob a égide do livre comércio e da livre circulação de capital forçaram-no a aceitar a 
permanência, por longo tempo, dos controles de câmbio e dos fluxos de capital, especialmente os de curto 
prazo. Não obstante os acordos de Bretton Woods, as dificuldades das economias destroçadas pela guerra, as 
lições da Grande Depressão, a correlação de forças favorável aos trabalhadores no centro e o avanço dos 
movimentos de descolonização, muitos deles de inspiração marxista, em um contexto de Guerra Fria, abriram 
espaço para a economia mundial organizar-se com base em fortes economias nacionais e nos países 
desenvolvidos contribuíram para o florescimento do Estado de Bem-Estar Social.  O grande capital financeiro 
internacional, enfraquecido pela depressão, teve que se adaptar a nova situação (CORSI, 2004; HOBSBAWM, 
1995). 
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projetos de desenvolvimento que visavam à autonomia 

nacional, mesmo sem que houvesse uma recusa à ampla 

participação do capital estrangeiro, considerado importante 

para fomentar o crescimento econômico. As quedas de 

Vargas e Perón em meados dos anos 1950 são indicativas 

dessas dificuldades9.  O desenvolvimento autônomo ficou mais 

distante no novo contexto, mas isso não significou o 

estancamento do desenvolvimento, que passou a basear-se 

em diferentes formas de associação com o capital 

estrangeiro. Contudo, o eixo da acumulação de capital 

continuou a ser o mercado interno. Até o início dos anos 1960, 

não parecia haver possibilidade de vingar uma estratégia de 

desenvolvimento calcada nas exportações, apesar do 

contínuo e robusto crescimento do comércio internacional, 

tanto é que a Coréia só adotaria uma clara estratégia de 

desenvolvimento voltado para as exportações no governo 

Park Chung Hee (1961-1979) (CORSI, 2004). 

Entretanto, grande parte desses projetos entraria em 

crise profunda a partir dos anos 1970 (IANNI, 1992). Até então, 

o desempenho econômico do modelo de desenvolvimento 

centrado no mercado interno era bastante satisfatório. As 

taxas de crescimento eram altas e a industrialização 

avançava10, não obstante as dificuldades em enfrentar os 

inúmeros problemas econômicos e sociais da região. As 

dificuldades residiam, sobretudo, na incapacidade de resolver 

os graves problemas sociais, de concluir o processo de 

industrialização e garantir uma inserção não subordinada na 

                                                 
9 É óbvio que as quedas de Vargas e de Perón não podem ser explicadas apenas por esses elementos. Foram 
sobretudo resultante dos confrontos de classe que marcaram a sociedades brasileira e Argentina no período. 
Não caberia, dado os limites desse artigo, desenvolver esse ponto.   

10 Entre 1950 e 1974 o PIB brasileiro cresceu em média por ano 7,0%. Entre 1962 e 1974, o PIB argentino 
cresceu em média por anos 5%. O PIB latino-americano cresceu em média 5,5% por ano na década de 1960 e 
5,6% na década seguinte (CANO, 2000; Belini e Karol, 2012).  
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economia mundial. O Brasil é o exemplo paradigmático desse 

modelo. A estratégia de industrialização via substituição de 

importações apresentava um desempenho tão bom quanto à 

estratégia voltada para as exportações como mola mestra do 

desenvolvimento (RODRIK, 2002), cujo exemplo mais bem 

sucedido foi o da Coréia do Sul11. Em geral, ambas as 

experiências sustentavam sua vigorosa acumulação, 

sobretudo, no controle dos salários, que não acompanhavam 

os incrementos na produtividade, em uma oferta elástica de 

força de trabalho e em ampla ação estatal na economia. Um 

dos aspectos mais peculiares do caso argentino foi justamente 

não contar com tal elasticidade, o que contribuiu para uma 

correlação de forças mais favorável aos trabalhadores e, 

portanto, para salários mais elevados e uma melhor 

distribuição de renda (CANUTO, 1994; BASUALDO, 2010).   

Apesar dos profundos problemas que marcaram sua 

expansão econômica, pelo menos até o final da década de 

1970, o Brasil, era por muitos considerado modelo de 

desenvolvimento. A Coréia naquela época não tinha a 

visibilidade que viria a ter posteriormente (COUTINHO, 1999). 

Não obstante o aprofundamento da industrialização nos anos 

1960, a Argentina apresentou um desempenho econômico 

mais modesto.  

A crise estrutural que assolou o capitalismo nos anos 

1970 e a consequente restruturação do sistema, associadas a 

uma série de peculiaridades nacionais, especialmente as 

relativas às questões referentes à posição geopolítica, às 

                                                 
11 Segundo Rodrik (2002, p. 47): “Contrariando a convicção convencional, o crescimento impulsionado pela ISI 
não produziu ineficiências tremendas em escala econômica. Aliás, o desempenho em produtividade de muitas 
nações da América Latina e do Oriente Próximo foi comparativamente exemplar [...] mais rápido que o de 
qualquer país do Extremo Oriente [...] como estratégia de industrialização destinada a aumentar o investimento 
interno e a produtividade, a substituição de importações aparentemente funcionou muito bem num amplo 
número de países até pelo menos a metade da década de 1970 [...] Se o mundo tivesse acabado em 1973, a 
ISI não teria adquirido a reputação negativa que adquiriu, nem se falaria em „milagre‟ no Leste da Ásia”. 
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políticas econômicas e à certas características estruturais, 

contribuíram de forma bastante relevante para colocar em 

xeque o modelo desenvolvimentista voltado sobretudo para o 

mercado interno.  

Crise estrutural e reestruturação capitalista   

A crise estrutural12 marcou o fim da chamada ―Idade 

de Ouro‖ do capitalismo (HOBSBAWM, 1995) e abriu um largo 

período de baixo, porém desigual, crescimento que se 

estendeu até recentemente. A América Latina, por exemplo, 

entrou em uma fase de estagnação, enquanto o Leste 

asiático apresentou elevadas taxas de crescimento. Ao buscar 

saídas para a crise de superprodução e para a crescente 

contestação social, que caracterizaram os anos 1960 e 1970, o 

sistema capitalista, sob o comando dos governos dos países 

centrais, das grandes corporações e dos grandes bancos e 

fundos de investimentos, se reestruturou, desencadeando 

processos, que segundo Chesnais (1996), levariam a 

hegemonia do capital financeiro, o que seria uma das razões 

do lento crescimento da economia na nova fase do 

capitalismo13.  

A retomada da hegemonia dos EUA, que tinha entrado 

em crise partir do avanço das economias alemã e japonesa, 

da crise do dólar e da derrota no Vietnã, foi um dos aspectos 

desse processo. A partir da majoração das taxas de juros em 

                                                 
12 Fugiria dos limites do presente artigo uma discussão sobre a natureza da crise estrutural iniciada em 1974, 
que decorreu da sobreposição de várias crises, a saber: de superprodução, de energia, do sistema monetário 
internacional e de hegemonia dos EUA.  Entre outros, ver a esse respeito Brenner (2003). 
13 Para Chesnais (1996), o capital financeiro suga capital da esfera produtiva para aplicações financeiras, 
dificultando a retomada mais vigorosa dos investimentos e assim contribuindo sobremaneira para o lento 
crescimento econômico. Para Brenner (2003), a tendência ao baixo crescimento decorreria da cronificação da 
crise de superprodução iniciada em 1974, mas cujas causas decorreriam das contradições acumuladas ao 
longo dos “30 anos gloriosos”, em particular o aprofundamento da concorrência intercapitalista após a 
reconstrução das economias alemã e japonesa.  Apesar das importantes considerações desses autores, 
importa mencionar que eles têm dificuldades de incluir em seus esquemas explicativos o desigual crescimento 
do capitalismo e suas consequências, sobretudo no que diz respeito ao vigoroso crescimento do Leste asiático. 
Não caberia nos limites do presente artigo aprofundar esse ponto.  
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1979, da intensificação da Guerra Fria, que contribuiu para o 

colapso da URSS, e da reconfiguração do sistema monetário 

internacional com base no padrão dólar-flexível os EUA 

obtiveram enorme margem de ação nos planos político e 

econômico na defesa de seus interesses. Os EUA 

impulsionaram profundas transformações no capitalismo 

globalizado (BELLUZZO, 2005; FIORI, 2004). Mas isso não 

significou o controle da reestruturação capitalista por parte 

deste país, pois muito dos seus desdobramentos feriram 

interesses e expectativas norte-americanas, como por 

exemplo, a ascensão meteórica da China.  

A reestruturação do capitalismo adquiriu múltiplas 

facetas, dentre as quais merecem destaque a reestruturação 

produtiva, a abertura das economias nacionais e a 

reconfiguração espacial do processo de acumulação de 

capital. Para os nossos propósitos basta tecer alguns 

comentários sobre esses processos. Fugiria dos limites do 

presente artigo uma ampla discussão acerca desses temas14.  

Uma das respostas a crescente contestação da classe 

trabalhadora e a queda da taxa de lucro foi o processo de 

reestruturação produtiva.15 Nos países centrais, este processo 

contribuiu sobremaneira para fragmentar a classe 

trabalhadora, enfraquecer os sindicatos, comprimir os salários 

e precarizar as condições de trabalho em geral. O incremento 

da oferta de trabalho no centro do sistema também decorreu 

da larga imigração de trabalhadores de todas as partes do 

mundo. Simultaneamente, começou o desmonte do Estado 

                                                 
14 Ver sobre o assunto: Harvey (1996; 2010) e Chesnais (1996). 
15 A reestruturação produtiva consiste na introdução de novas tecnologias, que poupam trabalho e aumentam a 
produtividade, e de novas formas de organizar a produção, que implicam processos flexíveis de produção, 
elevação do desemprego e vínculos variados e relativamente frouxos entre capital e trabalho - trabalho 
temporário, trabalho parcial, tercerização etc. (HARVEY, 1996).  
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do Bem-Estar.  O ataque aos direitos dos trabalhadores só foi 

possível em um contexto caracterizado pela elevação do 

desemprego, burocratização dos partidos de esquerda e dos 

sindicatos, extensa fragmentação ideológica e de interesses 

da classe trabalhadora, fracasso do reformismo, desilusão 

com o socialismo e pelo posterior desmoronamento da URSS 

(HARVEY, 1996; BRENNER, 2003; SILVER, 2005). 

Concomitantemente, verificou-se crescente 

internacionalização da produção em direção à periferia. Em 

um ambiente de acirrada concorrência, o capital buscou 

novos espaços de acumulação, que propiciassem abundante 

mão-de-obra barata, qualificada e disciplinada, frouxo 

controle ambiental e altas taxas de rentabilidade. Essa 

expansão, segundo Basualdo e Arceo (2006), só foi possível 

graças à abertura comercial e financeira das economias 

nacionais, da diminuição dos preços de transportes e do 

desenvolvimento das comunicações. Processo que permitiram 

às matrizes das empresas transnacionais coordenar e controlar 

processos globais de produção e distribuição, cujas fases 

encontram-se dispersas espacialmente. Por meio de variados 

contratos e subcontratos de empresas em rede, as empresas 

transnacionais disseminaram processos produtivos por 

diferentes economias nacionais. (BASUALDO e ARCEO, 2006)16.  

Restruturação produtiva, realocação espacial de 

inúmeros segmentos produtivos em direção à periferia e a 

abertura comercial e financeira das economias nacionais 

consistem processos intimamente articulados. O conjunto 

dessas ações foi fundamental para redesenhar o capitalismo 

                                                 
16 Esse processo também colocou em competição os trabalhadores do centro com os da periferia, que ganham 
salários bem mais baixos, o que pressiona o salário para baixo no conjunto da economia mundial. Embora não 
se verifique nem de longe uma situação de plena mobilidade espacial da mão-de-obra, formou-se um “mercado 
global” de trabalho, cujas consequências ainda não se esgotaram. Existe em escala global um excedente 
enorme de força de trabalho disponível para o capital (Silver, 2005). 
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a partir dos anos 1980.  Os impactos na periferia do sistema 

capitalista foram abrangentes e muito desiguais. A 

configuração do capitalismo que emergiu da crise estrutural 

abriu novas possibilidades de desenvolvimento. Os países em 

desenvolvimento da Ásia se saíram melhor, enquanto muitos 

países da América Latina e da África entraram em uma fase 

de estagnação econômica, retrocesso da estrutura industrial, 

crise social e instabilidade. Os mercados dos países centrais se 

abriram mais para as manufaturas provenientes da periferia. 

Nesse aspecto, a mudança da inserção de muitos países 

periféricos na economia mundial foi sensível (BASUALDO e 

ARCEO, 2006; CARNEIRO, 2007). 17 

Observa-se o deslocamento de vários segmentos 

produtivos em direção a Ásia, o que incorporou milhões de 

trabalhadores à economia mundial, contribuindo para uma 

situação de excesso de força de trabalho em escala global. 

Dessa forma, foi aberta uma nova fronteira de acumulação, 

que ganharia peso crescente na economia mundial. No 

tocante as condições externas do desenvolvimento, ponto de 

maior interesse aqui, o forte crescimento do Leste Asiático não 

pode ser entendido de maneira desassociada do papel do 

Japão e dos EUA.  

Desde o fim da II Guerra, os EUA tiveram importante 

papel na recuperação da economia japonesa e no 

desenvolvimento de outros países, em especial da Coréia do 

Sul, um dos fronts da Guerra Fria. Não é possível entender o 

rápido e robusto crescimento coreano sem os aportes de 

capital e as facilidades comerciais proporcionadas por 

                                                 
17 Verifica-se em decorrência das alterações na divisão internacional do trabalho mudanças importantes na 
pauta de exportações da periferia. Segundo Arceo, (2006, p. 32) “Las exportaciones de manfacturas [da 
periferia] sólo representaban, en 1960, el 7%  del total de sus exportaciones; este percentaje se eleva  al 20% 
en 1980 y ronda en la actualidad el 70%”. 
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motivos estratégicos e políticos pelos EUA (COUTINHO, 1999; 

MEDEIROS, 1997 e 2006)18. 

  O Japão, por sua vez, devido ao esgotamento de suas 

reservas de mão-de-obra e, um pouco mais tarde, devido à 

valorização de sua moeda, intensificou seus investimentos na 

Ásia. O Japão reorganizou a divisão regional do trabalho por 

meio de transferência de capitais, tecnologias e de setores 

com menor nível de sofisticação tecnológica e de agregação 

de valor à medida que concentrava seus esforços nos setores 

de ponta (MEDEIROS, 1997). Esse processo foi importante para 

o destino das economias da região, sobretudo para Coréia, 

que pode contar com capitais e tecnologia para promover 

um salto qualitativo em sua economia em plena crise da 

dívida externa, que foi um dos elementos centrais que solapou 

o desenvolvimento da América Latina. Esse padrão seria 

repetido pela Coréia e por Taiwan em relação aos chamados 

―tigres de segunda geração‖ (Malásia, Tailândia, Indonésia) a 

partir do momento em que eles também avançaram no 

processo de industrialização e atingiram etapas de alto valor 

agregado e que se esgotavam suas reservas de força de 

trabalho (PALMA, 2004).   

Entretanto, apenas essa explicação não esgota os 

motivos do bom desempenho da economia coreana e de 

suas transformações estruturais. Sem dúvida, como aponta 

Medeiros (1997), que sem levar em conta à dinâmica da 

economia regional do Leste asiático não é possível entender a 

evolução das economias nacionais que a compõem, mas é 

preciso articular às determinações externas às internas.   

                                                 
18 Como também não é possível entender a ascensão chinesa sem levar em conta o papel dos EUA. A abertura 
da China para o ocidente teve início quando os EUA, derrotados no Vietnã, buscaram aproximar-se política e 
comercialmente dos chineses com o objetivo fortalecer sua posição ante a URSS. Obviamente que o grande 
crescimento chinês não pode ser explicado apenas por esses fatores.  Sem dúvida que uma série de 
determinações internas foram fundamentais (COUTINHO, 1999; MEDEIROS, 1997 e 2006). 
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Autores como Palma (2004), Medeiros (1997) e de certa forma 

Arrighi (1997) ao valorizarem o aspecto da dinâmica 

econômica regional subestimam os determinantes internos do 

desenvolvimento. Um elemento decisivo do rápido 

desenvolvimento coreano foi a política industrializante do 

Estado, levada a cabo desde a década de 1950 e que 

ganhou impulso com a implementação dos planos 

qüinqüenais a partir 1962. Elemento que as interpretações 

neoliberais desprezaram, mas que foi essencial como mostrou 

Amsden (1992). Também cabe assinalar, seguindo Cunha 

(2006), que esse modelo diz respeito mais especificamente ao 

Japão, a Coréia e a Taiwan19. Não existe na região apenas 

um modelo de desenvolvimento, mas vários, que se inspiram 

no modelo japonês. 

Os diferentes caminhos da periferia: Brasil, Argentina e Coréia  

No momento em que irrompia mais uma crise de 

superprodução a Coréia, como o Brasil, buscou aprofundar a 

industrialização pesada, por meio do 3º e 4º planos 

qüinqüenais (1972-1981). O 3º Plano Qüinqüenal buscava 

implantar as indústrias petroquímicas, siderúrgicas, minerais 

não metálicos e preparar o terreno para o desenvolvimento 

da indústria automobilística, construção naval e máquinas e 

equipamentos. Uma preocupação do plano era dotar esses 

setores de capacidade competitiva internacional, por meio 

da incorporação de novas tecnologias. Objetivou-se uma 

maior aproximação com as indústrias japonesas. Diversos 

acordos de join ventures foram assinados com esse propósito. 

A terceirização de empresas japonesas na Coréia também 

facilitou o aprendizado tecnológico. Paralelamente, 

                                                 
19 Uma boa discussão sobre a relação dos Estados asiáticos (especialmente o Japão) e o setor privado é 
apresentado por Evans (2004). 
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continuava o esforço de desenvolver a educação, 

particularmente as universidades e os institutos de pesquisa, 

com o objetivo de produzir tecnologia e uma força de 

trabalho qualificada. Também começou o desenvolvimento 

do setor eletrônico. O 4º Plano Qüinqüenal continuou 

priorizando esses setores além de dedicar-se a 

implementação de indústrias de alta tecnologia e que 

utilizavam mão de obra qualificada (máquinas, ferramentas, 

eletrônica e construção naval). Ao final da década, a Coréia 

praticamente tinha concluído seu processo de industrialização 

em pleno período de crise internacional. Embora tenham sido 

criadas algumas empresas estatais para implementar essas 

medidas, o grosso do plano ficou a cargo dos grandes 

conglomerados de capital nacional (os Chaebols), que 

vinham sustentando a industrialização com forte apoio estatal 

desde a década de 1950 (AMSDEN, 1992; CANUTO, 1994; 

ARRIGHI, 1997; FAGUNDES, 2003).  

O Brasil, da mesma forma que a Coréia, procurou 

aprofundar seu processo de industrialização por meio de um 

ambicioso programa de desenvolvimento, o II Plano Nacional 

de Desenvolvimento (II PND), que visava, segundo Castro e 

Souza (1985), um salto qualitativo na industrialização e a 

superação do subdesenvolvimento. Segundo ainda esses 

autores, o governo Geisel avaliava que a crise internacional 

seria de caráter estrutural. Para enfrentá-la e ao mesmo 

tempo responder aos gargalos da economia brasileira, 

resultantes de profundos desequilíbrios no seu 

desenvolvimento, seria preciso uma estratégia que 

respondesse aos problemas de fundo do Brasil, e o principal 

deles seria a não conclusão do processo de industrialização. 

Seus objetivos centrais eram desenvolver as indústrias 
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petroquímicas, máquinas e equipamentos, siderúrgica, 

informática, nuclear, alumínio e papel e celulose. Também 

contemplava pesados investimentos na área de energia 

(ampliação da produção de petróleo, programa nuclear, 

Usina de Itaipu, etc.) e transportes (Ferrovia do Aço, 

ampliação da malha rodoviária, etc.) que ficaram a cargo 

das empresas estatais, enquanto o capital nacional ficaria 

responsável pelo setor de bens de capital. Objetivava-se com 

isso fortalecer a burguesia nacional. Em 1975, 

complementando esses objetivos foi criado o Proálcool, 

programa voltado para criação de novas fontes de energia. 

Está estratégia foi condensada na aspiração do governo 

Geisel de transformar o Brasil em uma potência mundial.  

Política importante para um regime ditatorial que tinha na 

manutenção de um alto patamar de crescimento econômico 

um dos pontos centrais de sua sustentação (CASTRO e SOUZA, 

1985; LESSA,1998; CARNEIRO, 2002; CAMARGO, 2010).   

 A Argentina seguiu caminho diferente com o golpe 

militar de 1976, que pôs fim a curta experiência de retorno ao 

poder do peronismo, que tinha no aprofundamento da 

política econômica industrializante uma de suas bandeiras, 

apesar das instabilidades de curto prazo20. De 1963 até o início 

dos anos 1970, a economia argentina tinha apresentado um 

bom desempenho e caminhava para completar seu o 

processo de industrialização via substituição de importações. 

A partir de um projeto de desenvolvimento associado ao 

capital estrangeiro, como no Brasil, o avanço da indústria, 

liderado pelas grandes empresas estrangeiras, tinha 

                                                 
20 Segundo Basualdo (2010, p. 109), a proposta do governo peronista a partir de 1973 teria diluído seu caráter 
nacionalista: “lo que se trataba ahora era de que  el Estado  fuera el impulsor u garante de uma  asociación  
entre el capital extranjero y la fracción  dinámica de la burguesía nacional que  condujera  el proceso de 
industrialización, pero reconociendo la necesidad de implementar una redistribuición del ingreso hacia los 
asalariados”.  
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amenizado os ciclos curtos de crise no balanço de 

pagamentos, que tanto bloquearam o processo nos anos 1940 

e 1950, sobretudo devido ao incremento das exportações de 

produtos manufaturados e a entrada de capitais estrangeiros 

(BASUALDO, 2006 e 2010; FERRER, 2006)21.  

Em um contexto de acirramento da luta de classes, as 

oligarquias agrárias e a chamada oligarquia diversificada, 

com apoio do grande capital industrial, sustentaram um golpe 

de Estado e a implantação de uma feroz ditadura militar.   

Seguindo o caminho aberto pelo Chile de Pinochet, o 

programa econômico do novo regime buscou implementar 

uma restruturação neoliberal, que visava reduzir o peso da 

indústria e enfatizar o papel da Argentina como exportadora 

de produtos primários na economia mundial, além de criar as 

condições para ampla valorização fictícia do capital. A 

reestruturação neoliberal, que implicava em uma ofensiva 

contra a classe trabalhadora, almejava reequilibrar de 

maneira duradoura a correlação de forças na sociedade a 

favor dos setores conservadores, superando a situação na 

qual os trabalhadores articulados tacitamente a setores da 

burguesia industrial consistiam em um dos fortes obstáculos ao 

projeto nacional da oligarquia diversificada de uma 

economia aberta com menor presença do Estado, centrada 

em suas vantagens comparativas no setor agropecuário e 

menor peso do setor industrial, mas sem excluí-lo, mesmo 

porque ela também investia crescentemente neste setor. A 

política econômica da ditadura foi desastrosa para a classe 

trabalhadora. Em 1974, a participação dos salários no PIB 

                                                 
21 Entre 1960 e 1970, o crescimento médio anual da produção industrial na Argentina foi de 5,4%. A taxa de 
formação de capital bruto fixo, entre 1965 e 1975, foi de 20,1% do PIB. Em 1975, a produção manufatureira 
correspondia a 32% do PIB. No Brasil e na Coréia do Sul o setor industrial representava respectivamente  29% 
e 27% do PIB  (AMSDEN, 2009, p. 44, 58, 211-212). 
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correspondia a 45% do total. Em 1982, esse número tinha sido 

reduzido a apenas 22%. Nesse mesmo espaço de tempo, o 

salário real caiu 38,5%, enquanto a produtividade do trabalho 

subiu 30,6%. O desemprego se elevou de 3,8% para 7,0% da 

força de trabalho. (BSAUALDO, 2010, p. 122-125). Esta ofensiva 

conservadora também só foi possível graças à crise 

internacional e ao avanço dos interesses financeiros em 

escala global, que culminaria com as eleições de Reagan nos 

EUA e de Thatcher na Inglaterra. Vitórias que anunciaram a 

nova fase do capitalismo global, dominado pelo capital 

financeiro.  

A política econômica recessiva, particularmente a forte 

elevação dos juros, combinada à abertura da economia 

nacional e a desregulamentação financeira abriram espaço 

para fuga de capitais e a explosão da especulação. Entre 

1976 e o estouro da crise da dívida externa em 1982, a taxa de 

juros interna esteve bem acima da externa, o que ensejou 

forte tomada de empréstimos externos por parte de bancos, 

grandes empresas e demais agentes econômicos para 

especular com o diferencial de juros no mercado financeiro 

argentino. Verifica-se também a substituição do crédito 

interno pelo externo mais barato por parte de empresas 

públicas e privadas. O resultado foi o crescente aumento da 

dívida externa, cujo caráter era nitidamente financeiro. Com a 

deterioração da economia argentina, particularmente no 

tocante a questão da inflação, que se manteve acima dos 

100% em todos esses anos, e ao desequilíbrio das contas 

externas, observa-se crescente fuga de capitais, sobretudo 

após o naufrágio do plano de estabilização do Ministro da 

Fazenda Martinez de Hoz, em 1978. A persistência da crise 

monetária, agravada pela fragilidade do sistema bancário, 
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que enfrentou recorrentes crises, levou o governo 

experimentar várias políticas de combate a inflação sem 

sucesso, mas que acarretaram forte arrocho dos salários. Em 

1975, a dívida externa era de 7,8 bilhões de dólares. Pulou 

para 43,6 bilhões, em 1982. Neste período, a fuga acumulada 

de recursos foi de 30,2 bilhões de dólares. (BASUALDO, 2010 p. 

138 - 141). Processo semelhante ao observado no Brasil à 

época, embora parte do endividamento externo brasileiro 

tenha decorrido do financiamento do II PND. 

Enfim, as medidas adotadas pelo regime militar 

argentino não estancaram o processo inflacionário, a 

deterioração das finanças públicas e o endividamento 

externo, que disparou não para financiar, pelo menos em 

parte, o desenvolvimento como no Brasil e na Coréia, mas 

para sustentar uma orgia especulativa. A economia argentina 

cada vez mais se submetia a lógica de valorização do capital 

financeiro, retomava uma longa trajetória de descenso e tinha 

início a desindustrialização. (BASUALDO, 2006 e 2010; FERRER, 

2006; VELASCO e CRUZ, 2007)22.     

No Brasil, o II PNB logo enfrentaria problemas de 

sustentação política e financeira, o que levou o governo a 

desacelerar sua implantação a partir de 1977. O crescimento 

econômico desacelerou e a situação da economia 

deteriorou-se rapidamente com a exacerbação da inflação e 

dos desequilíbrios fiscais e nas contas externas23. Os problemas 

que paralisariam a economia brasileira na década seguinte 

                                                 
22Indício desse processo é a queda da indústria manufatureira no PIB argentino.  Em 1970, o peso do setor 
industrial no PIB era de 33,5% do PIB. Em 1984, esse número tinha caído para 27,3% e, em 2002, 14,66% 
(SOUZA, 2007, p. 82 e 287). 
23 A inflação em 1977 foi de 38,1%, saltando para 110,6% três anos depois. Neste mesmo período, a dívida 
externa foi de 38 bilhões de dólares para 64,2 bilhões. A balança comercial apresentou saldo negativo entre 
1978 e 1980. O incremento do PIB tendeu a perder ímpeto, apesar de continuar elevado. A taxa anual média de 
crescimento entre 1974 e 1980 foi de cerca de 7%, menor que a do período chamado “Milagre Econômico”, que 
foi da ordem de 11% ao ano (CAMARGO, 2010, p. 197-208).   
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começavam a tomar corpo. As medidas de política 

econômica adotadas para combater a crescente pressão 

inflacionária, em especial a forte majoração dos juros a partir 

de 1976, incentivaram uma especulação desenfreada. O fato 

dos juros internos situarem-se acima dos níveis internacionais 

de juros incentivou a tomada de empréstimos para 

especulação com títulos da dívida pública, o que contribuía 

para inchar ainda mais a dívida externa e interna. Muitas 

empresas passaram a investir pesado no mercado financeiro. 

A estatização da dívida externa24 e os pesados subsídios 

creditícios e fiscais para setores considerados prioritários 

consistiam em outros fatores a corroer as finanças públicas, 

preparando o terreno para crise fiscal. Processo que fortalecia 

os interesses financeiros e os setores favoráveis à abertura da 

economia nacional. O Brasil entrava na era da globalização, 

como a Argentina, capturado pela lógica financeira (TAVARES 

e ASSIS, 1985; CARNEIRO, 2002).   

Enquanto isso a Coréia avança na industrialização e 

caminhava para uma inserção dinâmica na economia 

mundial. Do ponto de vista do ritmo do crescimento 

econômico, alguns autores, dentre eles Coutinho (1999), 

consideram que a crise da dívida externa é um divisor de 

águas entre as trajetórias latino-americanas e asiáticas. 

Diferenciação que ficaria mais evidente ao longo dos anos 

1980 e 1990, embora já perceptível na década de 1970. De 

1950 até 1980 Brasil e Coréia cresceram em média por ano 

6,5%. Na década de 1980, o Brasil cresceu em média por ano 

2,2% e a Coréia 5,6%. Entre 1981 e 2000 a Coréia cresceu em 

média por ano 5,4% e o Brasil 1,6%. Do início da adoção das 

políticas neoliberais, em 1976, até 2002, o PIB argentino ficou 

                                                 
24 Ver a respeito desse ponto Davidoff,(1984). 



Revista de Economia Política e História Econômica, número 32, ,Agosto de 2014. 

 

24 

estagnado e apresentou grandes oscilações, sendo que o PIB 

per capita caiu cerca de 30%. Ao longo da década de 1980, 

observa-se um retrocesso de 13% no PIB argentino (Ferrer, 

2006, p. 281).  Os dados apresentados nas tabela 1 e 2 

mostram que não havia grande diferença entre o 

desempenho econômico do Brasil e da Coréia até 1980, 

sendo que até 1973 o Brasil era o país que mais se destacava. 

A Argentina apresentou um crescimento mais baixo ao longo 

de todo o período (COUTINHO, 1999, p.  363 e 374; FAGUNDES, 

2003). 

Tabela 1- PIB - Brasil, Argentina e Coréia do Sul (ano base 1929/Valores em 

dólares constantes) 

 Brasil Argentina  Coréia  

1929 100 100 100 

1950 268,3 159,6 105,0 

1973 1354,4 374,6 491,4  

Fonte : Maddison, 1988, p. 99-100 

 

Tabela 2 - PIB – Brasil, Argentina e Coréia do Sul (ano base 1973/Valores em 

dólares constantes) 

 Brasil Argentina Coréia do Sul 

1973 100 100 100 

1974 109,7 105,7 108,3 

1975 115,7 105,3 117,0 

1976 126,9 104,8 133,3 

1977 134,2 111,5 147,7 

1978 140,9 107,7 163.6 

1979 149,9 115,5 174,6 

1980 160,7 115,8 169,4 

1981 158,2 108,6 181,2 

1982 159,7 102,8 191,2 

1983 154,6 105,7 209,3 

 

Fonte: Maddison, 1988, p. 99-100 
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 Essa diferente evolução possui múltiplas razões. No caso 

do Brasil, o II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PNB) 

representou uma tentativa de retomar, em outro contexto, o 

antigo projeto de desenvolvimento autônomo de Vargas ao 

buscar fortalecer o capital nacional, o Estado, o setor produtor 

de bens de capital e a posição brasileira no cenário 

internacional, sem hostilizar o capital estrangeiro. Pelo 

contrário, contando, como na época de Vargas, com ele 

para financiar o salto qualitativo na economia. No entanto, o 

plano apresentava problemas de sustentação política e 

financeira. Ao priorizar o desenvolvimento dos setores de bens 

de capital, bens intermediários e infraestrutura, que ficariam 

nas mãos do Estado e de empresas nacionais, o plano feriu os 

interesses das grandes empresas estrangeiras e seus aliados 

internos, que dominavam o setor dinâmico da economia 

desde o Plano de Metas, o setor de bens de consumo durável. 

Com a desaceleração do plano os próprios setores do 

empresariado nacional por ele beneficiados passaram para a 

oposição ao governo, à medida que se estreitava o mercado 

de máquinas e equipamentos devido à própria 

desaceleração da economia e a crescente importação 

destes itens, vinculada a necessidade de manter em patamar 

elevado os financiamentos externos de projetos de 

investimento, que eram condicionados a importação de bens 

de capital, para fechar as contas externas. O II PND gerou 

uma fissura nas alianças de classe que sustentavam o regime 

militar. Fissura que aparecia na exacerbada crítica de setores 

da burguesia ao excesso de participação do Estado na 

economia. O Estado também não conseguiu articular um 

esquema interno de financiamento da acumulação, o que 

passava necessariamente pelo aumento da arrecadação 
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pública e, portanto, implicava uma reforma tributária, que 

taxasse pesadamente a burguesia. A reforma de 1965 não 

logrou resolver os problemas de financiamento do gasto 

público. Também não conseguiu implantar uma reforma 

financeira, que direcionasse os recursos para os setores 

prioritários. A reforma realizada no início do regime militar não 

conseguiu criar um sistema bancário que efetivamente 

financiasse os investimentos de longo prazo. O governo Geisel 

não tinha como objetivo confrontar suas bases de 

sustentação política e preferiu contornar esses problemas por 

meio de crescente endividamento externo, o que se mostraria 

catastrófico. Isto mostra o aspecto frágil do Estado brasileiro 

na condução da industrialização. (TAVARES e ASSIS, 1985; 

COUTINHO, 1999; FIORI, 1995; CORSI. 2004).  

Nos anos 1970, o Brasil tinha avançado mais na 

industrialização que a Coréia. Possuía um setor de bens de 

capital maior que o coreano e estava desenvolvendo uma 

indústria de bens eletrônicos e de moderno sistema de 

telecomunicação. Desenvolvia os setores aeronáutico, de 

defesa, informática e nuclear. Parecia que o Brasil conseguiria 

dar um salto qualitativo em sua economia. Entretanto, o 

modelo desenvolvimentista voltado para o mercado interno, 

em pouco tempo, entrou em crise terminal. O Estado premido 

pela crise fiscal, pela crise da dívida externa, pela crise 

inflacionária, pelos rachas no interior das classes dominantes 

quanto aos rumos da economia do país e pelo crescimento 

dos movimentos sociais contra a ditadura no final dos anos 

1970 não conseguiu articular e coordenar um novo ciclo de 

desenvolvimento (CANUTO, 1994; COUTINHO, 1999; FIORI, 

1995).   
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 A Coréia partiu de uma situação menos favorável, mas 

logrou um salto qualitativo em sua economia. Um dos pontos 

centrais parece residir no fato de o Estado coreano ter 

gozado de uma maior autonomia. A ocupação japonesa, do 

início do século XX até 1945, desestruturou a classe dominante 

e a velha burocracia. A reforma agrária, implementada nos 

anos 1940 e no início da Guerra da Coréia, desarticulou o que 

restou da classe de grandes proprietários e criou uma classe 

camponesa, que se tornou importante base de sustentação 

do Estado e fonte de mão de obra barata. A burguesia 

industrial coreana foi, em grande medida, ―criada‖ pelo 

próprio Estado a partir do processo de privatizações, nos anos 

1950, de empresas japonesas que ficaram nas mãos do poder 

público após 1945, o que gerou uma forte articulação entre o 

Estado e o empresariado, com bases em relações de 

clientelismo político. O Estado coreano adotou uma política 

sistemática de fortalecimento dos grupos econômicos 

nacionais, incentivou a constituição de grandes grupos por 

meio de uma série de medidas e incentivos fiscais, creditícios e 

tarifários, condicionados a critérios de desempenho, em 

termos de produtividade e nacionalização da produção de 

componentes. Esta política se mostrou um elemento 

importante para as empresas coreanas adquirirem 

competitividade internacional. O condicionamento dos 

incentivos e da proteção ao desempenho das empresas não 

foi adotado pelo Brasil e pela Argentina.  As sucessivas 

ditaduras garantiram a disciplina da classe trabalhadora e 

salários baixos ao reprimirem violentamente qualquer tentativa 

de organização autônoma dos trabalhadores. Política seguida 

desde a ocupação norte-americana. A situação começou a 

mudar a partir da década de 1970 quando se esgotou a 
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reserva de força de trabalho, o que estimulou o surgimento e 

o crescimento de um sindicalismo cada vez mais combativo. 

O Brasil também contou com uma oferta elástica de mão de 

obra e no período da ditadura militar com rígido controle do 

movimento operário, que favoreceu a acumulação de 

capital. Na Argentina a situação era diversa. A economia 

argentina viveu historicamente uma situação próxima ao 

pleno emprego, com salários mais altos tanto no campo 

quanto nas cidades. Também contou com uma classe 

trabalhadora mais organizada. A indústria argentina teve, 

portanto, que enfrentar custos salariais maiores e a economia 

não se beneficiou em termos de crescimento, com a mesma 

intensidade que no Brasil e na Coréia, da transferência da 

população de um setor agrícola de muito baixa produtividade 

para a indústria, pois a agricultura argentina, pelo menos nos 

seus setores mais dinâmicos, apresentava uma produtividade 

relativamente elevada. O Estado coreano foi forte para 

impulsionar um dinâmico processo de desenvolvimento 

relativamente autônomo, mas no campo da política externa 

manteve estrito alinhamento a política norte-americana e 

soube disso tirar proveito O alinhamento do Brasil e da 

Argentina aos EUA não foi tão estreito (CANUTO, 1994; FERRER, 

2006; VELASCO e CRUZ, 2007).  

A maior autonomia do Estado coreano e o bom 

desempenho de sua economia não significaram, contudo, 

que o desenvolvimento fosse isento de contradições, 

desequilíbrios estruturais e de agudos conflitos políticos e 

sociais. No final dos anos 1970, a inflação atingiu 40% ao ano. 

Taxa bem mais modesta do que as verificadas no Brasil (79,4%) 

e na Argentina (100,8%). A dívida externa passou do 

equivalente a 1% do PIB, em 1975, para 53%, 1984, com os seus 
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serviços representando 21% das exportações. Entre 1978 e 

1980, o déficit comercial cresceu de 3% do PIB para 7,8% e o 

de transações correntes de 2,2% para 8,6%. Só em 1980, o país 

pagou aos credores externos o correspondente a 3,3% do PIB. 

O déficit público situou-se no início dos anos 1980 em 5,6% do 

PIB (CANUTO, 1994, p. 106-121; FAGUNDES, 2003, p.  363-368; 

FERRER, 2006; CAMARGO, 2010). 

Situação semelhante à vivida por Brasil e Argentina 

nesse período, particularmente no que diz respeito aos 

desequilíbrios das contas externas. Esse ponto é importante 

porque muitos apontam que um dos fatores decisivos para o 

colapso do modelo baseado na substituição de importações 

foi a crise da dívida, aberta com a moratória mexicana em 

1982. Em 1980, a dívida externa brasileira correspondia a 23% 

do PIB, passando para 30% em 1984 e atingindo 32% seis anos 

depois. Em meados da década de 1980, 76% da dívida 

externa era pública. Na Coréia a dívida externa não chegou a 

ser estatizada como no Brasil e na Argentina, mas o Estado 

garantia cerca de 80% dos empréstimos. Sem dúvida que isso 

não pressionou tanto as contas públicas como nos dois países 

latino-americanos.  Na Argentina, a dívida saltou, entre 1975 e 

1983, de 8 para 45 bilhões de dólares, dos quais 32 bilhões 

correspondiam à dívida externa pública. Em 1983, o montante 

da dívida eqüivalia 5,8 vezes as exportações e o pagamento 

de juros consumia 64% das mesmas (CANUTO, 1994, p. 106-121; 

CARNEIRO, 2002, p. 115-138; FERRER, 2006, p.  239-257). 

Embora já fosse possível observar divergências nas 

trajetórias de crescimento de Brasil e Coréia desde a segunda 

metade dos anos 1970, as diferenças ficariam nítidas a partir 

da crise da dívida externa. A Argentina cresceu menos desde 
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a década de 1950, mas desacelerou ainda mais com a 

adoção de políticas neoliberais. Enquanto a Coréia dava um 

salto qualitativo, o Brasil e a Argentina naufragavam no baixo 

crescimento, na especulação financeira, na crise fiscal, na 

crise da dívida externa e na crise inflacionária, o que resultou 

em grave deterioração da situação social. 

Quando explodiu a crise da dívida, a situação 

econômica da Argentina caracterizava-se por profunda 

recessão, acentuada elevação do desemprego e inflação 

fora do controle. A situação das finanças públicas também 

estava bastante deteriorada, particularmente depois que o 

governo teve que salvar bancos e absorver enormes 

montantes de dívida externa privada em decorrência do 

estouro da bolha especulativa (1980-1981) gerada pela 

política econômica do regime militar. Ante a incapacidade 

das políticas econômicas ortodoxas de enfrentar a crise e uma 

inflação de quase 500%, o governo Alfonsín, eleito em 1983, 

adotou um plano heterodoxo25 de combate à inflação com o 

objetivo de alcançar o equilíbrio macroeconômico e retomar 

o crescimento. Paralelamente, tentou articular um cartel de 

devedores latino-americanos para renegociar a dívida, cada 

vez mais difícil de ser paga em virtude das elevadas taxa de 

juros, da deterioração dos termos de intercâmbio e do 

colapso do financiamento externo. O fracasso dessa tentativa 

levou a Argentina a assinar um acordo com o FMI em fins de 

1984 e reduziu sobremaneira a possibilidade de estabilizar a 

economia (CANO, 2000; FERRER, 2006). 

O Plano Austral abriu um curto período de trégua. A 

                                                 
25 As principais medidas foram as seguintes: congelamento de preços e salários, reforma monetária com a 
substituição do peso pelo austral, fixação da taxa de câmbio e elevação de tarifas e impostos sobre exportações 
(Cano, 2000). 
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economia cresceu e a inflação caiu para 82% em 1986. Mas a 

situação voltou a deteriorar-se no ano seguinte, quando a 

elevação dos preços atingiu 175%, sobretudo em virtude das 

dificuldades de sair do congelamento de preços, dos 

desequilíbrios nas contas públicas e externas. Dois anos mais 

tarde a inflação tinha saltado para 4924%. A experiência 

heterodoxa tinha sucumbido. Em 1989, o PIB argentino era 4% 

menor do que tinha sido em 1983. Entre 1983 e 1984, o setor 

agropecuário retrocedeu 4,7%, passando seu produto a 

corresponder a 10% do PIB. A indústria de transformação 

encolheu 11% no período, caindo sua participação no PIB de 

28,2% para 26,1%. O salário real pago por este setor caiu 19,7% 

e o nível de emprego era 33% menor do que tinha sido em 

1970. O desemprego saltou de 4,6% para 7,5%. O número de 

famílias urbanas com rendimentos abaixo da linha da 

pobreza, entre 1986 e 1990, quase dobrou, passou de 9% para 

16% (CANO, 2000, p.116-122; FERRER, 2006, p. 252-257).       

A década de 1980 também foi dramática para o Brasil. 

A partir de 1981 o governo militar ante o recrudecimento do 

processo inflacionário e a inadimplência das contas externas 

adotou uma política econômica recessiva inspirada no 

receituário do FMI, jogando o país em uma crise, que se 

estenderia até 1983. Um dos efeitos da política recessiva foi 

exacerbar a especulação financeira, que já vinha se 

expandido desde meados da década de 1970. A 

deterioração das finanças públicas decorrente da própria 

retração da produção, da manutenção de inúmeros subsídios 

e da elevação dos juros, que incidiam sobre a rolagem da 

dívida pública, ampliou o rombo das contas do governo, que 

era coberto com novas emissões de títulos públicos. Soma-se a 

isso a necessidade de esterilizar a expansão da base 
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monetária correspondente as tomadas de empréstimos 

externos para rolagem da dívida externa. Essa forte expansão 

da dívida pública era a principal forma de sustentação da 

especulação financeira. Esse processo, em um contexto 

inadimplência externa, fortaleceu os credores internacionais e 

internos, que eram o sustentáculo da política recessiva, e os 

setores exportadores, beneficiados pelas fortes 

desvalorizações da moeda. 

A política recessiva não debelou a inflação, que pulou 

de 95% ao ano em 1981 para 211% dois anos mais tarde, e 

nem impediu a deterioração da situação externa. Depois da 

moratória mexicana, o Brasil foi obrigado a recorrer ao FMI, 

que impôs o recrudescimento da política recessiva, jogando o 

país em profunda crise em 1983. Em 1984, a economia 

começou a recuperar-se em virtude do crescimento das 

exportações, da substituição de importações em grande 

medida fruto da maturação dos projetos do II PND e dos 

aumentos dos salários, que vinham subindo graças sobretudo 

ao aguerrido movimento sindical. Os grandes superávits na 

balança comercial, obtidos a partir de 1983, permitiam os 

pagamentos dos juros da dívida, o que diminuiu o poder de 

pressão da banca internacional (SINGER, 1987; CARNEIRO, 

2002). 

O período era de ascensão das lutas sociais e das lutas 

contra a ditadura, que desembocariam no movimento pelas 

Diretas. Nesse contexto, ganhou força os setores empresariais 

que Singer (1987) denomina de desenvolvimentistas, setores 

da burguesia vinculados ao mercado interno e que 

defendiam a diminuição das taxas de juros, a ampliação do 

crédito e a retomada do crescimento sustentado.     
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Apesar do amplo arco de forças sociais que 

compunham o movimento pelas Diretas não ter conseguido 

por fim a ditadura e da Nova República ter nascido a partir da 

eleição indireta de Tancredo, o espaço para a manutenção 

da política ortodoxa vinha se fechando rapidamente. O 

recrudecimento do processo inflacionário, o crescente clima 

de descontentamento social, o avanço das oposições e a 

crucial eleição para o Congresso Constituinte, levaram o Brasil, 

como a Argentina, a trilhar o caminho da heterodoxia e 

romper com o FMI, embora o governo Sarney não tivesse 

agasalhado a proposta de Alfonsín de criar um cartel dos 

devedores na América Latina.    

O Plano Cruzado revigorou, pelo menos por um curto 

período de tempo, o governo Sarney e garantiu maioria na 

futura Assembléia Constituinte para as forças da ―ordem‖. A 

economia cresceu a altas taxas a partir da elevação dos 

investimentos e do consumo e a inflação despencou. Mas o 

plano logo soçobraria em virtude do desequilíbrio das contas 

externas, da dificuldade de sair do congelamento, que se 

estendeu demasiadamente, e da incapacidade do país 

aumentar a produção para satisfazer o crescente consumo. O 

Cruzado foi o último suspiro dos setores desenvolvimentistas, 

que não conseguiram articular um projeto de 

desenvolvimento de longo prazo. A classe trabalhadora, 

embora em ascensão naquele momento, não teve forças 

para impor seu vago programa democrático popular. Mas o 

racha nas classes dominantes quanto aos rumos do país e o 

forte movimento social retardaram a adesão do Brasil ao 

neoliberalismo, que avançava de forma irresistível pelo 

mundo. Seguiu-se ao Cruzado uma moratória da dívida 

externa e mais dois planos de estabilização (nos anos 1980), 
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baseados nos mesmos princípios que nortearam o Cruzado. 

Mas todos eles fracassaram. A situação econômica e social se 

deteriorou. O crescimento anual médio do PIB foi de 2,2% na 

década de 1980. A inflação saltou para 1620% (Índice de 

Preços ao consumidor - IPC), em 1990. O déficit público situou-

se em torno de 4,3% do PIB e a dívida pública líquida 

permaneceu ao redor de 50% ao longo de quase toda a 

década. Em 1989, o pagamento dos juros da dívida pública 

eqüivaliam a 6% do PIB. Entre 1984 e 1994, o Brasil remeteu 

para o exterior, a título de pagamento dos serviços da dívida 

externa, cerca de 107 bilhões de dólares e assim mesmo a 

dívida cresceu de 93,55 para 145, 29 bilhões de dólares no 

período. A entrada de capitais externos foi muito pequena. 

Ou seja, o Brasil tornou-se exportador líquido de capitais. O 

Comércio Exterior apresentou um bom desempenho, a 

exceção de 1986, com superávits comerciais superiores a 10 

bilhões de dólares entre 1984 e 1994, o que contribuiu para 

fortalecer os setores favoráveis à abertura da economia 

nacional. O salário mínimo teve uma queda real de 28% e a 

distribuição de renda piorou ainda mais. Entre 1981 e 1989 a 

participação na renda dos 40% mais pobres caiu de 8,9% para 

6,9% e dos 20% mais ricos subiu de 62,7% para 69% (CANO, 

2000, p. 206-218; CARNEIRO, 2002, p. 179-216).  

A Coréia, embora também tenha sido impactada pela 

crise da dívida, conseguiu sustentar o crescimento 

econômico. As razões disso são múltiplas. Desde 1979, o 

governo coreano vinha implementando uma política de 

estabilização de caráter recessivo acordada com o FMI e 

baseada na elevação dos juros, no corte no crédito, no 

aperto fiscal e no corte nos subsídios. No ano seguinte, o 

câmbio foi desvalorizado em 20% e a política recessiva foi 
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intensificada, o que gerou considerável desaceleração da 

economia. Entre 1980 e 1982 a economia cresceu apenas 

1,1%, mas voltou a crescer 9,5% em 1983, quando essa política 

foi relaxada e a economia mundial retomou o crescimento, 

superando a crise aberta em 1979. A inflação caiu de cerca 

de 40% no final da década de 1970 para 3,4% em 1985 e o 

déficit público caiu para 1,5% no período 1981-1985. Só a 

dívida externa permanecia elevada (FAGUNDES, 2003, p. 67). 

A Coréia tinha conseguido estabilizar sua economia antes da 

crise da dívida, enquanto o Brasil e a Argentina tinham sido 

atingidos em um momento de agravamento da crise 

inflacionária e deterioração da situação fiscal. Isso, sem 

dúvida, permitiu a Coréia suportar melhor a crise internacional. 

A manutenção do crescimento ao garantir a elevação das 

receitas públicas facilitou o controle do déficit e levou a 

queda do peso da dívida interna. 

A Coréia não sofreu a carência de capitais externos a 

que Brasil e Argentina foram submetidos depois da moratória 

mexicana. Os bancos norte-americanos cortaram 

drasticamente seus empréstimos, que passam de 2,3 bilhões 

de dólares para 700 milhões entre 1981 e 1983. Contudo, os 

empréstimos japoneses mais que compensaram essa retração. 

Além disso, a economia japonesa representava um mercado 

considerável para os produtos coreanos e era uma vital 

fornecedora de tecnologia e capitais. A implementação do 5° 

Plano Qüinqüenal contou com financiamentos japoneses da 

ordem de 4 bilhões de dólares. Nesse aspecto, a inserção da 

Coréia na economia regional centrada no Japão foi decisiva 

para enfrentar a crise. Brasil e Argentina não tiveram essa 

mesma possibilidade, pois os EUA cortaram os empréstimos e 

pressionaram para que adotassem ajustes ortodoxos, visando 
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à garantia dos empréstimos de seus bancos. A Coréia 

também utilizou intensamente a emissão de títulos 

securitizados, que representavam 1,6% da dívida externa em 

1977/1981 e passaram para 25,3% em 1984. Nesse período, 

verificou-se a entrada de considerável volume de investimento 

externo direto, que atingiu 625 milhões de dólares em 1987, 

mais de seis vezes o valor do início da década, enquanto isso 

o capital estrangeiro fugia da América Latina, que tinha se 

tornado exportadora líquida de capitais. Essas circunstâncias 

favoráveis possibilitaram que a dívida coreana fosse sendo 

reduzida paulatinamente o longo da segunda metade da 

década de 1980 (CANUTO, 1994, p.105-121; GOLDESTEIN, 1994, 

p. 153; FAGUNDES, 2003, p. 56-76). 

Outro fator decisivo refere-se ao desempenho do setor 

exportador. Em 1983, as exportações representavam 37,3% do 

PIB contra 27,3% em 1979. Cabe destacar que esse aumento 

ocorreu em plena crise mundial. As exportações coreanas 

ganharam terreno nos setores mais dinâmicos do mercado 

mundial, particularmente nos setores automobilístico e 

eletrônico26. Esse dinamismo do comércio exterior foi 

importante para o enfrentamento da crise da dívida externa, 

enquanto os países da América Latina, dentre eles cabe 

                                                 
26 Em 1986, 17,6% das exportações correspondiam a produtos eletrônicos, que só foram superados pelos 
produtos têxteis, que representavam 25,7% das exportações. Entre 1983 e 1986 as vendas externas de carros 
para o exterior subiram 133%, alcançando 6% das exportações. O item material de transporte tornou-se o 
terceiro da pauta, alcançado 11% do total das exportações. Cabe destacar a construção naval nesse item. Uma 
série de fatores concorreu para esse resultado (Canuto, 1994 p. 110-11). Essa inserção da Coréia no mercado 
mundial não pode ser entendida fora do contexto de suas privilegiadas relações com os EUA e principalmente 
com o Japão nesse período. A abertura da economia norte-americana, nesse momento, foi fundamental para a 
Coréia escoar sua produção, que não teria outro mercado que a absorvesse. A penetração de produtos 
coreanos no mercado dos EUA foi importante. No mercado norte-americano de semicondutores, entre 1982 e 
1986, a participação coreana subiu de 2,0% para 3,4%. No segmento de tornos com comando numérico subiu 
de 0,6% para 3,6%, entre 1981 e 1986. Esse processo ganharia intensidade a partir de 1985 com a valorização 
do iene frente ao dólar, com empresas coreanas ganhando parcelas do mercado das japonesas. A Coréia 
estabeleceu um comércio triangular com o Japão e os EUA. Os seus superávits com os norte-americanos eram 
utilizados para cobrir os déficits com os japoneses, de quem importava bens de capital e tecnologia. Dessa 
forma, a política cambial coreana procurou situar o valor de sua moeda entre o dólar e o iene, evitando 
valorizações que pudessem comprometer suas exportações. (CANUTO, 1994, p. 121-125; COUTINHO, 1999, 
p. 367; CORSI, 2004, p. 169). 
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destacar a Argentina, amargavam a deterioração dos termos 

de intercâmbio dos produtos primários27. O Brasil também teve 

um bom desempenho no comércio exterior nesse período, 

mas sobretudo em virtude da redução das importações. 

Embora o país não fosse um mero exportador de produtos 

primários28, não tinha penetração nos setores mais dinâmicos 

do mercado mundial, o que dificultava optar pelo modelo de 

desenvolvimento calcado sobretudo nas exportações como 

alternativa a industrialização via substituição de importações 

em um contexto de forte acirramento da concorrência 

intercapitalista. 

O modelo de desenvolvimento puxado pelas 

exportações se mostrava mais adequado ao novo quadro 

mundial, caracterizado, entre outros aspectos, pela abertura 

das economias nacionais e pelo forte incremento do 

comércio exterior. A recessão vivida por Brasil e Argentina 

associada a grave crise nas contas externas, a elevação 

acentuada da inflação e a crise fiscal fecharam as 

possibilidades de crescimento calcado no mercado interno. A 

inserção dinâmica da Coréia no novo cenário devia-se a uma 

série de características do padrão de acumulação, dentre as 

quais cabe destacar: a existência de grandes grupos de 

capital nacional, investimento de peso na área de inovação 

tecnológica, investimento importante na educação e 

autonomia do Estado para conduzir o processo de 

desenvolvimento, articulando um esquema interno de 

financiamento da acumulação, baseando na estatização do 

                                                 
27 Entre 1980 e 1990, os preços dos produtos manufaturados subiram 36,8%, enquanto que os dos produtos 
minerais caíam 37,7% e os dos agrícolas 40%. Isto dificultava sobremaneira o pagamento das dívidas externas 
por parte dos países periféricos (ALTVATER, 1995, p 14). 

 
28 Em 1980, os produtos manufaturados representavam 43,4% da pauta de exportações, nove anos depois 
passaram para 54,1%, destacando-se os materiais de transportes e os bens de capital, que perfaziam 41% 
deste total (CANO, 2000, p. 221) 
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sistema bancário até os anos 1980 e adotando políticas 

neomercantilistas. Contou também, de um lado, com a 

posição geopolítica estratégica da Coréia na Guerra Fria, que 

possibilitou acesso privilegiado, pelo menos até a segunda 

metade dos anos 1980, ao enorme mercado norte-americano 

e, de outro, com os estreitos vínculos com a economia 

japonesa, que passa por um momento de grande 

crescimento.      

 Palma (2004) tem certa razão em suas críticas aos 

países da América Latina que insistem em especializar-se na 

exportação de produtos primários ou manufaturados que 

comportam um valor agregado relativamente pequeno, 

quando desde Presbish já se sabia que a tendência era de 

deterioração dos termos de intercâmbio e de redução 

relativa da demanda dos bens primários. O baixo 

desempenho exportador sempre foi um dos problemas 

centrais da industrialização via substituição de importações.  

Mas é preciso contextualizar a questão. Em primeiro lugar, 

Brasil e Argentina começaram a se industrializar na década de 

1930 quando não havia a menor possibilidade de se 

estabelecer um padrão de desenvolvimento calcado nas 

exportações. Em termos de acumulação de capital, o padrão 

funcionou relativamente bem até a década de 1970, pelo 

menos para o Brasil, o México e a Argentina, embora a 

industrialização via substituição de importações não tenha 

resolvido os problemas estruturais da economia, a questão da 

inserção subordinada na economia mundial e sobretudo os 

gravíssimos problemas sociais da região.   

A Coréia do Sul deslanchou seu processo de 

industrialização a partir da década de 1950 em um contexto 
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de expansão da economia mundial. Inicialmente, também 

trilhou o caminho da industrialização substitutiva de 

importações. No entanto, a redução da ajuda norte-

americana a partir de 1962, a estreiteza de seu mercado 

interno e a carência de recursos naturais abundantes 

induziram a Coréia a buscar nas exportações uma saída e isso 

implicava em indústrias competitivas e moderna tecnologia29. 

Somavam-se a isso outros fatores já mencionados, como a sua 

posição geopolítica e seu Estado, que gozava de uma 

autonomia relativa que os países da América Latina não 

conheceram. A estratégia coreana não abandonou a 

substituição de importações, que caminhou junta com o 

incentivo às exportações. Uma não exclui a outra. O avanço 

da substituição exige um bom desempenho das exportações.  

Quando o Brasil e Argentina implementaram uma 

política de exportação de produtos manufaturados no final 

dos anos 1960 eles saíram apenas um pouco atrasados, pois a 

Coréia adotou projetos voltados para as exportações no 

começo daquela década. Mas o eixo de suas economias 

continuou sendo o mercado interno. Uma das fragilidades 

desses países consistia no fato de empresas estrangeiras 

dominarem os setores dinâmicos de suas economias a partir 

da intensificação da internacionalização dos grandes 

oligopólios norte-americanos e europeus na segunda metade 
                                                 
29 A questão do papel dos mercados internos no processo de industrialização da periferia foi tema bastante 
discutido na literatura. Em termos de uma demanda interna prévia, então satisfeita por importações e que 
poderia sustentar um processo de industrialização substitutiva, o mercado coreano era, sem dúvida, menor que 
o argentino e o brasileiro. Nestes ternos, os mercados internos do Brasil e da Argentina também não teriam, 
contudo, condições de induzir investimentos de grande monta suficientes para sustentar e completar os 
processos de industrialização. Porém, o tamanho do mercado interno, como mostrou entre outros Tavares 
(1975), não depende apenas da demanda prévia. Seu crescimento depende do ritmo da acumulação de capital, 
mas também pode decorrer de alterações na distribuição da renda e da propriedade, que poderiam gerar um 
incremento nos gastos de consumo. Processos que podem ser simultâneos. Um bloco de investimento 
concentrado no tempo, como por exemplo o Plano de Metas, capaz de fazer a capacidade produtiva caminhar a 
frente da demanda corrente, pelo menos em alguns setores chave, pode acarretar uma ampliação do mercado 
compatível com o avanço do processo de industrialização. O elemento central é o ritmo da acumulação de 
capital, do qual o tamanho do mercado depende. O papel do Estado como indutor do desenvolvimento é outro 
elemento central. Isto fica bem claro nos casos coreano e brasileiro.        
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dos anos 1950. As empresas multinacionais não se interessaram 

pela Coréia, à época, em virtude da fragilidade da sua 

economia e da estreiteza e seu mercado interno, o que se 

tornou um dos fatores que permitiram a centralidade do 

capital nacional e a resistência à inversão direta externa no 

país.  Essas grandes empresas não têm interesse de 

desenvolver tecnologia nas suas filiais e concentram seus 

gastos em pesquisa e desenvolvimento nas matrizes. A falta de 

investimentos maciços e de uma política abrangente de 

longo prazo para as áreas da educação e pesquisa científica 

e tecnológica reforçou as dificuldades de um 

desenvolvimento nesses setores.  A Coréia, impelida pela 

necessidade de ganhar mercados externos, buscou, desde 

cedo, desenvolver pesquisas tecnológicas e melhorar e 

expandir seu sistema educacional. Nesse campo, a empresa 

privada e o Estado atuaram, como em outros, de maneira 

articulada. Em 1975, o Estado arcava com 66% com os gastos 

em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Treze anos depois, as 

empresas privadas respondiam por 84% desses gastos. 

Paralelamente, observou-se uma melhora na qualificação da 

força de trabalho, fruto do esforço educacional do governo 

(FAGUNDES, 2003, p. 76-84).      

A preocupação com aquisição e desenvolvimento 

tecnológico esteve sempre presente nos planos qüinqüenais 

coreanos. O salto no desenvolvimento se deu entre o 3º e 6º 

planos qüinqüenais (1972-1991).  Os gastos de P&D, entre 1980 

e 1989, quintuplicaram, atingindo 2,6% do PIB. Foram criados 

vários institutos de pesquisa.  Uma série de medidas foram 

implementadas para racionalizar e reestruturar setores 

específicos da economia. O governo, seguindo estratégia 

estabelecida desde os anos 1960, por meio de subsídios ficais 
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e creditícios, proteção tarifaria, redução de tarifas para 

importações de insumos, controle de preços, indução de 

fusões de empresas, sucateamento de empresas, divisão do 

mercado entre empresas, políticas de treinamento e subsídios 

para P&D promoveu a restruturação da economia no sentido 

de superar o padrão fordista de acumulação de capital e 

estabelecer a chamada acumulação flexível. Na segunda 

metade dos anos 1980, a Coréia tinha grupos econômicos de 

porte global atuando em setores dinâmicos da economia 

mundial, como Hyundai, Daewo, Samsung e LG. Esse período 

também marca a crescente aproximação ao Japão e um 

afastamento em relação aos EUA, à medida que foram sendo 

adotadas medidas que dificultavam a penetração de 

produtos coreanos no mercado norte-americano. 

Intensificaram-se os acordos joint ventures com empresas 

japonesas e a subcontratação de empresas coreanas. A 

economia cresceu a média anual de 7,5% no período em 

pauta (CANUTO, 1994; VISCAÍNO JR., 1999; FAGUNDES, 2003). 

A partir de meados da década de 1980, a Coréia iniciou 

um processo lento e gradual de desregulamentação da 

economia. Só adotou essa política quando o desenvolvimento 

dos setores dinâmicos estava bastante avançado. Os bancos 

estatais, que tinham tido um papel de grande importância no 

financiamento do desenvolvimento, foram privatizados, 

passaram para as mãos dos chaebols, o que fortaleceu ainda 

mais esses grandes grupos. Foi adotada uma política seletiva 

de redução de tarifas, que atingia sobretudo os setores que já 

apresentavam competitividade internacional. Foram 

adotadas medidas para coibir o enorme grau de 

monopolização de alguns setores.  Reduziram-se os subsídios e 

foram adotadas medidas para incentivar o investimento 
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externo direto. Os neoliberais creditam a essas medidas, que 

teriam melhorado a eficiência alocativa do mercado, o 

sucesso econômico do país. Entretanto, o Estado continuou 

tendo um papel chave no fomento e na condução do 

desenvolvimento. A desregulamentação foi cuidadosa e só 

atingiu praticamente os setores mais competitivos da 

economia. A Coréia não se submeteu a proposta do 

chamado ―Consenso de Washington‖, que propunha uma 

abertura mais abrupta da economia nacional como no caso 

do Brasil e da Argentina, continuou pautando sua política 

econômica pelo seu interesse nacional. Também foram 

introduzidas políticas visando a melhoria do bem-estar social, 

à medida que se acirravam os conflitos sociais e se alterava a 

correlação de forças a favor dos trabalhadores. Abriu-se um 

processo de transição para a democracia. Os problemas 

também se acumulavam. A inflação voltou a crescer e os 

principais grupos econômicos se encontravam 

demasiadamente endividados, o que se mostraria, 

posteriormente, um grave problema. (CANUTO, 1994; 

FAGUNDES, 2003)30. 

Enquanto isso na América Latina a hiperinflação, a crise 

fiscal do Estado e a crise da dívida externa, expressões do 

esgotamento estrutural do modelo desenvolvimentista, 

abriram as portas para a adoção generalizada da estratégia 

neoliberal. Essa estratégia se mostraria bastante negativa para 

a região, que continuou apresentando instabilidade 

econômica, baixo crescimento, altos índices de desemprego 

e alta vulnerabilidade a volatilidade dos fluxos de capitais 

                                                 
30 O sucesso da Coréia criou as condições que a levaria a enfrentar profunda crise no final dos anos 1990. As 
dificuldades coreanas estavam intimamente vinculadas à dinâmica da economia mundial cada vez mais instável 
sob o domínio do capital financeiro e ao aparecimento de um concorrente formidável, a China. Todo o Leste 
Asiático seria afetado por esses acontecimentos. Fugiria dos limites desse artigo discutir essa questão.  
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globais.  

Considerações finais: 

A crise e a restruturação capitalista impactaram Brasil, 

Argentina e Coréia em um momento decisivo de seus 

processos de desenvolvimento e trouxe a tona 

vulnerabilidades e virtudes das diferentes estratégias 

adotadas. Enquanto Brasil e Argentina apresentaram enormes 

dificuldades no novo contexto, a Coréia logrou um salto 

qualitativo em sua economia, o que garantiu uma inserção 

dinâmica na economia mundial e melhores condições para 

enfrentar a restruturação capitalista em curso. 

O relativo sucesso da Coréia em termos de crescimento 

econômico, capacitação tecnológica, inserção dinâmica na 

economia mundial, relativa autonomia na definição da 

política econômica e melhora em alguns indicadores sociais 

se deve tanto as certas circunstâncias históricas e geopolíticas 

favoráveis quanto às políticas econômicas adotadas e ao 

papel do Estado como coordenador e fomentador do 

desenvolvimento. Esse salto qualitativo foi alcançado ao 

longo das décadas de 1970 e 1980, antes, portanto, da 

desregulamentação da economia verificada a partir do início 

dos anos 1990.  

O desenvolvimento coreano decorreu de uma série de 

determinações, dentre as quais cabe destacar: 1- reforma 

agrária; 2-a reforma educacional; 3- os pesados investimentos 

em educação e pesquisa tecnológica; 4-  a posição 

estratégica na Guerra Fria, que garantiu a ajuda e o acesso 

privilegiado ao mercado norte-americano; 5- os fortes vínculos 

com a economia japonesa em termos de créditos e 

fornecimento de tecnologia, particularmente na crucial 
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década de 1980; 6-  a constituição de grandes grupos 

nacionais de porte global; 7- as políticas de incentivo às 

exportações; 7- o fato do processo de industrialização ter 

iniciado quando da reorganização da economia mundial no 

pós-guerra, 8- a ação do Estado como demiurgo do 

desenvolvimento e 9- a existência de uma esquema interno 

consistente de financiamento . A conjunção desses processos 

parecem explicar o fato da Coréia ter conseguido dar um 

salto qualitativo em plena fase de reestruturação capitalista, 

que fechou a ―brecha histórica‖ aberta com a Grande 

Depressão dos anos 1930, que tinha possibilitado as 

industrializações via substituição de importações.  

O modelo de desenvolvimento via substituição de 

importações, pelo menos na forma como foi implantado na 

América Latina, entrou em crise com a reestruturação do 

capitalismo que se seguiu à crise de superprodução dos anos 

de 1970, embora muitos países enfrentassem sérios problemas 

para avançar no processo de industrialização desde a 

década de 1950.  A Argentina precocemente abraçou a 

estratégia neoliberal a partir do golpe militar de 1976, pondo 

fim a uma fase na qual parecia que o processo de 

industrialização caminhava para consolidar uma economia 

mais madura. Buscou reinserir-se como exportadora de 

produtos primários na economia mundial, aproveitando suas 

vantagens comparativas.  

O Brasil, que nos anos 1970 parecia caminhar rumo a 

um salto qualitativo em sua economia, apesar da miséria e da 

enorme desigualdade social, também naufragou ante os 

desdobramentos da crise de 1974 e a reestruturação 

capitalista. A fragilidade do Estado, a incapacidade de 

articular um consistente esquema interno de financiamento 
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da acumulação de capital, a grande penetração de 

empresas estrangeiras que dominaram os setores mais 

dinâmicos da economia, a carência de investimentos e 

políticas abrangentes nas áreas de educação e pesquisa 

científica, a crise da dívida externa, a crise monetária, a crise 

fiscal, o crescimento dos interesses financeiros internos e 

externos junto à classe dominante e o fato de não ocupar 

uma posição geopolítica central para os EUA foram fatores 

que contribuíram para bloquear o salto qualitativo da 

economia brasileira e para a crise do modelo 

desenvolvimentista. Esse conjunto de fatores contribuiu para 

criar as condições para a vitória da estratégia neoliberal nos 

anos 1990.  

O desenvolvimento não depende apenas das 

oportunidades abertas na economia mundial. Ele também 

depende da correlação de forças e da existência de uma 

classe ou de uma aliança de classe capaz de forjar e 

sustentar projetos que consigam aproveitar as ―brechas 

históricas‖ abertas pela economia mundial. Vários países do 

Leste Asiático têm conseguido saltos qualitativos em suas 

economias e isso indica que as possibilidades de 

desenvolvimento não estão fechadas na atual fase de 

mundialização do capital. Se conseguirão consolidar esse 

processo, é uma questão que ainda está aberta. O Brasil e a 

Argentina já acalentaram, em um passado recente, as 

esperanças de alcançar o desenvolvimento econômico e 

social autônomo, mas aparentemente não tiveram êxito 

nesse objetivo.  
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Indústria Têxtil, Emprego Formal e Diferencial 

de Gênero na Grande Natal - 1998:20081 
Luís Abel da Silva FIlho2 

 

RESUMO 
Com o processo de abertura econômica e reestruturação produtiva no Brasil foram 

evidentes os impactos significativamente elevados, sobretudo nos setores 

tradicionais da indústria de transformação. Nesse contexto, objetiva-se analisar a 

dinâmica da indústria e do emprego formal na Região Metropolitana de Natal 

(RMN), com ênfase na indústria têxtil. A pesquisa justifica-se no sentido de contribuir 

com o diagnóstico no setor, uma vez que ele era responsável pelo maior número 

de empregos formais na grande Natal no ano de 2008. A hipótese dessa 

investigação é de que aumentou o número de estabelecimentos em dez anos 

(1998 a 2008), como também se intensificou a precarização do emprego formal 

nessa atividade, notadamente para a mão-de-obra feminina. Os dados da 

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e do 

Emprego (MTE) comprovam a hipótese da pesquisa, uma vez que, em 1998, 211 

indústrias têxteis ocupavam o território da RMN e em 2008 eleva-se o número para 

263, assim como o numero de empregos, que subiu de 13.761 para 26.116. 

Entretanto, mesmo com a elevação do número de trabalhadores com melhor nível 

educacional, a rotatividade mostrou-se bastante elevada e 80,54% dos homens e 

94,73% das mulheres recebiam rendimentos de até 2,0 Salários Mínimos (SM) em 

2008. Conclui-se que o emprego na indústria têxtil da RMN tem se tornado precário 

ao longo dos anos, sendo que este se apresenta mais precário ainda para a mão-

de-obra feminina.       

  
PALAVRAS-CHAVE: emprego formal, indústria têxtil, RMN, diferença de 

gênero. 

 

ABSTRACT 
With the process of economic liberalization and restructuring of production in Brazil 

were evident impacts significantly elevated, especially in traditional sectors of 

manufacturing industry. In this context, the objective is to analyze the dynamics of 

industry and formal employment in the metropolitan area of Natal (NMR), with an 

emphasis in textiles. The research is justified in order to contribute to the diagnosis in 

the industry since he was responsible for the largest number of jobs in the great 

Christmas in 2008. The hypothesis of this research is that increased the number of 

establishments in ten years (1998-2008), but also intensified the precariousness of 

formal employment in this activity, especially for labor-feminine. The data from the 

Annual Social Information (RAIS) of the Ministry of Labor and Employment (MTE), 

confirm the hypothesis of the research, since, in 1998, 211 textile industries occupied 

the territory of NMR and in 2008 the number rises to 263 as well as the number of 

jobs, which rose from13,761 to 26,116. However, even with the increasing number of 

workers with higher educational levels, turnover was fairly high, and 80.54% men and 

94.73% of women had income of up to 2.0 minimum wages (MW) in 2008. It follows 

that employment in the textile industry of NMR has become precarious over the 

years, and this presents even more precarious for the labor-feminine.  

 
KEYWORDS: Formal employment, textile industry, NMR, gender difference 
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INTRODUÇÃO  

Os anos de 1990 assistiram a profundas transformações 

macroeconômicas mundiais. A abertura de mercados 

iniciada ainda no final dos anos de 1980 e a estabilização 

inflacionária ocasionada pela valorização da moeda 

(implantação do Plano Real) a partir de 1994 foram 

responsáveis por sérias transformações no cenário econômico 

nacional e ocasionaram consequências significativas para a 

produção industrial do país. 

O processo de abertura econômica brasileira impactou 

fortemente em setores tradicionais que contavam com apoio 

do estado, como produtos protegidos, desde o processo de 

substituição de importações, contra a entrada de produtos 

concorrentes desses setores. A indústria têxtil, tradicionalmente 

conhecida como forte dinamizadora da indústria de 

transformação tanto em produção quanto em geração de 

empregos, foi fortemente castigada (MOUTINHO e CAMPOS, 

2009).  

Com a reestruturação do parque industrial brasileiro, 

transformações significativas aconteceram no processo de 

produção e na estrutura do mercado de trabalho. A inovação 

tecnológica, necessária à indústria brasileira, provocou sérias 

consequências para o trabalhador. O mundo do trabalho foi 

seriamente atingido, e os setores que dependiam de 

investimentos intensivos em tecnologia para permanecerem 

no mercado, caso da indústria têxtil brasileira, reduziram 

significativamente o número de postos de trabalho.  

A reestruturação do parque industrial têxtil brasileiro 

ocorreu tanto em investimento para inovação tecnológica, 
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financiado, sobretudo pelo BNDES (KON; COAN, 2004; 

MONTEIRO FILHA e CORREA, 2009) quanto na relocalização 

das plantas industriais, muitas dessas indústrias se instalaram no 

Nordeste, principalmente nos estados do Ceará e do Rio 

Grande do Norte, sobretudo pela mão-de-obra barata e 

benefícios decorrentes incentivos fiscais.  

Nesse contexto, a indústria têxtil potiguar seguiu a 

tendência nacional no que se refere ao desenvolvimento 

tecnológico. Consequentemente, mudanças significativas 

ocorreram no mercado de trabalho. Nesse sentido, esse 

trabalho tem por objetivo analisar a dinâmica do emprego 

formal na indústria têxtil da grande Natal, à luz não só de 

processo de reestruturação produtiva do setor, como 

também, de diferencial de sexo do trabalhador. 

A hipótese do trabalho é de que ocorreu elevação na 

quantidade de trabalhadores, seguida da precarização do 

emprego formal, sendo que, para as mulheres, a situação foi 

ainda mais precária. A pesquisa justifica-se no sentido de que 

a indústria têxtil é o setor da indústria de transformação que 

mais emprega na RMN e, dessa forma, contribui para a 

produção científica do Rio Grande do Norte, notadamente na 

Grande Natal. 

Pata atingir o objetivo e confirmar parcialmente a 

hipótese, o artigo está dividido da forma que se segue: além 

dessa introdução, na segunda seção, discutir-se-á o processo 

de reestruturação produtiva à luz da abertura comercial; na 

terceira seção, apresentar-se-á a dinâmica no mundo do 

trabalho, segundo a literatura vigente; na quarta, a área da 

pesquisa e os procedimentos metodológicos utilizados; na 

quinta, o perfil da indústria na grande Natal com ênfase na 

indústria têxtil; na sexta, o perfil do trabalhador, destacando-se 
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as diferenças deste no mundo do trabalho em função do 

sexo; e, por último, na sétima algumas considerações finais.         

 

ABERTURA COMERCIAL E REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA 

 As transformações macroeconômicas do final dos anos 

de 1980 e inícios dos anos de 1990 ocasionaram modificações 

significativas na economia mundial. O Brasil, com o processo 

de liberalização financeira e a redução ou eliminação de 

barreiras protecionistas contra as importações, gerou 

consequências profundas nas indústrias que contaram por 

muitos anos com estas medidas de proteção contra a 

concorrência. Para um país que contava, em sua maioria, 

com uma indústria de transformação com grande parte de 

sua estrutura produtiva sucateada, muitas foram as 

consequências vivenciadas pelo país, no pós-abertura 

comercial. 

 Com a redução das barreiras de importações, produtos 

concorrentes e novos produtos entraram no mercado 

nacional em larga escala. Para a produção nacional que 

contava com um parque industrial sucateado e produzindo 

com elevados custos (menos intensos em tecnologia), foi 

evidente o fechamento de indústrias de vários segmentos da 

cadeia produtiva. As indústrias que conseguiram permanecer 

no mercado tiveram que se adaptar a um processo de 

reestruturação cuja tecnologia e localização, em alguns 

casos, foram utilizadas como estratégias para permanência 

no mercado (MELO e ET AL, 2007). 

 Ainda nos anos de 1990, a estabilização da moeda, 

introduzida pela implementação do Plano Real, valorizou o 

câmbio e tornou ainda mais atraente a entrada de produtos 

estrangeiros no Brasil, dificultando ainda mais a sobrevivência 
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de alguns setores da indústria que precisavam concorrer com 

países que produziam com tecnologia de ponta e em sistemas 

de parcerias com as indústrias da cadeia produtiva. 

 As indústrias que se reestruturaram e passaram a atuar 

ao sabor do modelo de acumulação flexível obtiveram 

melhores resultados. A desverticalização da produção através 

da especialização em segmentos específicos da cadeia 

produtiva pôde garantir maiores possibilidades de 

permanência no mercado, uma vez que esse foi um recurso 

utilizado para a obtenção de menores custos de produção. 

Cabe destacar que, mesmo assim, se ampliou a quantidade 

de insumos importados (KON, COAN, 2004). 

 Dentre os setores mais atingidos, Diniz e Basques (2004) 

destacam o metal mecânico eletro-eletrônico e o têxtil. 

Precisaram adaptar-se às novas formas de produção impostas 

pelo comercio exterior, como requisito essencial de 

permanência no mercado. Para Campos e Campos (2001, p. 

710), 

[...] o setor têxtil foi um dos que se encontrava com 

baixa capacidade competitiva, principalmente 

pela idade de seu parque industrial instalado, pela 

ausência de esquemas de parcerias entre os elos 

da cadeia produtiva e pela não utilização de 

modernas técnicas produtivas. A baixa 

capacidade competitiva do setor explicaria a 

redução da atividade nos principais centros 

produtivos. 

 

 Foi nesse contexto que, segundo Kon e Coan (2004), 

alguns segmentos de produção da indústria têxtil sofreram 

com a entrada de produtos asiáticos produzidos com maior 

eficiência tecnológica, o que acarretava redução de preços 

e maior aceitação no mercado brasileiro. As principais 

consequências disso foi que fábricas produtoras de tecidos 
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mais sofisticados não suportaram a concorrência externa e 

acabaram por fechar muitas de suas unidades produtivas. 

 Pelos motivos já citados, foi necessária a reestruturação 

do parque têxtil brasileiro, em que, além do investimento em 

tecnologia, ocorreu também a relocalização espacial da 

estrutura produtiva e a expansão das plantas já existentes em 

unidades da federação que contavam com insumos 

produtivos e mão-de-obra mais barata. Destaque-se também 

que alguns polos têxteis foram beneficiados com incentivos 

fiscais, e o parque têxtil integrado do Ceará, bem como, o do 

Rio Grande do Norte, que já existiam, receberam mais 

unidades fabris, vindas, sobretudo, do Sudeste do país. 

 Apesar do processo de reestruturação produtiva, a 

indústria têxtil nacional apresentou crescimento lento do 

produto: nas unidades do Nordeste, não obstante operarem 

com custos mais baixos, houve redução da produção se 

observados os dados do país. Kon e Coan (2004, p.18) 

constatavam que: 

 
A produção da indústria têxtil do Brasil na década 

de 1990 apresentou um crescimento muito 

pequeno, quando comparado a evolução histórica 

que teve com média de crescimento de 6% a 7% 

ao ano, interrompendo, de certa forma, a 

tendência secular de crescimento, que sempre 

norteou seu desenvolvimento, como peça 

fundamental no processo de industrialização no 

Brasil. 

 

Posto isso, observa-se que esse setor de atividade 

econômica que já foi responsável pela maior participação no 

PIB da indústria de transformação brasileira (KON, COAN, 

2004), passou a conviver, sobretudo, após a abertura 

econômica, com um mercado mais competitivo, gerado pelo 

desenvolvimento tecnológico e pela integração da cadeia 

produtiva, experimentada por outros países concorrentes, e 
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teve que enfrentar a concorrência até no mercado 

doméstico, com países produtores em larga escala. 

DINÂMICA NO MUNDO DO TRABALHO A PARTIR DA ABERTURA 

ECONÔMICA 

O processo de abertura econômica do país, iniciado no 

governo Collor, e a implantação do Plano Real a partir de 

1994, provocaram alterações significativas na estrutura 

econômica brasileira e no mundo do trabalho. O parque 

industrial do país, diante da necessidade de manter a indústria 

competitiva, passou por um processo de reestruturação 

através da inclusão tecnológica, como também, da 

desverticalização da produção em menores unidades. Todas 

essas transformações estruturais afetaram profundamente a 

estrutura de emprego no Brasil (Kon e Coan, 2004). 

A ideologia neoliberal passou a dominar parte do 

pensamento político brasileiro onde a crescente dificuldade 

em ofertar trabalho à crescente mão-de-obra tornou-se 

aceitável como normalidade para economias globalizadas e, 

certamente, seria característica da economia brasileira. Nos 

anos posteriores à abertura econômica, essa ideologia 

chegou a ser aceitável no discurso político nacional e nas 

atitudes do Governo. 

 
O Governo Federal desativou as políticas de 

desenvolvimento setorial, abandonou qualquer 

valeidade de estabelecer uma política de emprego 

atrelada ao desenvolvimento econômico, esvaziou 

as funções de controle e fiscalização do Ministério do 

Trabalho sobre o mercado e as relações de trabalho, 

tudo isto sob o argumento da inevitabilidade da 

precariedade do mercado de trabalho construída 

no mundo globalizado (DEDECCA e ROSANDISKI, 

2006, p.171). 

 

Com esse cenário as relações de trabalho passaram a 

ocorrer ao sabor da livre iniciativa do contratante e do 
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contratado (POCHMANN, 1999). A precarização do emprego 

se tornou evidente no país. Neves e Pedrosa (2007) mostram 

que aumentou o número de empregados temporários, em 

tempo parcial e de produção por horas, desarticulando o 

trabalhador de quaisquer instituições que, em tese, seriam 

órgãos de representação da classe trabalhista e que também 

perderam, em parte, a capacidade de atuação dentro do 

propósito para o qual foram criadas.  

De acordo com Dedecca e Rosandiski (2006), a partir 

do último ano da década de 1990, observou-se relativa 

moderação na perda de empregos e posteriormente se 

verificou a criação de novos postos de trabalho. No entanto, 

essa recuperação apresentou com mais intensidade os 

problemas existentes no mundo do trabalho em toda a 

primeira década do século XXI. Dentre eles, pode-se destacar 

a elevada rotatividade da mão-de-obra, a desvalorização 

salarial e o aumento da jornada de trabalho em quase todos 

os setores da economia. Essa característica foi observada na 

economia brasileira (POCHMANN, 2009; NEVES e PEDROSA, 

2007) e na região Nordeste com mais intensidade (SILVA FILHO 

e Et Al, 2009). 

O ganho de competitividade da indústria brasileira 

ocorreu através do avanço tecnológico e da 

(re)espacialização das atividades produtivas. Nesse contexto, 

fez-se um processo migratório de indústrias, principalmente as 

intensivas em mão-de-obra, do Sul e Sudeste para o Nordeste 

do Brasil. É que no Nordeste, a ausência de sindicatos 

combativos de um lado, o incentivo fiscal e a mão-de-obra 

barata e abundante, além de disciplinada de outro, 

tornaram-se fatores atrativos para a instalação de plantas 

industriais, principalmente nos setores têxtil e calçadista. 
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Cabe destacar que o Nordeste foi essencialmente 

recebedor de grandes unidades produtivas da cadeia têxtil 

(Kon e Coan, 2004) e também projetou-se com forte potencial 

para atrair indústrias intensivas em mão-de-obra. Em trabalhos 

realizados por Silva Filho e Queiroz (2009), foi observado que 

no Ceará, no ano de 2006, na Região Metropolitana de 

Fortaleza, a indústria têxtil era o setor predominante na 

geração de empregos formais, e no interior do Estado, a 

indústria calçadista era responsável por mais de 50% dos 

empregos gerados na indústria de transformação.   

Embora essas atividades sejam, notadamente, intensivas 

em mão-de-obra, cabe destacar que a reestruturação 

produtiva desses setores aumentou significativamente a 

produtividade do trabalho, o que não foi acompanhado pela 

oferta de empregos. Nesse contexto, viu-se, no Brasil e no 

Nordeste, que a taxa de crescimento nos estabelecimentos 

não seguiu a mesma proporção da taxa de crescimento no 

número de empregos. Santos e Garcia (2009) mostram que de 

1990 a 2000 a ocupação industrial têxtil do Rio Grande do 

Norte cresceu a uma taxa de 327,88%. Todavia, os empregos 

criados por esse setor cresceram somente a uma taxa de 54, 

44%. Os autores atribuem essa desproporcionalidade à 

inovação tecnológica ocorrida na cadeia produtiva da 

indústria têxtil potiguar. 

 Dessa forma, além de o crescimento no número de 

estabelecimentos não ser acompanhado na mesma 

proporção pela geração de postos de trabalho, o emprego 

do pós-abertura econômica, se mostrou acentuadamente 

precário, uma vez que a melhoria na qualificação do 

trabalhador não é considerado fator suficiente para mantê-lo 

em seus empregos, bem como para lhes conferir melhores 
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salários. Assim, a seção que se segue busca apresentar dados 

referentes à abrangência da pesquisa e aos procedimentos 

metodológicos e em seguida aos dados que ratificam a 

discussão aqui apresentada, destacando-se, a indústria têxtil 

por ser esse o segmento da indústria de transformação que 

mais empregava na grande Natal.  

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA PESQUISA E PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 

 O presente trabalho investiga a dinâmica industrial e o 

setor têxtil da RMN, no estado do Rio Grande do Norte. A RMN 

foi criada em 16 de Janeiro de 1997 pela Lei Complementar 

estadual Nº 152. Compõe-se dos municípios de Ceará-Mirim 

(população, 67.869; área, 739,60 km²); Extremoz (população, 

22.751; área, 125,67 km²), Macaíba (população, 63.380; área, 

512,49 km²); Monte Alegre (população, 21.448 habitantes; 

área, 199,52 km²); Nísia Floresta (população, 24.109 habitantes; 

área, 306,05 km²); Parnamirim (população, 184.222 habitantes; 

área, 120,20 km²); São Gonçalo do Amarante (população, 

80.737 habitantes; área, 251,51 km²); São José do Mipibu 

(população, 38.404 habitantes; área, 293,88 km²) e Natal 

(população, 806.203 habitantes; área, 170,30 km²), capital do 

Estado.  

Figura – 1. Rio Grande do Norte – Região Metropolitana de 

Natal 

 

 
Fonte: Adaptado do Atlas de desenvolvimento Humano 
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A investigação científica que ora se apresenta busca 

estudar a RMN. No entanto, faz-se necessário apresentar 

dados referentes à ocupação industrial e ao emprego, 

segundo os municípios da grande Natal, como forma de 

integrá-los na concentração industrial têxtil em alguns 

municípios dessa Região Metropolitana (RM). Nesse sentido, os 

dados do quadro 1 apresentam o número de indústrias e de 

empregos no setor têxtil da RMN segundo os municípios de 

localização, nos anos de 1998 e 2008. Toda a análise que se 

segue, a partir da quarta seção, refere-se somente aos dados 

de toda a RMN.  

Quadro – 1 distribuição espacial da indústria têxtil e do 

emprego no setor por municípios da grande Natal no ano de 

2008  
RMN 1998 2008 

MUNICÍPIO 

IND EMP  IND EMP 

ABS % ABS % ABS % ABS % 

CEARÁ-MIRIM 5 2,37 145 1,05 6 2,28 111 0,43 

PARNAMIRIM 25 11,85 2.227 16,18 43 16,35 2.261 8,66 

EXTREMOZ 1 0,47 308 2,24 0 0,00 0 0,00 

MACAÍBA 9 4,27 568 4,13 11 4,18 2.169 8,31 

MONTE ALEGRE 2 0,95 35 0,25 1 0,38 8 0,03 

NATAL 157 74,41 6.548 47,58 182 69,20 18.696 71,59 

NÍSIA FLORESTA 1 0,47 1 0,01 2 0,76 31 0,12 

SÃO GONÇALO DO AMARANTE 7 3,32 3.785 27,51 10 3,80 2.657 10,17 

SÃO JOSÉ DO MIPIBU 4 1,90 144 1,05 8 3,04 183 0,70 

TOTAL 211 100,00 13.761 100,00 263 100,00 26.116 100,00 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da RAIS/MTE 

 

A partir do quadro, observa-se que o município de 

Extremoz fechou sua única unidade fabril têxtil que ainda 

existia no ano de 1998. Em 2008, esse município não tinha 

nenhuma unidade têxtil funcionando formalmente. Os demais 

municípios apresentaram em maior ou menor quantidade 

indústrias têxteis tanto em 1998 quanto em 2008. A dinâmica 

foi diferenciada sendo que, além do caso já citado, só o 

município de Macaíba perdeu uma de suas duas unidades; os 

demais municípios aumentaram as unidades produtivas. 
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Entretanto, a taxa de crescimento da ocupação não 

significou crescimento na mesma proporção do número de 

empregos.      

   A ocupação industrial em Ceará-Mirim cresceu a uma 

taxa de 20,00% enquanto o número de empregos teve taxa 

de crescimento negativa (-23,45%). Parnamirim aumentou a 

ocupação industrial a uma taxa de crescimento de 72,00%, e 

o número de empregos em somente 1,53%. Já no município 

de Macaíba, a dinâmica foi contrária à dos dois 

anteriormente citados, pois a ocupação industrial têxtil 

cresceu a uma taxa de 22,22% e o número de empregos no 

setor cresceu a uma taxa de 281,87%. O município de Monte 

Alegre apresentou taxa de crescimento negativa tanto em 

ocupação industrial quanto em geração de empregos.   

A capital do Estado (Natal) seguiu a tendência 

apresentada pelo município de Macaíba, crescendo à taxa 

de 15,92% em ocupação e a 185,52% em geração de 

empregos. Para o município de Nísia Floresta, a tendência foi 

a observada na capital (100,00% na ocupação e 3.000,00% 

em geração de empregos). São Gonçalo do Amarante 

apresentou taxa de crescimento negativa no número de 

empregos (-29,80%) e positiva na ocupação (42,86%); já São 

José do Mipibu cresceu à taxa de 100,00% na ocupação 

industrial e 27,08% em geração de empregos na indústria têxtil. 

 Os dados utilizados na apresentação da dinâmica 

individual dos municípios são da Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho e do 

Emprego (MTE), para toda a RMN, sem distinção de 

municípios. Para fins dessa analise foram tabulados dados 

referentes aos anos de 1998 e 2008 e às variáveis que segue: 

número de estabelecimentos em cinco setores de atividade 
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econômica na Região Metropolitana de Natal; número de 

empregos formais; número de estabelecimentos na Indústria 

de transformação; número de empregos formais na indústria 

de transformação; número de empregos formais na indústria 

têxtil segundo o sexo e por tamanho do estabelecimento; 

número de empregos formais na indústria têxtil segundo o sexo 

e por faixa etária; número de empregos formais na indústria 

têxtil segundo o sexo e por nível de escolaridade; número de 

empregos formais na indústria têxtil segundo o sexo e por 

tempo de serviço; e, número de empregos formais na indústria 

têxtil segundo o sexo e por faixa de remuneração.     

A partir das variáveis aqui destacadas busca-se traçar o 

perfil do estabelecimento industrial têxtil e do emprego formal 

destacando as diferenças de sexo no mercado de trabalho 

na RMN, comparando-se o ano de 1998 com o de 2008 e 

observando-se as principais transformações nesse setor entre 

os dez anos considerados.   

PERFIL DA INDÚSTRIA TÊXTIL DA GRANDE NATAL NOS ANOS DE 

1998 E 2008. 

Esta seção mostra o perfil do estabelecimento industrial 

e do emprego formal na RMN nos anos de 1998 e 2008. Os 

dados da RAIS/MTE mostram que no ano de 1998 dos 10.742 

estabelecimentos que empregavam na grande Natal, 4.457 

eram comerciais e 4.309 eram do setor de serviços. A 

construção civil respondia por 6,49% dos estabelecimentos da 

RMN e a agropecuária respondia por 1,98%. Já a indústria 

contava com 1.036 estabelecimentos e um percentual de 

9,64% da ocupação. 
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 Tabela 1: Número de estabelecimentos em cinco setores de 

atividade econômica na Região Metropolitana de Natal nos 

anos de 1998 e 2008 

  1998 2008 

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS RMN % RMN % 

INDÚSTRIA 1.036 9,64 1.651 8,22 

CONSTR CIVIL 697 6,49 1.352 6,73 

COMÉRCIO 4.457 41,5 8.591 42,78 

SERVICOS 4.309 40,1 7.962 39,64 

AGROPECUÁRIA 213 1,98 528 2,63 

OUTR/IGN 30 0,28 0 0 

TOTAL 10.742 100 20.084 100 
   Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de dados da RAIS/MTE 

No ano de 2008, todos os setores apresentaram 

elevação no número de estabelecimentos, mas em 

percentual a dinâmica foi diferenciada. O comércio 

aumentou, em absoluto, para 8.591 e em percentual passou a 

responder por 42,78%; leve aumento. Já o setor de serviços 

eleva-se em absoluto (7.962) e reduz em percentual (39,64%), 

assim como a indústria, que aumentou sua participação em 

absoluto (1.651) e reduziu em percentual (8,22%). A 

construção civil apresentou leve aumento em percentual 

(6,73%), mas em absoluto elevou para 1.352 o número de 

estabelecimentos. A mesma tendência foi observada na 

agropecuária que passou a 528 estabelecimentos e a 2,63% 

da ocupação dos estabelecimentos da grande Natal no ano 

de 2008. 

Apresentados os estabelecimentos, os dados da tabela 

2 mostram o número de empregos formais da RMN nos anos 

de 1998 e 2008. A partir destes, observa-se que, embora o 

comércio tenha maior número de estabelecimentos (tabela 

1), é no setor de serviços que se encontra o maior número de 

mão-de-obra empregada na RMN. Em 1998, esse setor 

empregava 133.280 trabalhadores, sendo que 72.492 eram do 

sexo feminino e 60.788 do sexo masculino, sendo as mulheres 

maioria na ocupação dos postos de trabalho da grande Natal 
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no setor citado. No ano de 2008, o setor de serviços 

permanece em 1º no ranking da geração de empregos. 

Porém nessa década a mão-de-obra masculina ganha 

espaço nesse setor e, embora as mulheres predominem, eles 

passam a ocupar 101.338 dos postos de trabalho desse setor, 

contra 101.858 postos ocupados pelas mulheres. 

Tabela 2: Número de empregos formais na Região 

Metropolitana de Natal, segundo o sexo, nos anos de 1998 e 

2008 

  1998 2008 

  MAS FEM MAS FEM 

GRANDE 

SET IBGE RMN % RMN % RMN % RMN % 

INDÚSTRIA 17.819 16,76 9.936 10,72 31.706 16,66 19.054 13,05 

CONSTR CIVIL 10.136 9,53 612 0,66 17.413 9,15 1.308 0,90 

COMÉRCIO 15.745 14,81 9.210 9,94 35.871 18,85 23.369 16,01 

SERVICOS 60.788 57,17 72.492 78,22 101.383 53,28 101.855 69,76 

AGROPECUÁRIA 1.817 1,71 396 0,43 3.910 2,05 419 0,29 

OUTR/IGN 32 0,03 26 0,03 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 106.337 100,00 92.672 100,00 190.283 100,00 146.005 100,00 

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de dados da RAIS/MTE 

 

A indústria aumenta significativamente o número de 

empregos formais em dez anos; todavia destaque-se, que a 

mão-de-obra é predominantemente masculina, dado que, 

em 1998, encontravam-se empregados na indústria 17.819 

homens contra 9.936 mulheres. Em 2008, eles continuam 

maioria, ocupando 31.706 postos de trabalho industrial, contra 

19.054 delas. Nos anos de 1998 e 2008, tanto na construção 

civil quanto na agropecuária, os postos de trabalho eram 

ocupados, em sua grande maioria, pela mão-de-obra 

masculina. E, no ano de 2008, a mão-de-obra feminina era 

maioria apenas no setor de serviços e maioria pequena, 

enquanto a mão-de-obra masculina predominava 

largamente nos demais setores. Nesse contexto, surge a 

necessidade de criação de postos de trabalhos com aptidões 

femininas para as mulheres possam ganhar participação no 

http://sgt.caged.gov.br/xolapw.dll/pamTableBIN?pr=35.008.553&tr=199.009&et=00:04&ob=LINHA
http://sgt.caged.gov.br/xolapw.dll/pamTableBIN?pr=35.008.553&tr=199.009&et=00:04&ob=LINHA
http://sgt.caged.gov.br/xolapw.dll/pamTableBIN?pr=35.008.553&tr=199.009&et=00:04&ob=NATAL_FRQ
http://sgt.caged.gov.br/xolapw.dll/pamTableBIN?pr=35.008.553&tr=199.009&et=00:04&ob=NATAL_FRQ
http://sgt.caged.gov.br/xolapw.dll/pamTableBIN?pr=59.706.419&tr=336.288&et=00:05&ob=NATAL_FRQ
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mercado de trabalho formal brasileiro. Em muitos casos, elas 

precisam exercer alguma atividade remunerada, mesmo que 

tenham que exercer dupla jornada (DEDECCA, 2009) dado 

que, em alguns casos, elas constituem chefes de famílias em 

virtude da ausência paterna (LEONE, 2003).  

Na tabela 3 estão os dados referentes ao número de 

estabelecimentos da indústria de transformação, em seus 

determinados setores. A partir dos dados, observa-se que a 

indústria de alimentos e bebidas predomina na ocupação 

tanto em 1998 quanto em 2008, seguida da indústria têxtil, 

objeto deste estudo, nos anos já citados. A indústria de 

alimentos e bebidas respondia por 33,69% do número de 

estabelecimentos industriais da grande Natal no ano de 1998. 

Em 2008, reduz levemente sua participação para 31,56%. Já a 

indústria têxtil, que respondia por 20,37% da ocupação no 

primeiro ano, reduz-se para 15,93% no segundo. 

Tabela3: Número de estabelecimentos na Indústria de 

transformação na Região Metropolitana de Natal, nos anos de 

1998 e 2008 

  1998 2008 

NÚMERO DE  ESTABELECIMENTOS RMN % RMN % 

EXTRTRATIVA MINERAL 24 2,32 33 2,00 

MINERAL NAO METÁLICO 55 5,31 103 6,24 

INDÚSTRIA METALURGICA 57 5,50 108 6,54 

INDÚSTRIA MECANICA 11 1,06 55 3,33 

ELETRICO E COMUNICAÇÕES 5 0,48 14 0,85 

MATERIAIS E TRANSPORTES 14 1,35 21 1,27 

MADEIRA E MOBILIÁRIO 96 9,27 166 10,05 

PAPEL E GRAFICA 93 8,98 156 9,45 

BORRACHA FUMO COURO 48 4,63 78 4,72 

INDÚSTRIA QUIMICA 48 4,63 75 4,54 

INDÚSTRIA TÊXTIL 211 20,37 263 15,93 

INDÚSTRIA DE CALCADOS 5 0,48 9 0,55 

ALIMENTOS E BEBIDAS 349 33,69 521 31,56 

SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 20 1,93 49 2,97 

TOTAL 1.036 100,00 1.651 100,00 

 Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de dados da RAIS/MTE 
 

http://sgt.caged.gov.br/xolapw.dll/pamTableBIN?pr=4.520.376&tr=1.036&et=00:00&ob=LINHA
http://sgt.caged.gov.br/xolapw.dll/pamTableBIN?pr=4.520.376&tr=1.036&et=00:00&ob=NATAL_FRQ
http://sgt.caged.gov.br/xolapw.dll/pamTableBIN?pr=7.143.401&tr=1.651&et=00:01&ob=NATAL_FRQ
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Dentre os setores da indústria de transformação que 

tiveram participação percentual reduzida, no que concerne à 

ocupação industrial de 1998 para 2008, destacam-se a 

extrativa mineral (2,32% para 2,00%), materiais e transportes 

(1,35% para 1,27%) e a indústria química (4,63% para 4,54%), 

além das duas já citadas. Já as que aumentaram a 

participação foram: indústria de minerais não metálicos (5,31% 

para 6,24%), indústria mecânica (1,06% para 3,33%), elétricos e 

comunicação (0,48% para 0,85%), indústria de madeira e 

mobiliária (9,27% para 10,05%), indústria de papel e gráfica 

(8,98% para 9,45%), indústria de calçados (0,48% para 0,55%) e 

indústria de serviços de utilidade pública (1,93% para 2,97%). 

Citado o número e a dinâmica da ocupação industrial 

da grande Natal, segundo o setor da indústria de 

transformação, os dados da tabela 4 mostram a dinâmica do 

emprego na indústria de transformação na RMN, nos anos de 

1998 e 2008, segundo o sexo. Em 1998 a indústria têxtil 

ocupava o 1º lugar no ranking na geração de empregos na 

RMN, com 13.761 trabalhadores. (tal fato motivou essa 

investigação científica). Neste setor, a mão-de-obra feminina 

era maioria, ocupando 7.317 postos de trabalho contra 6.444 

postos ocupados pelos homens. No ano de 2008 as mulheres 

continuam maioria, ocupando agora 14.153 postos contra 

11.963 ocupados pelos homens, de um total de 26.116 

empregos gerados pela indústria têxtil no ano de 2008. 

A indústria de alimentos e bebidas (primeira na 

ocupação industrial) fica em 2º lugar no ranking da geração 

de empregos tanto em 1998 quanto em 2008, como também 

é responsável por ofertar trabalho, com maioria esmagadora, 

para mão-de-obra masculina. No ano de 1998, dos 5.358 

empregos criados por esse setor, 4.263 eram ocupados por 
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homens, contra somente 1.095 postos de trabalhos ocupados 

por mulheres. Em 2008, os homens continuam maioria 

esmagadora, ocupando 6.480 postos dos 8.593 empregos 

gerados nesse setor. Certamente as mulheres ocupavam 2.113 

empregos. A força física exigida nesse segmento industrial 

justifica a predominância da mão-de-obra masculina. 

Tabela 4: Número de empregos formais na indústria de 

transformação na Região Metropolitana de Natal, segundo o 

sexo, nos anos de 1998 e 2008 

  1998 2008 

  MAS FEM MAS FEM 

SUBS IBGE RMN % RMN % RMN % RMN % 

EXTR MINERAL 708 3,97 214 2,15 1.093 3,45 226 1,19 

MIN NAO MET 1.055 5,92 79 0,80 1.407 4,44 154 0,81 

IND METALURG 377 2,12 29 0,29 878 2,77 90 0,47 

IND MECANICA 428 2,40 32 0,32 600 1,89 69 0,36 

ELET E COMUN 57 0,32 4 0,04 143 0,45 16 0,08 

MAT TRANSP 54 0,30 10 0,10 127 0,40 25 0,13 

MAD E MOBIL 565 3,17 131 1,32 1.125 3,55 159 0,83 

PAPEL E GRAF 748 4,20 263 2,65 1.065 3,36 493 2,59 

BOR FUM COUR 414 2,32 85 0,86 361 1,14 146 0,77 

IND QUIMICA 501 2,81 64 0,64 1.221 3,85 174 0,91 

IND TEXTIL 6.444 36,16 7.317 73,64 11.963 37,73 14.153 74,28 

IND CALCADOS 215 1,21 256 2,58 342 1,08 272 1,43 

ALIM E BEB 4.263 23,92 1.095 11,02 6.480 20,44 2.113 11,09 

SER UTIL PUB 1.990 11,17 357 3,59 4.901 15,46 964 5,06 

TOTAL 17.819 100,00 9.936 100,00 31.706 100,00 19.054 100,00 

 Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de dados da RAIS/MTE 
 

No ano de 1998, somente na indústria têxtil e na indústria 

de calçados as mulheres eram maioria na ocupação dos 

postos de trabalho da Grande Natal. Nos demais setores (ver 

tabela 4), a mão-de-obra masculina era maioria esmagadora. 

Para Dedecca (2009), isso pode ser consequência da 

discriminação existente contra as mulheres, seja pela força 

física inferior à dos homens, seja pela necessidade de 

ausentarem durante o período de licença maternidade ou 

para cuidar dos filhos. No ano de 2008, somente na indústria 

têxtil, as mulheres ocupavam mais postos de trabalho do que 

os homens. Nesse sentido, impõem-se políticas de geração de 

http://sgt.caged.gov.br/xolapw.dll/pamTableBIN?pr=35.008.553&tr=27.755&et=00:02&ob=LINHA
http://sgt.caged.gov.br/xolapw.dll/pamTableBIN?pr=35.008.553&tr=27.755&et=00:02&ob=NATAL_FRQ
http://sgt.caged.gov.br/xolapw.dll/pamTableBIN?pr=35.008.553&tr=27.755&et=00:02&ob=NATAL_FRQ
http://sgt.caged.gov.br/xolapw.dll/pamTableBIN?pr=59.706.419&tr=50.760&et=00:03&ob=NATAL_FRQ
http://sgt.caged.gov.br/xolapw.dll/pamTableBIN?pr=59.706.419&tr=50.760&et=00:03&ob=NATAL_FRQ
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empregos que possam criar trabalhos para as mulheres a fim 

de que eles participem ativamente da PEA industrial da 

grande Natal.   

Como o objetivo desse trabalho é fazer uma análise da 

indústria têxtil da grande Natal, a discussão seguinte, gira em 

torno desse setor, analisando-se a diferença de gênero dentro 

dessa atividade. Seguindo esse propósito, os dados da tabela 

5 apresentam o número de empregos formais na indústria têxtil 

da grande Natal, segundo o sexo e o tamanho do 

estabelecimento. Os dados mostram que, em 1998, 3,00% dos 

homens e 8,56% das mulheres estavam no micro 

estabelecimento. No ano de 2008, reduz-se tanto a 

participação masculina quanto a feminina nesse tipo de 

estabelecimento, dado que somente 2,48% dos homens e 

4,84% das mulheres estão ocupados na indústria têxtil com 

esse perfil. Destaca-se que esse tipo de indústria perde 

participação percentual na geração de empregos na RMN. 

Na pequena indústria têxtil, a mão-de-obra feminina 

apresentava percentual superior ao da masculina no ano de 

1998, visto que, nesse ano, 19,80% das mulheres estavam no 

estabelecimento desse porte, contra somente 7,39% dos 

homens. No ano de 2008, as mulheres reduzem 

significativamente a participação percentual nesse tipo de 

estabelecimento (7,12%), e os homens reduzem em menor 

intensidade sua participação (4,66%). Já na média indústria 

têxtil, a mão-de-obra masculina tem sua participação 

percentual elevada, embora timidamente, quando sai de 

12,32% em 1998 para 14,69% em 2008. As mulheres apresentam 

dinâmica contrária, quando saem de 20,46% em 1998 para 

9,99% em 2008. 
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No ano de 1998, a grande indústria têxtil empregava 

77,30% da mão-de-obra masculina e 51,18% da mão-de-obra 

feminina. Em 2008, aumenta levemente o percentual de 

homens empregados em estabelecimentos desse porte 

(78,05%) e eleva-se significativamente a participação do 

percentual de mulheres na grande indústria têxtil (78,05%). ―É 

provável que esse perfil de geração de empregos em 

estabelecimentos de maior porte decorra do papel das 

exportações no processo de recuperação econômica‖ 

(DEDECCA e ROSANDISKI, 2009, p. 182). Foi o que ocorreu no 

ano de 2008 na têxtil da grande Natal. A micro, pequena e 

média indústria têxtil perde participação percentual de mão-

de-obra, tanto masculina quanto feminina (exceção para a 

média indústria que aumenta a participação da mão-de-obra 

masculina) e aumenta a participação da grande indústria 

têxtil da RMN como forte demandante de mão-de-obra, 

sendo que o aumento percentual foi, notadamente, para a 

mão-de-obra feminina. 

 

Tabela 5: Número de empregos formais na indústria têxtil 

Região Metropolitana de Natal, segundo o sexo e por 

tamanho do estabelecimento, nos anos de 1998 e 2008 

  1998 2008 

  IND TÊXTIL RMN IND TÊXTIL RMN 

TAM ESTAB MAS % FEM % MAS % FEM % 

MICRO (ATÉ 19) 193 3,00 626 8,56 297 2,48 685 4,84 

PEQUENA (20 A 99) 476 7,39 1.449 19,80 558 4,66 1.008 7,12 

MÉDIA (100 A 499) 794 12,32 1.497 20,46 1.757 14,69 1.414 9,99 

GRANDE (ACIMA DE 500) 4.981 77,30 3.745 51,18 9.351 78,17 11.046 78,05 

TOTAL 6.444 100,00 7.317 100,00 11.963 100,00 14.153 100,00 

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de dados da RAIS/MTE 

 

 

Os dados apresentados na tabela 5 mostram a forte 

tendência da grande indústria têxtil da RMN em se expandir, 

uma vez que a redução percentual das demais pode ser 

consequência do fechamento de algumas ou estas 
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manterem-se constante, graças a fatores como investimento, 

tecnologia, crédito, dentre outros que são concedidos ou 

encontrados nos maiores estabelecimentos ou nos que 

operam com maior capacidade produtiva. Nesse caso, a 

grande indústria destaca-se na geração de empregos formais, 

tanto para a mão-de-obra masculina quanto para a feminina 

na grande Natal. 

Os dados da tabela 6 mostram o número de 

estabelecimentos da indústria têxtil da grande Natal, segundo 

a faixa etária e por sexo do trabalhador. Observa-se que para 

a mão-de-obra com até 17 anos, o percentual de mulheres 

era superior ao de homens tanto em 1998 quanto em 2008. 

Embora menos de 1,00%, em 1998, 0,81% das mulheres contra 

0,34% dos homens estavam nessa faixa etária. Em 2008, as 

mulheres aumentam levemente sua participação para 0,82% 

e reduz-se a participação masculina para 0,32%. 

Destaca-se que, para a faixa etária entre 18 e 24 anos, 

concentravam-se o maior percentual de homens empregados 

tanto em 1998 quanto em 2008. No primeiro ano 31,35% da 

mão-de-obra masculina da indústria têxtil na grande Natal 

estava nessa faixa etária e em 2008 se reduz para 28,85%; 

todavia, continua sendo a faixa etária que mantém o maior 

percentual de homens trabalhando nesse setor. Já para as 

mulheres essa era a 2º faixa no ranking, empregando 26,45% 

em 1998 e 23,30% em 2008. 
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Tabela 6: Número de empregos formais na indústria têxtil 

Região Metropolitana de Natal, segundo a faixa etária e 

segundo o sexo, nos anos de 1998 e 2008 

  1998 2008 

  IND TÊXTIL RMN IND TÊXTIL RMN 

FX ETARIA MAS % FEM % MAS % FEM % 

ATÉ  17 22 0,34 59 0,81 38 0,32 116 0,82 

18 A 24 2.020 31,35 1.935 26,45 3.451 28,85 3.298 23,30 

25 A 29 1.450 22,50 1.549 21,17 2.839 23,73 2.709 19,14 

30 A 39 1.989 30,87 2.615 35,74 3.223 26,94 4.457 31,49 

40 A 49 735 11,41 1.027 14,04 1.759 14,70 2.812 19,87 

50 A 64 218 3,38 130 1,78 630 5,27 752 5,31 

65 OU MAIS 9 0,14 1 0,01 23 0,19 8 0,06 

IGNORADO 1 0,02 1 0,01 0 0,00 1 0,01 

TOTAL 6.444 100,00 7.317 100,00 11.963 100,00 14.153 100,00 

  Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de dados da RAIS/MTE 

 

 

A faixa etária com maior percentual de mão-de-obra 

feminina na indústria têxtil da grande Natal era a faixa entre 

30 a 39 anos, que em 1998 contava com 35,74% das mulheres 

empregadas nessa atividade. Em 2008, mesmo se reduzindo 

para 31,74%, continuou sendo a faixa com maior percentual 

de mulheres empregadas. Já para os homens essa era a faixa 

que ocupava a 2ª posição no ranking em percentual de 

empregados tanto em 1998 quanto em 2008, 30,87 e 26,94%, 

respectivamente. 

Para as faixas entre 40 e 49 anos e 50 e 59 anos, houve 

aumento percentual tanto para homens quanto para as 

mulheres nos dez anos aqui estudados (ver tabela 6).  Esse 

aumento é, em parte, devido ao setor absorver mão-de-obra 

com baixa qualificação, como também pela necessidade de 

permanência em seus postos de trabalho, mesmo depois de 

aposentados, fato explicado, em alguns casos, pela 

necessidade de permanência na ativa, o0 que garante salário 

complementar. 

Quanto ao nível de escolaridade, os dados da tabela 7 

mostram que em 1998, na indústria têxtil de RMN, 16,71% dos 

http://sgt.caged.gov.br/xolapw.dll/pamTableBIN?pr=70.017.106&tr=27.522&et=00:04&ob=LINHA
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homens e 17,60% das mulheres tinham escolaridade entre 

analfabetos e 4ª série completa, considerando-se muito baixo 

esse nível de escolaridade, para ambos os sexos. Porém 

observa-se que o percentual de mulheres era superior ao de 

homens, embora com maioria pequena. Já em 2008, reduz 

tanto para homens quanto para as mulheres, o percentual de 

trabalhadores com esse nível de escolaridade, 5,70% dos 

homens 5,85% das mulheres estavam no nível de escolaridade 

já citado. Essa redução pode ser considerada positiva, 

quando se analisa a melhoria educacional do trabalhador nos 

dez anos aqui investigados. 

No ano de 1998, 53,83% da mão-de-obra feminina 

estavam entre a oitava série (completa ou incompleta), 

enquanto o percentual de mão-de-obra masculina era de 

52,09% no mesmo nível de escolaridade. No ano de 2008 

houve redução significativa do percentual de trabalhadores 

com esse nível de ensino. A redução percentual foi mais 

acentuada para a mão-de-obra masculina, que contava 

agora com 29,70%, contra 34,79% das mulheres. Com esses 

resultados, pode-se afirmar o baixo nível de escolaridade da 

mão-de-obra têxtil, tanto masculina quanto feminina, na 

grande Natal, mesmo havendo melhorias para os que 

estavam cursando ou tinham concluído o 2º grau. 
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Tabela 6: Número de empregos formais na indústria têxtil 

Região Metropolitana de Natal, segundo a faixa etária e 

segundo o sexo, nos anos de 1998 e 2008 

  1998 2008 

  IND TÊXTIL RMN IND TÊXTIL RMN 

FX ETARIA MAS % FEM % MAS % FEM % 

ATÉ  17 22 0,34 59 0,81 38 0,32 116 0,82 

18 A 24 2.020 31,35 1.935 26,45 3.451 28,85 3.298 23,30 

25 A 29 1.450 22,50 1.549 21,17 2.839 23,73 2.709 19,14 

30 A 39 1.989 30,87 2.615 35,74 3.223 26,94 4.457 31,49 

40 A 49 735 11,41 1.027 14,04 1.759 14,70 2.812 19,87 

50 A 64 218 3,38 130 1,78 630 5,27 752 5,31 

65 OU MAIS 9 0,14 1 0,01 23 0,19 8 0,06 

IGNORADO 1 0,02 1 0,01 0 0,00 1 0,01 

TOTAL 6.444 100,00 7.317 100,00 11.963 100,00 14.153 100,00 

 Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de dados da RAIS/TEM 

 

 

Somando-se as faixas do 2º grau incompleto e/ou 

completo, tem-se que em 1998, 28,44% dos homens e 27,49% 

das mulheres estavam entre o grau citado. No ano de 2008, 

aumenta significativamente a percentual de homens e de 

mulheres nesse grau de escolaridade. Para eles 61,86% e para 

elas 57,76%. Esse resultado pode ser considerado positivo, 

quando se percebe que o trabalhador está procurando 

melhorar seu nível de escolaridade, dado que um maior 

percentual tanto de homens quanto de mulheres estão nas 

faixas mais elevadas de escolaridade, quando se compara o 

ano de 1998 com o de 2008, o que não lhes garante melhores 

condições de trabalho, tão-pouco, melhor remuneração 

(SILVA FILHO e QUEIROZ, 2009). 

Porém, cabe destacar que, para a mão-de-obra 

masculina com ensino superior completo, houve redução 

percentual, dado que em 1998, 2,08% destes estavam com o 

nível de escolaridade citado, reduzindo-se em 2008 para 

1,50%. Já para as mulheres houve aumento percentual delas 

com ensino superior completo. Em 1998, somente 0,78% delas 

tinham esse nível de escolaridade e em 2008 0,98%. Destaque-

http://sgt.caged.gov.br/xolapw.dll/pamTableBIN?pr=70.017.106&tr=27.522&et=00:04&ob=LINHA
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se que, embora aumente a participação percentual de 

mulheres com esse nível, elas são inferiores ao percentual de 

homens. Acrescente-se ainda que tanto o percentual de 

homens quanto o de mulheres são muito pequeno nesse nível 

de escolaridade. As mulheres não chegam sequer a 1,00%. 

Isso se explica pelo fato de industria, certamente, ser intensiva 

em mão-de-obra. 

Os dados da tabela 8 apresentam o número de 

trabalhadores da indústria têxtil na grande Natal segundo o 

sexo e o tempo de serviço. No ano de 1998 houve elevada 

rotatividade da mão-de-obra tanto masculina quanto 

feminina. Os dados mostram que 46,48% dos homens e 45,92% 

das mulheres, permaneceram menos de 1 ano em seus postos 

de trabalho. Em 2008, observa-se redução percentual da 

mão-de-obra que permaneceu menos de 1 ano empregada. 

Todavia, deve ser considerada elevada a rotatividade, uma 

vez que 28,34% dos homens e 29,87% das mulheres perderam 

seus empregos no período citado.  

Tabela 8: Numero de empregos formais na indústria têxtil na 

Região Metropolitana de Natal, segundo o tempo de serviço e 

por sexo, nos anos de 1998 e 2008 

  1998 2008 

  IND TÊXTIL RMN IND TÊXTIL RMN 

FX TEMP EMPR MAS % FEM % MAS % FEM % 

ATÉ 1 ANO 2.995 46,48 3.360 45,92 3.390 28,34 4.228 29,87 

MAIS DE 1 A MENOS DE 3 2.118 32,87 2.749 37,57 4.748 39,69 5.492 38,80 

MAIS DE 3 A MENOS DE 5 1.044 16,20 965 13,19 3.315 27,71 4.180 29,53 

5 OU MAIS ANOS 286 4,44 242 3,31 510 4,26 253 1,79 

IGNORADO 1 0,02 1 0,01 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 6.444 100,00 7.317 100,00 11.963 100,00 14.153 100,00 

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de dados da RAIS/MTE 

 

Para os que ficaram mais de 1 e menos de 3 anos em 

seus postos de trabalho o percentual também foi elevado. Em 

1998, 32,87% dos homens e 37,57% das mulheres ficaram em 

seus empregos dentro da faixa citada. Em 2008, o percentual 

http://sgt.caged.gov.br/xolapw.dll/pamTableBIN?pr=70.017.106&tr=27.522&et=00:05&ob=LINHA
http://sgt.caged.gov.br/xolapw.dll/pamTableBIN?pr=119.412.838&tr=52.232&et=00:11&ob=FRQ
http://sgt.caged.gov.br/xolapw.dll/pamTableBIN?pr=119.412.838&tr=52.232&et=00:11&ob=FRQ
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de homens aumenta para 36,69% e o das mulheres aumenta, 

apenas levemente, para 38,80%, sendo mais acentuado para 

os homens. Para fins desta investigação considera-se elevada 

a rotatividade de mão-de-obra que também perde seus 

empregos nessa faixa de tempo (mais de 1 e menos de 3 

anos).  

Para a faixa de mais de 3 e menos de 5 anos houve 

aumento do percentual tanto de homens quanto de 

mulheres, comparando-se os anos de 1998 e 2008. No primeiro 

ano, 16,20% dos homens e 13,19% das mulheres permaneciam 

empregados na indústria têxtil da RMN na faixa de tempo 

citada. Em 2008, aumenta o percentual de homens para 

27,71% e o de mulheres para 29,53%, sendo mais acentuado 

para estas. Para os que permaneceram 5 anos ou mais, 

somente 4,44% dos homens e 3,31% das mulheres, em 1998, 

permaneceram ocupando seus postos de trabalho e, em 

2008, reduz-se o percentual de homens para 4,26% e o de 

mulheres para 1,79% com cinco anos ou mais empregados na 

indústria têxtil da grande Natal. 

Dos dados apresentados na tabela 8 pode-se concluir 

ser elevada a rotatividade da mão-de-obra na indústria têxtil 

da RMN, o que para Moutinho e Campos (2009) seria fator 

determinante, aliado à inovação tecnológica, para o baixo 

investimento em treinamento da mão-de-obra feito pelo 

empresário. Isso também implica, sobretudo, a impossibilidade 

de fazer carreira dentro da indústria como também a 

inquietação do trabalhador deste setor, uma vez que, com a 

alta rotatividade, reduz-se a possibilidade de sonhar com 

emprego duradouro, certamente, a partir dos anos de 1990, 

em quase todos os setores de atividade e em todo o país. 
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Os dados da tabela 9 apresentam o número de 

trabalhadores da indústria têxtil, segundo o sexo e a faixa de 

remuneração. Em 1998, 63,15% dos homens ganhavam até 2 

salários mínimos contra 91,24% das mulheres na mesma 

situação. Como se não bastasse, em 2008 aumenta o 

percentual de homens para 80,54% e o de mulheres para 

94,73%, com rendimentos de até 2 salários mínimos. Esses 

dados são suficientes para se comprovar quão precário é o 

emprego na indústria têxtil da grande Natal. 

Para os que ganhavam mais de 2 a 5 SM, os dados 

mostram que, em 1998, o percentual de homens era 

significativamente superior ao das mulheres com rendimentos 

nessa faixa, dado que 29,02% deles e somente 7,01% delas 

estavam nessa faixa de remuneração. Em 2008, reduz-se o 

percentual de homens para 15,60% e o de mulheres para 

3,13%. Para comprovar ainda mais a discriminação de sexo na 

indústria têxtil da RMN, os dados mostram que, em 1998, 4,78% 

dos homens contra 0,98% das mulheres ganhavam mais de 5 a 

10 SM. Em 2008, o percentual de homens cai para 2,01% e o 

de mulheres para 0,46%. 

Tabela 9: Numero de empregos formais na indústria têxtil na 

Região Metropolitana de Natal, na segundo a faixa de 

remuneração e segundo o sexo, nos anos de 1998 e 2008 

  1998 2008 

  IND TÊXTIL RMN IND TÊXTIL RMN 

FX REM MEDI MAS % FEM % MAS % FEM % 

ATÉ 1 SM 139 2,16 271 3,70 506 4,23 901 6,37 

MAIS DE 1 A 2 SM 3.930 60,99 6.405 87,54 9.129 76,31 12.506 88,36 

MAIS DE 2 A 5 SM 1.870 29,02 513 7,01 1.866 15,60 443 3,13 

MAIS DE 5 A 10 SM 308 4,78 70 0,96 240 2,01 65 0,46 

MAIS DE 10 A 15 SM 89 1,38 18 0,25 34 0,28 15 0,11 

MAIS 15 A 20 SM 37 0,57 5 0,07 17 0,14 6 0,04 

MAIS DE 20 SM 62 0,96 10 0,14 41 0,34 7 0,05 

IGNORADO 9 0,14 25 0,34 130 1,09 210 1,48 

TOTAL 6.444 100,00 7.317 100,00 11.963 100,00 14.153 100,00 
  Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de dados da RAIS/MTE 
 

http://sgt.caged.gov.br/xolapw.dll/pamTableBIN?pr=70.017.106&tr=27.522&et=00:06&ob=LINHA
http://sgt.caged.gov.br/xolapw.dll/pamTableBIN?pr=70.017.106&tr=27.522&et=00:06&ob=FRQ
http://sgt.caged.gov.br/xolapw.dll/pamTableBIN?pr=70.017.106&tr=27.522&et=00:06&ob=FRQ
http://sgt.caged.gov.br/xolapw.dll/pamTableBIN?pr=119.412.838&tr=52.232&et=00:08&ob=FRQ
http://sgt.caged.gov.br/xolapw.dll/pamTableBIN?pr=119.412.838&tr=52.232&et=00:08&ob=FRQ
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Destaque-se ainda que, na faixa de mais de 5 até as 

demais apresentados na tabela 9, o percentual de mulheres 

em nenhuma delas chegam a 1,00%, o que comprova o baixo 

salário da mulher, mais acentuado que para o homem, na 

indústria têxtil da grande Natal. Todavia, deve-se notar que os 

salários são baixos para ambos os sexos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O objetivo deste artigo foi fazer uma análise da 

dinâmica industrial na RMN nos anos de 1998 e 2008, 

mostrando a participação do setor têxtil na geração de 

empregos e, sobretudo, analisando a qualidade do emprego 

criado em dez anos, acrescentando ainda a diferença do 

perfil dos trabalhadores segundo o sexo. A hipótese do 

trabalho foi confirmada, uma vez que houve elevação no 

número de empregos criados nesses dez anos aqui 

investigados. Todavia, os dados também mostraram a forte 

tendência de precarização do emprego formal na indústria 

têxtil da grande Natal. 

Observou-se com este estudo que o setor de serviços 

tem forte representatividade na RMN, uma vez que no ano de 

2008 este setor empregou 69,76% da mão-de-obra formal, 

seguido do comércio com 16,02% e da indústria com 13,05%. 

Constatou-se também que todos os setores da indústria de 

transformação apresentaram crescimento absoluto no 

número de estabelecimentos na grande Natal seguido da 

mesma dinâmica no que se refere à geração de empregos. A 

única exceção foi no setor da borracha, fumo e couro, que 

reduzia em absoluto o número de trabalhadores do sexo 

masculino nos anos de 2008 em relação a 1998. 
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A indústria têxtil que empregava 36,16% da mão-de-

obra masculina ocupada na indústria de transformação no 

ano de 1998 passou a empregar 37,73% dela em 2008. As 

mulheres que tinham mais que o dobro de percentual dos 

homens neste setor no ano de 1998 (73,64%) também tiveram 

sua participação percentual elevada nesse setor de atividade 

no ano de 2008 (74,28%). Saliente-se também que na indústria 

têxtil da grande Natal, tanto em 1998 quanto em 2008, a mão-

de-obra feminina era maioria absoluta. 

Observou-se também que a grande indústria têxtil era 

detentora da maioria absoluta da força de trabalho tanto em 

1998 quanto em 2008, sendo que em 1998 ela empregava 

77,30% da mão-de-obra masculina e 51,18% da mão-de-obra 

feminina, passando a empregar, em 2008, 78,77% do primeiro 

grupo e 78,05% do segundo grupo. Com isso, observou-se o 

forte poder da grande indústria têxtil em contratar mão-de-

obra na grande Natal. Constatou-se também que a faixa 

etária detentora do maior percentual de homens empregados 

foi a dos que tinham entre 18 e 24 anos (28,85%) e as mulheres 

estavam, em sua maioria, na faixa entre 30 e 39 anos (31,49%). 

 Foi constatado ainda melhora significativa no nível de 

escolaridade da mão-de-obra tanto na masculina quanto na 

feminina. Porém, lamentavelmente, observou-se um 

percentual muito elevado de trabalhadores que deixaram 

seus postos de trabalho com menos de 1 ano em 1998, tanto 

para a mão-de-obra masculina quanto para a feminina, 

sendo mais acentuada para aquela que para esta. Já no ano 

de 2008 reduziu-se o percentual de trabalhadores que 

perderam seus empregos com menos de 1 ano na têxtil da 

grande Natal. Entretanto, considera-se o percentual ainda 

elevado, uma vez que 28,34% dos homens e 29,87% das 
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mulheres tiveram corte em seus vínculos empregatícios na 

indústria têxtil no ano já citado. 

Nesse contexto, ficam evidentes os sinais de 

precarização do emprego nesse setor de atividade na RMN. 

Porém, os dados são ainda mais agravantes quando se 

observa que em 2008, 80,54% dos homens e 94,24% das 

mulheres ganhavam até 2 salários mínimos. Cabe destacar 

que o aumento no percentual de homens recebendo 

rendimentos até essa faixa foi mais significativo que no das 

mulheres nos dez anos aqui estudados, embora o percentual 

destas seja superior ao daqueles, relativamente aos 

rendimentos nas primeiras faixas (ver tabela 9). 

Nesse sentido, pode-se concluir que o emprego formal 

da indústria têxtil na grande Natal é acentuadamente 

precário, dado que, mesmo com aumento da oferta de 

postos de trabalho em 2008, na comparação com 1998, eles 

se mostraram vulneráveis aos choques macroeconômicos 

impulsionados pelo processo de abertura econômica e 

reestruturação produtiva em que, nem mesmo a melhoria no 

nível de escolaridade dos trabalhadores foi suficiente para 

garantir sua permanência por mais tempo em seus postos de 

trabalho. Verificou-se alta rotatividade de mão-de-obra, 

como também aumento percentual significativo dos que 

auferiam rendimento nas faixas de salários mais baixas. 

Dessa forma, faz-se necessária a intervenção de 

instituições que possam defender o trabalhador de condições 

precárias de trabalho, como também buscar igualdade de 

oportunidade para a mão-de-obra, sem diferença de sexo, de 

idade, ou qualquer outro tipo de discriminação que possa 

existir, não somente na indústria têxtil da grande Natal, mas 
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também em todos os setores de atividade econômica dessa 

RM e de todo o país. 
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A Industrialização do Brasil nos Anos 1930: uma 

interpretação Institucionalista1   
Herton Castiglioni Lopes2  

 

 

RESUMO:  

 

O trabalho objetiva apresentar uma interpretação do desenvolvimento industrial do 

Brasil nos anos 1930 tendo por base o modelo institucionalista de Douglass North. A 

partir da análise de trabalhos históricos e contemporâneos sobre o tema, observou-se 

que o desenvolvimento da indústria aconteceu com influência das instituições que 

surgiram e se modificaram no período de análise. A crise do setor cafeeiro e as 

condições produtivas existentes forneceram o impulso necessário para o surgimento 

de indivíduos dispostos a estimular o setor industrial. Analisando os agentes, sua 

aprendizagem, modelos mentais e crenças compartilhadas observou-se a emergência 

de instituições que incentivaram as escolhas rumo a um novo modelo de 

desenvolvimento, pautado na indústria. 

 

Palavras-chave: Industrialização Brasileira; Institucionalismo; Douglass North 

 

ABSTRACT:  

 

This paper aims to present an interpretation of the industrial development of Brazil in the 

1930s from the institutionalist model of Douglass North. From an analysis of historical and 

contemporaneous works on the subject, it was observed that the development of 

industry happened to influence the institutions that emerged and change during the 

analysis period. The crisis in the coffee sector and the existing production conditions 

provided the impetus for the emergence of agents willing to encourage the industrial 

sector. Analyzing the agents, their learning, mental models and shared beliefs it was 

observed the emergence of institutions that encouraged the choices towards a new 

development model, based on industry.  

 

Keywords: Brazilian Industrialization; Institutionalism; Douglass North 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Os anos 1930 são foco de inúmeros estudos no Brasil, exatamente 

por ser o período em que acontece o grande impulso da indústria 

nacional. Apesar da variedade de trabalhos e enfoques metodológicos, 

muitas controvérsias ainda persistem sobre o crescimento industrial do 

período. A interpretação mais tradicional remete a Celso Furtado em 

seu clássico ―Formação Econômica do Brasil", onde a indústria avança 

a partir dos problemas do setor cafeeiro. Sua tese constitui-se em uma 

abordagem cepalina e sugere o crescimento industrial como resultado 

das dificuldades do setor agroexportador e do estrangulamento 

externo3. 

Na interpretação de Celso Furtado, a crise da economia cafeeira 

ocorreu devido ao excesso de oferta do café no mercado 

internacional. Procurando manter a rentabilidade do setor e sua 

dinâmica de acumulação, o governo brasileiro realizou a compra de 

estoques, financiando-a com emissões monetárias4 e causando uma 

inflação de crédito que contribuiria para manter a dinâmica de 

geração de renda no mercado interno. Com a desvalorização cambial, 

decorrente dos problemas das contas externas, as importações de 

produtos industrializados foram dificultadas, o que abriu espaço para o 

crescimento da produção interna. Assim, a interpretação de Furtado 

(1998) demonstra que o surgimento da indústria e o novo padrão de 

desenvolvimento econômico originam-se de uma política 

governamental de proteção ao setor primário-exportador que, 

ironicamente, acabaria com a hegemonia da burguesia cafeeira, 

abrindo possibilidades para o deslocamento do centro dinâmico (a 

cultura do café perde espaço para a indústria e esta passa a 

determinar a dinâmica do desenvolvimento). 

                                                 
3 A abordagem da Cepal pode ser considerada como um modelo de industrialização para os países da América Latina. De 
acordo com essa concepção foram as guerras ou a insuficiência de divisas que promoveram a substituição de importações nos 
países latino-americanos (RODRIGUEZ, 1981). 
4 Para Suzigan (1986), as variações nos estoques de moeda explicam as tendências de investimento até o final da década de 
1920. 
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A análise de Furtado desencadeou uma série de outros estudos e 

interpretações. Peláez (1972), por exemplo, busca refutar a tese de 

Furtado ao demonstrar que os períodos de auge do setor cafeeiro é 

que levaram ao surgimento da indústria. A teoria da industrialização 

induzida por exportações afirma que são nos períodos de bom 

desempenho do setor cafeeiro que o capital se diversifica para as 

atividades industriais. Nessa mesma linha de discussão, Versinani e 

Versiani (1977) procuram uma conciliação nas análises de Furtado e 

Peláez ao demonstrarem que os dois autores trabalham conceitos 

diferentes. Enquanto Furtado analisa a produção industrial, que cresce 

mais intensamente com a crise do setor primário-exportador, Peláez 

analisa os investimentos produtivos, que aumentam quando o setor 

cafeeiro não está com problemas.  Suzigan (1986) segue um raciocício 

semelhante, pois procura demonstrar que a gênese e evolução do setor 

industrial brasileiro seriam induzidos pelo setor exportador. Para o autor, 

antes da Grande Depressão o investimento na indústria de 

transformação brasileira relaciona-se com o desempenho do setor 

exportador, fenômeno que não se observa a partir dos anos 1930, 

quando os investimentos dependem muito mais da demanda interna 

do que extena. Assim como Versinani e Versiani (1977) e Suzigan (1986), 

Silva (1976) enfatiza a impossibilidade de analisar separadamente o 

setor cafeeiro e industrial, pois ambos são unidade e contradição do 

modo de desenvolvimento do período.  

 Com as diversas interpretações sobre a industrialização, as 

controvérsias relacionadas ao fenômeno não se resolvem facilmente. 

Furtado (1998) chegou a afirmar que o governo brasileiro realizou uma 

verdadeira política keynesiana, ao comprar estoques de café, financiá-

los com emissões monetárias e garantir a renda interna. Por outro lado, 

Peláez (1972) dedica-se a demonstrar que o governo promoveu uma 

política monetária ortodoxa porque, embora tenha financiado as 

compras de estoques, utilizou-se de impostos sobre o próprio setor 

exportador visando equilibrar as contas públicas.    
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 Como se observa, o desenvolvimento industrial brasileiro ainda 

merece estudos. Partindo da diversidade de trabalhos e interpretações 

sobre o assunto, este artigo procura apresentar uma análise 

diferenciada do desenvolvimento indutrial brasileiro, buscando 

desenvolver um estudo institucionalista para o crescimento da indústria 

no Brasil a partir da teoria de Doulgass North. Dessa forma, objetiva 

constatar que o modo de desenvolvimento dos anos 1930 pode ser 

melhor compreendido quando visto como resultado das instituições e 

das mudanças institucionais ocorridas no perído de análise. 

 Para atingir o objetivo proposto, além desta introdução, o item 

dois apresenta os aspectos mais relevantes da teoria institucional de 

Douglass North, procurando sistematizar o seu pensamento em um 

modelo institucionalista, com elementos suficientes para interpretar o 

fenômeno do desenvolvimento. No item três inicia-se a análise do 

desenvolvimento industrial brasileiro a partir do enfoque proposto. 

Analisam-se a mudança nos preços relativos e a existência de direitos 

de propriedade como fundamentais ao início da produção interna de 

bens industrializados. Além disso, enfoca-se o papel dos agentes como 

promotores da industrialização e da mudança institucional que 

acontece com a alteração nas crenças e formas de pensar no período. 

O mesmo item ainda apresenta e analisa as instituições dos anos 1930 e 

sua importância para indústria em ascensão. Enfim, sistematiza-se o 

desenvolvimento industrial a partir de um modelo teórico construído 

para o Brasil de acordo com o institucionalismo de North (item quatro). 

Por fim, apresentam-se as considerações finais (item cinco).  

 

2 O MODELO DE DOUGLASS NORTH 

  

A seguir empreende-se esforço no sentido de alcançar dois 

objetivos: em primeiro lugar apresentar uma síntese da teoria 

institucional de Douglass North, que evolui a partir das críticas à teoria 

neoclássica e engloba o conceito de instituições, sua relação com o 
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desempenho econômico e a mudança institucional. Em segundo, 

procura sistematizar a teoria institucional do autor em um modelo que 

explica a mudança e o desenvolvimento econômico, porém 

incorporando o papel dos indivíduos, da aprendizagem, dos modelos 

mentais e das crenças compartilhadas. 

  

2.1 Instituições, desempenho e mudança institucional 

 

 Douglass North desenvolve sua teoria a partir de uma crítica à 

teoria neoclássica, a qual não incorpora uma análise institucionalista e 

histórica do desempenho econômico (NORTH, 1984; 1994; 1999; 1998). O 

autor parte de uma teoria das instituições e enfoca sua trajetória de 

influência sobre a performance econômica. As instituições representam 

a estrutura de incentivos aos empreendedores e compreendem 

imposições formais (tais como leis, regras, constituições, etc.) e informais 

(normas de comportamento, convenções, códigos de conduta, etc.) 

da sociedade. Possuem uma importância fundamental, porque ao 

serem imposições criadas pelos seres humanos acabam limitando suas 

interações5 e definindo os direitos de propriedade na atividade 

econômica (NORTH, 1998).  

As instituições são restrições e incentivos que moldam as escolhas 

individuais. São criação dos seres humanos que objetivam reduzir a 

incerteza em relação ao futuro e garantir um ambiente estável aos 

investimentos e a lucratividade do capital. Elas provêm de informações 

transmitidas socialmente, são parte da cultura e interferem na forma 

como os agentes interpretam o seu ambiente, influenciando na sua 

conduta e no desempenho das organizações (NORTH, 2003). Nas 

relações de mercado, agem diretamente sobre os custos de transação 

e, portanto, de produção, reduzindo a incerteza e os custos de 

utilização dos mercados. Por isso a importância da análise conjunta 

                                                 
5 A concepção de que as instituições limitam a ação dos indivíduos aproxima Douglass North de John R. Commons. Para esse 
autor, instituição é uma ação coletiva que controla, libera e amplia a ação individual. (COMMONS 1931, p. 01). 
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entre instituições, que são extra firma, e tecnologia, intra firma, pois elas 

determinam os custos de produção e transação; e como consequência 

os custos totais. 

 Metaforicamente falando, North (1998) afirma que as instituições 

e a forma como evoluem representam as regras do jogo e as empresas 

ou organizações são os jogadores. Como o ambiente humano é 

permeado de incerteza, devido às limitações cognitivas dos agentes ou 

mesmo a não ergodicidade6 do mundo, surgem os custos de transação. 

Como utilizar os mercados envolve dispêndios, os seres humanos 

desenvolvem instituições, que definem os direitos de propriedade e 

garantem a estabilidade dos investimentos produtivos. A matriz 

institucional, composta por restrições, vai determinar o surgimento das 

organizações, que podem ser econômicas, sociais e políticas. Estas 

organizações interagem entre si, com os recursos empregados e com a 

tecnologia, definindo os custos de produção. As firmas, ao trabalharem 

com os recursos, uma tecnologia específica e utilizarem o sistema de 

mercado interagem com as instituições, o que resulta nos custos de 

transação (GALA, 2003). Essa dinâmica determina o desempenho 

econômico e a mudança para melhores condições produtivas. 

 A transformação institucional implica analisar a relação entre os 

agentes, representados por organizações (jogadores), e o marco 

institucional. Nesse processo, deve-se compreender como acontecem 

as escolhas dos indivíduos e como elas interagem com as instituições, 

determinando a mudança e o desempenho econômico.  A partir da 

relação entre agentes e instituições a mudança está sempre presente, é 

progressiva e normalmente incremental. Apresenta-se como uma 

consequência das decisões dos indivíduos em sincronia com os 

estímulos institucionais. Usando da metáfora normalmente utilizada por 

                                                 
6 Para North (2005) um mundo não ergódico é aquele em que as mudanças são contínuas, o que impede a formação de 
expectativas estáveis em relação ao futuro, demandando enorme esforço cognitivo por parte dos agentes. Sua visão é 
semelhante a dos autores pós-keynesianos como a de Davidson (1994), que classifica as expectativas como sendo geradas por 
processos ergódicos e não ergódicos. Nesse último (mundo capitalista real), o processo de tomada de decisão se move ao longo 
do tempo e a incerteza não pode ser mensurável. 
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Douglass North, a complexidade7 da interação entre organizações e 

entre indivíduos, no processo produtivo, no mercado ou na sociedade, 

pode levar a uma necessidade de redefinição nas regras do jogo 

(NORTH, 1998; 1991). 

A interação entre organizações e instituições aparece em North 

(2003) como uma das cinco proposições para compreensão do 

processo de mudança econômica: “The continuous interaction 

between institutions and organizations in the economic setting of 

scarcity and hence competition is the key to institutional change” 

(NORTH, 2003, p.1). Portanto, os agentes da mudança são os indivíduos 

ou, mais especificamente, as empresas, que respondem aos incentivos 

do marco institucional. Na maioria das vezes esse processo de mudança 

é endógeno e ocorre devido aos esforços feitos pelos empresários para 

melhorar sua posição de mercado (NORTH, 1990). Como resultado, tem-

se um processo que reflete a alteração nos preços relativos da 

economia (mudanças na relação de preços de fatores de produção, 

nos custos da informação e na tecnologia). Além disso, a mudança 

institucional pode ser um resultado da modificação nos gostos e nas 

preferências de toda sociedade, inclusive das autoridades 

governamentais.  

 Apesar de normalmente ser incremental, a mudança ocorre 

também por vias radicais. É um processo incremental quando acontece 

por ajustes marginais na matriz institucional, devido à interação entre 

agentes e instituições. Por outro lado, é radical quando resulta de 

guerras, revoluções, conquistas, etc. Em ambos os casos, a mudança 

não é precondição para eficiência. Pelo contrário, North (1990) procura 

demonstrar exatamente que algumas economias permanecem com 

desempenho inferior às demais porque estão presas a uma trajetória 

histórica de instituições que não proporcionam as melhores condições 

produtivas.  

                                                 
7 Em North (1991) fica claro que a complexidade dos mercados, na medida em que as relações de troca migram da pessoalidade 
para impessoalidade, exige criação de um aparato institucional adequado (sistema de pesos, medidas, leis, etc.). 
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2.2 O esquema institucionalista de Douglass North: a incorporação da 

aprendizagem, das crenças e dos modelos mentais no estudo das 

instituições 

 

 Ao intensificar seus esforços para explicar a mudança, Douglass 

North tem avançado significativamente em sua teoria institucionalista 

na medida em que incorpora conceitos incomuns ao núcleo teórico 

tradicional. Seus estudos partem para uma análise em que a mudança 

somente será compreendida a partir dos indivíduos, dos seus modelos 

mentais e da aprendizagem. A partir dessa relação, surgem as crenças 

compartilhadas e as instituições. As crenças, junto com o marco 

institucional vigente afetam as escolhas e, por conseguinte, o 

desempenho econômico.  Essa relação está apresentada na figura a 

seguir. 

 

APRENDIZAGEM

MARCO 

INSTITUCIONAL

CRENÇAS

COMPARTILHADAS
ESCOLHAS

MODELOS MENTAIS

-

DESEMPENHO

AGENTES

 

Figura 1 - Esquema institucionalista de Douglass North incorporando a 

aprendizagem, os modelos mentais e as crenças compartilhadas.  

Fonte: Elaboração própria. 
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A forma como os agentes percebem a realidade (a partir dos 

sinais emitidos pelo ambiente) é decorrência dos modelos mentais que 

se formam a partir da aprendizagem ou da evolução cultural da 

sociedade. A aprendizagem é responsável pela constante modificação 

dos modelos mentais porque os mesmos são revisados, redefinidos ou 

rejeitados, dependendo de sua habilidade em interpretar o mundo 

(NORTH et. al., 2004; NORTH, 2005)8. North (1998; 2005) observa que a 

estrutura inicial por meio da qual interpretamos o ambiente é genética, 

mas seu desenvolvimento é resultado das experiências individuais (essas 

experiências provêm do meio físico e do meio sociocultural ou 

linguístico).  

A aprendizagem acontece de forma individual, mas resulta de 

uma estrutura institucional e educacional comum. A partir da evolução 

das experiências (ou da aprendizagem) os indivíduos formam os 

modelos mentais, que explicam e interpretam o meio no qual se inserem 

e, em última instância, determinam seu comportamento social.  Os 

modelos mentais não são estáticos, pois evoluem ao longo do tempo 

como resultado da vivência dos agentes. Quando os modelos mentais 

são considerados adequados para interpretar uma realidade (sinais 

emitidos), tornam-se relativamente estáveis e modelam crenças 

individuais (NORTH et. al., 2004), dando origem a um ―sistema de 

crenças‖. Se os modelos mentais são inconsistentes devem ser revistos 

para dar origem a novo conjunto de crenças, que reduzirá a incerteza 

futura.  

Para Douglass North, os seres humanos elaboram crenças sobre a 

natureza da realidade, um modelo positivo de como o sistema funciona 

e normativo de como deveria funcionar. As crenças dominantes, com o 

passar do tempo, resultam em uma elaborada estrutura institucional, 

que determina o desempenho econômico e político. Nesse ponto de 

                                                 
8 Como o ambiente humano é permeado de incerteza, especialmente quando a mudança é contínua, a teoria da escolha racional 
é falha porque os agentes não possuem informações precisas sobre os benefícios de determinadas escolhas ao longo do tempo. 
Em outras palavras, para North (1998), existem limitações que se processam tanto nas informações disponíveis para tomada de 
decisão como no aparato cognitivo dos indivíduos. Portanto, a compreensão do mundo depende do modelo mental de cada 
agente, fazendo com que a forma como interpretamos a realidade seja apenas um desenho parcial do mundo real. 
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vista, a origem das regras (formais, informais e a efetividade de seu 

cumprimento) são as crenças que moldam a matriz institucional. Esta 

impõe normas de escolha aos empreendedores, seja quando buscam 

inovar ou quando desejam modificar as instituições para melhorar sua 

posição no mercado (NORTH, 2005). 

Denzau e North (1994) já haviam descrito a importância dos 

modelos mentais compartilhados. Para eles, a cultura é fundamental 

para que se tenha o compartilhamento das crenças entre os indivíduos, 

da mesma forma que garante a transferência de uma forma de pensar 

entre gerações. Os modelos mentais compartilhados sustentam um 

sistema de crenças compartilhadas, que tem o papel fundamental de 

reduzir as divergências encontradas em uma sociedade (NORTH, 2005).  

As instituições são, portanto, as representações externas que os 

modelos cognitivos individuais criam para interpretar o ambiente. São 

reproduções da consciência dos indivíduos, utilizadas para estruturar e 

organizar seu meio, mas com o papel fundamental de reduzir a 

incerteza (NORTH, 1998). Já os modelos mentais são as representações 

internas que os indivíduos criam para interpretar o ambiente. Assim, as 

ideologias9 e as instituições surgem como diferentes classes dos modelos 

mentais compartilhados, tendo a função de gerar estabilidade em um 

ambiente complexo. 

 O Estado joga um papel fundamental na definição das 

instituições e da mudança institucional. Ao mencionar o caso de 

ascensão e queda da União Soviética10, North (2005) descreve como 

                                                 
9 As ideologias são definidas por Denzau e North (1994) como uma estrutura compartilhada de modelos mentais que grupos de 
indivíduos possuem para fornecer uma interpretação do ambiente e uma prescrição de como o ambiente deve ser estruturado. 
As pessoas não agem necessariamente de acordo com o que prega a racionalidade substantiva, mas sim influenciadas por seus 
mitos, dogmas, ideologias, teorias, etc. Em condições de incerteza, o que determina o comportamento dos indivíduos é sua 
aprendizagem, que ocorre a partir do compartilhamento de informações. Nesse caso, os agentes com origens culturais comuns 
apresentam uma aprendizagem semelhante, que se reflete em teorias e modelos mentais análogos e com os quais os agentes 
interpretam o ambiente. Por outro lado, agentes com diferentes formas de aprendizagem (cultural e ambiental) apresentam 
outros tipos de modelos mentais para interpretar as informações e tomar decisões. Como resultado dos modelos mentais 
compartilhados, os agentes formam ideologias e instituições para lidar com a incerteza e auxiliar nas relações interpessoais.  
10 A ascensão da antiga União Soviética, significativamente influenciada pelos ideais de Marx e Lênin, mostrava as crenças de 
como o mundo deveria ser. Criou-se, então, uma matriz institucional que teve sucesso (caso da indústria) e falhas (caso da 
agricultura). As tentativas de corrigir as falhas condiziam com a crença da ortodoxia marxista. A matriz institucional sofreu 
contínuas modificações por estímulos externos (guerra) e internos (envolvendo os limites ideológicos do marxismo). O resultado 
foi, ao longo das décadas de 50, 60 e início de 70, um rápido crescimento do produto, da tecnologia militar, do conhecimento 
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podem ser elaboradas as políticas que alteram a percepção da 

realidade, as crenças e a estrutura institucional. É um processo contínuo 

que, ao ocorrer, causa significativas mudanças no ambiente humano, 

fazendo com que os modelos mentais, as crenças e instituições estejam 

em constante alteração. Exatamente por isso North (2005) afirma que o 

estudo do processo de mudança econômica deve começar por 

explorar os esforços dos seres humanos para lidar com a incerteza em 

um mundo complexo. Deve compreender o contínuo esforço para 

tornar o ambiente inteligível e reduzir as incertezas.  

Enfim, o esquema analítico de Douglass North está intimamente 

relacionado à compreensão do processo de aprendizagem, da 

formação dos modelos mentais e das crenças compartilhadas que 

evoluem ao longo da história. São elas que influenciam a formação das 

instituições e a mudança. As crenças agem no sentido de perpetuar 

uma estrutura institucional ou incentivar sua alteração, que pode 

viabilizar, ou não, melhores condições de desempenho econômico. 

Surge dessa ideia a concepção de path dependence, pois a evolução 

institucional é resultado da cultura, da aprendizagem e dos modelos 

mentais, determinando a mudança ou inércia das instituições. Para 

entender esse processo se deve partir do nível cognitivo para o nível 

institucional, que culminará, por fim, no nível econômico (NORTH et. al., 

2004). 

  

3 O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA A PARTIR DO INSTITUCIONALISMO 

DE DOUGLASS NORTH 

 

3.1 A mudança nos preços relativos e os direitos de propriedade: os 

estímulos iniciais ao desenvolvimento da indústria 

 

                                                                                                                                               
científico e o advento do status de superpotência. O exemplo da União Soviética foi admirado por muitos países, mas logo a 
economia do país começou a declinar (1985). Tentaram-se reformas institucionais que foram ineficazes na solução do problema. 
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O desenvolvimento da indústria no Brasil acontece a partir de 

características históricas específicas. As pré-condições discutidas em 

autores clássicos são, sem dúvida, importantes para compreender o 

processo de industrialização, pois a formação capitalista não pode 

existir  sem acumulação de capital, infraestrutura e formação de uma 

mão de obra assalariada11. Contudo, a descrição do desenvolvimento 

industrial deve, no enfoque que está sendo proposto, observar as 

mudanças nos preços relativos e os direitos de propriedade existentes 

na época. 

A alteração nos preços relativos parece ser fato incontestável 

quando se analisa o desenvolvimento industrial nos anos 1930. A crise 

nas contas externas fez o governo nacional recorrer a desvalorizações 

cambiais, o que causou um aumento significativo nos preços das 

manufaturas importadas. Com isso, abriram-se as possibilidades de 

produzir internamente o que antes era importado.  

Essa produção inicial, contudo, não seria possível sem direitos de 

propriedade bem definidos. A esse respeito, o Brasil começa sua história 

inserido em uma forma de desenvolvimento capitalista, cuja dinâmica 

fundamental se processa no mercado mundial. Seu papel na divisão 

internacional do trabalho (como colônia de exploração) não seria 

adequadamente desempenhado sem marcos legais que garantissem 

direitos de propriedade consistentes. A preocupação principal no que 

tange ao assunto sempre foi a questão fundiária, pois sem marcos 

regulatórios seria impossível a formação de um mercado de escravos e 

mesmo de um mercado de trabalho, dada a ampla extensão de terras 

e onde qualquer trabalhador livre não teria motivos para submeter-se 

ao trabalho exploratório (FREITAS, 1991). Portanto, ao que parece, a 

propriedade no Brasil contou com normas jurídicas bem definidas, 

mesmo que a solução de conflitos fosse e continue sendo complexa.  

                                                 
11 A formação da mão de obra acontece via imigrações promovidas pelo próprio Estado, devido ao seu interesse de estimular a 
expansão cafeeira. Segundo Silva (1976), em 1901, 80% dos operários de São Paulo eram estrangeiros vindos para o Brasil a 
partir de 1880. 
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Em termos legais, segundo Vial (2010), o direito de propriedade foi 

amplamente assegurado pela constituição de 1824, que ressalvava 

casos de desapropriação apenas por decorrência de necessidade 

social e mediante indenização. Na linha 17 dos direitos do homem e do 

cidadão estava saliente: ―Como a propriedade é um direito inviolável e 

sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser quando a 

necessidade pública legalmente comprovada o exigir evidentemente e 

sob condição de justa e prévia indenização‖. As constituições de 1891, 

1934 e 1937 mantiveram as mesmas características.  

Mesmo com descrição ―santificada‖ da propriedade, o 

desenvolvimento da indústria deve ir além da análise dos direitos. Nos 

anos 1930, começa a formar-se um ambiente propício aos investimentos 

e consolidação da indústria nacional que não se reflete apenas em 

normas jurídicas. O surgimento da burguesia industrial acontece sem 

grandes conflitos e dentro da ordem necessária ao funcionamento de 

uma economia de mercado que estaria por se consolidar. Apesar de 

temer a perda de prestígio e poder social devido ao surgimento da 

nova classe empresarial, a velha oligarquia rural não deflagrou conflitos 

que tornassem insustentável a acumulação de capital nos moldes 

industriais. Como afirma Fernandes (1981, p. 246), não se trata de uma 

burguesia ―[...] em conflito de vida e morte com a aristocracia agrária‖, 

pois aos novos empresários oferecia-se ―[...] a maior segurança possível 

na passagem do mundo pré-capitalista para mundo capitalista, 

prevenindo a desordem da economia, a dissolução da propriedade ou 

o desgoverno da sociedade‖ (FERNANDES, 1981, p. 247). 

A mudança de uma economia primário-exportadora para uma 

economia industrial foi, dessa forma, uma transição mais suave do que 

poderia se imaginar num processo de revolução burguesa ou industrial. 

Tratou-se de uma ―revolução dentro da ordem‖. Um processo 

característico de uma economia colonial, periférica e dependente, que 

procurou conciliar os interesses da burguesia nacional com o capital 

estrangeiro e as antigas oligarquias rurais. Dentro da ordem criaram-se 
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as condições necessárias aos investimentos industriais, algo fundamental 

à concepção de Douglass North, pois  não ofereceu riscos à 

propriedade e amenizou a incerteza, característica em uma transição 

de modelo.  

 

3. 2 Os agentes Promotores da mudança 

 

 A formação da indústria somente pode acontecer quando os 

estímulos institucionais são adequados ao surgimento do 

empreendedor. O deslocamento do centro dinâmico analisado por 

Celso Furtado ocorreu porque existiam agentes capazes de realizar os 

investimentos na indústria, assim como autoridades capazes de elaborar 

um conjunto de regras destinadas ao êxito do setor em ascensão. 

 

3.2.1 Os agentes da indústria e a consolidação da “nova” mentalidade 

de mercado 

 

 Analisar os empresários brasileiros é importante porque eles 

representam as novas crenças e formas de pensar que se disseminam 

ao longo dos anos 1930. Contudo, a controvérsia sobre o tema é 

bastante significativa. Embora a origem dos empresários se diversifique 

com o alvorecer da indústria (donos de bancos, comerciantes, 

imigrantes, importadores, etc.), a discussão sobre o papel dos grupos 

sociais que desencadearam a ―Revolução Burguesa‖ permanece sem 

uma resposta precisa. Uma coisa é certa, mesmo com o debate mal 

resolvido, a origem dos industriais se resume, preponderantemente, aos 

imigrantes e fazendeiros ligados ao setor cafeeiro.  

 O assunto divide grandes estudiosos da formação econômica do 

Brasil. Caio Prado Jr. (1966) e Nelson W. Sodré (1964) afirmam que a 

origem dos empresários industriais estaria principalmente em famílias 

ligadas à oligarquia cafeeira. Da mesma forma, Warren Dean (1971) 

gasta inúmeras páginas da sua obra ―A industrialização de São Paulo‖ 
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explicitando o papel dos fazendeiros no processo de industrialização. 

Por outro lado, existem os que acreditam ser os empresários industriais 

originários primordialmente dos imigrantes que ingressam no Brasil a 

partir da abolição da escravatura. Bresser-Pereira (1963; 1964; 1994) é 

categórico ao demonstrar a irrelevância dos descendentes das famílias 

ligadas à oligarquia rural no desenvolvimento da indústria brasileira. 

 A busca em atribuir a uma classe específica a responsabilidade 

pela industrialização do Brasil decorre da dificuldade de analisar as 

complexas relações que se estabelecem entre o setor cafeeiro e a 

indústria. Portanto, da tendência de separar os setores e estudá-los de 

forma independente. Trata-se de um problema ainda a ser superado 

tanto no que diz respeito à origem dos empresários como ao papel 

desempenhado pelo setor agroexportador na formação do capitalismo 

industrial.  Registre-se sobre esse fato a esclarecedora obra de Silva 

(1976), ao demonstrar que café e indústria são unidade e contradição. 

Ou seja, o desenvolvimento da indústria não pode ser separado da 

evolução do setor cafeeiro e os diversos agentes devem, de alguma 

forma, estar envolvidos em ambos os setores. 

Mesmo persistindo a discussão, cabe um destaque tanto dos 

antigos proprietários rurais como dos imigrantes, porque entender a 

origem dos agentes industriais implica uma compreensão da sua 

influência sobre o marco institucional do período.  Sobre os antigos 

cafeicultores, Silva (1976) descreve como os membros da antiga 

burguesia rural tiveram que passar de simples ―senhores‖ para 

―empresários‖, impulsionados e ao mesmo tempo atraídos pelo 

dinamismo da nova economia que se formava na virada do século. 

Essa descrição está, de forma semelhante, apresentada em Fernandes 

(1981), ao expor como os grandes fazendeiros tiveram que desenvolver 

a mentalidade burguesa para inserir competitivamente a grande 

lavoura no mercado global. Esse fenômeno, ao promover a 

acumulação comercial e financeira, acabou prejudicando a antiga 
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ordem senhorial, cuja acumulação se baseava na ordem estamental e 

no trabalho escravo. Surge, dessa forma, um ―novo‖ tipo de fazendeiro. 

 Florestan Fernandes (1981) afirma tratar-se de um senhor de terras 

que passa a observar a fazenda numa concepção de mercado, 

inserida numa nova ordem competitiva. Torna-se efetivamente um 

―homem de negócios‖, delegando a outros a efetiva administração das 

plantações de café e, ao mesmo tempo, procurando fixar-se nos 

grandes centros urbanos, influenciando na política e administrando o 

capital provindo do meio rural. O fazendeiro ―empresário‖ possuía 

agora um duplo poder social. Em primeiro lugar, o decorrente de sua 

origem familiar, típica de uma sociedade ainda com forte cunho 

patrimonialista. Em segundo, a partir do controle dos negócios do café 

e do seu poder comercial e financeiro, dispunha da influência provinda 

de sua condição econômica. Tratam-se de novos administradores, de 

―[...] fazendeiros dotados de mentalidade econômica‖, que quebram 

com a tradição senhorial (FERNANDES, 1981, p. 120), pois  ―Ao contrário 

do senhor rural do início do século XIX, ele não tomará consciência da 

situação e não agirá praticamente para resguardar e integrar o status 

senhorial, em escala estamental e nacional. Ele será movido por motivos 

puramente econômicos‖12 (FERNANDES, 1981, p.125)  

A mudança na mentalidade do imigrante, por sua vez, pareceu 

menos traumática.  Isso porque muitos provinham de regiões onde o 

capitalismo e o mercado interno já haviam avançado a ponto de 

modificar a forma de pensar vigente. Silva (1976), assim como Bresser-

Pereira (1964), demonstra que a maioria do empresariado, seja paulista 

ou do Rio de Janeiro, tinha sua origem em estrangeiros13 e que a 

facilidade de adaptação dos imigrantes nas atividades industriais 

                                                 
12 Essa discussão não se esgota facilmente, pois Bresser (1964) afirma que os empresários brasileiros apenas em pequena parte 
são descendentes da antiga aristocracia brasileira (fazendeiros ou exportadores); cerca de  3,9%. Observa que os empresários 
paulistas se originam principalmente no que chama classe média inferior (28,4%), constituída por pequenos comerciantes, 
industriais e lavradores. 
13 O trabalho de Bresser-Pereira (1964) demonstra que 49,5% dos empresários de São Paulo, em 1962, eram imigrantes. Além 
do mais, quando considera sua descendência, observa que 84% eram de origem estrangeira, sendo constituídos por italianos 
(34,8%), alemães (12,8%) e portugueses (11,7%). Quanto ao antigo Distrito Federal, 595 das 765 empresas individuais eram 
propriedade de pessoas estrangeiras.  
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viabilizou vínculos com companhias estrangeiras de importação e/ou 

exportação. Devido as suas origens, logo passaram a ocupar lugar de 

destaque no comércio e no processo de acumulação ―primitiva‖ de 

capital. A partir de então se tem uma sequência lógica de eventos, 

conforme descreve Furtado (1998). Quando a demanda interna se 

aquece, os agentes responsáveis pela importação acabam 

observando a vantagem de se produzir internamente determinadas 

mercadorias, principalmente os produtos que sofriam deterioração pelo 

transporte. O resultado é um forte estímulo à produção interna, 

facilitada pela mentalidade diferenciada desses indivíduos.  Segundo 

Fernandes (1981), o imigrante: 

 

Tornou-se, assim, simultaneamente, o principal agente 

econômico de substituição de importações, um agente 

econômico privilegiado nas fases iniciais de concentração do 

capital industrial e o herói da industrialização, a segunda 

transformação estrutural que tornou a Revolução Burguesa 

uma realidade histórica no Brasil (FERNANDES, 1981, p. 133).  

  

Não obstante, o imigrante seria o nosso tipo humano que 

encarnaria de modo mais completo a concretização da 

mentalidade capitalista e iria desempenhar os principais papéis 

econômicos que estruturam e dinamizam a evolução do 

capitalismo no Brasil (FERNANDES, 1981, p. 139) 

 

 Os imigrantes possuíam uma vantagem indiscutível. Além de 

possuírem ―racionalidade econômica‖, tinham um propósito específico 

que os diferenciava da antiga aristocracia agrária e da nova classe de 

fazendeiros empresários: eram movidos essencialmente pela 

acumulação de riqueza, preferencialmente em atividades de curtíssimo 

prazo. Pretendiam fazer fortuna o mais rápido possível e voltar ao seu 

país de origem. Estavam, assim, pouco preocupados com o consumo 

luxuoso e o prestígio social desejado pelos fazendeiros.  

 Enfim, tanto os imigrantes como os grandes proprietários ligados 

ao setor cafeeiro começaram a modificar suas crenças e sua 

mentalidade, tornando-se os agentes da indústria. O surgimento dessa 

nova forma de conceber o desenvolvimento começou a disseminar-se 

nos anos 1930, tornando possível o crescimento industrial. Ser por um 
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lado está longe de ser a mentalidade do moderno homem de 

negócios, conforme descreve Weber (2005), por outro cria as ideologias 

e crenças necessárias à consolidação da indústria, mesmo que muitos 

hábitos dos empresários da época ainda relembrem os da antiga 

aristocracia rural. 

 

3.2.2 O papel do Estado 

  

 Em meio ao conflito de interesses que se observa com o 

surgimento da indústria e a mudança de mentalidade que começa a 

se processar nos anos 1930, a forma de atuação do Estado nacional ao 

longo da década também é foco de intensas discussões. Existem 

autores que, como Peláez (1972), destacam a pouca preocupação ou 

descaso com a indústria em ascensão. Argumenta que o governo 

manteve uma linha de atuação tradicional, priorizando uma política de 

austeridade com poucas pretensões de estimular a indústria nascente. 

Nessa visão, o surgimento da indústria seria apenas uma consequência 

das políticas ortodoxas do primeiro governo Vargas. Por outro lado, 

Furtado (1998) afirma que governo brasileiro, mesmo visando à defesa 

do setor cafeeiro, realizou uma verdadeira política keynesiana. A 

desvalorização dos mil-réis e a política monetária expansionista para 

manutenção dos gastos públicos na compra de estoques de café 

(manutenção do preço) foi um forte estímulo, mesmo inconsciente, 

para o setor em emergência. 

 Apesar da frutífera discussão que ainda está no entorno do 

processo de industrialização, as afirmações de Furtado são reforçadas 

por Versiani (1974) ao demonstrar que Peláez, embora com análise 

muito bem elaborada, não consegue comprovar os seus argumentos. 

Fonseca (2003b), por sua vez, afirma que se o governo nacional não 

tinha consciência da necessidade de estímulos à indústria nascente ao 

tomar posse, no decorrer dos anos 1930 a intencionalidade da política 

industrial se torna explícita pela criação de diversos órgãos e instituições. 
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Já em Carraro e Fonseca (2003) observa-se que o governo agiu como 

verdadeiro empresário schumepteriano. Assumiu a liderança na 

organização do sistema de produção e distribuição capitalista, uma vez 

que ao longo dos anos 1930 passou a investir na modernização da 

economia brasileira, com a modificação na legislação e criação de 

novos órgãos que pudessem impulsionar a industrialização. 

 Assim como se observou com os empresários ligados ao setor 

cafeeiro e imigrantes, conclui-se que o estado começa a modificar sua 

conduta e forma de pensar. Em sintonia com a teoria de Douglass 

North, tratou-se do momento em que o Estado observa a necessidade 

de mudanças institucionais destinadas a oferecer condições 

necessárias ao pleno desenvolvimento das atividades produtivas. O 

interessante de observar no caso brasileiro é que o Estado age em 

sentido duplo. Por um lado, ele mesmo se torna empresário, ao produzir 

diretamente os bens e serviços necessários à industrialização.  Por outro, 

estimula o setor industrial ao programar as inovações institucionais. 

Portanto, ao final dos anos 1930 já não interessaria a discussão sobre o 

tipo de política monetária ou fiscal adotada, mas sim o fato de que o 

Estado cria e desenvolve a estrutura institucional necessária aos 

investimentos produtivos.  

 

3.3 As Instituições e a Mudança Institucional 

  

 As instituições surgem e se modificam a partir da interação entre 

os agentes e as instituições, na complexa evolução histórica da 

sociedade. Como a definição de Douglass North refere-se a instituições 

como regras (formais e informais), cabe a observância das principais 

mudanças acontecidas ao longo dos anos 1930, que estimulariam o 

desenvolvimento da indústria nacional.  Embora sua definição de 

instituições seja ampla e abarque as organizações, estas são tratadas 

de forma independente na análise a seguir. 
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3.3.1 As regras formais 

 

  Ao longo dos anos 1930 o setor industrial foi estimulado não 

apenas pela política de proteção ao setor cafeeiro. Mesmo com 

direitos de propriedade definidos e as mudanças nos preços relativos 

em curso, o governo tratou de modificar algumas regras formais para 

adequar o marco regulatório a favor da produção interna. 

Além das constantes desvalorizações cambiais, que estimularam 

a indústria nascente no início dos anos 1930, pode-se destacar o 

Decreto nº 19.739, de 7 de março de 1931, que proibia a importação de 

máquinas para alguns segmentos da indústria. A proibição tinha origem 

na própria reivindicação dos empresários e, dentro da sua lógica, 

objetivava desestimular uma superprodução e viabilizar os lucros das 

empresas já instaladas. Com isso, o governo estaria proporcionando a 

consolidação da indústria e evitando uma concorrência que 

prejudicasse a acumulação de capital e as novas inversões (FONSECA, 

2003b). Em 1935, a política do governo mudou um pouco de ênfase, 

provavelmente pela observância das condições produtivas do setor 

industrial no período. Passa a estimular a importação de bens de capital 

e intermediários para indústria, mediante um tratado de comércio com 

os EUA. O acordo dava vantagem a alguns produtos de exportação 

brasileiros em troca de benefícios nas importações dos bens necessários 

ao crescimento industrial.  

A questão cambial, que sempre foi o ―calcanhar de Aquiles‖ 

quando se analisa o crescimento da indústria, recebeu atenção 

especial. Procurando amenizar o desequilíbrio externo, presente em 

praticamente toda história do Brasil, o governo Vargas implantou uma 

série de medidas que resultaram em maior autonomia da política 

econômica interna. Embora o controle seletivo de importações viesse a 

ser implantado apenas no Estado Novo, as mudanças cambiais da 

década de 1930 foram um passo importante de estímulo à produção 
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interna. Segundo Lann et. al. (2012), as mudanças cambiais provinham 

do Decreto nº 20.401, de 1931, dos Decretos nº 23.258 e nº 23.501, de 

1933.  O primeiro estabeleceu como monopólio do Banco do Brasil 

(banco oficial) a compra de cambiais. Esse monopólio viabilizava a 

possibilidade de utilizar o mecanismo de centralização cambial em 

períodos de escassez de divisas, administrando o mercado nas épocas 

de crise e criando a possibilidade de direcionar as reservas para 

objetivos industriais. O segundo decreto determinou que qualquer 

operação com câmbio entre nacionais e estrangeiros deveria passar 

pela autorização da autoridade responsável. Assim, obrigou os 

exportadores a vender a moeda estrangeira ao Banco do Brasil ou a 

uma instituição por ele autorizada, visando evitar uma fuga de capitais 

do país. Esse decreto garantiu que a cobertura cambial das 

exportações fornecesse divisas necessárias para as importações 

essenciais. Enfim, o terceiro decreto instituiu o curso forçado da moeda 

nacional, abolindo qualquer necessidade de sua conversibilidade em 

ouro ou qualquer moeda estrangeira que engessasse a política 

monetária interna, viabilizando maior flexibilidade da base monetária e 

uma política de crédito expansionista (nos moldes keynesianos) que 

favoreceria a destinação de recursos ao setor em ascensão.   

   No campo educacional, em 1931 o governo realizou a reforma 

Francisco Campos, procurando um ensino voltado a áreas técnicas e 

não somente formadora de bacharéis. Com isso, reconheceu o papel 

da qualificação para o aumento na produtividade, fator indispensável 

à nova forma de desenvolvimento. No mesmo período, programou 

mudanças significativas nas relações trabalhistas, exclusivamente 

procurando regulamentar a relação entre empresários e trabalhadores, 

algo indispensável à acumulação e reprodução do capital.  

Foi nesse sentido o Decreto nº 21. 396, de 12/05/1932, com as 

juntas de conciliação e julgamento; o Decreto nº 21. 186, de 22/03/1932, 

que regulamentou o horário de trabalho no comércio e o Decreto nº 

21.364, de 04/05/1932, referente à indústria; o Decreto nº 21.417-A, de 
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17/05/1933, sobre o trabalho das mulheres e o Decreto nº 22.042, de 

03/11/1932, sobre o trabalho de menores. A normatização dos 

sindicatos começa a ser definida pelo Decreto nº 19.770, de 19/03/1931 

(FAUSTO, 1984). Como resultado desse novo conjunto de regras, em 

1932 foi criada a carteira de trabalho, instituindo definitivamente 

benefícios aos trabalhadores, tais como  o salário mínimo, o décimo 

terceiro, o direito a férias e a um regime de previdência. 

Nesse conjunto de mudança de regras, a constituição de 1934 

tratou de ampliar a autonomia federal a partir da prioridade de 

tributação sobre bases internas, tornando-a menos dependente das 

exportações. Ou seja, generalizou a incidência de impostos sobre o 

consumo e criou impostos únicos sobre combustíveis, lubrificantes e 

sobre o carvão mineral. Incorporou ainda impostos sobre propriedades 

rurais, que eram competência dos Estados. Nesse ano também ocorreu 

uma importante mudança tarifária, de caráter claramente 

protecionista, implementada devido às pressões dos industriais (Roberto 

Simonsen e Euvaldo Lodi). Segundo Fonseca (2003b), ela resultou em um 

aumento da tarifa específica agregada em torno de 15%. Apesar de ter 

sido encoberta pela desvalorização cambial de 1935, demonstra não 

apenas a intencionalidade do governo em atender aos interesses do 

setor industrial, mas como as regras formais estavam se alterando em 

favor da indústria. 

 Em 1937 foi criada a Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do 

Banco do Brasil, com o objetivo de estimular a criação de novas 

indústrias e expandir as já existentes. Novas regras com relação à 

exploração de bens, até então públicos, passaram a ser priorizados. 

Trata-se do Código de Minas e o Código de Águas de 1934, que 

reforçaram os direitos de propriedade da época.  

 Enfim, são alguns exemplos de como se alteram as normas formais 

a partir dos anos 1930. Muitas regras já existiam e foram fundamentais 

para essa nova dinâmica de crescimento. A indústria ao mesmo tempo 

em que se beneficia das instituições existentes, termina por pressionar o 
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marco institucional vigente para adequar-se ainda mais as novas 

condições de produção. 

 

3.3.2 As novas organizações 

 

 Em conjunto com a série de regras que se modificaram, o 

governo Vargas intensifica a criação de diversas organizações. Nesse 

sentido, Fausto (1984) descreve a criação do Ministério do Trabalho, 

Indústria e Comércio Exterior. Esse fato é exaltado em Fonseca (2003b), 

por universalizar os direitos trabalhistas sob fiscalização estatal e 

reconhecer a necessidade de regulamentação do estado junto aos 

conflitos de uma emergente sociedade capitalista. 

Além do Ministério, Vargas criou o Departamento Nacional do 

Trabalho e o Instituto do Açúcar e do Álcool em 1933. O Conselho 

Federal do Comércio Exterior, o Plano Geral de Viação Nacional e a 

Comissão de Similares foram estabelecidos em 1934 e o Conselho 

Técnico de Economia e Finanças em 1937. O Estado Novo continuou a 

estimular o desenvolvimento de organizações Pró-Indústria. Em 1938 foi 

criado o Conselho Nacional do Petróleo, o Departamento 

Administrativo do Serviço Público (DASP), o Instituto Nacional do Mate e 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 1939, o Plano 

de Obras Públicas e Aparelhamento de Defesa e o Conselho de Águas 

e Energia. 

 Para Fonseca (2003b), os anos 1940 foram de continuidade 

quanto à criação de organismos voltados ao apoio industrial. Nesse 

sentido, embora a análise proposta esteja focada nos anos 1930, 

porque são os anos em que efetivamente começam a ocorrer as 

transformações institucionais voltadas ao desenvolvimento interno, a 

continuidade de mudanças extrapola o período considerado, 

confirmando a continuidade do projeto de industrialização. Em 1942, 

por exemplo, foi criada a Companhia Siderúrgica Nacional, o Instituto 

Nacional do Pinho, a Comissão de Combustíveis e Lubrificantes e o 
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Conselho Nacional de Ferrovias. Em 1943, o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) e, em 1945, a Superintendência da 

Moeda do Crédito.  

 Portanto, assim como se modificaram as regras formais em torno 

de um novo projeto para a nação, criaram-se uma série de 

organizações que visavam exatamente alavancar a indústria. Porém, o 

pré-requisito para que se criem e modifiquem regras e organizações são 

as transformações nas crenças e nas ideologias tanto da população em 

geral como dos seus governantes. 

 

3.3.3 As restrições informais, o conflito de ideologias e as novas crenças 

no surgimento de uma sociedade industrial 

 

 As restrições informais constituem-se em normas de 

comportamento, convenções e códigos de conduta. Assim como as 

regras formais, estão alicerçadas nas ideologias, nas crenças e nos 

modelos mentais. Ao longo dos anos 1930, Fonseca (2003b) afirma que 

a industrialização passa a ser sinônimo de desenvolvimento, afetando o 

surgimento de novas crenças, valores, símbolos e padrões de 

comportamento.  

As novas crenças e o novo modelo ideológico, que se 

materializariam nas restrições informais, não poderiam surgir sem a 

existência de conflitos e contradições de um passado agrário e semi-

colonial com a ―moderna‖ mentalidade de mercado que estaria por se 

formar a partir do crescimento do mercado interno. A esse respeito 

cabe lembrar o emblemático debate entre Roberto C. Simonsen e 

Eugênio Gudan. Como líder industrial, Simonsen denunciava a pobreza 

da agricultura da época e defendia a forte intervenção do estado 

como promotor da industrialização, única forma de romper com as 

precárias condições de vida observadas na economia brasileira em 

meados dos anos 1930. Por outro lado, Gudan se mostrava claramente 

receoso quanto à ênfase industrial. Declarava-se um defensor da classe 
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rural e da necessidade de políticas em prol do aumento da 

produtividade na agricultura, colocando-se contra o planejamento 

econômico e forte intervenção a favor da indústria (GUDAN; SIMONSEN, 

1977). 

Esse conflito está expresso em Bresser-Pereira (1963) como uma 

das principais lutas ideológicas do período: o industrialismo versus o 

agriculturalismo. Por um lado, os agricultores brasileiros e os agentes 

ligados ao setor (importadores ou exportadores) eram detentores da 

ideologia (e da crença) de que o Brasil deveria manter-se como 

primário-exportador. Ou seja, de acordo com o que prega a lei das 

vantagens comparativas, sempre foi um país agrícola e a produção de 

café representava a cultura mais eficiente. Do outro lado, estava à 

ideologia da classe empresarial, ávida pelo enriquecimento e 

desenvolvimento nos moldes industriais. Mesmo com o choque 

ideológico, e devido às pressões empresariais, a crença predominante 

acabou se relacionando à indústria: 

 

A vitória do industrialismo, das crenças nas possibilidades 

econômicas da indústria nacional, era essencial para o 

desenvolvimento do país. E a disposição de luta dos 

empresários brasileiros foi fundamental para que essa vitória 

fosse alcançada. (BRESSER-PEREIRA, 1963, p. 16) 

 

A consolidação das novas ideologias, que passaram a reger a 

forma de desenvolvimento brasileiro não aconteceu a partir de uma 

revolução armada. Porém, os novos industriais, principalmente os de 

origem européia, representavam uma ameaça ao status dos senhores 

rurais. Como descreve Dean (1971), a classe agrária temia a perda do 

poder representativo junto ao Estado, assim como a degeneração 

econômica, devido ao  deslocamento de capitais e de trabalhadores14 

                                                 
14 Por seu turno, os industriais não viam a classe agrária como grande ameaça. Na verdade, chegavam a se beneficiar das 
políticas estatais destinadas à manutenção da renda no setor cafeeiro. O único problema era o fato das desvalorizações cambiais 
provocarem dificuldades de importação de máquinas e equipamentos destinados ao setor industrial, fato que seria amenizado 
pelas políticas tarifárias nos anos subsequentes. Importante observar que os conflitos não foram suficientes para causar 
desordem e desestímulo ao setor industrial. Como descrevera Dean (1971) logo a antiga aristocracia rural acaba misturando-se à 
nova classe emergente. Embora em grande parte exagerada, sua descrição demonstra como os novos ricos foram incorporados 
pela aristocracia, principalmente via alianças matrimoniais.  
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para indústria. Apesar da mudança de mentalidade ser incômoda, 

muitos fazendeiros observaram que não teriam outra forma de 

prosperar a não ser inserindo-se na nova forma de produção, que 

naturalmente se sobrepunha ao retrógrado setor cafeeiro.  

Embora a mentalidade de mercado já existisse com a presença 

dos imigrantes, na medida em que se modificavam as condições 

internas e externas da economia brasileira, o fazendeiro acabou 

impulsionado a modificar sua forma de pensar, desenvolver novas 

convenções e padrões comportamentais. Novas oportunidades de 

negócios se abriam e esses agentes tiveram que reinventar métodos de 

produção para manter-se compartilhando o excedente econômico. 

Para Fernandes (1981, p. 110 e 113), enquanto ―O imigrante introduziu 

no Brasil maneiras de ser, de pensar e de agir em que o cálculo 

econômico e a mentalidade racional [...]‖ se sobressaíam, o ―[...] 

fazendeiro de café experimenta transformações de personalidade, de 

mentalidade e de comportamento prático tão radicais‖ que ele se 

converte ―de coronel a homem de negócios‖. 

A mudança ideológica a favor da indústria implicou 

transformação também nas crenças e valores do Estado brasileiro. A 

esse respeito, Bresser (1963) destaca a vitória da ideologia 

desenvolvimentista e intervencionista sobre o liberalismo econômico, 

assim como a pressão dos empresários para que isso ocorresse:  

 

Os empresários constituíam uma classe nova que, para 

sobreviver e desenvolver-se, precisava lutar tanto no campo 

econômico, investindo e tornando eficiente suas empresas, 

quanto no campo político, adotando posições ideológicas 

novas, que transformassem o sistema de valores vigentes. 

(BRESSER-PEREIRA, 1963, p. 19). 

 

 A mudança nas crenças e ideologias esteve representada pelo 

discurso de Vargas.  Fonseca (2003b) afirma que o presidente 

enfatizava a necessidade de se priorizar o desenvolvimento industrial, 

mesmo sem abandonar o setor primário. Como comprova o próprio 
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desenvolvimento da indústria, as políticas e instituições destinadas ao 

setor, os empreendedores tiveram êxito em sua empreitada. 

Independente de sua origem, seja estrangeiros ou agentes ligados à 

economia cafeeira, foram capazes de disseminar uma nova ideologia, 

novas crenças que rapidamente afetaram as limitações informais e 

criaram instituições formais destinadas a alavancar a nova forma de 

desenvolvimento.  Nesse contexto, o estado, através do projeto 

varguista, modifica sua mentalidade incentivando o setor em ascensão 

através de impostos, controles de câmbio, cotas de importação e 

investimentos públicos. 

 

4 SÍNTESE DA INDÚSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA NO ESQUEMA 

INSTITUCIONALISTA DE DOUGLASS NORTH 

 

 As condições iniciais para o crescimento industrial nos anos 1930 

eram pré-existentes. A economia cafeeira foi a responsável por viabilizar 

a acumulação de capital, que se manifestava de diversas formas 

(capital financeiro, comercial, industrial, etc.). Além disso, o país já 

contava com um grau significativo de organização do mercado de 

trabalho, tendo as imigrações como fator determinante. Outro 

elemento foi a existência de certo desenvolvimento da indústria 

nacional, ou seja, existia capacidade ociosa e tecnologia para se 

ampliar, quando necessário, a quantidade produzida no mercado 

interno.  

  Com a mudança nos preços relativos, decorrente das 

desvalorizações cambiais, e a existência de direitos de propriedade 

relativamente bem definidos, tem-se o estopim para uma verdadeira 

―revolução‖ em termos de produtos fabricados internamente, o que a 

literatura trata como processo de substituição de importações. Mais do 

que as palavras deixam transparecer, implica que ―a liderança do 

crescimento econômico repouse no setor industrial, que este seja 

responsável pela dinâmica da economia, ou seja, que crescentemente 
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seja responsável pela determinação dos níveis de renda e de emprego‖ 

(FONSECA, 2003a, p. 02). Partindo da teoria de Douglass North, a Figura 

2 sistematiza o processo de desenvolvimento industrial ocorrido no 

período. 
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MARCO 
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Relacionadas as 
possibilidades 
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Figura 2 - Síntese do desenvolvimento industrial do Brasil utilizando o 

Modelo de Douglass North 

Fonte: elaboração própria. 

 

Conforme se observa, a mudança nos preços relativos e a 

existência de direitos de propriedade representam os sinais do 

ambiente, interpretados pelos agentes como oportunidade para a 

produção industrial. Além desses, existe a crise do setor cafeeiro, a 

existência de mão de obra disponível, a infraestrutura prévia, certo grau 

de acumulação de capital proporcionado pelas atividades cafeeiras, 

desenvolvimento tecnológico (com alguma produção industrial em 

andamento) e uma demanda interna aquecida.   

Os sinais ou incentivos foram captados pelos agentes a partir dos 

seus modelos mentais, estabelecidos como resultado da sua 
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aprendizagem. A aprendizagem resulta das experiências, da arquitetura 

genética e da herança cultural dos agentes envolvidos no processo de 

industrialização. As experiências e a herança cultural foram 

determinantes tanto nas ações dos imigrantes que se tornariam 

industriais, como entre os cafeicultores e seus descentes. Muitos dos 

antigos senhores rurais, ao estarem inseridos diretamente no 

desenvolvimento capitalista comercial brasileiro, mas principalmente 

devido às experiências vivenciadas no ultimo quartel do século XIX, 

observaram que a cultura do café iria perder espaço no longo prazo. 

Isso os incentivou a mudar para atividades urbanas e atuar diretamente 

na consolidação da indústria. Os imigrantes, por seu turno, já possuíam 

as experiências de desenvolvimento do capitalismo industrial na Europa 

e acumularam uma cultura favorável à nova forma de desenvolvimento 

que se processava na economia brasileira. Ainda tem-se que destacar 

a mudança na concepção de desenvolvimento pela qual passa o 

estado nacional, ao reconhecer que para o futuro da nação seria 

imprescindível uma indústria consolidada. Mesmo sem uma clara 

convicção da sua importância para o desenvolvimento, no início do seu 

governo, Vargas nunca deixou de lado a indústria nacional. Não por 

acaso, Fonseca (2012) descreve a formação doutrinária do presidente e 

seu partido político (Partido Republicano Rio-Grandense), que assumiu 

uma ideologia positivista com diversificação produtiva (o que inclui a 

indústria natural)15 em oposição aos defensores da especialização, 

conforme define a teoria liberal do período. 

 Os sinais do ambiente captados pelos modelos mentais, seja dos 

imigrantes, dos cafeeiros ou mesmo dos representantes do Estado, 

agem no sentido de estabelecer novas crenças. As crenças, 

relacionadas às potencialidades da indústria nacional, pressionaram o 

marco institucional vigente por novas restrições formais, informais e 

                                                 
15 Com vistas a manter a governabilidade e evitar maiores conflitos, a Aliança Liberal evitou tomar partido entre os extremos de 
indústria e agricultura. Procurou apenas diferenciar as indústrias naturais, que beneficiavam matérias-primas locais, das artificiais 
que, ao contrário, necessitavam de grande protecionismo. Ou seja, procurou não romper com a visão agrarista ao defender a 
ideia de que a industrialização era uma necessidade para os produtos primários (FONSECA, 2012). 
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organizações. Trata-se de reconhecer que nos anos 1930, e com o 

rápido crescimento da indústria, a estrutura institucional não estava 

adequada à nova forma de desenvolvimento e, por isso, deveria ser 

modificada. Enfim, compartilha-se a ideia de que o crescimento com 

base no antigo regime cafeeiro tinha encontrado os seus limites e que o 

dinamismo deveria repousar no setor industrial.  

As crenças compartilhadas passaram a dar origem a um novo 

conjunto de instituições formais que foram implantadas pela ação do 

Estado brasileiro. Conforme afirmam Carraro e Fonseca (2003), se antes 

dos anos 1930 o governo promoveu uma política inconsciente de 

estímulo à indústria, nos anos seguintes agiu de forma racional, criando 

e modificando as instituições a favor da manufatura. 

 Em um contexto de evolução criaram-se novas regras formais, 

informais e organizações que começaram a modificar as escolhas dos 

indivíduos. Os empresários sofreram o estímulo do marco institucional 

que criou melhores condições para a inovação em termos de produtos 

e processos, fator necessário ao rompimento com a antiga ordem 

senhorial que apenas reproduzia, ao longo do tempo, as condições de 

produção características da cultura do café. Para utilizar um termo 

schumpeteriano, estariam os agentes em condições de romper com o 

marasmo do fluxo circular de renda e disseminar por toda a economia 

uma nova forma de desenvolvimento (SCHUMPETER, 1982). 

  

Esse marco institucional, que molda e é moldado pelas crenças e 

escolhas, determina os rumos do desempenho econômico. Ressalte-se 

aí a importância da análise histórica, apresentada nos trabalhos de 

Douglass North. As condições de desenvolvimento de uma nação são 

moldadas pelas instituições como resultado da aprendizagem, dos 

modelos mentais, das crenças, das escolhas e da forma como elas 

evoluem ao longo da história. Por isso, o desenvolvimento econômico 

tem forte caráter path dependence. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A análise precedente procurou contribuir com as interpretações 

do crescimento industrial brasileiro nos anos 1930 em uma concepção 

diferenciada. A partir de contribuições históricas consolidadas e de 

trabalhos contemporâneos apresentou-se uma interpretação 

institucionalista para o desenvolvimento da indústria no Brasil. 

 Apesar de existirem pré-condições para a industrialização antes 

dos anos 1930, a análise demonstrou que o marco institucional vigente e 

em modificação na década foi fundamental para a nova forma de 

desenvolvimento. Porém, o trabalho enfocou uma visão de instituições 

mais ampla do que a normalmente enfatizada nos trabalhos que usam 

o referencial teórico de North. Mostrou que a compreensão institucional 

e sua influencia sobre o desempenho requer a análise dos agentes, da 

sua aprendizagem, dos modelos mentais, de suas crenças e escolhas 

daí resultantes. Essa interação foi fundamental para a compreensão da 

mudança e grande crescimento industrial na década de 1930. 

Os agentes da indústria, ao observarem os sinais emitidos pelo 

ambiente, acabaram encontrando os incentivos necessários para os 

investimentos no setor industrial. As crenças compartilhadas dos 

imigrantes, dos antigos fazendeiros e representantes do estado deram 

suporte a uma nova matriz institucional, composta de restrições formais, 

informais e organizações. A nova estrutura institucional influenciou nas 

escolhas, amenizando a incerteza e viabilizando os investimentos 

industriais em uma dinâmica de inovações e busca pela lucratividade 

comuns numa economia capitalista em ascensão. Enfim, a partir do 

marco institucional vigente, resultado das crenças que emergem a 

partir dos modelos mentais, tem-se os incentivos para a mudança de 

uma economia predominantemente primário-exportadora para uma 

economia em que a dinâmica do crescimento repousa no setor 

industrial. 
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 Cabe destacar que o esquema institucional apresentado em 

Douglass North e aplicado ao crescimento industrial brasileiro está em 

constante evolução. O conjunto de instituições, ao mesmo tempo em 

que molda, também é moldado pelos indivíduos. Ou seja, os seres 

humanos são agentes ativos do processo de mudança, porém sofrem 

com restrições impostas pelas normas do período. Por isso, a análise dos 

agentes promotores da indústria ganha significativa relevância. Ao 

possuírem crenças e modelos mentais herdados de uma evolução 

histórica particular, criaram as instituições que interagiram com suas 

escolhas e determinaram o novo padrão de desempenho econômico. 

No caso: o desempenho industrial. 
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A Nova Elite Financeira no Brasil: jogos, 

estratégias e disputas entre os “gerentes-

engenheiros” e os acionistas1 
 

Thais Joi Martins2 

 

RESUMO 

 Este texto tem como intuito discutir e historicizar o papel e a 

relatividade das disputas de poder entre grupos profissionais de elite 

dentro do que denominamos de novo capitalismo financeiro. Nosso 

ponto de inflexão seria a crise fordista e as consequências da 

transformação de um capitalismo produtivista para um capitalismo 

financeiro no seio das organizações mundiais e para alguns grupos 

profissionais como gerentes e acionistas. Nesse sentido avançamos 

a fim dar sentido as transformações ocorridas na passagem de um 

tipo de capitalismo para o outro bem como sua implicação para a 

mudanças nos modos de vida e nas carreiras de importantes 

agentes sociais de elite. 

Palavras chave: disputas de poder; capitalismo financeiro, elites 

financeiras; jogos de poder. 

 

ABSTRACT 

This text has the intention to discuss and historicizing the role and the 

relativity of power disputes between professional elite  within what 

we call new financial capitalism. Our turning point was the fordist 

crisis and the consequences of the transformation of a productivist 

capitalism to financial capitalism within the world organizations and 

for some occupational groups such as managers and shareholders. 

Move in this direction in order to make sense of the changes 

occurring in the transition from one type of capitalism to another as 

well as their implications for changes in lifestyles and in the careers of 

important social agents in the elite. 

Keywords: power struggles, financial capitalism, financial elites, 

power games. 

 

 

  

                                                 
1 Artigo apresentado em 10/08/2013 e aprovado em 11/12/2013. 
2 Doutoranda do programa de pós-graduação em ciência política da UFSCar (Universidade Federal de São 
Carlos) e na Université de Picardie Jules Verne, Amiens, França e bolsista FAPESP (Fundação de Aparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo). 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho faz parte de um movimento do 

pensamento, ou seja, um movimento teórico que irá introduzir 

algumas questões iniciais para discutirmos o tema das disputas 

entre algumas elites profissionais e as consequências dessas 

lutas para aqueles que são dominados, ou seja, explorados 

prática e simbolicamente por esses grandes profissionais. 

  Para isso, possui o intuito de fazer uma breve passagem 

pelo capitalismo produtivista (taylorismo, fordismo, toyotismo) 

mostrando suas principais mudanças no que diz respeito as 

questões do trabalho e das profissões-carreiras que se 

desenvolvem, emergem e se transformam dentro deste ciclo 

do capitalismo. O foco central seria concentrar nosso campo 

óptico não nos trabalhadores do chão de fábrica, mas na 

emergência e no desenvolvimento da carreira dos grandes 

dirigentes dessas empresas e organizações. 

  Buscaremos observar nessa passagem do fordismo ao 

toyotismo as representações não somente práticas dos 

agentes em jogo, mas também, suas representações 

simbólicas. Deste modo, no texto encontra-se muito da teoria 

de Pierre Bourdieu ou diretamente citada ou inscrita na 

elaboração da linha de pensamento que gostaríamos de 

explorar. 

Acompanhados das ideias de Luc Boltanski (2009) 

impelimo-nos a dizer que a crise ou a erosão do sistema 

fordista será um momento histórico de inflexão onde muitas 

mudanças marcarão um novo período dentro do sistema 

capitalista para as carreiras e profissões de elite no mundo 

todo. 
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Em circunstâncias de crise do sistema produtivo 

capitalista fordista não resta mais investir no capital produtivo, 

pois este não gera mais tantos lucros, devido a este fato 

investe-se num capital fictício. Nesse momento surge a ―ilustre‖ 

figura do investidor que transformará as regras do jogo 

capitalista dentro das empresas e organizações. 

É dentro deste novo capitalismo dito financeirizado que 

tem como pano de fundo as grandes fusões, aquisições, 

terceirizações, downsizing, e o processo de re-engenharia é 

que irá ocorrer uma disputa entre esse investidores 

emergentes e antigos gerentes (grandes dirigentes de 

empresas e organizações em sua maior parte gerentes 

formados em engenharia), embate este que transformará o 

campo profissional dentro deste ―novo‖ capitalismo 

financeiro. 

 

A RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE TAYLORISMO, FORDISMO E A 

LEGITIMAÇÃO DE ELITES DIRIGENTES 

Os processos de reestruturações produtivas juntamente 

com as transformações nos perfis da força de trabalho abrem 

espaço para intensas mudanças dentro das empresas e, 

devido justamente à essas alterações do paradigma de 

produção taylorista-fordista, podemos assistir ao surgimento de 

novas exigências no interior das organizações. Todavia, antes 

de visualizarmos essas mudanças, cabe retomarmos algumas 

asserções e conceitos sobre o modo de produção fordista. 

Podemos dizer portanto, que este modelo de 

desenvolvimento do pós-guerra continha uma padronização 

rigorosa em suas operações: trazia consigo a idéia de 

separação entre a concepção de fábrica e a execução 

manual; buscava uma racionalização que visava generalizar 
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mais rápido o método mais eficaz e eliminar as hesitações 

sobre a distribuição das seções e suas possíveis disfunções. 

O fordismo na acepção de José Eli da Veiga (1997) 

nada mais é do que uma fase avançada de racionalização 

do trabalho industrial e evoca uma etapa do Taylorismo. O 

controle de cada etapa da divisão técnica do trabalho 

executada no tempo socialmente necessário é o que se 

denomina Taylorismo. Esse taylorismo da manufatura coloca o 

taylorismo administrativo como meio de elevar ao máximo a 

exploração do trabalho. Taylor é a expressão científica de que 

o indivíduo deve trabalhar com a regularidade de uma peça 

de máquina. Ou seja, expressa um tipo de manufatura que 

racionaliza os tempos e movimentos, ou seja, ―realiza com a 

obsessão de uma neurose o que o sistema tende a produzir 

por sua própria natureza‖ (CIPOLA, 2003, p. 72) 

Na manufatura a aplicação do taylorismo advinha do 

fato de que o princípio dominante do processo era o trabalho. 

A transformação da manufatura em esteira transforma o 

taylorismo numa imposição da prática tecnológica. Os 

tempos e movimentos adequados não são mais uma 

determinação externa ao trabalhador, mas uma necessidade 

de adaptação do próprio trabalho coletivo pela velocidade 

de transporte do produto em processo através dos 

trabalhadores da fábrica. Logo, quando o taylorismo advém 

de um sistema mecânico, temos, portanto, o fordismo. A 

esteira se torna a mecanização do taylorismo. Nesse 

momento, a esteira separa a prática do trabalhador do 

trabalho da gerência, ou seja, o primeiro plano de coerção se 

dá pela esteira. Por isso caracteriza-se como um 

macrossistema de acumulação intensiva com regulação 
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monopolista sendo uma das características centrais das 

economias da década de 1950 e 1960. 

Nesse sentido Harvey (1989) afirma que o fordismo não é 

um conceito teórico e sim uma forma de caracterizar o modo 

de vida total do último auge cíclico do capitalismo. Este por 

sua vez, é um novo estágio de acumulação onde a classe 

capitalista procura gerir a reprodução da força de trabalho 

assalariada através de uma estreita articulação entre relações 

de produção mercantil pelas quais os assalariados compram 

seus produtos.  

Logo, o fordismo articula o processo de produção e o 

modo de consumo caracterizado pela produção em massa 

que é conteúdo da universalização do assalariamento. De 

acordo com Druck (1999), o modelo fordista não conseguiu se 

manter por muito tempo e acabou entrando em crise. As 

principais razões para esse acontecimento foram: a queda da 

produtividade no trabalho, a perda de competitividade 

econômica no mercado internacional, lutas e resistências nos 

locais de trabalho, o poder dos sindicatos exige a 

continuação nos ganhos de produtividade incorporados aos 

salários, existe também uma rigidez na totalidade do padrão 

de acumulação, nos investimentos, no sistema de produção 

em massa, nos mercados de consumo e de trabalho, e no 

estado de bem-estar-social, que exige uma forte 

arrecadação para manter políticas sociais. Este por sua vez, 

passa a não responder mais as demandas sociais, portanto, 

ocorre o esgotamento da forma de controle do capital sobre 

o trabalho. 

Pontuava-se, portanto duas saídas para a crise, a 

primeira delas seria através do Keynesianismo que 

compactuava com a idéia do pleno emprego e altos salários 
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que possibilitariam alto consumo, por outro lado, vinha a 

solução neoliberal que afirmava-se através da idéia do livre 

mercado e na redução da participação do Estado como os 

principais objetivos para solucionar esta crise.  

Nesta disputa prático-ideológica vence a doutrina neo-

liberal juntamente personificadas na Inglaterra por Margareth 

Thatcher (1979) e por Ronald Reagan nos Estados Unidos 

(1980), no entanto, apesar do discurso da intervenção mínima 

do Estado na economia, o Estado adquire fortes influências 

que alicerçam os novos mercados emergentes. Juntamente a 

esta nova ideologia que alavanca os mercados surge 

também um novo modelo de empresa, a empresa Toyotista. 

Nesse modelo, a forma de produção deveria ser mais flexível e 

isso implicaria até mesmo na maior flexibilidade do 

trabalhador dentro da empresa, maior iniciativa do 

trabalhador nas decisões.3 

É nesse sentido que um novo modelo aparecerá, o 

modelo japonês assumirá o lugar do fordismo sendo composto 

pelas seguintes caraterísticas: 1) estabilidade no emprego, 2) 

promoção por tempo de serviço onde a antiguidade é 

importante na remuneração dos trabalhadores 3) a 

administração não é atribuída a um posto de trabalho e sim 

para a empresa no geral 4) é usado o sistema de organização 

Just in time, o sistema Kaban (sistema de informação de vários 

estágios da produção e dos estoques), é usada a qualidade 

total (QT) envolvendo os trabalhadores para melhorar a 

produção a fim de obter melhor produtividade, redução de 

custos e o trabalho em equipe com múltiplas funções. 

                                                 
3 Não devemos esquecer que dentro desse novo modelo há um novo modelo de controle dentro das fábricas – 
empresas onde o capataz que vigia os trabalhadores é substituído pelas câmeras de vigilância, pelos seus 
colegas de equipe e por si próprios 
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O fordismo anteriormente inaugurou uma lógica de 

racionalidade econômica, social e política que se difundiu 

internacionalmente até tornar-se hegemônica. Com as 

mudanças internacionais e com o advento da crise do 

fordismo ocorrem alterações no campo do trabalho e das 

identidades coletivas dos trabalhadores, na representação da 

organização sindical e no papel dos dirigentes das empresas. 

Essa passagem do modelo fordista para o modelo 

japonês é bastante apontado por Zilbovicius (1999). O autor 

afirma que tanto o modelo fordista quanto o japonês são 

representações da eficiência para lidar com situações 

dinâmicas e práticas. Os modelos apontam um rumo a ser 

seguido, e oferece legitimidade para algumas ações dos 

agentes que participam do processo de mudança. 

Nesse caso um modelo entra em crise quando ele é 

confrontado com resultados melhores de práticas que advém 

de outro referencial e de outra representação de eficiência. 

Zilbovivis (1999) cita Segrestin (1993) e este assinala que se há 

uma mudança real, também há uma mudança simbólica, ou 

seja, se ocorre uma transformação na eficiência produtiva 

real para outro tipo de modelo, há uma mudança na 

representação desta eficiência produtiva por parte dos 

agentes que intervém no mundo real munidos de um modelo 

que representa este real. 

Para percebermos essa metamorfose na representação 

simbólica dos agentes devemos primeiramente acompanhar 

as modificações práticas e reais na passagem do modelo 

fordista para o modelo japonês. As novas práticas apontadas 

anteriormente pelo modelo japonês foram acompanhadas de 

mudanças macro a fim de tentar sanar a crise do sistema 

produtivo: a concorrência em escala mundial reverte o 
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decréscimo da taxa de lucro (acompanha a queda do valor 

da força de trabalho devido ao excesso do exército da 

indústria de reserva), rebaixa o valor do capital constante4, 

contudo, não alcança bons resultados finais no aumento da 

taxa de lucro. 

 Devido a este fato, resta não investir mais parte desses 

lucros na produção, buscando enristar, portanto, em 

operações virtuais de capital fictício. (Chesnais, 1996). O 

interesse dos capitalistas em investir dinheiro para receber 

dinheiro acaba prevalecendo sobre as condutas do capital 

produtivo, deste modo, caracteriza-se, portanto um 

capitalismo que denomina-se propriamente financeiro. Este 

último por sua vez, tem como foz ou embocadura a 

centralização de capitais, a formação de oligopólios, as 

fusões (micro, pequenas e médias empresas), as redes de 

subcontratação, a terceirização, ou seja, é acompanhado 

por todo um contexto de dispersão de capitais. 

 Dentro dessa ideologia neoliberal o Estado adquire um 

novo papel, ou seja, o de dar sustentáculo para a lógica 

financeira de mercado. Pensando sobre o grande 

colaborador e legitimador desta lógica financeira, Os Estados 

Unidos, Sullivan (2000) afirma que a transição histórica que 

ocorre após os anos 1980 passa dos preceitos que 

anteriormente vigoravam: ―reter e reinvestir‖ (reter capital e 

reinvestir na produção) para novos preceitos corporativos 

como os de ―reduzir e distribuir‖ (reduzir a força de trabalho e 

distribuir as receitas para os acionistas), o que define a nova 

era da financeirização. 

                                                 
4 Karl Marx (1980), em sua obra O capital, assinala que capital constante é a parte do capital que se transforma 
em matérias primas, em matérias auxiliares, em suma, em meios de produção. 
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A nova atuação das empresas e dos bancos passa a 

impor uma nova dinâmica aos mercados e 

consequentemente, também ocorrem mudanças nas formas 

de gestão e organização do trabalho. O espaço industrial 

sempre foi um espaço marcado pela lógica da dominação e 

do controle onde se confrontam diferentes visões de mundo. 

Nesse sentido o papel dos sindicatos foi muito importante no 

percurso dessas mudanças. Logo, percebe-se uma mudança 

na identidade coletiva desses trabalhadores.5 Todavia, vamos 

caminhar um pouco além destas questões refletindo sobre o 

fato de que as mudanças coletivas não se dão somente no 

nível dos trabalhadores fabris e operários, mas também para a 

classe dirigente destas organizações industriais. 

O movimento que modifica o espaço profissional de 

muitos trabalhadores fabris advém do processo de 

terceirização que passa a manter contratos precários 

reforçando a lógica do ―mercado informal‖ de trabalho e que 

por sua vez também é aplicado (com formato diferenciado) 

às profissões de mando e gerência dentro das indústrias.6 

Vamos verificar a seguir como esses gerentes 

(engenheiros) vão lidar com este momento em que seus 

postos de trabalho serão colocados em suspenso e suas 

práticas cotidianas nas empresas sofrerão fortes suspeitas por 

parte dos investidores acionistas, os novos agentes sociais do 

capital fictício. 

 

                                                 
5 Trabalho feito pela Profa. Doutora da Unesp (Maria Aparecida Chaves Jardim) denominado:Entre a 
solidariedade e o risco: sindicatos e fundos de pensão em tempos de governo Lula (2007) 
6 Nesse sentido os estudos de Helena Hirata (2002) demonstram que mesmo o trabalho estável pode sofrer 
uma espécie de precarização, ela cita o caso das mulheres que trabalham em empregos estáveis, a saber, em 
repartições públicas. Mesmo possuído trabalhos estáveis, essas mulheres possuem características de 
precariedade em suas carreiras, tais como,  restrições na formação profissional, redução salarial, falta de 
perspectiva na carreira, etc. Posteriormente pode-se observar em nosso texto que algo semelhante acontecerá 
com os dirigentes das empresas e organizações no período pós-fordista. 
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 O AGENTE SOCIAL EM QUESTÃO: O GERENTE-ENGENHEIRO, O 

DIRIGENTE, A NOVA ELITE FINANCEIRA 

Desde a cristalização do sistema industrial no século XIX 

o carro chefe das profissões no interior das fábricas, empresas 

e organizações é a engenharia. O sistema produtivo 

necessitava de um ―personagem‖ com uma formação 

educacional especializada para liderar e direcionar a 

produção. A maioria das escolas de engenharia foram criadas 

na Europa e nos Estados Unidos a partir do século XIX e tinham 

como função principal criar profissionais qualificados para 

liderar o sistema produtivo. 

A partir do século XX com o advento da administração 

científica por volta dos anos 1920, e do desenvolvimento do 

sistema taylorista propriamente dito, coloca-se a exigência de 

especializações dentro da profissão da engenharia. Leme 

(1983) afirma que entre o ano de 1882 e 1912 surge nos 

Estados Unidos o scientific manegment, obra dos engenheiros: 

F.W. Taylor, Frank e Lillian Gilbreth, H. L. Gantt, que 

posteriormente passa a ser disseminado nas fábricas por um 

grupo de consultores que intitulavam-se industrial engenieers.  

 Crivellari (2000) afirma que já nos anos 1930, rompe-se 

com a ideia do engenheiro como expert universal, ou seja, a 

exigência de especializações no ramo é cada vez mais 

crescente. Posteriormente, no pós-guerra, a planificação da 

educação e da profissão ganham mais força e, é nesse 

contexto que a ideia da criação dos industrial engenieers nos 

Estados Unidos se metamorfoseia  na nova profissão dos 

engenheiros de produção no Brasil a partir do ano de 1957 

com a criação da Escola politécnica da Universidade de São 

Paulo.  
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Essas mudanças profissionais ocorrem pois, a 

preocupação das empresas envolvidas no sistema produtivo 

como um todo passa a não ser somente produzir mais e com 

mais qualidade, antes, preocupa-se em como otimizar os usos 

e recursos materiais. É nesse sentido que a engenharia de 

produção ganha espaço por ter exatamente como 

preocupação premente a habilidade de solucionar 

problemas e gerenciar sistemas produtivos. O foco central 

desta formação profissional é na gestão dos sistemas 

produtivos.  

Acredita-se, portanto que este gerente-engenheiro que 

surge nesse contexto e que possui como especialidade a 

gestão da produção no Brasil seja o engenheiro de produção. 

Este por sua vez, possui uma função muito semelhante a do 

economista para os franceses, como assinala Frédéric Lebaron 

(2012). O autor citado estuda os economistas na França e 

acredita que a ciência econômica possui elementos que 

desencadeiam uma formação voltada para o mercado, ou 

seja, a economia aparece como uma vanguarda ao lado da 

gestão de mercado (master in bussiness administration). 

Assim como Lebaron (2012) aposta na ciência 

econômica como uma formação que contribui para  formatar 

uma ordem simbólica centrada no mercado, acreditamos 

que a engenharia de produção no Brasil sinaliza a 

socialização de agentes dominantes que servirão de 

referência para o mercado através de suas atuações 

profissionais, tais como consultores de gestão, de finanças, 

diretores de grandes multinacionais e na gestão de empresas 

de grande porte. 

Este desiderato se dará por volta dos anos 1980, com o 

advento do movimento de inflexão da crise do fordismo e do 
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pós-fordismo, com as desregulamentações, com o processo 

de flexibilização do trabalho nos sistemas de produção onde 

as mudanças se dão também nas formações profissionais em 

geral e consequentemente na profissão do engenheiro. Em 

suma, o engenheiro fabril deixa de ser apenas um engenheiro 

tornando-se um gerente-engenheiro, ou seja, uma pessoa 

responsável pela gestão e pelo controle das operações. 

 

 A TRANSFORMAÇÃO DOS MOVIMENTOS PRODUTIVOS EM 

MOVIMENTOS FINANCEIROS  

De acordo com Silva (2004) as práticas de 

gerenciamento e de organização do trabalho tradicionais 

estavam voltadas para baixos índices de produtividade, não 

aumentavam as qualificações, implicavam na ausência de 

envolvimento e compromisso dos agentes envolvidos, 

relacionada a um alto custo de produção e perdas gerais em 

competitividade. Nesse sentido, estudos de caso7 mostram 

que as empresas reduziram a hierarquia gerencial eliminando 

as funções de supervisão. 

De acordo com Grün (1999), ―o mundo virou de ponta 

cabeça‖ para os engenheiros e técnicos envolvidos com a 

modernização industrial a partir de 1980. É importante lembrar 

que a partir do final da década de 1960 a base fordista é 

erodida. Este fato ocorre, pois a produtividade passa a 

diminuir enquanto o capital fixo per capta cresce. Este 

processo acarreta uma queda na lucratividade e na taxa de 

acumulação. (Lipietz & Leborgne, 1988) 

  Enquanto isso as empresas contam com o aumento 

líquido das ações e o fundamental é o retorno máximo em 

curto prazo. De acordo com Grun (1999) na linguagem de 

                                                 
7 Estudos como os de Fleigstein (1990) em sua obra The tranformation of corporate control.  
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mercado estaríamos diante de uma revolução dos 

shareholders (acionistas e debenturistas) que se faz em 

detrimento da outra parte, os stakeholders (comunidade que 

se forma dentro e em torno da fábrica ou das empresas). 

Muitos autores como Zilbovicius (1999) assinalam que junto aos 

processos anteriormente mencionados a maioria da massa de 

trabalhadores encontra-se excluída da batalha pela 

produtividade e qualidade. A lógica das indústrias estaria 

sempre voltada para a maximização dos lucros e para a 

produtividade. 

 A partir dos anos 1990, o processo anterior solidifica-se 

com a ocorrência de privatizações, de abertura de capitais, 

da desregulamentação, da ausência de proprietários nas 

empresas, ou melhor, a abertura de capitais propicia o fato 

de que qualquer indivíduo possa adquirir ações de uma ou de 

várias empresas. Este processo pode ser denominado: 

desintermediação bancária. 

A vaga de desregulação financeira iniciada pelos 

Estados Unidos no início dos anos 80, que desde 

então alastrou à maior parte dos grandes países 

industrializados, está na origem da mutação 

profunda dos circuitos de financiamento e dos 

ambientes financeiros nacionais e internacionais. 

Conjugados, a descompartimentação dos 

mercados monetários e financeiros, a imposição de 

controlos de câmbios e desenvolvimento de 

inovações financeiras favoreceram um ascenso da 

finança directa que põe em causa a função 

tradicional de intermediação dos bancos. (Adda, 

1997, p. 154). 
 

  

COMPREENDENDO A DINÂMICA HISTÓRICA: COMO SE DÁ A 

CONFIGURAÇÃO DO JOGO ENTRE GERENTES-ENGENHEIROS 

(STAKEHOLDERS) E INVESTIDORES (SHAREHOLDERS) 

Para entendermos melhor como as transformações que 

ocorrem no capitalismo produtivo podem atingir os agentes 
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sociais, ou melhor, os profissionais envolvidos nesse contexto 

Fligstein (1990) mostra através de dados históricos como foram 

ocorrendo gradativamente essas modificações dentro das 

organizações capitalistas. Para isso o autor aponta como são 

estabelecidas as relações entre o Estado, o campo 

organizacional e os agentes sociais. 

O autor relata que primeiramente a lógica competitiva 

entre as empresas se dava pela ―morte‖ da empresa 

concorrente, ou seja, pela compra da empresa concorrente. 

Desta forma, a primeira empresa poderia controlar o 

mercado. Esta noção de controle entre competidores em 

meados do século XIX pode se explicar através do fato de 

que não havia regras para os concorrentes e nem campos 

organizacionais estáveis. Deste modo, gerentes e 

competidores atacavam seus competidores mais importantes 

e só havia uma maneira de proteger a sua empresa: 

atacando as outras empresas, ou, sucumbindo, e tendo que 

fechar a sua própria empresa devido à concorrência. Logo, 

três estratégias eram evidentes: prática predatória, 

cartelização8 e monopolização9. 

No início do século XX alguns acontecimentos nos 

Estados Unidos começam a barrar a dinâmica anteriormente 

mencionada. O Estado passa a interferir neste processo uma 

vez que, são colocadas em voga as chamadas Leis anti-trust. 

Essas por sua vez, faziam com que as empresas tivessem um 

controle limitado quando as mudanças nas leis de impostos 

de renda se referiam a compra de outras empresas.  

                                                 
8 De forma muito simplória poderíamos dizer que é o acordo entre concorrentes para fixar preços ou cotas para 
a produção. 
9 Situação onde uma determinada empresa impõe seu domínio sobre as demais impondo preços àqueles que 
comercializam. 
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Perante essas novas leis do Estado (como as mudanças 

nas leis de impostos de renda, etc.) o modelo de manufatura 

descrito por Fligstein (1990) será aquele cuja concepção 

central de controle será o custo e cujo agente que 

intermediará as relações dentro das empresas será o 

engenheiro. Esta concepção de controle possui como 

principais estratégias fusões para aumentar as cotas de 

mercados e oligopólios10. Nesse sentido, os gerentes 

(engenheiros) e empreendedores tentam atrair fornecedores 

e funções de mercado para as organizações.  Este fato os 

protege de atos predatórios que tentam romper com seus 

fornecedores e clientes. Este processo diminui o custo global 

da produção e permite que as firmas passem a competir com 

as grandes firmas. 

Desta forma, de acordo com Zilbovicius (1999) o papel 

fundamental do engenheiro é aplicar um método e 

conhecimentos cientificamente válidos às condições 

concretas para a produção de mercadorias e serviços. O 

trabalho do engenheiro se daria através de um processo de 

controle e de eliminação de incertezas e seria resolvido 

através de um método. Desse modo, a administração 

científica e a engenharia de produção se desenvolveram 

aplicando métodos das ciências exatas à organização da 

produção do trabalho. 

Logo em seguida, o segundo modelo de manufatura 

apresentando pelo autor será o que centrará as suas 

preocupações fundamentais na dinâmica das vendas. Neste 

momento as empresas passam a competir pelo valor de 

venda e não mais pelo valor de custo. Os fatores precípuos 

dentro deste novo modelo de empresa são as inovações e as 

                                                 
10 Movimento no qual um grupo de empresas promove o domínio de determinada oferta de produtos e serviços. 
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vendas (markting). Dentro deste processo os agentes que se 

posicionam no topo da empresa são os administradores. Esses 

por sua vez, possuem um capital social e cultural mais 

aprimorado. 

 Dentro deste modelo, a solução principal é a de 

expandir as vendas e seguir uma estratégia não predatória 

voltando-se para a qualidade do produto e preços. Logo, a 

expansão dos mercados nacionais e internacionais permite 

que as firmas continuem crescendo sem ―canibalizar‖ seus 

competidores. Desta forma, a diferenciação entre as firmas 

promove uma segurança na qual quando uma linha de 

produto falta, outra empresa emerge para tomar o seu lugar. 

Já na década de 1970 com o surgimento e 

fortalecimento dos investidores institucionais passa-se a um 

novo debate sobre o gerenciamento e a propriedade da 

empresa. Neste contexto, surge um novo agente dentro das 

empresas: os investidores institucionais. (USEEM, 1996). Neste 

contexto, a transferência das ações dos proprietários 

individuais11 para as instituições torna possível o processo de 

takeover, ou seja, de assumir a direção em algumas empresas 

nas quais esses investidores possuíam ações. Alguns 

acontecimentos na década de 1960 que deram suporte aos 

investidores foram as mudanças na legislação e o fim da 

diferenciação quantos as possibilidades de investir em bancos 

comerciais e de poupança. A primeira mudança “[...] permitia 

aos fundos de pensão e às companhias de seguro investir 

proporções consideráveis de seus portfolios em ações de 

companhias. Tal posicionamento dos investidores era 

fortemente influenciado pelo período inflacionário, que levava 

os fundos a buscarem novas formas de ganhos para 

                                                 
11 Como fundos de pensões, e investimentos em companhias de seguro. 
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compensar seus investidores”. Já a segunda mudança foi o 

momento em que “[...] investidores de longo prazo buscassem 

rentabilidades compatíveis com outras aplicações financeiras 

mais rentáveis, como as operações de curto prazo.” 

(FLIGSTEIN, 1990 apud DONADONE, 2004). 

Esta tomada dos investidores viabiliza o processo de 

fusões, aquisições nas empresas norte americanas e em 

meados dos anos 1990 o processo de privatização no Brasil. 

Neste momento de reestruturação dentro das empresas, a 

reengenharia12 e o downsizing13 vão ser instrumentos que irão 

atualizar a dinâmica organizacional. Dentro deste novo 

modelo de empresa o foco é sempre contemplar os interesses 

dos acionistas. 

Podemos visualizar melhor como esse processo ocorre 

nas firmas dos Estados Unidos com o decorrer dos anos 

visualizando o gráfico abaixo e percebendo que a partir dos 

anos 1990 a alavancagem das companhias que realizam o 

downsizing é crescente e estabiliza-se em taxas muito altas a 

partir do ano de 1992: 

  

                                                 
12 Este termo se refere a um modelo mais ágil e menos burocrático de empresa que acompanham mudanças 
operacionais, gestão de processos e gestão de negócios. A empresa neste caso deve se adequar as novas 
exigências do mercado e desenvolver um processo de mudanças contínuas. 
13 Técnicas de administração contemporânea que tem como objetivo eliminar a burocracia corporativa . 
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Gráfico 1. Porcentagem de companhias Downsizing, 1990-95 

 

Fonte: American management association, 1995. Encontrado na obra 

investor Capitalism de Michael Useem (Gráfico adaptado pela autora) 

 

É dentro deste processo de perda do poder dos 

gerentes e da transformação de seu relacionamento com a 

empresa (que agora se dá a partir dos processos financeiros) 

é que iremos refletir sobre a atuação dos agentes sociais no 

campo organizacional. Pode-se visualizar a seguinte situação: 

de um lado está à visão financeira, cercada por um 

individualismo ativo no qual os agentes buscam a 

maximização de seus investimentos e no outro pólo estão os 

gerentes com suas expectativas alicerçadas na burocracia, 

na hierarquia e voltados para um modelo mais tradicional de 

gerir a empresa. Num dado momento, a forma de poder que 

resultava de uma hierarquização burocrática começa a se 

esfacelar. Portanto surge a necessidade de se pensar a 

empresa em termos financeiros e a curto prazo. Nesse 

momento histórico cabe muito bem a importante frase da 

obra Financialization and strategy quando os autores 
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assinalam que: ―Managerial capitalism permitted executives to 

ignore their shareholders; investor capitalism does not‖ (Useem; 

1996, p. 233)14 

Com os cortes de funções e com o processo das 

terceirizações um contingente grande de gerentes 

(possivelmente engenheiros) é deslocado de seus antigos 

empregos. A mídia estadunidense é agitada nesse momento 

com muitas frases de efeito que acabam mostrando a 

indignação da população no geral (através do reflexo e 

posicionamento midiático) com o excesso de demissões. 

Anúncios e chamadas como as da Newsweek e wall street 

Journal (respectivamente) são bastante impactantes: 

“Corporate killers: wall street loves layoffs. But the public is 

scared as hell”15 ; “Jobless males proliferate in suburbs”, 

“survivors of layoff’s battle agnst, hurting productivity”16( 

Useem, 1996, p.166) 

Deste modo, os executivos e gerentes demitidos buscam 

algumas estratégias de reconversão para serem realocados 

no mercado de trabalho. (CHANDLER, 1999) Ou seja, é dentro 

deste processo de mudanças organizacionais que podemos 

visualizar uma intensa mudança nas trajetórias profissionais e 

na inserção profissional de inúmeros agentes ligados ao 

contexto das empresas, como é o caso dos ―gerentes-

engenheiros.‖ É nesse sentido que o estudioso Roberto Grün 

expressa em importantes palavras este momento histórico de 

transformação e reestruturação do capitalismo produtivo que 

por sua vez redireciona algumas carreiras e profissões: 

 

                                                 
14 Tradução nossa: “O capitalismo gerencial permitia que os executivos ignorassem seus acionistas; já o 
capitalismo acionário, não o permite” 
15 Tradução nossa: “Assassinos corporativos: Wall street ama demissões. Mas o publico assusta-se com o 
inferno” 
16 Tradução nossa: “Homens com auxílio-desemprego proliferam na periferia; “sobreviventes angustiados da 
batalha do desemprego prejudicam a produtividade” 
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―Gerentes leais, os grandes prosélitos do 

novo credo, estão sendo despedidos. 

Setores de pesquisa, há pouco tempo atrás 

considerados os ativos mais estratégicos 

das empresas, estão sendo desativados. 

Linhas de autoridade firmemente 

estabelecidas, que deixavam claras as 

rotinas empresariais e estabilizavam as 

expectativas dos membros do mundo 

fabril, estão sendo questionadas. Relações 

cultivadas há muito tempo com as 

comunidades onde as empresas estão 

estabelecidas também estão sendo 

revistas, e por aí vai.‖ (GRUN, p. 122, 1999) 

 

DESLOCANDO AS ESTRUTURAS DE PODER ESTABELECIDAS NA 

PROFISSÃO DO GERENTE-ENGENHEIRO: A TRANSFORMAÇÃO 

DOS MOVIMENTOS CAPITALISTAS E A CRIAÇÃO DE NOVOS 

MUNDOS 

Mostrar-se-á na sequência do texto como os 

deslocamentos apontados dentro do próprio capitalismo 

correspondem a uma mudança de um estilo de mundo 

tradicional, acompanhado de um modelo de empresa 

tradicional e familiar para um outro mundo mais moderno 

com um modelo de empresa que acompanha esta 

modernidade. Roberto Grun (1999) nos traz um respaldo 

teórico contido de todas as especificidades desse momento 

histórico que remodela os sistemas cognitivos da sociedade 

como um todo.  

O autor assinala que o modelo mais tradicional seria 

aquele que caracteriza a  empresa como uma grande família, 

uma comunidade onde um individuo se solidariza com o 

outro, e onde as relações familiares são estabelecidas pela 

confiança e a ele é adequada  uma visão mais hierárquica 

(momento que invoca ordem doméstica) de empresa. Já o 

segundo modelo de empresa que emerge seria aquele onde 
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a preocupação central é a individual e onde os interesses 

mais importantes que se colocam a tona são os dos acionistas. 

Ou seja, as relações internas estabelecidas dentro deste novo 

modelo de empresa são semelhantes às relações de 

mercado, onde as relações competitivas, a melhor eficiência 

e o ganho à curto prazo é qualidade atribuída até mesmo as 

relações pessoais (momento que invoca uma ordem 

industrial).  

Nas circunstâncias onde era legítimo o primeiro modelo 

de empresa (onde as organizações se consolidavam em 

grandes ou pequenas empresas) o mundo era dos gerentes 

(revolução dos gerentes), esses profissionais marcavam seu 

―reinado‖ através da competência e da eficiência 

econômica, logo eram vistos como grandes administradores 

profissionais.17 

Após o momento de ―reinado‖ dos gerentes cristaliza-se 

aos poucos a conjuntura onde o capitalismo financeiro que 

começa a se institucionalizar. Esse instante é marcado pelo 

governo de Margaret Thatcher e Reagan e por uma nova 

maneira de se pensar o mundo. Grun (1999) acrescenta a esta 

situação política o dado de que existem cinco fatores que são 

responsáveis pela queda das taxas de lucro em 

conglomerados empresarias nos Estados Unidos e na Grã- 

Bretanha que dão origem a uma ―reviravolta‖ no mundo. 

Acreditamos que as circunstâncias desses acontecimentos 

históricos coincidem com o momento da crise fordista. 18 

Os fatores mencionados pelo autor sinteticamente são: 

1) um movimento de consumidores que protesta contra a 

                                                 
17 No Brasil esse período é marcado pelo milagre econômico, pela reforma universitária e a chegada das 
grandes multinacionais. 
18 Nossa afirmação alicerça-se no fato de que entre os feitos de Margaret Thatcher estavam a 
desregulamentação do setor financeiro, a flexibilização do mercado de trabalho e as privatizações das 
empresas estatais. 
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qualidade da produção e os serviços das empresas. 2) a 

emergência do movimento ambientalista contra o aumento 

dos lixos industriais 3) A desconfiança quanto a ética das 

grandes corporações com relação a sociedade e com as 

relações internas às organizações.19 4) intervenções do 

governo dos Estados Unidos sobre as grandes corporações ( 

exigindo higiene nas empresas, igualdade entre os 

funcionários, etc) 5) movimentações dos sindicatos na 

Inglaterra com um discurso anti-capitalista, exigindo 

democratização do trabalho, assentos nos cadeiras das 

empresas, etc. 

É nesse momento onde vários fatores inviabilizam o 

desenvolvimento dos negócios para as grandes corporações 

e também ameaçam a atingir diretamente a concorrência 

capitalista é que diretores e presidentes de outras empresas 

(investidores) passam a ocupar assentos nas grandes 

corporações a fim de controlar este estado de coisas. Dentre 

as ações sugeridas pelos investidores estão: a condenação do 

excesso de hierarquia dentro das empresas pois, todo arranjo 

social que não é baseado na concorrência é banido e a 

pressão contra a burocracia gerencial; para que esse último 

feito realize-se: ―sempre sobrará um gerente médio para ser 

culpado pelas gorduras e pelo excesso de burocracia‖ (GRUN, 

p.132, 1999). 

 

A BUROCRACIA VERSUS A GOVERNANÇA CORPORATIVA: A 

QUEDA DE UM MODELO DE MUNDO E A ASCENSÃO DE UM 

NOVO MODELO DE MUNDO 

 

                                                 
19 Nesse caso entra justamente o descontentamento dos grandes investidores a dita “classe dirigente” com os 
cargos de gerência (profissional). 
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Como podemos observar nos parágrafos antecedentes 

e de acordo com Harvey (1989), a lógica anteriormente 

estabelecida dentro das atuações do modelo fordista era de 

coordenação, inspeção e avaliação dentro de um espaço 

onde reinavam as hierarquias e a burocracia. Esta lógica 

burocrática organizacional e tradicional pode ser muito bem 

explicitada pela teoria de Max Weber. A burocracia possui 

algumas características importantes que podem clarear nosso 

entendimento sobre a situação organizacional no momento 

estudado. De acordo com o autor, a burocracia por sua vez, 

coloca o trabalho profissional em substituição a uma 

administração herdada pelos notáveis, por isso atribui 

igualdade perante a lei no sentido pessoal e funcional e 

garante o distanciamento dos privilégios. Todavia, o processo 

de burocratização se dá em consonância com os interesses 

capitalistas, ou seja, em algumas organizações legitimam-se os 

indivíduos que possuem funções de controle e que com 

freqüência ocuparão funções dominantes dentro dessas 

organizações/empresas. 

 As características principais de um funcionário 

burocrata seriam: 1) fazer exames formais para adentrar a 

algum cargo, 2) ter um treinamento rígido para ocupar seu 

cargo, 3) impessoalidade, 4) ser especialista e ter posse de 

diplomas. 

De acordo com Fleigstein (2001) a burocracia em si 

eliminará todas as práticas que fugirem ao cálculo, tais como, 

amor, ódio, e todos os elementos pessoais e irracionais. A 

lógica imperativa nesse momento (a burocrática), portanto, 

será a lógica da eficiência. É nesse sentido que as empresas, 

os agentes sociais e mesmo o Estado promoverão regras e leis 
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para garantir essa racionalidade e eficiência dentro das 

empresas. 

Ao mesmo tempo Weber (1999) menciona que apesar 

dessa eficiência dentro das empresas, existe um sistema 

político que guia a própria eficiência e as condutas dos atores 

em si. Devido a este fato não se deve esquecer que as 

organizações funcionam não só como ferramentas mas como 

instrumentos de poder. Deste modo podemos dizer que o que 

aconteceu no caso dos gerentes-engenheiros é o fato de que 

esses atores organizacionais procuravam poder para si 

próprios às custas dos outros atores sociais.  

Nesse sentido o movimento da governança corporativa, 

ou seja, o monitoramento dos gerentes por parte dos 

acionistas alicerça-se no sentido de fiscalizar as práticas 

gerencias, uma vez que, os gerentes imbuídos de poder e de 

sua posição hierarquica dentro da empresa colocam sobre 

suspeita as suas próprias praticas corporativas. 

Na verdade ocorre um mecanismo de controle social 

por parte desses acionistas que se colocam em posição 

panóptica (no sentido do conceito de Michel Foucault, 2007) 

vigiando os administradores profissionais da empresa que a 

qualquer momento podem usar de seu poder hierárquico 

para usurpar o espaço simbólico e material ocupado pelos 

acionistas. Desse modo surge o princípio da ―boa governança 

corporativa‖ que nada mais é do que uma discussão a 

respeito da eficiência de um tipo de capitalismo que 

denominar-se-ia financeiro. Nesse sentido nossa tentativa seria 

a de enxergar os meandros sociais inseridos dentro dessa 

formatação e agenda econômica na sociedade. 

Sendo assim, nos remetemos a Granovetter (2007) 

quando o autor discute a questão da importância das 
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relações sociais dentro do contexto de uma agenda 

econômica. Podemos observar este fato de forma bastante 

contundente no exemplo da ―boa governança corporativa‖. 

Ou seja, ocorre um momento onde a eficácia da hierarquia 

interna das empresas é posta em cheque devido à algumas 

decisões, coalizações coletivas e pessoais que extrapolam a 

eficiência econômica. Nesse sentido, de acordo com Useem 

(1996) um dos maiores motivos para a demissão dos gerentes 

era a conduta ou liderança financeira inapropriada desses 

agentes sociais. Dentro dessas inaproriações pode-se observar 

a diferença de salários que existiam entre esses chefes 

executivos e os prorpios empregados das empresas. O quadro 

abaixo pode deixar nítida essa disparidade de salários que é 

observada tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido no 

período de 1980 a 2002. 

 

Tabela 2. Pagamentos dos grandes chefes executivos e dos 

empregados 

 Pagamento do chefe 

executivo 

Pagamento do 

empregado 

Diferença  entre 

pagamento do chefe 

executivo/empregado 

350 Empresas de 

business –US 

(semanal) 

$           $  

1980 

1990 

2000 

2002 

1,392,857 

2,814,084 

14,010,695 

7,400,000 

 

        27,946 

        25,599 

        26,705 

        26,354 

           50 

         109 

         525 

         281 

100 Componente UK £ £  

2002 1,130,000        26,737            42 

Fonte: Ertuk, I. Froud, J. Johal, S. Willians, K. (parte dos dados retirados da tabela 

original e adaptado pela autora) 

 

Refletindo dentro deste viés, pode-se afirmar que a 

burocracia idealmente weberiana funciona independente 

das ações coletivas que às vezes podem ser mobilizadas por 

redes interpessoais internas. A burocracia prescreveria algo 
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fixo, ou seja, os protagonistas se posicionam sem afetar a 

lógica das operações organizacionais. É exatamente nesse 

sentido que Granovetter (2007) critica este posicionamento 

teórico uma vez que compactua com o fato de que as 

relações de poder não podem ser ignoradas, ou seja, duvida-

se que a complexidade de relações dentro de um 

determinado espaço social, no caso das empresas, seja 

resolvido através da assimilação de uma determinada 

hierarquia; boa parte dessas complexidades resolvem-se 

através de relações de poder.  

As relações de poder e as disputas que se dão entre os 

gerentes e os shareholders são relações de luta e de combate 

social, ou seja, uma vez que da-se inicio ao processo de 

governança corporativa dentro das empresas, os próprios 

gerentes não a recebem de forma passiva, muito pelo 

contrário, tentam criar mecanismos para reagir a essa 

governança e não perder o seu posto de trabalho. Nesse 

sentido, pode-se observar que as opiniões dos gerentes sobre 

os investidores contém um ―tom‖ de desdém, através da 

tentativa de deslegitimar sua expertise e sua atuação dentro 

das empresas. A saber, Ussem (1999) relata um exemplo de 

fala que advém de um chefe executivo da Champion 

Internacional (empresa que trabalha com produtos florestais) 

onde o executivo considera a preferência pela equidade de 

mercado como se fosse a prescrição de um desastre em 

oposição a um bom gerenciamento: ― há uma pressão intensa 

para ganhos atuais, então a mensagem é: não seja pego 

com grandes investimentos ( investimentos a longo prazo). Em 

outras palavras estão dizendo para os executivos para 

fazerem todas as coisas que costumávamos considerar uma 

má administração‖ (Useem, 1996, p.79) 
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Portanto, podemos concluir que a relação existente 

entre os investidores (com o processo de governança 

corporativa) e os gerentes é uma relação de poder e disputa 

e não de submissão de uns por parte dos outros, já que, os 

gerentes também fazem uma forte crítica a gestão dos 

investidores a ponto de sequer darem ouvidos a grande parte 

de seus conselhos. Cria-se, portanto,  um sistema de crenças 

entre os próprios gerentes onde impõe-se de maneira indireta 

uma cultura que justitica e isola as crenças gerenciais da 

interferência de uma fiscalização.  

Ussem (1999) assinala que dentro da crítica referenciada 

aos investidores existem três pontos fundamentais: 1) Uma 

crítica ao tempo em que os investidores farão as suas 

avaliações 2) uma crítica ao tipo de qualificação que os 

investidores tem para interpretar questões de cunho gerencial 

3) Uma crítica em relação à autoridade que os investidores 

possuem para falarem a favor dos donos da empresa.  

De outro lado, encontramos a ―boa governança 

corporativa‖ que de acordo com Roberto Grun, é imposta aos 

atores sociais através de pressões institucionais. Nesse sentido, 

o autor pontua que esse instrumento ideológico só foi possível 

nos Estados Unidos a partir da década de 1980 onde foi criado 

um ambiente de indignação popular contra os altos salários e 

excessos de benefícios dos altos executivos. Ou seja, ela surge 

como solução para problemas relacionados à questão da 

tomada de poder por alguns atores sociais naquele país.  

Um exemplo muito claro dos mecanismos de 

governança corporativa neste país são citados por  Ussem 

(1996) quando o autor aponta que a empresa Pepsi-Co tinha 

vendas de aproximadamente $ 25 bilhões de dólares e um 

mercado de capitalização de $30 bilhões de dólares (1993) 
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passa a ter 35 analistas de vendas e 115 analistas de compra. 

Esses analistas colocados na empresa constituem, portanto, 

uma voz ativa dos investidores financeiros da empresa que 

passam a fiscalizar o sistema de compras e vendas. 

Já na Alemanha este movimento de inflexão para o uso 

da ―boa governança corporativa‖ se deu através da situação 

onde a empresa Mannesmann foi incorporada pela empresa 

Vodafone no ano de 2000. Nesse processo, dirigentes, 

banqueiros, acionistas e até mesmo os trabalhadores dessas 

empresas se posicionam como tolerantes a ―boa governança 

corporativa‖. A transigência pelos atores nesse caso se dá, 

pois ocorre um processo de valorização de suas ações após o 

takeover20 e ao mesmo tempo as transações contábeis da 

empresa seriam mais transparentes para esses trabalhadores 

envolvidos21. Ao mesmo tempo esta situação é paradoxal, 

pois rompe-se com o equilíbrio tradicional dentro dessas 

indústrias.  

Portanto podemos nos apoiar em (Froud, Johal et al 

2006, p.50) e afirmar que a governança corporativa a partir 

dos anos 1990 tem como objetivo contrabalançar essa 

concentração de poder, o empoderamento dos gerentes 

(aumento de pagamentos e enriquecimento dos gerentes na 

década de 1980) estabelecendo alguns procedimentos no 

momento em que positivamente motiva e negativamente 

policia e disciplina os gerentes corporativos e serve-se aos 

interesses dos acionistas e donos das empresas. 

Logo abaixo podemos visualizar um gráfico retirado da 

obra Investor Capitalism de Michael Useem (1996) que 

                                                 
20 Mudança no controle societário de uma empresa através da compra de ações de uma empresa por outra ou 
mais empresas. 
21 A tranparência é algo de extrema importância para os trabalhadores uma vez que pode-se mensurar seus 
dividendos e o que realmente lhes cabe por direito. 



Revista de Economia Política e História Econômica, número 32, ,Agosto de 2014. 

 

 

144 

demonstra dentre os anos de 1985 a 1995 como crescem o 

número de propostas feitas pelos shareholders a favor da 

implantação do mecanismo de governaça corporativa 

dentro das empresas. Pode-se observar no gráfico que a 

aceitação dessas propostas atinge seu número record por 

volta dos anos 1990 e por outro lado, as resoluções votadas 

para as questões sociais dentro das empresas (proteção 

ambiental, contratação de minorias) atinge seu pico nos anos 

1990 e após este período, segue declinando: 

 

Gráfico 3. Número de propostas votadas pelos shareholdes em 

governança corporativa e em questões sociais, 1985-1995 

 

Fonte: Fortune, various issues (obra Investor Capialism de Michael 

Useem). Tabela com dados originais 

 

Para explicar melhor este processo da ―boa governança 

corporativa‖, cabe mencionar que o papel fundamental dos 

gerentes (anteriormente ao processo de governança 

corporativa) nas empresas era ter a habilidade social de lidar 

com pessoas cujos interesses eram diferentes e então, 
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promover uma cooperação na firma que geraria uma 

produção de bens mais confiável. 

Todavia Weber (1999) ainda afirma que os atores que 

dirigirão as organizações possuem interesses próprios, ou seja, 

trabalham para a produção do próprio poder, logo, no caso 

dos gerentes os instrumentos políticos organizacionais ditados 

pelos agentes sociais (instrumentalizados com a governança 

corporativa) irão contra esta lógica de gestão do próprio ―eu‖ 

e, portanto, algumas regras serão estabelecidas entre gestores 

e acionistas. 

Essas atitudes, regras políticas tomadas dentro das 

organizações acabaram sendo disseminadas para outros 

espaços organizacionais. Nesse sentido podemos nos apoiar 

em conceitos de Meyer (1977) e afirmar que alguns elementos 

da estrutura formal das empresas quando institucionalizados 

funcionam como mitos. O autor afirma que os mitos 

institucionais definem novos domínios e atividades racionais. 

Esses mitos adquirem legitimidade, pois supõe-se que serão 

racionalmente legítimos. Cria-se, portanto o mito de que a 

gerência deva ser controlada e posteriormente eliminada. A 

medida de eficiência, portanto será o controle e 

monitoramente pelas próprias elites financistas. Ou melhor, a 

força contida na liderança das elites organizacionais se 

disseminará através de um mito e desta forma, ganharão 

legitimidade, estabilidade e recursos. 

Em suma, a inspeção e avaliação do ambiente de 

gerência irão violar a assunção de que todos agem através 

da competência e boa fé. De alguma forma são minados 

alguns cerimoniais que já estavam institucionalizados dentro 

das organizações e no lugar desses surgem outros mitos e 
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cerimônias que conduzirão uma elite financeira a se devotar 

às organizações. 

 

CONCLUSÃO 

 

A partir do momento em que a hierarquia anterior e a 

burocracia direcionada a gerência é colocada em 

suspensão, os gerentes são eliminados de seus espaços de 

trabalho e um grande contingente de gerentes (no Brasil sua 

grande maioria engenheiros) fica a deriva em busca de outros 

espaços de emprego e trabalho. Como a lógica ditada no 

momento é dada pela elite financista, ou seja, a partir do 

momento em que esses a agentes se colocam como 

dirigentes do próprio jogo, consequentemente, legitima-se e 

autonomiza-se um campo que antes era restrito aos grandes 

―leões‖ das ações: o campo das finanças. 

É a partir desse momento histórico que esses gerentes, 

excluídos de seus cargos buscarão inserir-se na lógica das 

finanças e seus correspondentes cargos e ocupações tais 

como o de consultores de grande multinacionais, diretores de 

bancos, entre outros cargos econômico-financeiros.22 

Acredita-se nesse caso que com a eliminação dos 

gerentes de seus respectivos cargos, pode-se trabalhar com a 

idéia de isomorfismo profissional ou isomorfismo normativo de 

Dimmagio (1983) para explicar a adesão e a proliferação de 

condutas profissionais (dessa busca de outras ocupações) na 

área financeira por parte desses atores sociais. Nesse caso o 

isomorfismo para Dimmaggio23 (1983) é o mecanismo no qual 

                                                 
22 A ocupação de cargos econômico-financeiros e administrativos se dá principalmente devido as duas 
formações no ensino superior. 
23 O autor sugere que essa discussão teórica sobre o isomorfismo seja suscetível a testes empíricos para assim 
guiar futuras análises.  
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as profissões ou ocupações são sujeitas a coerção e pressões 

miméticas de outras organizações. O autor ressalta que esse 

isomorfismo criado pelas atividades profissionais pode se dar 

de dois modos: o primeiro pela educação formal e pelos 

especialistas universitários, em segundo lugar, pelo 

crescimento das relações de rede entre os profissionais. 

Portanto a carreira dos consultores, e de grandes dirigentes 

econômico-financeiros pode ter ganhado concretude a partir 

das possíveis conseqüências advindas da crise da gerência 

nas organizações mundiais e por fim formata-se de forma mais 

pujante pelo isomorfismo educacional (a partir da busca e 

luta da\ pela distinção conceituada por Pierre Bourdieu) e de 

rede sociais (no sentido que conceitua Mark Granovetter). 

Pode-se dizer, portanto que as elites financeiras 

controlam o sistema social através de seu comando e 

posicionamentos frente às organizações. Desta forma, criam e 

recriam cerimônias e mitos que podem dirigir condutas 

profissionais em benefício de seus interesses. Nesse caso, os 

mecanismos de legitimação de uma grande elite financeira 

abriram portas para a criação de um ―estrato‖ de dirigentes 

que antes eram excluídos de seu espaço social e 

posteriormente irão trabalhar para e pelo capitalismo 

financista. 
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RESUMO 

 

Desde o início da colonização brasileira, um dos grandes empecilhos para os 

formuladores de políticas nacionais era a Região Amazônica. O país se tornou 

independente, se tornou república, e a estruturação socioeconômica do Norte 

seguia a mesma: fornecedora de alguma matéria prima que lhe fosse natural, sem 

necessidade de cultivo intensivo  e que possuísse alguma utilidade econômica no 

mercado internacional. A partir dos anos 1930 o Brasil inicia seu processo profundo 

de industrialização e a Região Norte permanecia, de maneira geral, desintegrada 

da realidade nacional. Com a emergência dos governos militares e sua 

necessidade de legitimação política, a Amazônia se tornou a grande ―vedete‖ 

nacional. Este artigo busca, por meio de uma visão crítica, debater a construção 

da rodovia Transamazônica e suas consequências para a realidade amazônica, 

concebendo que esta fomentou a consolidação do latifúndio na região e, 

consequentemente, a eclosão do conflito agrário, tornando a Região Norte 

novamente uma problemática para os governos nacionais. 

 

Palavras-Chave: Região Amazônica; Rodovia Transamazônica; Regime militar; 

Latifúndio; Conflito agrário. 

 

ABSTRACT 

 

Since the beginning of the Brazilian colonization, one of the biggest questions for the 

makers of national politics was the Amazon Region. The country became free, 

became a Republic, and the socio-economic situation of the North still was the 

same: provider of natural and profitable raw material, without the need for intensive 

cultivation and still possessed some economic utility in the international market. From 

the 1930's decade the country starts his industrialization process, and the North 

Region still remained away from the national reality. With the emergence of the 

military governments and their need for legitimacy, the Amazon has become the 

national obsession. This article aims, through a critic and materialistic vision, to 

debate the construction of the Transamazônica highway and her consequences to 

the Amazon‘s reality, whereas that it has fostered the consolidation of the large 

estates in the region, and, consequently, the outbreak of the agrarian conflict, 

making the North Region, once more, a problem for the national governments. 

 

Keywords: Amazonian Rainforest; Transamazônica Highway; military regime; land 

property; agrarian conflict.  

 

 

 

 

 

                                                 
1 Artigo apresentado em 10/08/2013. Aprovado em 10/10/2013. 
2 Graduados em Relações Internacionais – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).  
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1. INTRODUÇÃO 

Historicamente grandes desafios são postos a formação, 

manutenção e consolidação do Brasil enquanto Estado e, 

mais contemporaneamente, enquanto economia capitalista. 

Sob esta ótica, sobressaltam-se os processos de povoamento, 

crescimento econômico, desenvolvimento socioeconômico, 

industrialização e urbanização da Região Norte do país. 

É nítido que tais problemáticas se puseram diante dos 

rumos do Brasil, de maneira demasiado explícita, a partir da 

década de 1960, e, com maior relevância após a década de 

1970. No entanto, não deve se tomar estes momentos como 

sendo a origem desta preocupação. Desde o processo de 

colonização do país, a Região Norte configurou-se em grande 

incógnita para os dirigentes nacionais. A selva tropical era ao 

mesmo tempo exuberante e devastadora, no que diz respeito 

aos corpos que consumia no movimento de desbravamento 

de seu interior. 

Enquanto o Brasil configurava-se em negócio rentável 

para a Coroa de Portugal, a Região Norte era apenas um 

empecilho ao processo colonizador, recebendo os olhares 

atentos apenas quando da tentativa de invasão de outras 

potências que haviam ficado sem grandes possessões durante 

aquele período – França e Holanda, principalmente, dada a 

proximidade de algumas de suas possessões, como as 

Guianas e o Suriname3. 

O período colonial brasileiro é encerrado, emerge o 

Império do Brasil, com a independência em 1822, mas a 

Amazônia ainda constitui-se apenas em uma grande região 

                                                 
3 Como foram excluídas do processo colonizador iniciado no século XVI, essas nações – principalmente a 
França e a Holanda – iniciaram um processo de conquista de regiões abandonadas pelas Coroas Ibéricas na 
América Latina colonial, principalmente nas localidades longínquas aos grandes centros populacionais fundados 
pelos ibéricos. A Região Norte do Brasil historicamente foi alvo destas investidas, sendo preocupação do 
governo nacional apenas quando de uma tentativa de invasão. 
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de matas virgens, inóspita, entrave ao desenvolvimento 

nacional integrado, sem grandes perspectivas de mudança 

em seu quadro socioeconômico. Àquela época, os 

povoadores daquela região consistiam nos chamados 

caboclos, bem como os nativos que sobreviveram ao 

colonialismo português. Os crioulos eram ex-escravos – negros, 

índios, mulatos, mestiços – nos engenhos do Nordeste, que 

haviam se transladado para o Norte, buscando cultivar 

pequenos roçados de subsistência de forma livre e autônoma, 

abandonando os engenhos de açucareiros.  

Aproximando-se dos nativos da região aprenderam a 

sobreviver às desventuras que a vida na selva imprimia aos 

seus habitantes. Desenvolveram uma maneira precária, mas 

eficaz, de sobrevivência, que permitiu sua manutenção na 

região, povoando principalmente as margens dos rios, 

constituindo-se na chamada população ribeirinha da Bacia 

Amazônica, aproveitando-se da formidável hidrografia 

apresentada nesta área (RIBEIRO, 1995). 

Em uma análise genérica da formação da economia 

nacional brasileira, desde o período colonial até meados do 

século XIX, a Região Norte do país esteve excluída dos ciclos 

econômicos, de expansão e de povoamento. O ciclo 

extrativista do pau-brasil, o ciclo do açúcar, da mineração do 

ouro, do gado, do café, em nenhum destes a incorporação 

da Região Norte mostrou-se rentável, seja por seu isolamento 

natural ou por suas consequências (construídas ao longo do 

tempo), tornando-a uma área subpovoada e sem a 

infraestrutura necessária para a expansão econômica. 

Apenas no final do século XIX a Amazônia se tornará 

atrativa ao investimento de capitais e com papel relevante no 

cenário econômico nacional. Isto se fez possível com a 
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emergência do ciclo da borracha, quando o produto dos 

seringais do Norte brasileiro alimentava a indústria capitalista 

internacional que havia incorporado a borracha em seus 

maquinários e mercadorias. Entretanto, há de se observar que 

os seringais eram produto sazonal, dependente do 

ecossistema, não possuindo as mesmas características do 

engenho açucareiro e do cafezal, que poderiam ser 

introduzidos em extensões de terras maiores, produzindo em 

escalas maiores, e, consequentemente, possibilitando maior 

rentabilidade. 

A extração do látex dos seringais representou um 

momento de ruptura e transformação inédita da realidade 

regional. Cerca de meio milhão de nordestinos foram 

deslocados para os mesmos, que chegaram a representar 

algo em torno de 40% das exportações brasileiras4, no final de 

seu período de ascensão, ocupando em torno de um milhão 

de pessoas em seu complexo produtor (RIBEIRO, 1995). Neste 

momento, quando a Amazônia havia adquirido importância 

no cenário econômico nacional, eclode a Primeira Guerra 

Mundial, fazendo reduzir a demanda internacional pelo seu 

látex. Passado o conflito, a introdução do cultivo dos seringais 

no Oriente pelos ingleses e da borracha sintética faz com que 

o preço internacional da borracha caia de maneira 

astronômica, derrocando a economia amazônica, que não 

conseguia livrar-se dos estoques produzidos antes do conflito, 

levando a grande maioria dos produtores à falência. 

O contingente populacional trazido com o ciclo da 

borracha permaneceu na região, povoando as margens dos 

                                                 
4 Em 1827, foram exportadas 31,365 toneladas de borracha. Em 1847 a cifra já havia alcançado 624,69 
toneladas, em 1877 a cifra já havia aumentando de tamanha forma que chegava a 9.215,375 toneladas, e, para 
demonstrar a real magnitude das exportações de borracha, em 1897, a quantidade de borracha exportada 
chegou a alcançar 21.256 toneladas (BELLO, 1908). 
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rios ou se deslocando para os centros urbanos, Belém e 

Manaus, inflando as zonas insalubres destas cidades. Durante 

a Segunda Guerra Mundial, ocorre uma relativa retomada da 

economia da borracha, quando o Brasil torna-se exportador 

do produto para os Aliados, envolvendo entre 30 a 50 mil 

trabalhadores, desfrutando de um pequeno período de 

bonança, que acabou com o cessar-fogo do conflito mundial. 

O saldo que ficara então para o Norte do Brasil era 

desolador e preocupante. A população havia aumentado 

drasticamente e, com o fim do ciclo da borracha, sem 

trabalho, depositava-se nos ―bolsões de miséria‖ de Belém e 

Manaus como exército de reserva de uma economia sem 

necessidade de tal categoria. Outros haviam permanecido no 

complexo extrativista, sem perspectivas de êxito capitalista, 

coletando pequenas quantidades de matérias primas que 

lhes rendiam o suficiente para sobreviverem. Havia ainda os 

que se instalaram em meio à mata, aberto seus roçados e 

iniciado uma economia de subsistência. 

Neste momento, na década de 1950, quando o Brasil 

intensificaria seu processo de industrialização decisivamente, 

depara-se com algumas questões acerca do destino da 

região Norte: Qual sua importância para a nação? Como 

torná-la rentável para alguma atividade econômica? Como 

transpor as barreiras impostas pela natureza? Como integrá-la 

economicamente ao restante do país de modo a participar 

do processo de desenvolvimento industrial que se intensificava 

então? Quem a tornaria uma região economicamente 

rentável, com qual produção e de que forma? 

O presente trabalho debate essas questões, através de 

uma visão marxista do processo, a fim de se evidenciar as 

condicionantes para a expansão econômica rumo ao Norte 
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brasileiro, bem como suas consequências e implicações, tanto 

para o cenário nacional quanto, principalmente, para a 

realidade regional, que vivenciou uma metamorfose que 

transformaria completamente os padrões sociais, econômicos 

e políticos da sociedade nortista. 

2. DEBILIDADES ESTRUTURAIS NA EXPANSÃO CAPITALISTA DA 

REGIÃO NORTE BRASILEIRA ENTRE AS DÉCADAS DE 1950 E 1970 

2.1 ALGUMAS MOTIVAÇÕES PARA O EXPASIONISMO RUMO À 

AMAZÔNIA 

2.1.1 A REGIÃO AMAZÔNICA: “BOLSÃO DE MISÉRIA” 

A primeira onda de mobilização econômica 

considerável na Região Amazônica ocorre com a 

conformação do ciclo da borracha. A Revolução Industrial 

ocorrida na Europa e nos Estados Unidos gerou uma demanda 

gigantesca pelo produto, que na época apenas era extraída 

dos seringais da Amazônia. A corrida para o chamado ―ouro 

negro‖ colocou a região pela primeira vez em evidência para 

a economia brasileira. 

O desenvolvimento da indústria europeia e 

norte-americana de automotores 

transforma a borracha dos seringais 

amazonenses em matéria prima industrial 

de enorme procura, dobrando, triplicando 

e mais que decuplicando seu preço. (...) As 

cidades crescem, enriquecem e se 

transformam. Belém, no delta, e Manaus, 

no curso médio do rio Amazonas, tornam-

se grandes centros metropolitanos, em 

cujos portos escalam centenas de navios 

que carregam borracha e descarregam 

toda sorte de artigos industriais (RIBEIRO, 

1995: 219). 

Mas o fim deste primeiro ciclo não tardou a chegar. 

Após sementes de seringueiras serem contrabandeadas por 

ingleses para suas colônias no sudeste da Ásia e se instalar lá a 

produção de borracha na época da Primeira Guerra Mundial 
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(1914-1918) – que rapidamente superou a brasileira –, o saldo 

foi aterrador. 

A população regrediu para condições de subsistência. 

Seringais inteiros foram abandonados pelos patrões, deixando 

os caboclos a mercê de sua sorte na floresta. Os 

trabalhadores, a maioria trazida do Nordeste com um sonho 

de ascensão econômica, voltava para casa - quando existia 

esta possibilidade. A maioria, porém, encontrou seu destino 

vivendo no meio da floresta, caçando e coletando para sua 

alimentação. Como afirma GALEANO (1994: 64): “Os 

caçadores de fortunas emigraram para outras bandas; o 

luxuoso acampamento desintegrou-se. Ficaram, sim, 

sobrevivendo como podiam, os trabalhadores, que tinham 

sido trazidos de muito longe para serem postos a serviço da 

aventura alheia.” 

Mas a ―batalha da borracha‖ não encontrou seu fim 

neste momento. Durante a Segunda Guerra Mundial, os 

Aliados se viram privados do acesso ao produto asiático 

quando os japoneses invadiram a Malásia. Para contornar 

esse problema, o governo norte-americano assinou um 

convênio com o brasileiro para reativar a produção de 

borracha. O Brasil observou então uma possibilidade de 

reanimar a economia regional, valendo-se da vocação 

extrativista da localidade. Sem um planejamento 

minimamente estruturado, novamente dedicaram-se esforços 

para reativar os seringais e restabelecer sua produção, além 

de promover outra migração forçada para a região. ―Estima-

se que essa nova migração tenha envolvido de 30 a 50 mil 

trabalhadores‖ (RIBEIRO, 1995: 228). 

Observando-se os apontamentos de PRADO JUNIOR 

(1976), podemos constatar que a economia brasileira como 
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um todo fora beneficiada pelo conflito mundial, gozando de 

um período de estabilidade, fomentado pelas exportações 

aos países deficitários afetados pela guerra. Não obstante, 

PRADO JUNIOR (1976) explicita que tal período estável era 

provisório e mantido de forma árdua, à custa da ―massa 

trabalhadora‖, que sustentou a maior parcela do ônus 

especulativo representado por esta estabilidade artificial. 

Logo após o conflito, insatisfeito com a fraca produção 

de borracha durante o período dos acordos (1941-1945), o 

governo norte-americano cancela todos os acordos ainda 

vigentes. Encerrava-se então a ―batalha da borracha‖, 

deixando novamente um saldo negativo aos brasileiros.  

No Brasil, a chamada ―batalha da borracha‖ 

mobilizou novamente os camponeses do 

Nordeste. Segundo denúncia formulada no 

Congresso, ao fim da batalha, foram 

cinqüenta mil os mortos que, derrotados pelas 

pestes e fome, ficaram apodrecendo entre os 

seringais (GALEANO, 1994: 64). 

Se há um responsável pelo atraso e subdesenvolvimento 

da Região Amazônica, este é certamente o próprio Estado 

brasileiro. Nunca se pensou em crescimento planejado ou 

uma economia sustentável para a região durante os dois 

ciclos da borracha. As únicas preocupações consideradas 

foram dar incentivos fiscais aos empresários e tentar 

regulamentar a situação dos caboclos e seringueiros, 

efetivamente beneficiando os proprietários dos seringais. 

Marcadamente o anseio era de se aproveitar da região 

na menor oportunidade de mercado que surgisse: ―as terras 

da Amazônia foram, durante séculos, simplesmente 

defendidas de possíveis ataques estrangeiros ou exploradas, 
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ciclicamente, quando se descobria na região, alguma fonte 

de riqueza considerável‖ (LOUREIRO, 1992: 11). 

2.1.2 INDUSTRIALIZAÇÃO PESADA DO CENTRO-SUL BRASILEIRO: 

A EXPULSÃO DOS COLONOS SULISTAS 

Desde os anos 1930, o Brasil vivenciava um intenso 

processo de industrialização, fomentada pela visão 

desenvolvimentista, iniciada com Getúlio Vargas (1930-1945), 

intensificada com Juscelino Kubitschek (1956-1961) e 

aprofundada com os governos militares, a partir de sua 

ascensão ao poder em 1964. Baseado na premissa de que a 

única forma de desenvolver o Brasil sob a lógica do sistema 

capitalista era por meio da industrialização, o Estado Nacional 

―toma as rédeas‖ do processo, oferecendo incentivos e por 

vezes atuando como agente de mercado, com a criação de 

inúmeras empresas estatais, em setores chave para o 

desenvolvimento do processo de industrialização. 

Com isso, as regiões do país que possuíam infraestrutura 

adequada para tal processo foram privilegiadas, sendo que o 

Centro-Sul do Brasil absorveu a maior parte desta ―onda de 

industrialização‖. Consequentemente, com a ampliação de 

oportunidades de emprego nas cidades, eclode o movimento 

de êxodo rural, que transforma a natureza das estruturas 

sociais brasileiras.  

Na interpretação de [Ignácio] Rangel, os 

principais problemas do capitalismo brasileiro 

surgem do fato de que nossa industrialização 

empreendeu-se sem a devida modificação da 

estrutura agrária do país. E, assim, permaneceu 

uma velha organização feudal, ainda 

responsável, segundo Rangel, pela maior 

parcela do campo brasileiro, que tem sido 

incapaz de absorver os grandes contingentes 

populacionais agrários, parte dos quais não 

encontra outra solução para fazer frente a suas 

precárias condições de vida senão a de 
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emigrar para os centros urbanos em busca de 

trabalho (MANTEGA, 1984: 103). 

O início do processo de mecanização da agricultura faz 

com que a produção se torne cada vez mais intensiva em 

capital, e menos em trabalho, expulsando um enorme 

contingente populacional para as cidades, endossando o 

exército industrial de reserva. Desta forma, os imigrantes 

europeus do final do século XIX e início do XX, começam a 

migrar para as cidades, dada a impossibilidade de 

permanecer no campo e, como a indústria cada vez se 

mecanizava mais, a mão-de-obra necessária à produção 

cada vez era menor, fomentando o aumento do 

desemprego. 

Entre 1940 e 1950 as indústrias manufatureiras 

aumentaram sua participação no produto 

interno bruto de 10,6 para 16,1 por cento, ao 

mesmo tempo que o emprego nesse setor 

aumentava sua participação de 7,7 para 9,4 

por cento da população ocupada. No 

decênio seguinte, a participação do setor 

industrial aumentou de 16,1 para 23,0 por 

cento, enquanto a participação da mão-de-

obra industrial declina de 9,4 para 9,1 por 

cento. Esse declínio ocorreu não obstante a 

taxa de crescimento anual da produção 

industrial haja aumentado de 8,1 para 9,2 por 

cento entre os dois decênios (FURTADO, 1968: 

34). 

O Centro-Sul já estava saturado no concernente à mão 

de obra, enquanto outras regiões do Brasil continuavam 

intocadas e desintegradas do contexto nacional. A Amazônia 

segue sendo o grande exemplo, por possuir uma grande 

extensão territorial, com um contingente populacional 

concentrado em Belém e Manaus, sem muitas perspectivas 

de viabilidade econômica. Partindo deste cenário, iniciam-se 

tratativas fomentadas por estudos que apontavam a 

necessidade de expansão dos fatores de produção e da 

infraestrutura do Sul para o Norte, visando lograr a: 
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(...) Criação de uma mentalidade de 

especialização em relação à indústria e de 

capital destinado a publicidade no Sul, para 

favorecer o emprego de dinheiro particular e 

de grandes massas trabalhadoras nesta região; 

(...) [e um] Trabalho parlamentar, intensivo, 

visando a facilidade de transporte entre o sul e 

a Amazônia de um modo geral (ROCHA, 1947: 

24-25). 

A partir da década de 1950 a Região Amazônica voltou 

a atrair o interesse do governo, retornando aos planos 

nacionais de desenvolvimento capitalista. Agora com o 

centro-sul, de certa forma já industrializado (com relação à 

indústria de base), os olhos se voltaram para a região, 

fundamentalmente para a construção de um eficiente canal 

escoador da produção nacional, expansão do mercado 

consumidor interno e aproveitamento de seu potencial 

mineral e madeireiro. Soma-se a estes fatores a irrisória malha 

rodoviária existente até então na região, sendo que os dados 

apresentados ao presidente Getúlio Vargas pelo MINISTÉRIO 

DA VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS (1951) demonstram que neste 

momento o Amazonas possuía 40 km de rodovias e o Pará 800 

km, de um total nacional da ordem de 60.000 km, tornando 

evidentes as incapacidades da infraestrutura regional. 

Para este propósito foi construída em 1960 a rodovia 

Belém-Brasília. Além dos motivos citados acima, outra 

importante função da mesma era aproveitar e ―dar um rumo‖ 

aos fluxos migratórios provindos do sul do país. “A rodovia 

Belém-Brasília, realizada durante a gestão de Juscelino 

Kubitschek, pode ser considerada o primeiro importante 

empreendimento neste sentido, um primeiro projeto de 

impacto para a penetração na floresta”. (MENEZES, 2007: 69).  

Com o advento da Amazônia como nova região a ser 

explorada pelo capitalismo nacional e, dado o excedente 
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populacional no centro-sul, os colonos desprovidos de posses 

nesta região começam a migrar para o Norte, em busca das 

terras que eram oferecidas pelo Estado, a fim de se colonizar 

esta área desconhecida do Brasil, visando torná-la 

economicamente viável ao planejamento nacional. Os 

anseios de integração nacional envolvendo a aproximação 

do território amazônico à matriz produtiva nacional já vinham 

sendo pauta de discussão dos militares, antes mesmo de sua 

ascensão ao poder, como pode ser observado nas 

informações apresentadas por FERREIRA FILHO (1954), 

afirmando a necessidade de se pôr urgentemente o problema 

amazônico em discussão, uma exigência aos anelos nacionais 

de desenvolvimento. 

Se não possui o tamanho e a proporção que a 

construção da Transamazônica teve, nem conseguiu inferir um 

papel fundamental para a fomentação dos latifúndios na 

Região Amazônica, a construção da rodovia Belém-Brasília 

impactou profundamente na dinâmica regional 

principalmente pelo aspecto de servir como meio de escoar a 

mão-de-obra proveniente do Centro-Sul, naquele momento 

uma problemática latente. 

Em 1964 o Brasil deparava-se com a eclosão de um 

golpe de Estado, empreendido por militares, que destitui o 

presidente João Goulart e impõe um Estado autoritário militar, 

que passa a tomar contornos marcadamente 

desenvolvimentistas e industrializantes, do ponto de vista do 

planejamento econômico. O excedente populacional de 

algumas regiões contrapunha-se ao ―vazio demográfico‖ da 

Amazônia, e é neste cenário que o novo governo busca sua 

legitimidade frente à grande parte da população. 
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A solução para tais problemas fora simplificada pelos 

militares: deslocar os colonos despossuídos do centro-sul, os 

camponeses famélicos do nordeste e a parte destes dois 

grupos que havia se concentrado nos subúrbios das grandes 

cidades, para a Região Norte, distribuindo lotes de terras de 

propriedade estatal, promovendo assim a reforma agrária, 

motivo de tantos embates e conflitos até então. Ademais, 

desenvolvia-se estruturalmente a Amazônia e se oferecia uma 

perspectiva de povoamento, crescimento econômico e 

integração ao restante do país. 

 

2.1.3 A DITADURA MILITAR E SUA NECESSIDADE DE LEGITIMIDADE 

POPULAR: O IDEAL DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 

Movido pela promessa do ―milagre econômico‖, com 

altas taxas de crescimento da produção e pela conquista da 

Copa do Mundo de futebol, o povo brasileiro encontrava-se 

eufórico, imaginando finalmente ter possibilidades reais de 

inserção no grupo dos países desenvolvidos, período em que o 

Brasil era visto como o ‖país do futuro‖. Todos esses fatos, 

anunciando um país ―transbordando riquezas‖, eram 

contrapostos por uma ditadura cada vez mais presente na 

realidade social, inserida desde o meio teatral e musical ao 

jornalístico.  

Com a necessidade de evitar más repercussões e 

ampliar a força de sua legitimação no poder nacional, o 

governo utilizava-se de obras gigantescas e de grande 

mobilização nacional, através de um amplo esquema de 

propaganda e publicidade, para criar uma imagem 

progressista que ocultasse sua faceta autoritária. 

 Após uma viagem feita ao nordeste, o então Presidente 

Médici, ciente das condições e problemáticas da região, vê 
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uma possibilidade de apaziguar suas conturbações sociais, 

paralelamente a integração de outra região, até então 

deslocada no território nacional, a região Norte. Aliando esses 

dois aspectos, a pobreza da região nordeste e o vazio 

demográfico do norte, o governo militar observa uma forma 

de consolidar a legitimação do regime vigente. Como 

resultado, criou-se o projeto da rodovia Transamazônica, que 

fazia parte do Plano de Integração Nacional (PIN). “Com 

efeito, a construção da estrada teria capacidade de produzir 

mobilização social de afetos para o estado militar, 

promovendo adesão e maior aceitação popular para o 

regime, que gozava de pouca popularidade” (MENEZES, 2007: 

87). 

 Com corte de subsídios para a SUDAM 

(Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia) e para 

a SUDENE (Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste) e revertidos para o Ministério do transporte, 

comandado pelo então ministro Mário Andreazza, grande 

admirador das ideias de Médici com relação ao 

direcionamento do excesso populacional nordestino em 

direção ao norte, tem início as obras da rodovia no ano de 

1970, com milhares de pessoas e máquinas invadindo a região 

norte, com precários estudos ambientais e ecológicos sobre os 

possíveis efeitos do empreendimento para a fauna e a flora 

da região (MENEZES, 2007). Seu traçado liga Cabedelo, na 

Paraíba, a Benjamin Constant, no Amazonas. Contudo, a ideia 

original era finalizar a rodovia até o Peru. A forma de 

colonização da região se daria da seguinte forma:  

De acordo com o plano de ocupação 

estabelecido pelo INCRA, haveria três tipos de 

núcleos urbanos. O menor, seria chamado de 

agrovila, abrigaria 48 ou 38 casas, com os 
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equipamentos básicos (...). Já as agrópolis 

seriam constituídas por seiscentas famílias e 

estariam dispostas a cada 20 km nas rodovias. 

Por fim, as rurópolis abrigariam até 20 mil 

habitantes, e estariam espaçadas em 140 km 

(MENEZES, 2007: 57).   

 Dentro do discurso colonizador, Médici afirmava a 

necessidade de utilizar ―(...) a terra sem homens para homens 

sem terra‖. Usando-se de linguagem épica e romanesca 

através de discursos e propaganda midiática, o governo 

militar comercializava a imagem de ―grande aventura‖ 

incumbindo, não somente aos nordestinos, mas aos brasileiros 

o dever de auxiliar e apoiar essa grande empreitada nacional, 

criando assim em todo o país um caráter de dever 

nacionalista e cívico, com objetivo claro de legitimação do 

regime militar. 

Talvez nenhum outro país tenha a possibilidade 

que agora apresenta ao Brasil: a de conquistar 

meio Brasil para os brasileiros, a de domar 

perto de 4 milhões de quilômetros quadrados, 

desafio tão grande como a epopeia do oeste 

para o Estados Unidos. A mística do pioneiro, o 

romance da terra, o apelo ao desconhecido- 

tudo isso, que levou o homem norte-americano 

do Atlântico ao pacifico e o Cabo Kennedy à 

Lua, está levando agora o homem brasileiro do 

sul para o norte, do leste para o oeste, da 

civilização para a selva (CAPELATO, 2001: 227-

267). 

2.2 AS CONSEQUÊNCIAS DA GRANDE OBRA PARA A REGIÃO 

NORTE: PROBLEMAS SECULARES QUE INSTENSIFICAM-SE E 

NOVOS QUE ECLODEM 

2.2.1 RODOVIA TRANSAMAZÔNICA: “OBRA FARAÔNICA” DO 

GOVERNO NACIONAL? 

O modelo desenvolvimentista buscava apoio popular 

por meio das obras infraestruturas que disseminava pelo 
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território nacional. O anseio dos governos militares por 

legitimidade política ao seu regime corroborava as duas 

prerrogativas em um planejamento governamental que 

primava pelo júbilo popular com empreendimentos que 

demonstrassem o esforço estatal na promoção do 

desenvolvimento econômico da nação. 

Ao se caracterizar a construção da rodovia 

Transamazônica como uma ―obra faraônica‖ intenta-se 

evidenciar a tentativa do governo Médici de levar a cabo um 

empreendimento de grandes proporções, carregado de um 

ideal nacionalista, visando elucidar à população a 

importância de se apoiar aos governistas, baluartes do 

desenvolvimento do país. Os resultados materiais da obra não 

condizem com a publicidade feita – como será evidenciado 

mais claramente na sequência –, no entanto, o resultado 

político esperado pelo governo foi alcançado com êxito, 

legando uma estabilidade artificial e momentânea, 

necessidade imperiosa frente ao conturbado cenário político 

brasileiro. 

A propaganda governamental durante o período da 

construção da Transamazônica procurava ressaltar a 

magnitude das obras, mostrando imagens de centenas de 

máquinas derrubando árvores exuberantes, mata adentro, na 

tentativa de transpassar uma imagem de um grande esforço 

por parte do governo em construir algo de grande valia e 

utilidade nacional. ―Ocupar-se cada vez mais, na atividade 

política, com a produção e competição por uma percepção 

ótima é um traço marcante e crescente nas sociedades 

contemporâneas‖ (MENEZES, 2007: 87).  

O Programa de Integração Nacional (PIN), que tinha 

como um de seus pilares a integração da região Norte ao 
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restante do Brasil, colonizando-a a partir do excesso de 

contingente populacional do Nordeste e por parte de colonos 

do Sul, não se mostrou eficaz, como se pode ver 42 anos após 

o inicio da construção da Transamazônica.  

Os custos deste esforço do governo brasileiro contra as 

barreiras naturais impostas pela floresta, para abrir a rodovia, 

segundo MENEZES (2007), superaram a cifra de R$ 1,5 bilhão 

(convertidos em valores atuais), demandando grande número 

de trabalhadores e de máquinas envolvidos na construção da 

rodovia. Parcela considerável deste montante foi adquirida 

por meio de empréstimos externos, que viriam a se tornar 

grande problemática dos governos da década seguinte. 

O Golpe Militar de 31 de Março estabeleceu o 

regime de exceção (1964-1985), e se firmou 

sob os princípios de ―segurança nacional‖. (...) 

Com base no capital estrangeiro, numa 

política de arrocho salarial, na mecanização 

da agricultura e nos empréstimos externos, 

deu-se o "milagre econômico". Este "milagre" 

declinou frente a primeira crise do petróleo 

(l973), e o Brasil, entrou em um processo 

inflacionário galopante (FUNDAÇÃO 

DEMÓCRITO ROCHA, s/d: 10). 

Outra problemática envolvendo a obra diz respeito a 

sua infraestrutura. Trechos da estrada tornam-se intransitáveis 

nos dias de verão, devido à poeira dos dias secos, e à lama 

que se forma durante grande parte do tempo, já que a maior 

parte da rodovia – dentro da Amazônia, quase que 

completamente – não é pavimentada. Outro problema para 

quem transita pela Transamazônica consiste nos rios. Nos 

menores, a estrutura das pontes é precária, e recebe grande 

fluxo de caminhões, o que aumenta ainda mais o risco de 

acidentes. E nos rios maiores a travessia se dá por meio de 

balsas, já que não foram construídas pontes para abarcar o 

fluxo rodoviário. 
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Conclui-se que, diferentemente de uma legítima obra 

faraônica, a Transamazônica não logrou adquirir a grandeza 

do projeto desde o seu tempo de construção. Além disso, os 

custos envolvidos na operação foram em montantes muito 

maiores do que os resultados obtidos, a estrutura e o estado 

de conservação da obra permitem consolidar tal afirmação, 

mostrando várias debilidades em seu processo de 

concepção. 

2.2.2 A COLONIZAÇÃO DAS NOVAS TERRAS DO BRASIL: 

FORMAÇÃO DO LATIFÚNDIO NORTISTA 

A construção da Transamazônica e o consequente fluxo 

migratório para a região Norte do Brasil, objetivos logrados 

pelo regime militar, representaram o turning point da história 

da Amazônia. A partir da década de 1970 a região se tornaria 

uma espécie de ―vedete‖ nacional e, ao mesmo tempo, 

núcleo de uma das maiores problemáticas contemporâneas 

brasileiras, qual seja, o conflito pelo acesso à terra. 

Como já observado anteriormente, o PIN (Plano de 

Integração Nacional) representava uma política pública, 

levada a cabo pelo General Médici, buscando legitimar o 

governo autoritário, transladando os campesinos nordestinos, 

assolados pelas secas sistemáticas, de sua terra natal para o 

novo pólo de desenvolvimento agrícola nacional, juntamente 

com a mobilização dos colonos despossuídos de terras no Sul 

do Brasil, para as remotas terras a serem colonizadas, 

subsidiados de forma decisiva pelo governo. 

Entretanto, a colonização da Amazônia se deu de 

forma desestruturada, fomentando a concentração de terras, 

a exploração do trabalhador rural, aglomerando a população 

em ―bolsões de pobreza‖ ainda maiores que os existentes 

antes do PIN e fazendo eclodir o conflito agrário no Norte. Em 
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1970 é criado o INCRA (Instituto Nacional para a Colonização 

e Reforma Agrária), sob o âmbito do PIN, que, no que 

concerne à Amazônia, tinha como objetivo a colonização da 

região mais díspar da realidade nacional, composta 

marcadamente por um vazio demográfico e, com esta 

ocupação de grandes extensões de terras, resolver o 

problema da reforma agrária, que já havia provocado 

conflitos, na década de 1960, com as Ligas Camponesas no 

Nordeste. 

O discurso oficial progressista desmoronava com o 

desenrolar dos fatos. Logo no início do processo de 

colonização da região Norte, com a finalização da 

construção de grande parte da Transamazônica, em 1972, até 

a cidade de Lábrea (AM), ou seja, com a infraestrutura de 

transporte – mesmo que de forma precária em grande 

parcela da rodovia – já consolidada, desenvolve-se um 

processo de compras de terras por grandes proprietários e até 

mesmo subsidiárias de grandes empresas e conglomerados, 

seguindo-se um fenômeno intenso de grilagem das terras 

pertencentes ao Estado, que não tinha controle algum sobre 

essas operações. 

Nos anos de 1970 e 1980, a terra pública, 

habitada secularmente por colonos, ribeirinhos, 

índios, caboclos em geral, foi sendo colocada 

à venda em lotes de grandes dimensões para 

os novos investidores, que as adquiriam 

diretamente dos órgãos fundiários do governo 

ou de particulares (que, em grande parte, 

revendiam a terra pública como se ela fosse 

própria). Em ambos os casos, era frequente 

que as terras adquiridas fossem demarcadas 

pelos novos proprietários numa extensão muito 

maior do que a dos lotes que originalmente 

haviam adquirido (LOUREIRO e PINTO, 2005: 

79). 
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Começam a se formar os grandes latifúndios na 

Amazônia, que vão avançando sobre a floresta, sobre os 

povoados, expulsando os pequenos camponeses e posseiros 

que haviam adquirido terras através da distribuição efetuada 

pelo INCRA, e instalando o monocultivo extensivo dos grandes 

complexos agroexportadores sob o sistema de latifúndio. A 

soja e o gado foram as primeiras matrizes produtivas, 

seguindo-se a cana-de-açúcar como os grandes ―carros-

chefe‖ da produção agrícola da Amazônia. 

Como nos anos de 1970 e 1980 não estavam 

ainda disponíveis imagens de satélite para 

demarcar mais precisamente os limites ou 

identificar a existência de famílias dentro das 

áreas a serem adquiridas pelos novos 

compradores, os lotes eram demarcados e 

cercados com os antigos moradores dentro 

deles. Os órgãos fundiários também não 

solicitavam do pretendente à compra 

qualquer documento da prefeitura, dos 

sindicatos de trabalhadores rurais, das igrejas 

ou de qualquer outra fonte para comprovar a 

inexistência de antigos moradores nas terras 

postas à venda. Assim, foram vendidas terras 

com moradores seculares habitando nelas. E a 

concentração da terra na Amazônia alcançou 

níveis intoleráveis que foram sendo revidados, 

cada vez mais, sob a forma de conflitos. No 

Mato Grosso, por exemplo, uma única 

empresa, a Suiá Missu consegue adquirir 

695.843 ha; no Pará somente oito grupos 

econômicos possuíam quase seis milhões de 

hectares (LOUREIRO e PINTO, 2005: 79-80). 

 

Assim, fica evidente a relação direta existente entre a 

construção da Transamazônica e a dominação do latifúndio 

monocultor exportador na região. Claro está que o mesmo já 

existira anteriormente, principalmente durante o ciclo da 

borracha sob a forma de produção extensiva em terras, no 

entanto, o que se debate é a predominância escancarada 

do latifúndio durante um pseudo-processo de reforma agrária, 
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que acaba intensificando ainda mais o conflito agrário, 

gerando uma massa ainda maior de camponeses sem-terra. 

 Desta forma, a partir de uma política empreendida pelo 

governo nacional a região Norte se torna a mais desigual e 

concentrada do país, tendo apoio dos governantes, dada sua 

produção em larga escala de commodities para exportação. 

A promessa inicial de reforma agrária é convertida em um 

fenômeno ainda mais positivo politicamente para a ditadura 

militar: a criação de grandes latifúndios monocultores 

produzindo para o setor externo. O desenvolvimento da 

agricultura no Norte aumentava em muito as cifras da 

produção nacional, o que fomentava o recente processo de 

mecanização da agricultura, com a inserção de novas 

tecnologias e maquinários para a produção dos complexos 

agroexportadores. Este fenômeno tinha ainda outras duas 

implicações. 

A primeira era de caráter político, pois aumentava os 

benefícios desta natureza logrados pela ditadura com a 

instalação do latifúndio nortista. A mecanização da 

agricultura criava mercado para os maquinários agrícolas, o 

que fomentava o desenvolvimento da indústria destes 

equipamentos, gerando crescimento produtivo nos pólos 

industriais nacionais, o que legitimava ainda mais o regime. E a 

segunda implicação era de caráter social, pois a 

mecanização da agricultura acelerava ainda mais o processo 

crescente de concentração de terras, expulsão de 

camponeses e aumento populacional nos ―bolsões de 

pobreza‖ de Belém e Manaus.  

O processo de mecanização no campo vem 

transformando, nos últimos anos, o plantio e a 

colheita de alguns dos produtos mais 

tradicionais da agricultura brasileira, como o 
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café, a cana de açúcar e o algodão. Algumas 

culturas — casos do milho e da soja — vêm 

sendo produzidas, há algum tempo, de forma 

semi-industrial, com a utilização de maquinário 

moderno. (...) A automação nas atividades 

agrícolas, ao mesmo tempo em que aumenta 

a produtividade e garante a competitividade 

dos produtos, leva também à redução da mão 

de obra empregada (COSTA NETO, 1998: 6-7). 

Entrementes, ademais de todo o complexo produtivo 

vinculado ao setor agroexportador, sua proeminência no 

planejamento nacional durante os governos militares pode ser 

explicado por outro fenômeno. Este setor produtivo está 

voltado para o exterior, provendo divisas para a economia 

nacional, equilibrando o balanço de pagamentos, em um 

momento onde a dívida externa começa a se tornar uma 

problemática recorrente aos economistas do governo (PRADO 

JUNIOR, 1976). 

2.2.3 PATRÕES, CAPATAZES, PEÕES E SEM-TERRA: A ECLOSÃO DO 

CONFLITO AGRÁRIO 

Neste cenário de concentração de terras, formação do 

latifúndio monocultor e mecanização da agricultura, eclode a 

problemática do conflito agrário. Isto porque o último fator é 

inerente aos primeiros, o conflito agrário só pode eclodir em 

locais onde imperam a as profundas assimetrias sociais, a 

concentração de terras, a impossibilidade de trabalho e a 

intolerância por parte de certos grupos sociais.  

Os grandes proprietários chegam à região, compram 

parcelas de terras, grilam o seu entorno e, com o crescimento 

de sua área de produção, vão pressionando os pequenos 

camponeses da região, quando deflagram o golpe 

derradeiro. Segundo estudo realizado pelo INCRA (s/d: 7), só 

no Estado do Amazonas, cerca de 55 milhões de hectares são 
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comprovadamente grilados, sendo que o total nacional é de 

cerca de 100 milhões de hectares. Os patrões mandam seus 

jagunços atacarem as propriedades dos camponeses, não 

lhes dando escolha: ou a saída das terras ou a morte. 

Concomitantemente, as lideranças sindicais ou de 

organizações que defendam os direitos dos camponeses 

sofrem ameaças constantes, por vezes, culminando com a 

consumação do ato criminoso. 

A pistolagem, fenômeno que começou 

também a integrar o cotidiano de ocupação 

da terra, é algo recente na Amazônia, 

datando de mais ou menos trinta anos. Mas, 

não só neste aspecto o pistoleiro da Amazônia 

difere do cangaceiro e do capanga do 

nordeste. Ele tem uma origem histórica e social 

diferente da deles e possui uma natureza 

também própria. O pistoleiro surge na região 

para proteger contra invasão (por parte de 

posseiros) as grandes extensões de terras 

adquiridas mas ociosas ou improdutivas. Um 

pistoleiro pode ser contratado para expulsar 

colonos que as ocuparam; para assassinar 

lideranças e sindicalistas. Ou ainda, para 

―ajudar‖ nas ações policiais de despejo de 

posseiros. Como o contingente policial era, e 

ainda é insuficiente para cumprir ordens de 

mandado emanadas da Justiça, alguns 

fazendeiros inseriam pistoleiros nos 

contingentes policiais encarregados da 

expulsão (LOUREIRO e PINTO, 2005: 83). 

Sem perspectivas de diálogo, os camponeses são 

expulsos das terras prometidas pelo regime militar, via INCRA, e 

voltam a abarrotar os subúrbios das grandes cidades do Norte, 

concentrando-se nos ―bolsões de pobreza‖, em condições 

miseráveis, até certo ponto piores do que as encontradas em 

seus lugares de origem.  

A população rural que migra às cidades 

durante o regime militar - anos 60 e 70 - não 

tem profissão ou especialização. Os mais 

jovens têm mais oportunidades e se encaixam 
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no setor secundário ou terciário. Os mais velhos 

perambulam biscateando, como serventes de 

pedreiro, bóias-frias, vigias ou pedintes. (...) No 

final da década de 70, a população, que 

antes sonhara com empregos nas cidades e 

sentindo-se à mercê dos acontecimentos 

estruturais e conjunturais, desempregada, sem 

possibilidade de futuro na zona urbana e com 

vasta experiência de trabalho no campo, 

sonha voltar à terra e por ela passa a lutar, 

embora, no trajeto, enfrente inesperadas 

decepções e confrontos sócio-políticos 

(BRANDÃO, 2003: 29). 

A promessa de reforma agrária da Ditadura militar 

convertia-se em um problema ainda maior, o conflito agrário 

na Amazônia. 

Após a ditadura, o Estado não conseguiu mais 

recuperar para si o poder de polícia que, 

informalmente, havia antes delegado ou 

repartido com os fazendeiros da região para 

ajudarem a ―por ordem‖ nas questões 

fundiárias e nos conflitos delas decorrentes. A 

origem central da pistolagem na Amazônia, no 

nosso entendimento, é clara: decorre da 

repartição do poder do Estado com os 

integrantes, defensores e prepostos do novo 

capital que se instalou desordenadamente na 

região desde os anos de 1970. (...) O fato de 

que se trata, também, do estado que registra o 

maior índice de impunidade pelos crimes 

praticados nos conflitos de terra merece 

estudos específicos no âmbito da sociologia 

jurídica. (...) Nos últimos 33 anos, houve 772 

assassinatos no campo no Pará, com a 

realização de apenas três julgamentos de 

mandantes dos crimes (...) (LOUREIRO e PINTO, 

2005: 84-88). 

O enorme contingente populacional deslocado para a 

Amazônia, em nome do projeto progressista de integração 

nacional, baseado na reforma agrária e na distribuição de 

terras, acabou por ser pressionado a deixar seu sonho para 

trás e se contentar com uma condição de vida que permitia 

nada mais que sua sobrevivência. Esse aumento populacional 

é comprovado pelas informações oficiais do IBGE (Censos 
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Demográficos, Rio de Janeiro, 1960-1970), que mostram o 

acréscimo populacional no período 1960-1970, de 2.601.519 

habitantes em 1960, para 4.197.038 em 1970, representando 

um aumento de 61,33% em apenas uma década. 

Enquanto isto, os grandes monocultivos avançavam 

sobre o ecossistema amazônico, criando novos problemas, 

além do conflito agrário: a devastação da floresta tropical, 

que com a crescente onda de preocupação ambiental, 

tornou-se grande motivo de críticas internacionais ao Brasil; o 

choque com os extrativistas que resistiram ao ciclo da 

borracha e permaneceram na região, mas que agora, com o 

avanço da agropecuária de grande escala, se tornavam um 

empecilho aos latifundiários; e os nativos, que haviam 

sobrevivido à colonização portuguesa e habitavam o Norte 

do Brasil, que com o avanço latifundiário para além das 

―divisas seguras‖ dos nativos, entram em embate, criando 

uma nova problemática, que diz respeito à demarcação de 

terras indígenas, com a criação das reservas. 

Os grandes favorecidos com a nova matriz produtiva do 

Norte são os latifundiários, que durante um regime autoritário, 

frente aos anseios dos movimentos camponeses e dos 

extrativistas – frequentemente associados às organizações de 

esquerda, opositores do regime –, concomitantemente aos 

benefícios macroeconômicos que o setor agroexportador 

latifundiário trazia, foram priorizados. Os conflitos que 

marcavam as relações no campo inauguraram um novo 

cenário de disputas, pois o anseio inicial de reforma agrária 

fora convertido em perpetuação das desigualdades, com a 

evolução da concentração de terras. 

Como consequências deste processo geral de 

aprofundamento das assimetrias socioeconômicas, a região 
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Norte do Brasil se transformou muito com a construção da 

Transamazônica. Entrementes a mudança não foi positiva no 

sentido de promoção de bem-estar social, eliminação de 

desigualdades sociais, reforma agrária, idoneidade do Estado 

e suas instituições.  

Os pobres do campo são pobres porque não têm 

acesso à terra suficiente e políticas agrícolas 

adequadas para gerar uma produção apta a 

satisfazer as necessidades próprias e de suas 

famílias. Falta título de propriedade ou posse de 

terras, ou estas são muito pequenas, pouco férteis, 

mal situadas em relação aos mercados e 

insuficientemente dotadas de infraestrutura 

produtiva. São pobres, também, porque recebem, 

pelo aluguel de sua força de trabalho, 

remuneração insuficiente; ou ainda porque os 

direitos da cidadania – saúde, educação, 

alimentação e moradia - não chegam. O trabalho 

existente é sazonal, ou o salário é aviltado pela 

existência de um enorme contingente de mão-de-

obra ociosa no campo (INCRA, 2005: 12).  

 

Diante de tal cenário os camponeses tiveram três 

caminhos a escolher: o primeiro é o que foi tomado pela 

maioria, o de largar o campo e migrar para as cidades, 

engrossando a massa de famélicos nos ―bolsões de pobreza‖; 

o segundo diz respeito a procurar terras mais longínquas para 

produzir sua subsistência, convivendo, porém, com a ameaça 

constante da chegada do latifúndio ao local, obrigando um 

novo êxodo; e o terceiro caminho, o mais difícil, o da luta 

social através de movimentos organizados que reivindicam a 

posse das terras que foram suprimidas do Estado por meio de 

ações ilegais, constituindo em ato ilícito perante a legislação 

vigente, bem como em um genocídio social. É através desta 

última via que se dá o embate entre os campesinos sem-terra 

e os latifundiários ou a polícia, que age em benefício dos 

segundos. RIBEIRO (1995) apresenta o episódio mais 

emblemático destes embates, envolvendo o extrativista Chico 
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Mendes e seus companheiros seringueiros com os latifundiários 

da região de Xapuri (Acre). O caso tomou proporções 

internacionais, evidenciando o conflito de interesses entre o 

intento extrativista e a economia agroexportadora, 

demonstrando o incentivo governamental a segunda matriz 

produtiva. 

A via da militância social consiste em árdua tentativa de 

transformação da realidade sócio-política da sociedade 

nortista, seja pelo poder concentrado nas mãos dos 

latifundiários, seja pela violência com que estes movimentos 

são reprimidos, como pela pouca ou inadequada 

participação do aparato estatal. Consequentemente, apenas 

um elevado grau de conscientização de classe dos 

camponeses nortistas, paralelamente a uma organização 

fortalecida sob as bases dos ideais libertários, oferecerá 

possibilidades reais de se alcançar a reforma agrária em uma 

região marcadamente desigual (BRANDÃO, 2003). 

Torna-se evidente que grandes males inerentes ao 

conflito agrário na região Norte do Brasil surgiram, ou se 

desenvolveram, durante (e logo após) a construção da 

Transamazônica pelo governo militar. A Amazônia, no que diz 

respeito ao latifúndio, integrou-se ao Brasil através da 

Transamazônica, porém, cabe nos questionar a que custo, 

considerando-se as implicações econômicas, políticas e 

sociais que o avanço para o Norte teve para grande parcela 

da população. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O regime militar logrou seu objetivo com a construção 

da Transamazônica e a integração desta região com o 
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restante do Brasil, qual seja, o de legitimar seu governo 

autoritário e se perpetuar por mais de uma década no poder 

após o esforço de colonização amazônica. No entanto, as 

feridas que foram abertas, seja na mata, seja na população, 

são expostas de tal forma que atualmente, cerca de quatro 

décadas depois, ainda não cicatrizaram, e constituem-se em 

grandes problemáticas, recorrentes para os atuais governos, 

que são tão incapazes de solucionar quanto o governo militar 

o foi em impedir a sua consolidação. 

A reforma agrária, que desde a formação do Brasil 

constitui-se em grande fator de mobilização social e de 

conflitos, observou a emergência de mais um capítulo 

obscuro. A região amazônica conseguia, de forma 

improvisada, subsistir, com a presença de grandes 

propriedades (que eram pouquíssimas) e pequenos 

produtores, ribeirinhos, extrativistas e nativos, que no total, 

consumavam um baixo índice populacional.  

Entretanto, com a construção da Transamazônica e o 

PIN, que ―integrou‖ a região Norte ao restante do Brasil, a 

Amazônia recebeu um fluxo gigantesco de migrantes (muito 

maior que o presenciado no primeiro ciclo da borracha), sob 

a promessa de reforma agrária, com a distribuição de 

pequenos lotes aos camponeses, para trabalharem nesta 

terra, que era então de posse pública. Mas, com a percepção 

de grandes proprietários e conglomerados (nacionais e 

internacionais) dos benefícios que estas terras poderiam trazer, 

já que a infra-estrutura inexistente antes, agora estava sendo 

providenciada pelo Estado autoritário, em busca de maior 

legitimação, fez com que os lotes fossem sendo adquiridos por 

estes grandes proprietários, que por meio de grilagem 

desapropriavam o entorno e estabeleciam a formação de 
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grandes latifúndios para a produção monocultora extensiva 

para exportação. 

O Estado legitimava esta prática, pois aumentava a 

produção nacional – na qual o agronegócio ainda tinha 

influência considerável – e, com a mecanização da 

agricultura – fomentadora da indústria de máquinas, peças e 

complementos –, passou a tomar o latifúndio como a forma 

de desenvolver a Amazônia, restando aos camponeses ou a 

submissão ao latifúndio, ou a migração para as cidades.  

A alternativa restante constitui-se em fato peculiar, pois 

gera um fenômeno de proporções nunca antes vistas na 

região. Esta alternativa consiste no confronto com o latifúndio, 

sob a forma de movimentos sociais organizados, que sofrem 

grande repressão por parte dos latifundiários, auxiliados pelos 

aparatos estatais de segurança. Disto resulta a eclosão do 

conflito agrário na Amazônia, em proporções e locais tão 

inimagináveis poucas décadas antes, de forma que 

impactou, e impacta marcantemente na sociedade nortista. 

Desta forma, com a integração do Norte ao restante do 

Brasil, a consolidação da economia agroexportadora do 

latifúndio, o êxodo rural e o conflito agrário, os 

questionamentos iniciais deste trabalho devem ser refeitos. 

Mas, agora a preocupação não é estritamente econômica e 

política, mas sim socioeconômica, refere-se à justiça social, à 

presença estatal, à capacidade do Estado em sanar 

debilidades estruturais criadas artificialmente por suas próprias 

políticas, ao poder e a influência exercidos pelos latifundiários 

no cenário regional e nacional. 

Do ponto de vista macroeconômico, a Transamazônica 

– e o PIN na Amazônia – representaram um grande avanço no 

sentido de integração nacional e participação econômica 
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mais efetiva do Norte na economia nacional. Entrementes, o 

custo social e político que se pagou – e segue-se pagando, 

diariamente – é altíssimo. Muitas vidas já forram arrancadas 

pelos conflitos agrários. A manutenção da economia 

agroexportadora latifundiária fomenta o genocídio social, 

vitimando os setores desfavorecidos da população na 

Amazônia, expulsando-os para as cidades e concentrando-os 

nos ―bolsões de pobreza‖. Paralelamente, os responsáveis 

seguem gozando de impunidade recorrente acerca de seus 

atos.  

Não obstante, ocorre atualmente um processo de 

manutenção do quadro estrutural da economia Amazônica. 

Os capitais nacionais, representados pelos latifundiários, os 

capitais internacionais, tendo sua vanguarda nas grandes 

corporações transnacionais, bem como o capital estatal, 

presente em novos empreendimentos de grande magnitude, 

seguem sendo foco de acirramento de tensões sociais com os 

camponeses e trabalhadores reféns do modelo econômico 

implantado durante a ditadura militar. 

O que vemos hoje na Amazônia é o 

avanço de uma política voltada para os 

interesses de grandes empresas nacionais 

e transnacionais, além da continuidade do 

modelo predatório baseado no latifúndio e 

na exploração de bens naturais. Neste 

processo, a autonomia do país para a 

utilização de suas terras e seus recursos 

naturais, de acordo com as reais 

demandas do povo brasileiro, é colocada 

em cheque. Esta política integra um 

complexo econômico agrícola, industrial, 

financeiro e comercial, monopolizado por 

empresas (...). No setor de 

agrocombustíveis, verifica-se ainda a 

integração das indústrias automobilística, 

petroleira e do capital financeiro 
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internacional (COMISSÃO PASTORAL DA 

TERRA; REDE SOCIAL DE JUSTIÇA E DIREITOS 

HUMANOS, 2008: 70). 

A Amazônia tornou-se novamente uma incógnita, mas 

de outra natureza, constituindo-se em controvérsia gerada 

pela solução da incógnita inicial. Os antigos problemas do 

―vazio demográfico‖, da desintegração nacional e do 

isolamento da região foram superficialmente sanados. No 

entanto, a debilidade da planificação emergiu novos desafios 

à realidade local. A reforma agrária volta a ser a grande 

problemática da região Norte, porém de uma forma distinta, 

sob o marco de um conflito.  

Após a consolidação desta (des)ordem, a Amazônia 

tem grandes desafios pela frente, como a devastação da 

floresta, dos direitos dos nativos, dos extrativistas, do trabalho 

degradante e escravo. Entrementes, o maior desafio posto 

para a Amazônia é o conflito pelo acesso à terra, que já 

matou um grande contingente de indivíduos e, no decorrer do 

tempo, mostra cada vez mais suas facetas obscuras, que – se 

não na maioria dos casos – recorrentemente tem sua origem 

na ditadura militar, por meio da construção da rodovia 

Transamazônica. 
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Apoikia e Colonia: Adam Smith e a reinvenção do 

colonialismo britânico1 

 

Roberto Resende Simiqueli2 

 

RESUMO 

 

Este trabalho trata de um período específico da reflexão liberal britânica 

sobre economia e política, assim como das possíveis ligações entre o autor 

estudado e o contexto em que suas obras são publicadas. Analisamos as  

teses de Adam Smith sobre as colônias inglesas, e o que estas teriam a 

dizer sobre os rumos tomados pelo Império Britânico no período 

imediatamente anterior à sua publicação. No resgate da leitura smithiana 

do colonialismo moderno, buscamos evidenciar os elos estabelecidos pelo 

autor entre as colônias europeias no novo mundo e suas contrapartes da 

antiguidade, no interesse de melhor compreender o peso dos enunciados 

presentes na proposta smithiana de revisão das relações coloniais. 

 

Palavras-chave: Adam Smith; Colonialismo; Economia Política; Liberalismo. 

 

 

ABSTRACT  

 

This paper deals with a specific moment of British liberal economics and 

politics, as well as the possible links between the author studied and the 

context in which their works are published. We analyze the arguments of 

Adam Smith on the English colonies, and what these statements had to say 

about the direction taken by the British Empire in the period immediately 

prior to its publication. In revisiting Smith's take on modern colonialism, we 

try to show the links established by the author between the European 

colonies in the New World and their counterparts in Ancient Greece and 

the Roman Empire, in the interest of better understanding the weight of the 

statements present in the Smithian proposal for revision of colonial relations. 

 

Keywords: Adam Smith; Colonialism; Political Economy; Liberalism. 

 

  

                                                 
1 Artigo apresentado em 15 de março de 2014 e aprovado em 13 de maio de 2014. Este artigo é uma versão 
revista do segundo capítulo de nossa Dissertação de Mestrado, defendida em 2012 na Universidade Estadual 
de Campinas, com o título de Entre as Nações e o Império - Smith, Cobden e os rumos do liberalismo britânico. 
Versões preliminares foram apresentadas nos encontros da Associação Brasileira de Pesquisadores em 
História Econômica, em 2009 e 2012, e, em inglês, no seminário Scotland, Europe and Empire in the Age of 
Adam Smith and Beyond, promovido conjuntamente pela Eighteenth Century Scottish Studies Society e pela 
International Adam Smith Society, na Université Paris-Sorbonne, em Julho de 2013. Agradecemos imensamente 
às contribuições dos professores Lígia Maria Osório Silva, Eduardo Barros Mariutti e Reginaldo Carmello Corrêa 
de Moraes, da Unicamp, que nos acompanharam ao longo desse processo, e ao professor Mark Spencer, da 
Brock University, pela calorosa acolhida dos argumentos aqui apresentados no encontro da ECSSS. 
2 Mestre em Ciência Política (IFCH – Unicamp), Doutorando em Desenvolvimento Econômico – História 
Econômica (IE – Unicamp). 
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 O conjunto dos trabalhos teóricos de Adam Smith – 

principalmente suas obras magnas, Teoria dos Sentimentos 

Morais e Investigação Sobre a Natureza e as Causas da 

Riqueza das Nações – encontra-se circunscrito por um amplo 

debate sobre a natureza humana, representando a tentativa 

de diálogo entre uma longa tradição de filosofia moral 

britânica, pautada pela constituição de um dado modelo de 

sujeito econômico, e os ecos da reflexão social do continente. 

Travando um embate clássico contra o legado do 

mercantilismo, claramente perceptível na Inglaterra do século 

XVIII, apresenta os argumentos definitivos para a inversão das 

políticas econômica e externa postas em curso pela coroa 

britânica. 

 No entanto, há entre a formulação original destes 

argumentos e sua incorporação ao léxico político liberal, em 

meados do século XIX, uma série de discrepâncias. Muito do 

trabalho teórico realizado pelo autor acerca das motivações 

do sistema colonial e de sua lógica fundamental de atuação 

é perdida em meio aos libelos pela revogação das Corn Laws 

e maior liberalização do Império. Acreditamos, neste sentido, 

que uma releitura de algumas das teses centrais de Smith 

sobre as colônias modernas, enunciadas no Capítulo VII do 

Livro IV é extremamente oportuna, se buscamos compreender 

o distanciamento entre teoria econômica liberal e sua práxis 

política. 

 A independência das colônias norte-americanas figura 

como um dos tópicos centrais da discussão entre os 

escoceses, no período. Hume, mesmo debilitado e prestes a 

expirar, não se furta a discutir extensivamente o tema. Do 

conjunto das menções aos 'problemas na América', as missivas 
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trocadas com William Strahan3 e o Barão Mure de Caldwell 

dão exemplos da postura do filósofo quanto ao rumo a ser 

tomado pelo Império. 

 Ainda em Outubro de 1775, escreve a Strahan: 

 ―I must, before we part, have a little Stroke of Politics 

with you, notwithstanding  my Resolution to the 

contrary. We hear that some of the Ministers have 

propos‘d in Council, that  both Fleet and Army be 

withdrawn from America, and these Colonists be left 

entirely to themselves. I wish I had been a Member of 

His Majesty‘s Cabinet Council, that, I might have 

seconded this Opinion. I should have said, that this 

Measure only anticipates the necessary Course of 

Events a few Years; that a forced and every day more 

precarious Monopoly of  about  6  or 700,000 Founds a 

year  of  Manufactures, was  not  worth contending 

for; that we should preserve the greater part of this 

Trade even if the Ports of America were open to all 

Nations; that it was very likely, in our method of 

proceeding, that we should be disappointed in our 

Scheme of conquering the Colonies and that we 

ought to think beforehand how we  were to govern 

them, after they were conquer‘d. […] Let us, 

therefore, lay aside all Anger; shake hands, and part 

Friends. Or if we retain any anger, let it only be against 

ourselves for our past Folly; and against that wicked 

Madman, Pitt; who has reducd us to our present 

Condition.‖(HUME, 1888:288-89) 

 

 O tom cauteloso que introduz a inflamada crítica de 

Hume às hostilidades pode ser justificado por dois fatores. Ele e 

Strahan haviam deixado de trocar cartas após um 

desentendimento, reatando a amizade depois de algumas 

iniciativas tímidas do segundo. No entanto, mais do que isso, 

talvez justifique-se pelo posicionamento mantido pelo editor 

no fim de sua carreira política - com a substituição das 

simpatias Whig comuns aos escoceses ilustrados do período 

por uma sólida defesa do tratamento Tory à insubordinação 

                                                 
3 Amigo próximo, membro do parlamento e livreiro responsável pela publicação não só das obras de Hume, 
como das de Smith e Gibbon. Ainda que Strahan tenha estabelecido laços de amizade com alguns dos líderes 
do movimento - como Benjamin Franklin, que conhece em função de interesses editoriais comuns -, sua leitura 
dos acontecimentos revela uma clara antipatia pelos insurretos. 
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colonial. A provocação do fim da carta anterior não é 

deixada sem resposta: 

 

 ―But I differ from you, toto caelo, with regard to 

America. I am entirely for coercive methods with 

those obstinate madmen: And why should we despair 

of success? - Why should we suffer the Empire to be so 

dismembered, without the utmost exertions on our 

part? I see nothing so very formidable in this business, 

if we become a little more unanimous, and could stop 

the mouths of domestic traitors, from whence the evil 

originated. - Not that I wish to enslave the Colonists, or 

to make them one jot less happy than ourselves; but I 

am for keeping them subordinate to the British 

Legislature, and their trade in a reasonable degree 

subservient to the interest of the Mother Country; an 

advantage she well deserves, but which she must 

inevitably lose, if they are emancipated as you 

propose. I am really surprised you are of a different 

opinion.‖(STRAHAN a HUME, 1888:288-89) 

 

 Dois elementos constituem especial interesse, nesse 

fragmento. Em primeiro lugar, a menção (ainda que breve - e 

possivelmente apressada) à associação entre dominação 

colonial e escravidão nos dá alguma idéia dos ecos do 

debate sobre soberania travado ao longo do século XVIII, 

mencionado no capítulo anterior. Mais importante, no 

entanto, é o reconhecimento de Strahan da questão 

fundamental presente na disputa com a América - o 

comércio colonial e os ganhos auferidos deste, principalmente 

via tributação. Em alguns dias, Hume esclarece a Strahan o 

que considera serem os verdadeiros prejuízos da perda dos 

territórios norte-americanos - "but the worst effect of the loss of 

America, will not be the Detriment of our Manufactures, which 

will be a mere trifle, or to our Navigation, which will not be 

considerable; but to the Credit and Reputation of 

Government, which has already but too little Authority."(HUME, 

1888:308). Pouco mais tarde, ao fazer a defesa da 
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Independência ao Barão Mure de Caldwell, evocaria mais 

uma vez a pouca diferença que faria a perda das colônias ao 

comércio inglês, recorrendo também a um breve apelo aos 

sentimentos libertários do aristocrata: "I am American in my 

Principles, and wish we would let them alone to govern or 

misgovern themselves as they think proper: The Affair is of no 

Consequence, or of little Consequence to us."(HUME, 

2011:303)4 

 Incapacitado de debater abertamente a questão5, o 

filósofo reduz-se à troca de opiniões sobre a Guerra de 

Independência no âmbito privado. Outros de seus 

contemporâneos, no entanto, não hesitaram em fazer uso da 

oportunidade para lançar panfletos em defesa dos 

americanos. Burke, defendendo ideias próximas às de Hume, 

escreveria ainda em Março de 1775 que o comércio com as 

Américas perfazia 1/3 do total mantido com o restante do 

globo, representando as hostilidades grande prejuízo para os 

cofres ingleses (BURKE, 1999:231)6. Mais do que isso, avançaria 

na chave dos valores políticos comuns a ingleses e 

americanos, buscando atrair a simpatia de seus compatriotas 

pela causa da Independência. Em seu Discurso sobre a 

Conciliação com as Colônias, afirma: 

 

                                                 
4 O tratamento dado por Hume à questão deriva, em grande medida, de seus escritos anteriores sobre o 
comércio britânico (e a necessidade de não intervenção política sobre a vida comercial). Uma quantidade 
razoável de material pode ser encontrada sobre esse tema; para uma leitura introdutória, concentrada na 
relação entre esse debate e o tema geral da Independência, ver LIVINGSTON, 2010 e 2009, GALLEGOS, 1998, 
e DANFORD, 2006. 
5 Menos de um ano após a troca de idéias com Strahan, Hume falece. Quem escreve ao editor sobre a morte do 
amigo comum é Smith, que menciona sua perseverança e espírito crítico, mesmo nos momentos finais. (HUME, 
1888:xxiv-xl) 
6 O risco de destruição dos recursos naturais e humanos é mencionado, também: "A further objection to force is, 
that you impair the object by your very endeavours to preserve it. The thing you fought for is not the thing which 
you recover; but depreciated, sunk, wasted, and consumed in the contest. Nothing less will content me, than 
whole America. I do not choose to consume its strength along with our own; because in all parts it is the British 
strength that I consume. I do not choose to be caught by a foreign enemy at the end of this exhausting conflict; 
and still less in the midst of it. I may escape; but I can make no insurance against such an event. Let me add, 
that I do not choose wholly to break the American spirit; because it is the spirit that has made the 
country."(HUME, 1888:236) 
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 ―In this character of the Americans, a love of freedom 

is the predominating feature which marks and 

distinguishes the whole: and as an ardent is always a 

jealous affection, your colonies become suspicious, 

restive, and untractable, whenever they see the least 

attempt to wrest from them by force, or shuffle from 

them by chicane, what they think the only 

advantage worth living for. This fierce spirit of liberty is 

stronger in the English colonies probably than in any 

other people of the earth; and this from a great 

variety of powerful causes; which, to understand the 

true temper of their minds, and the direction which 

this spirit takes, it will not be amiss to lay open 

somewhat more largely.‖(BURKE, 1999:236) 

 

 Logo adiante, complementa: 

 

 ―How long it will continue in this state, or what may 

arise out of this unheard-of situation, how can the 

wisest of us conjecture? Our late experience has 

taught us that many of those fundamental principles, 

formerly believed infallible, are either not of the 

importance they were imagined to be; or that we 

have not at all adverted to some other far more 

important and far more powerful principles, which 

entirely overrule those we had considered as 

omnipotent. I am much against any further 

experiments, which tend to put to the proof any more 

of these allowed opinions, which contribute so much 

to the public tranquillity. In effect, we suffer as much 

at home by this loosening of all ties, and this 

concussion of all established opinions, as we do 

abroad. For, in order to prove that the Americans 

have no right to their liberties, we are every day 

endeavouring to subvert the maxims which preserve 

the whole spirit of our own. To prove that the 

Americans ought not to be free, we are obliged to 

depreciate the value of freedom itself; and we never 

seem to gain a paltry advantage over them in 

debate, without attacking some of those principles, or 

deriding some of those feelings, for which our 

ancestors have shed their blood.‖(BURKE, 1999:245)7 
 

 Smith, que não tinha por hábito a publicação de 

panfletos políticos comum aos pensadores do período, 

                                                 
7 Além da postura de Hume e Burke, Ferguson também emite declarações sobre a Guerra de Independência. 
No entanto, o conjunto de suas manifestações vão no sentido da defesa da posição britânica e da intervenção 
direta sobre os territórios insurrectos. Para um registro cuidadoso das declarações e do embate com Price, já 
assinado o armistício, ver HAMOWY, 2006 
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também dedica-se extensivamente ao tema. Segundo 

Donald Winch (WINCH, 2008:146), um estudioso dos temas 

políticos no trabalho do filósofo escocês, apesar das 

constantes referências à Revolução Americana simplesmente 

como as 'perturbações recentes', há razão suficiente para crer 

que o tema interessava muito mais a Smith do que o aparente 

descaso presente na descrição deixa transparecer. Ao longo 

dos anos passados em Londres logo antes da publicação d'A 

Riqueza das Nações, o autor teria dedicado boa parte de 

seus esforços na discussão do tema, aprofundando seus 

conhecimentos sobre a Guerra de Independência. A 

confirmação desse interesse vem em uma carta de Hume, 

enviada a Smith em 8 de Fevereiro: 

 

 ―The Duke of Bucleugh tells me, that you are very 

zealous in American Affairs. My Notion is, that the 

Matter is not so important as is commonly imagind. If I 

be mistaken, I shall probably correct my Error, when I 

see you or read you. Our Navigation and general 

Commerce may suffer more than our Manufactures. 

Shoud London fall as much in its Size, as I have done, 

it will be the better. It is nothing but a Hulk of bad and 

unclean Humours. Yours.‖(SMITH, 1981:149) 

 

 Diferentemente de Hume, Smith via, sim, um ponto 

central de interesse nas recentes complicações na América. 

Em alguma medida, essa dedicação poderia ser explicada 

pelos conselhos dados a Townshend quanto à tributação das 

colônias na década de 1760 (que levaria o autor a ver na 

Revolução uma consequência de um ato falho seu, ou de sua 

incapacidade em antever os resultados da medida proposta), 

como defende Winch. Andrew Skinner (1976), por outro lado, 

vê na leitura de Smith da emancipação das colônias 

americanas uma figura histórica conveniente para ilustrar 
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alguns dos preceitos mais amplos de sua teoria; tese esta que 

encontra-se de acordo com a leitura de Pocock (1996) da 

peculiar utilidade da história nos trabalhos do filósofo escocês. 

 Ambos os textos remetem, em última instância, ao artigo 

de Ernest H. Benians, publicado ainda na primeira metade do 

século passado, lidando com um suposto projeto de Império 

desenvolvido pelo pensador escocês. Reavaliando a trajetória 

do Império Britânico nas décadas seguintes à publicação d'A 

Riqueza das Nações, Benians problematizaria a incorporação 

de alguns dos elementos da análise smithiana às motivações 

dos formuladores da política econômica/externa britânica no 

período, constatando grande adesão à idéia de liberalização 

das relações mantidas com as possessões coloniais sem o 

estabelecimento de vínculos políticos duradouros entre os 

vários ―ramos‖ do Império, na forma do sistema de 

representantes coloniais preconizado por Smith. 

 Nas páginas seguintes, tentamos lançar luz não só sobre 

a peculiar leitura da crítica de Smith ao colonialismo feita por 

Benians como sobre alguns de seus problemas estruturais. 

Ainda que aprofundada, criteriosa, a análise desenvolvida 

pelo catedrático de Cambridge é fruto das limitações teóricas 

inerentes ao período em que é elaborada e ao contexto 

circundante a seu autor, deixando de lado alguns 

componentes de importância do pensamento smithiano e 

culminando em uma série de conjecturas que pouco 

contribuiriam para o desenvolvimento posterior das asserções 

levantadas. 

 

I – Smith e a crítica ao colonialismo em perspectiva histórica 
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 Partindo da simultaneidade entre a publicação d'A 

Riqueza das Nações e a Declaração da Independência norte-

americana, E. H. Benians, discípulo direto de Alfred Marshall e 

titular da cadeira de economia política de Cambridge na 

década de 1920, se propõe a investigar a presença, na obra 

magna de Smith, de um projeto de revisão do Império 

Britânico. Autor de críticas paradigmáticas ao sistema colonial, 

o pensador escocês teria sido responsável pela formulação de 

propostas objetivas de reformulação do arcabouço 

institucional mercantilista e progressiva ―liberalização‖ do 

Império. 

 De acordo com o catedrático de Cambridge, a 

proposta smithiana poderia ser resumida na oposição em 

termos morais à opressão colonial, aos privilégios corporativos 

preservados nos braços ultramarinos do Ancien Régime. Nas 

palavras de Benians, 

 

 ―In place of this fictious empire, with its lack of 

cohesion, its 'impertinent badges of slavery' on the 

colonies and its burdensome futility for the mother 

country, he proposed a close and equal union of 

Great Britain and her colonies - a united Parliament, a 

common system of taxation and complete freedom 

of trade within the empire - equality, in fact, of status, 

burden and opportunity between mother country 

and colony. The proposal entailed a complete 

departure from the old colonial system in certain 

fundamental matters to which either British or colonial 

opinion was firmly wedded - the abolition of the 

monopoly of colonial trade, a proportionate 

distribution of the burden of imperial defense and a 

proper representation of the colonies in the 

Parliament‖(BROADIE, 2007:11) 

 

 

 A partir da passagem supracitada, podemos abstrair 

simultaneamente as motivações para a revisão desse ―Império 

fictício‖ e o que Benians compreende como a proposta 
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normativa desenvolvida por Smith. A crítica ao sistema 

colonial estaria centrada em três problemas distintos - falta de 

coesão política,  relações de desigualdade entre colônias e 

império e as despesas excessivas envolvidas em sua 

manutenção -, representativos dos dilemas políticos e 

econômicos enfrentados pela administração metropolitana. A 

trajetória dessa empreitada é brevemente delineada pelo 

pensador, partindo de sua origem nas iniciativas das 

potências ultramarinas ibéricas.  Caracterizando os alicerces 

da empresa colonial espanhola, Smith determina o atrativo 

exposto por Colombo ao Conselho de Castela como 

justificativa para suas atividades no Novo Mundo: a aquisição 

de bullion, riqueza mineral manifesta em ouro e prata, em sua 

fonte direta. Nas palavras do autor, “a project of conquest 

gave occasion to all the establishments of the Spaniards in 

those newly discovered countries. The motive which excited 

them to this conquest was a project of gold and silver mines; 

and a course of accidents, which no human wisdom could 

foresee, rendered this project much more successful than the 

undertakers had any reasonable grounds for expecting.” 

(SMITH, 1981:564) 

 Partindo dos problemas envolvidos na constituição das 

primeiras colônias em solo americano, Smith analisa os 

caminhos que conduziram à situação diversa dos territórios 

ocupados pelas levas colonizatórias seguintes. As terras 

abundantes das colônias norte-americanas assim como a 

pouca interferência do Estado em seus regimentos internos 

são vistas como elementos responsáveis pela sua ventura, 

independente (e contrária, em certa medida) ao projeto dos 

Estados modernos para o novo mundo: 
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―In the plenty of good land, the European colonies 

established in America and the West Indies resemble, 

and even greatly surpass, those of antient Greece.8 In 

their dependency upon the mother state, they 

resemble those of ancient Rome; but their great 

distance from Europe has in all of them alleviated 

more or less the effects of this dependency. Their 

situation has placed them less in the view and less in 

the power of their mother country. In pursuing their 

interest their own way, their conduct has, upon many 

occasions, been over–looked, either because not 

known or not understood in Europe; and upon some 

occasions it has been fairly suffered and submitted to, 

because their distance rendered it difficult to restrain 

it. [...] The progress of all the European colonies in 

wealth, population, and improvement, has 

accordingly been very great.‖ (SMITH, 1981:567)8 

 

 Por mais criticável que seja a crença exposta por Smith 

no ―progresso e desenvolvimento‖ das colônias americanas, 

este não é ponto central da menção feita acima à posição 

do autor sobre o sistema colonial. Com a passagem 

supracitada, evidencia-se a continuidade dada à proposta 

de intervenção das potências mercantis européias nos 

territórios coloniais, e como a inviabilidade de manutenção 

desta permitia aos colonos perseguir seus próprios interesses. 

Se esses territórios prosperam, é apesar e não em função dos 

esforços empreendidos pelas potências mercantilistas em 

fortalecer o domínio sobre suas colônias. E é sobre os encargos 

advindos das sucessivas tentativas de interferência das 

potências continentais que situam-se as críticas mais severas 

de Smith aos monopólios comerciais dos quais os territórios 

americanos eram vítimas. Discutindo as possibilidades de 

tributação dos territórios ocupados, demonstraria, a partir das 

despesas envolvidas no negócio colonial, que parcela 

significativa destas era destinada essencialmente à defesa dos 

                                                 
8 Um ponto que consideramos de suma importância para a compreensão dos argumentos smithianos 
sobre o sistema colonial – a analogia entre colonialismo moderno e clássico, assim como a distinção entre 
colônias romanas e gregas, na antiguidade – faz-se presente nessa passagem. Pretendemos retomá-lo 
posteriormente, desenvolvendo as implicações dessa distinção dentro das teses de Smith e Benians. 
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territórios conquistados no ultramar e à preservação do status 

político dos mesmos – enquanto um montante relativamente 

reduzido tinha por fim a constituição de uma estrutura voltada 

à administração dos negócios locais. Segundo Smith, 

 

 ―The English colonists have never yet contributed any 

thing towards the defence of the mother country, or 

towards the support of its civil government. They 

themselves, on the contrary, have hitherto been 

defended almost entirely at the expence of the 

mother country. But the expence of fleets and armies 

is out of all proportion greater than the necessary 

expence of civil government. The expence of their 

own civil government has always been very 

moderate. [...]  The most important part of the 

expence of government, indeed, that of defence 

and protection, has constantly fallen upon the mother 

country.‖ (SMITH, 1981:573-574) 

 

 

 Com os gastos envolvidos na manutenção da ostensiva 

Marinha de Guerra inglesa, as colônias apresentam-se, para 

Smith, num sistema não só ineficiente como oposto à lógica 

mercantil que motivava as ações governamentais movidas 

nesse sentido. Prova-se, sem que seja necessário discutir a 

validade da meta de acumulação de riqueza metálica, que o 

sistema colonial se apresenta mais como fonte de despesa e 

instabilidade política do que de divisas para o Estado 

Absolutista. Benians desenvolve estas críticas em sua análise, 

concentrando-se na perspectiva da autonomia das partes 

frente à incapacidade da administração colonial britânica em 

manter a coesão do todo e de sua fragilidade, no grande 

jogo da política internacional: “There was no effective 

collaboration of its different parts for purposes of defence. 

Local liberty had far outrun imperial organization. There was no 

adequate central control. An antiquated and ill-adapted 

machinery, a confusion of authorities, a number of rights 
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exercised and resented, with the vague and disputed power 

of Parliament in the background - such were the means of 

colonial government.”(Benians, 1925:254) 

 Dadas as razões para a crise do sistema, Benians torna 

claros aqueles que considera os encaminhamentos sugeridos 

por Smith para a sua reformulação; estes passariam, 

necessariamente, pela abolição dos monopólios constituintes 

do exclusivo colonial e pela incorporação da colônia pela 

mãe-pátria através da abertura de canais de representação 

no parlamento (Benians, 1925:270). A relação das duas 

propostas com o restante da obra é evidente. Os monopólios 

coloniais são compreendidos, economicamente, como uma 

das causas centrais da ineficiência estrutural das relações 

mantidas pelo Império Britânico com suas possessões no 

âmbito do sistema colonial, incapazes de compensar as 

expensas necessárias à defesa dos territórios dominados ou 

contribuir com o enriquecimento da nação. Nada poderia ser 

mais razoável, nessa lógica, do que propor sua abolição. No 

entanto, a segunda medida merece especial atenção - é 

nela que reside a inovação da leitura empreendida em Adam 

Smith's Project of an Empire e que representaria, para seu 

autor, a principal singularidade teórica da revisão 

empreendida ao longo do Livro IV. Em que medida podemos 

pensar a continuidade do elo entre metrópole e colônia 

subtraído seu determinante central, o exclusivo comercial? E 

como garantir aos colonos representação política poderia 

conter a crise iminente? 

 Para Benians, a proposta smithiana poderia ser 

compreendida como uma forma pioneira de repensar as 

receitas do Império. Se as colônias americanas apresentavam 

potencial para desenvolvimento econômico, melhor do que 
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concentrar-se nos ganhos das tradicionais companhias 

comerciais seria investir na criação de um arcabouço 

institucional que favorecesse a tributação direta da produção 

realizada nas colônias. E a primeira etapa, nesta trajetória, 

envolveria a concessão de assentos no Parlamento a 

representantes dos colonos – idéia defendida não só por Smith 

como por outros pensadores de seu tempo, como Benjamin 

Franklin, Thomas Pownall e James Otis. Para que os colonos 

aceitassem as pesadas tarifas a que estariam sujeitos, era 

necessário que passassem a fazer parte do Império não mais 

como as populações dominadas de uma terra distante, fruto 

da conquista territorial e sujeita à expropriação 

política/econômica em seus termos mais bárbaros. Era preciso 

que estes fossem compreendidos como cidadãos plenos, 

compartilhando dos direitos – e deveres – de seus 

―compatriotas‖ das Ilhas Britânicas. A abolição dos monopólios 

pode ser reinterpretada, assim, não como a eliminação de 

uma das razões da ineficiência econômica do Império – mas 

como uma das etapas da solução supostamente proposta por 

Smith para os dilemas enfrentados pelo Antigo Sistema 

Colonial em sua fase final, pautada na igualdade política 

entre colônia e metrópole. 

 Nas páginas finais do capítulo do Livro IV dedicado às 

questões presentes na relação entre colônias e metrópole, 

Smith apresenta suas idéias quanto à representação das 

colônias no parlamento em termos claros: 

 

―The parliament of Great Britain insists upon taxing the 

colonies; and they refuse to be taxed by a parliament 

in which they are not represented. If to each colony, 

which should detach itself from the general 

confederacy, Great Britain should allow such a 

number of representatives as suited the proportion of 

what it contributed to the publick revenue of the 
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empire, in consequence of its being subjected to the 

same taxes, and in compensation admitted to the 

same freedom of trade with its fellow–subjects at 

home; [...] Unless this or some other method is fallen 

upon, and there seems to be none more obvious than 

this, of preserving the importance and of gratifying 

the ambition of the leading men of America, it is not 

very probable that they will ever voluntarily submit to 

us; and we ought to consider that the blood which 

must be shed in forcing them to do so, is, every drop 

of it, the blood either of those who are, or of those 

whom we wish to have for our fellow–citizens.‖(Smith, 

1983:622-623) 

 

 

 O impacto desta proposta na reflexão inglesa sobre 

política imperial é acompanhado cuidadosamente por 

Benians, com a conclusão (não sem um certo pesar) de que 

das duas proposições mais marcantes de Smith sobre a 

relação entre o Império Britânico e suas colônias, apenas o 

prognóstico de abandono dos monopólios comerciais 

coloniais tenha sido seguido em acordo com sua proposição 

original. Muitas são as razões elencadas pelo autor, em Adam 

Smith's Project of an Empire, para a não realização dessa 

fraternidade de nações nos termos em que teria sido 

supostamente idealizada por Smith, com representação 

igualitária dos colonos no parlamento britânico. A justificativa 

central, no entanto, remete mais uma vez à discussão sobre os 

colonialismo em termos morais. Benians vê nos interesses 

estabelecidos e no apego das populações nas duas margens 

do atlântico a suas instituições políticas próprias o principal 

entrave à integração entre a Grã-Bretanha e suas colônias 

americanas: 

 

 ―The adaptation and attachment of people on both 

sides of the Atlantic to the political life and institutions 

they had shaped for themselves could not be lightly 

dismissed as prejudice. Reason and logic and the 

necessity of the hour might be on the side of a bold 
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reconstruction of the empire, but history could furnish 

no appropriate parallel or encouraging precedent, 

and the stream of English tradition had run for long in 

another channel.‖(Benians, 1925:264) 

 

 

 Benians veria na proposta de Smith para as colônias 

inglesas um modelo politicamente progressista de 

representação e integração internacional – afirmando-o, em 

alguns momentos, como uma proposta ―muito à frente de seu 

tempo‖. Quando este programa aproxima-se de sua 

realização, nas décadas de 1850, 1860, já é sob outra forma. 

Neste momento, “o Império havia se transformado em uma 

liga de nações, compreendendo vastas dependências em 

estágios variados de desenvolvimento político, e sua unidade 

somente poderia ser concebida em outros termos e mantida 

de maneira apropriada a sua nova forma e espírito.”(Benians, 

1925:270) A proposta de integração política por meio de uma 

estrutura representativa central já não estava mais no 

horizonte dos parlamentares britânicos, e a alternativa ao 

―velho Império‖ não poderia ir muito além de um todo caótico 

de possessões políticas distintas, com pouco em comum além 

da demarcação pelas ―linhas vermelhas‖ nos mapas 

tradicionais. 

 Concentrando-se sobre a pouco discutida 

apresentação de um sistema alternativo ao colonialismo 

moderno por Smith, a interpretação de Benians possui o mérito 

de trilhar uma trajetória pouco usual na interpretação de um 

dos pilares teóricos da Economia Política Clássica. Sua análise, 

dotada de elevado grau de originalidade, distancia-se das 

interpretações convencionais do pensador escocês e de seu 

apego aos Livros I e II de sua grande obra, cerne de sua teoria 

do valor e berço de grande medida das ―frases feitas‖ e 
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citações recorrentes representativas do mito construído ao 

redor da figura histórica do autor.9 

 No entanto, acreditamos que a perspectiva analítica 

defendida por Ernest Benians apresenta algumas deficiências. 

Ao concentrar-se sobre os argumentos apresentados nas 

últimas páginas do Capítulo VII, o autor perde o panorama 

mais amplo da crítica proposta por Smith ao colonialismo 

moderno – e deixa de lado a forma específica de sua 

apresentação, dotada de peculiaridades próprias. 

Acreditamos que a estrutura do capítulo em questão já daria 

preciosas indicações do significado pretendido por Smith às 

suas proposições (e ao projeto de revisão do Império), indo 

além da proposta de representação formal delineada por 

Benians. Adicionalmente, o economista de Cambridge perde 

de vista alguns dos objetivos específicos deste projeto, ao 

ater-se essencialmente à dimensão moral dos argumentos 

smithianos – desenvolvidos, também, em termos políticos, 

econômicos e estratégicos. 

 

II – Apoikía e Colonia: o papel do Colonialismo Antigo na 

redação do Livro IV 

 

 Como ressaltamos no início do texto, é possível perceber 

certo contraste metodológico entre os primeiros livros d'A 

Riqueza das Nações e os enunciados desenvolvidos por seu 

autor sobre o sistema colonial. Se nas elucubrações acerca da 

                                                 
9 Warren S. Gramm desenvolve a problemática da concentração das leituras de Smith nas teses 
centrais de seus primeiros livros, discorrendo sobre suas razões e desdobramentos em The Selective 
Interpretation of Adam Smith. Como coloca ao enunciar a proposta geral de seu artigo: “Of the 1.438 pages 
written by Adam Smith in his two major published works, only a few lines from several pages of the Wealth of 
Nations are regularly mentioned in orthodox economics texts. These are the statements on division of labor, 
paradox of value, the invisible hand, and the functions of government. On these grounds, he is known primarily 
for rationalizing individual self-interest as the necessary, strategic medium for promoting economic welfare. Yet it 
may be argued that a correct understanding of Smith's perspective leads to the opposite conclusion. That is, 
when his life's work is considered as a unit, his political-economic perspective is seen to be social, not primarily 
individualistic, and his major contributions to economic analysis involve elucidation of economic growth.”(p.120) 
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Divisão Social do Trabalho, do papel das liberdades individuais 

para a riqueza de uma nação e das linhas gerais de sua teoria 

do valor Smith concentra-se nos condicionantes morais da 

propensão dos indivíduos ao trabalho e à troca – a busca por 

ganho e satisfação individual como força motriz do 

comportamento econômico – nos Livros III e IV a problemática 

central parece dar-se em termos históricos e políticos. A 

transição da análise da atuação de indivíduos para nações 

pressupõe mais do que uma mudança de escopo – 

transforma-se a estrutura do texto, sua apresentação e, 

principalmente, a posição das muitas variáveis analíticas 

presentes no sistema teórico smithiano. Há um certo consenso, 

entre os analistas, em creditar essa alteração à passagem do 

autor pela França e ao círculo de intelectuais que 

acompanha a redação/revisão dos últimos capítulos de sua 

grande obra. Salim Rashid localiza no período entre 1774 e a 

efetiva publicação da obra a revisão do livro sobre as colônias 

e das teses relacionadas à oferta de representação no 

parlamento aos colonos. Ao longo deste período, o pensador 

escocês teria aprofundado o contato com os escritos do 

Reverendo Josiah Tucker, lidando também com a questão da 

então ―compreensível‖ separação entre América e Grã-

Bretanha. Nas palavras do autor, 

 

 ―If we remember that Smith left for London in 1774 

planning to get the Wealth of Nations published but 

revised it over three years paying special attention to 

the colonial question (according to his biographer), 

there seems good circumstantial evidence to suggest 

that Tucker influenced Smith. The greater political 

prescience of Tucker is clearly seen by the fact that in 

the first edition of the Wealth of Nations, Smith refers 

to the colonial conflicts as the "late disturbances" in 

the colonies. Smith clearly expected the disturbances 
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to be over by the time his book was published in the 

spring of 1776.‖(Rashid, 1981:456-457)10 

 

 

 Dalphy Fagerstrom, por sua vez, contextualiza o interesse 

nos dilemas pertinentes ao binômio político colônia-Império (e 

as posições tomadas no debate sobre os rumos do mesmo) 

como consequência de algumas passagens peculiares da 

biografia de Smith - sua associação aos mercadores de 

Glasgow durante sua estadia na cidade, de 1751 a 1764, as 

questões postas à Escócia enquanto parte integrante da 

União e a relação com Benjamin Franklin desempenhariam 

papel fundamental na inflexão dos argumentos smithianos. Em 

todo caso, é claramente perceptível a adoção, ao longo de 

todo Livro IV mas principalmente em seu Capítulo VII, de um 

curioso recurso metodológico: o contraste do colonialismo 

clássico, greco-romano, aos descaminhos das potências 

coloniais modernas. 

 A demonstração mais expressiva dos usos da peculiar 

visão de história adotada por Smith encontra-se, não por 

acaso, nos fragmentos em que Benians concentra sua análise 

. Subdividido em três partes - ―Os motivos da fundação de 

novas colônias‖, ―Causas da prosperidade das novas 

colônias‖ e ―As vantagens que a Europa auferiu da 

descoberta da América e da descoberta de uma passagem 

para as Índias Orientais através do cabo da Boa Esperança‖ -, 

o Capítulo VII é iniciado justamente com uma digressão 

acerca da natureza das colônias gregas e romanas, na 

antiguidade clássica. Segundo o economista, as 

                                                 
10 É importante salientar que os dois autores geralmente encontravam-se em extremos opostos nos 
debates sobre Economia Política, em sua época. Burke e Pitt, próximos ao autor d'A Riqueza das Nações e, em 
alguma medida, herdeiros diretos de seu legado teórico, eram vítimas constantes da “lógica impiedosa” do 
Reverendo Tucker. 
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manifestações do colonialismo nestes dois impérios eram 

profundamente distintas. Quanto aos gregos, afirmaria que: 

 

 
 ―The mother city, though she considered the colony 

as a child, at all times entitled to great favour and 

assistance, and owing in return much gratitude and 

respect, yet considered it as an emancipated child, 

over whom she pretended to claim no direct 

authority or jurisdiction. The colony settled its own form 

of government, enacted its own laws, elected its own 

magistrates, and made peace or war with its 

neighbours as an independent state, which had no 

occasion to wait for the approbation or consent of 

the mother city. Nothing can be more plain and 

distinct than the interest which directed every such 

establishment.‖(SMITH, 1981:556) 

 

 

 Quanto aos romanos, via nas origens da República as 

razões para a constituição de um sistema colonial muito 

distinto do aplicado pelas cidades livres gregas. Sendo que 

―como a maioria das demais repúblicas antigas, foi fundada 

sobre uma lei agrária, a qual dividia o território público, 

segundo certa proporção, entre os diversos cidadãos que 

compunham o Estado‖, incorria na necessidade de aquisição 

constante de novos territórios para manter os estratos 

possuidores de terras da população em condições favoráveis, 

dada a gradual fragmentação das posses privadas por 

casamento, herança e sucessão. Dando continuidade a esta 

lógica de demanda por propriedade fundiária e conquistas 

militares, o Império Romano pautou-se por uma prática de 

colonialismo diretamente intervencionista, derivada de um 

modelo de centralização do poder político e econômico 

entre colônias submissas, subalternas, e a ―grande loba‖, 

núcleo da vida pública imperial. Quanto ao estabelecimento 
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de populações romanas em novos territórios seguindo este 

modelo, Smith alegaria que  

 

 ―[Rome] assigned them lands generally in the 

conquered provinces of Italy, where, being within the 

dominions of the republick, they could never form any 

independent state; but were at best but a sort of 

corporation, which, though it had the power of 

enacting bye–laws for its own government, was at all 

times subject to the correction, jurisdiction, and 

legislative authority of the mother city. The sending 

out a colony of this kind, not only gave some 

satisfaction to the people, but often established a sort 

of garrison too in a newly conquered province, of 

which the obedience might otherwise have been 

doubtful. A Roman colony, therefore, whether we 

consider the nature of the establishment itself, or the 

motives for making it, was altogether different from a 

Greek one.‖(SMITH, 1981:557-558) 
  

 Tamanha é, para o autor, a diferença entre os dois 

―tipos ideais‖ de colonialismo antigo que este dedica-se ao 

resgate da distinção entre a etimologia dos termos utilizados 

em sua denominação, no passado em que ainda vigoravam: 

Apoikía (αποιχια) significa uma ―separação de moradia, uma 

partida de casa, uma saída de casa‖; enquanto a Colonia 

romana ―representa simplesmente uma colonização‖(Smith, 

1983:50). A distinção, por elementar que possa parecer, é 

evocada (ainda que sutilmente) nas várias páginas dedicadas 

ao trato com os malefícios da exclusividade comercial e a 

constituição de Colônias pelas nações modernas, provendo o 

plano ideal para a análise da realidade política e econômica 

da Europa mercantilista. 

 Ainda em seu Livro IV, Smith trabalha algumas das 

peculiaridades das colônias do Norte que confeririam a estas 

o status de colônia ―positiva‖, próxima do ideal abstraído do 

colonialismo grego. Entre estas, digna de destaque é a 

―ausência‖ de uma relação de exclusividade comercial entre 
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os territórios dominados e uma companhia mercantil 

específica, tida como profundamente danosa às possessões 

de outros impérios. ―Under so liberal a policy the colonies are 

enabled both to sell their own produce and to buy the goods 

of Europe at a reasonable price‖(Smith, 1981:576), afirma 

Smith, complementando que ―this has always been the policy 

of England‖. A diferenciação nos argumentos (que nos é 

especialmente cara) vem em uma das passagens seguintes, 

lidando com os gêneros e capacidades advindos do 

comércio americano, uma vez que as principais mercadorias 

comercializadas por esses territórios seriam ―cereais de todos 

os tipos, madeiras de construção, mantimentos salgados, 

peixe, açúcar e rum‖, todos eles de alta necessidade para o 

fomento e manutenção das atividades navais britânicas. As 

atividades pesqueiras empreendidas pelos colonos, por 

exemplo, são extremamente bem vistas pelo autor: 

 

 ―To increase the shipping and naval power of Great 

Britain, by the extension of the fisheries of our colonies, 

is an object which the legislature seems to have had 

almost constantly in view. Those fisheries, upon this 

account, have had all the encouragement which 

freedom can give them, and they have flourished 

accordingly. The New England fishery in particular 

was, before the late disturbances, one of the most 

important, perhaps, in the world. The whale–fishery 

which, notwithstanding an extravagant bounty, is in 

Great Britain carried on to so little purpose, that in the 

opinion of many people (which I do not, however, 

pretend to warrant) the whole produce does not 

much exceed the value of the bounties which are 

annually paid for it, is in New England carried on 

without any bounty to a very great extent. Fish is one 

of the principal articles with which the North 

Americans trade to Spain, Portugal, and the 

Mediterranean.‖ (SMITH, 1981:577-578) 

 

 A passagem acima nos confere um exemplo claro 

daquilo que buscamos com uma revisão da posição adotada 

por Smith sobre o sistema colonial. Ao se referir ao 
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desenvolvimento da pesca nas colônias americanas, enuncia 

um importante princípio de seu sistema de livre comércio, 

muitas vezes ignorado pelos intérpretes centrados na atuação 

(e constituição) de agentes racionais, econômicos, ou no 

debate sobre abertura comercial: o papel estratégico da 

adoção de políticas liberais n'A Riqueza das Nações. A 

liberdade dada aos colonos para que empreendessem a 

atividade para a qual seu território apresentava capacidades 

naturais não é meritória somente pela defesa da liberdade 

individual enquanto ideal, mas também pelo desenvolvimento 

profissional de mão de obra versada na condução, manejo e 

manutenção dos pesqueiros, uma camada de cidadãos que 

poderia ser prontamente incluída às forças navais britânicas, 

em momento de necessidade. Situação semelhante é 

observada no tocante ao comércio de madeira entre o novo 

mundo e as Ilhas Britânicas, ainda que nesse caso o interesse 

em comercializar tal gênero se deva principalmente a um 

subsídio mantido pela coroa. A dependência britânica de 

matérias primas para indústria naval é notória, e sempre 

representou uma das razões estratégicas presentes na 

ocupação dos territórios americanos. Curiosamente, Smith vê 

nesse caso de intervenção resultados muito positivos para o 

desenvolvimento das colônias enquanto economias 

autônomas: “a tendência de algumas dessas medidas no 

sentido de aumentar o valor da madeira na América e, com 

isso, facilitar o desbravamento da terra, talvez não tenha sido 

tencionada nem entendida pelos legisladores. Embora, 

portanto, os efeitos benéficos dessas medidas tenham sido, 

sob esse aspecto, casuais, nem por isso foram menos 

reais”(Smith, 1983:67).  
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 Nesse sentido, a apoikía grega é mais uma vez superior 

à colonia romana, se nos valemos da oposição proposta por 

Smith no início do capítulo. Por promover a autonomia das 

populações locais, garantiria o envolvimento destas em 

atividades que terminariam por conferir à metrópole os 

recursos necessários à manutenção do poderio britânico no 

cenário internacional – i.e., tripulação e matérias primas para 

a construção naval – por meio da flexibilização dos 

monopólios e regulações adotados pela pátria-mãe. A 

colonia latina, por outro lado, representaria uma estrutura 

aviltante de gastos exorbitantes sem retorno que os 

compensasse, uma vez que as vantagens estratégicas da 

possessão colonial seriam gastas na manutenção da mesma, 

sem benefícios para os territórios recentemente ocupados ou 

Grã-Bretanha, agindo em proveito somente de camadas 

internas aos dois extremos do eixo colonial (as elites das duas 

localidades, beneficiadas pelos privilégios governamentais). 

Nesse sentido, mais do que um libelo contra o colonialismo, o 

ataque promovido por Smith ao sistema de monopólios 

apresenta-se como a crítica de um colonialismo específico, 

havendo alternativas dentro ao sistema mercantil para sua 

redenção, por meio da liberação (não desinteressada) dos 

territórios conquistados. A razão maior do atraso dos territórios 

coloniais, nesse contexto, seria não a sujeição a um governo 

externo aos seus limites, mas a série de ordenações 

econômicas postas em curso para favorecer setores 

específicos do comércio intercontinental, visando à 

ampliação do mercado para a produção empreendida por 

estes. Retornando ao texto de Smith, “uma vez fundadas essas 

colônias, e depois de se terem tornado tão consideráveis a 

ponto de atrair a atenção da mãe-pátria, as primeiras 
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medidas legais que esta adotou em relação a elas tinham 

sempre em vista assegurar para ela própria o monopólio do 

comércio colonial; seu objetivo consistia em limitar o mercado 

das colônias e ampliar o dela, às expensas das colônias e, 

portanto, mais em refrear e desestimular a prosperidade delas, 

do que em apressá-la e promovê-la. Nas diferentes maneiras 

de exercer esse monopólio é que reside uma das diferenças 

mais essenciais da política de diversas nações européias em 

relação a suas colônias. A melhor de todas elas, a da 

Inglaterra, é apenas um pouco mais liberal e menos opressiva 

que a de qualquer uma das demais nações.”(Smith, 1983:74) 

 Mais do que condicionantes morais, psicológicos, Smith 

concentra-se nos desdobramentos políticos e econômicos da 

dominação colonial como justificativa para seu abandono – e 

é a partir da ênfase dada a esses condicionantes que justifica-

se a contraposição ao caso clássico. Compreendendo sua 

defesa do liberalismo como análoga à autonomia desfrutada 

pela apoikía grega frente à cidade mãe, procede 

demonstrando como a liberdade das ―pequenas nações‖ da 

Grécia Antiga seria meritória não apenas moralmente, mas 

também (e principalmente) em termos pragmáticos. A defesa 

do Livre Comércio desenvolve-se, aqui, para além do laissez-

faire centrado em si mesmo, categoricamente positivo – o 

abandono dos arcaicos enunciados de política econômica 

mercantilista poderia ser compreendido como a opção por 

um sistema mais adequado à consolidação da primazia 

internacional britânica. 

 A parte do capítulo em questão dedicada às vantagens 

auferidas pela Europa no comércio colonial é emblemática, 

nesse sentido. Smith considera, inicialmente, que a 

colonização empreendida pelas potências européias teria 
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proporcionado um aumento das satisfações gerais dos seus 

habitantes, dada a enorme variedade de mercadorias 

inseridas em suas pautas de consumo, acrescendo a esse 

fator um incremento significativo da atividade econômica, 

dada a intensidade do tráfico comercial entre os territórios 

recém-ocupados e os centros produtivos-comerciais do velho 

continente. Contudo, consideraria que a exclusividade de 

comércio mantida pelos colonizadores acabaria por diminuir – 

ou ―manter abaixo do que de uma outra forma atingiriam‖ - a 

satisfação e a atividade do conjunto, mas especialmente das 

colônias – não sem ganhos específicos para os grandes 

colonialistas. Curiosamente, a primeira destas (na listagem de 

Smith) é o reforço militar e financeiro proporcionado pelas 

colônias – francamente questionável, segundo o autor. 

Retomando a oposição entre os modelos de colônia 

adotados por gregos e romanos, afirma que ―as colônias 

romanas ocasionalmente proporcionavam as duas 

vantagens‖, enquanto ―as colônias gregas, por vezes, 

contribuíam com uma força militar, mas raramente com 

alguma renda‖, para em seguida reforçar os paralelos 

estabelecidos entre o ideal de colonia romana e as colônias 

européias modernas, que ―até agora nunca forneceram 

nenhuma força militar para a defesa da mãe pátria‖, uma vez 

que ―sua força militar até hoje nunca foi suficiente sequer para 

sua própria defesa‖. Ademais, a defesa destes mesmos 

territórios representaria ocupação permanente das forças 

militares de cada nação envolvida, razão pela qual 

constituiriam mais um ônus do que benefício à pátria-

mãe.(Smith, 1983:77) 

 Já a questão da exclusividade de comércio enquanto 

vantagem específica representa um dos cernes do argumento 
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smithiano sobre abolição dos monopólios comerciais. Por 

representarem uma desvantagem para os demais países, 

seriam por analogia um peso para a nação por ela 

responsável – dado o impacto das perdas dos outros Estados 

no sistema europeu sobre a economia britânica e o massivo 

desvio de capital para a empreitada colonial, que terminaria 

por colocar o país em sérias desvantagens em negócios dos 

quais não detém o monopólio. A concentração de parcela 

significativa do comércio empreendido pelos homens de 

negócios ingleses em um único canal, os custos da garantia 

das rotas de navegação da marinha mercante, a distância e 

inconstância dos fluxos entre os continentes representariam os 

principais elementos na consolidação da crítica smithiana ao 

monopólio colonial. Smith, no entanto, ocupa-se de distinguir 

o que considera essencialmente danoso na relação 

estabelecida entre a Grã-Bretanha e suas colônias daquilo 

que considera positivo, dentro do sistema: “É preciso fazer 

estrita distinção entre os efeitos do comércio colonial e os do 

monopólio desse comércio. Os primeiros são sempre e 

necessariamente benéficos, os segundos, sempre e 

necessariamente danosos. Os primeiros são tão benéficos que 

o comércio colonial, apesar de sujeito a monopólio, e não 

obstante os efeitos prejudiciais desse monopólio, continua em 

seu conjunto benéfico, e até muito benéfico, embora 

bastante menos do que o seria se não houvesse 

monopólio.”(Smith, 1983:88) Se as colônias americanas fossem 

regidas não pelo modelo ―romano‖, mas pelo ―grego‖, parte 

significativa dessas desvantagens seria eliminada, com a 

manutenção dos aspectos positivos do comércio colonial e 

de alguns outros resultantes da ―amizade‖ de uma nova 

nação.  
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 Acreditamos que muito da argumentação desenvolvida 

por Smith ao longo não só desse capítulo mas como do Livro 

IV como um todo se encaminha nesse sentido. As menções 

constantes ao trato com as colônias conforme empreendido 

pelos impérios da antiguidade não são lançadas, 

aparentemente, tão somente para conferir um tom clássico 

ao texto, nem por requintes de estilística, servindo a um 

propósito maior: localizar as falhas capitais do sistema colonial, 

marcadamente aquelas resultantes na defesa de uma dada 

postura por parte da metrópole. As páginas seguintes, 

carregadas com uma profusa listagem dos malefícios 

advindos do exclusivo, reforçam nossos argumentos. No 

entanto, insistir na menção enciclopédica dos prejuízos 

resultantes da insistência nesse curso de ação pouco 

acrescentaria à nossa argumentação. A resposta derradeira 

de Smith às ineficiências inerentes ao sistema colonial viria 

logo na página seguinte, com a proposição de formas 

alternativas de manutenção dos laços econômicos com as 

colônias por meio de outras vias de subordinação 

política/econômica. ―Propor que a Grã-Bretanha 

voluntariamente abandone toda a sua autoridade sobre as 

colônias e deixe que elas elejam seus próprios magistrados, 

decretem suas próprias leis e mantenham paz ou façam 

guerra conforme lhes pareça mais apropriado, significaria 

propor uma medida que nunca foi nem nunca será adotada 

por qualquer nação do mundo‖(Smith, 1983:94), afirma Smith. 

De fato, os interesses em jogo tornariam a formulação aberta 

de uma proposta como essa, no período em que A Riqueza 

das Nações é publicada, completamente inviável. As razões 

para a defesa da empreitada colonial seriam muitas, nesse 

caso: prestígio, riquezas e, principalmente, o ―orgulho‖ da 
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nação – nada disposta a ceder os frutos de suas conquistas 

militares. No entanto, ainda segundo o autor 

 

 ―'If it was adopted, however, Great Britain would not 

only be immediately freed from the whole annual 

expence of the peace establishment of the colonies, 

but might settle with them such a treaty of commerce 

as would effectually secure to her a free trade, more 

advantageous to the great body of the people, 

though less so to the merchants, than the monopoly 

which she at present enjoys. By thus parting good 

friends, the natural affection of the colonies to the 

mother country, which, perhaps, our late dissentions 

have well nigh extinguished, would quickly revive. It 

might dispose them not only to respect, for whole 

centuries together, that treaty of commerce which 

they had concluded with us at parting, but to favour 

us in war as well as in trade, and, instead of turbulent 

and factious subjects, to become our most faithful, 

affectionate, and generous allies; and the same sort 

of parental affection on the one side, and filial 

respect on the other, might revive between Great 

Britain and her colonies, which used to subsist 

between those of ancient Greece and the mother 

city from which they descended.‖(Smith, 1981:564) 
  

 

 Explicita-se assim a relação entre autonomia colonial e o 

apoio político das colônias-libertas. Podemos perceber 

claramente a constituição de certo grau influência informal 

por parte da mãe-pátria sobre sua colônia recém-liberta, 

graças aos laços de fraternidade entre os dois territórios. Em 

outro plano, percebemos também a natureza do suposto 

―Projeto de Império‖ defendido n'A Riqueza das Nações – não 

na forma de uma proposta normativa de reinvenção das 

relações colônia-metrópole, como defende Ernest Benians em 

sua leitura, mas uma solução de compromisso. Dada a 

inviabilidade da proposta de eliminação dos privilégios 

coloniais (e do reconhecimento das colônias como nações, 

em termos iguais), e somente nessas circunstâncias, que estas 
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desfrutem, ao menos, de representantes políticos eleitos 

localmente. 

 À luz da releitura dos argumentos de Benians e de 

alguns pontos negligenciados do Capítulo VII tornam-se mais 

claros os termos em que discordamos deste autor. Em primeiro 

lugar, por ter deixado de lado a terminologia empregada na 

apresentação da crítica ao colonialismo moderno, Benians 

perde de vista o caráter conciliatório da proposta de 

representação no âmbito do Livro IV -  fruto da virtual 

impossibilidade da proposição de abolição dos laços coloniais 

no período em que Smith escreve. Mais do que um pensador 

―à frente de seu tempo‖, podemos dizer que este ―imagina o 

imaginável‖ - sua reflexão sobre as colônias pertence ao 

contexto específico em que escreve, e o que se propõe a 

fazer é tratar dos problemas específicos a esse cenário. Mais 

do que a proposição de ―princípios de governo imperial tidos 

como aplicáveis em toda e qualquer circunstância‖(Benians, 

1925:268), temos aqui a resposta pragmática a uma demanda 

objetiva posta aos pensadores políticos, econômicos e morais 

da Inglaterra nas últimas décadas do século XVIII. 

 Pensar o contexto histórico em que A Riqueza das 

Nações é publicada nos daria outra medida das proposições 

levantadas por seu autor. Escrevendo no momento de crise do 

Antigo Sistema Colonial, a obra pode ser encarada como 

uma análise carregada do espírito de seu tempo - e da 

transição entre o decadente binômio Antigo Regime e 

Colonialismo Moderno para a ordem liberal em consolidação. 

É interessante pensar como, nesse contexto, a concentração 

de Smith sobre as questões políticas e econômicas envolvidas 

na preservação do controle exercido sobre as colônias (a 

inviabilidade de seu projeto de acúmulo de riqueza metálica, 
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as complicações estratégicas inerentes ao plano de 

dominação territorial posto em curso pelas colônias européias, 

a instabilidade política inerente ao sistema, entre outras) pode 

ser lida como um dos atestados da derrocada do 

Mercantilismo enquanto perspectiva teórica e de seu 

sustentáculo material enquanto sistema. 

 Avançando na ―nova ordem‖ que se forma nos séculos 

seguintes, a dicotomia apoikía-colonia tem algo mais a nos 

dizer. Se tomamos a proposta de representação colonial no 

parlamento como uma solução de compromisso, resultado 

das limitações do contexto em que escrevia, qual poderia ter 

sido o ―projeto‖ de Smith para o Império Britânico? Aqui nos 

valemos das considerações de Quentin Skinner em seu Visions 

of Politics – mais do que tentar investigar as conotações 

implícitas do ataque promovido pelo pensador escocês ao 

sistema de exclusivos metropolitanos e como este poderia ser 

transposto para os dilemas enfrentados pelo Império ao longo 

do século XIX, é imperativo que nos atenhamos às propostas 

explícitas autor. A associação das colônias modernas à 

colonia romana nos confere indicativos da falibilidade 

estrutural dos dois projetos, e da conveniência da adoção do 

projeto grego – compreendido não pela representação 

política dos colonos dentro do corpo político do Império, mas 

pelo seu reconhecimento em termos igualitários e liberdade 

política no cenário internacional. Somente por meio do 

rompimento dos elos de opressão política e econômica 

estabelecidos pela metrópole poderiam os dilemas presentes 

na conservação do Império encontrar sua superação. Com o 

fim do domínio militar sobre os territórios do além mar, ganha-

se em eficiência, por meio do direcionamento dos capitais 

ingleses ao mercado interno, onde estes seriam melhor 
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utilizados, e em poder militar – pela potencial aliança entre 

mãe-pátria e ex-colônias, unidas pelos laços de fraternidade 

resultantes de uma separação pacífica. 

 Se os escritos de Smith legam ao século seguinte algo 

como um ―Projeto de Império‖, é importante compreender 

que este não se manifesta em termos objetivos. Mais do que 

os parágrafos em que a idéia de representação colonial é 

desenvolvida, o principal legado teórico deixado pelo 

pensador escocês para os proponentes de política externa 

britânica seria a compreensão de uma dimensão estratégica11 

do livre comércio, e de como a adoção e promoção deste 

poderia beneficiar a Grã-Bretanha no cenário internacional12. 

  

                                                 
11 A concepção do Mercantilismo enquanto “Sistema de Poder”, encontrada na seminal análise de Eli 
Heckscher, nos leva a pensar sobre como a ordem liberal preencheria os espaços deixados pelas grandes 
máquinas estatais Absolutistas. Como afirma ainda Gustav Schmoller, “in its innermost kernel, it is nothing but 
state making” (Schmoller, 1989:50). Ainda que o liberalismo econômico smithiano não tenha como objetivo 
direto o fortalecimento militar (e ler n'A Riqueza das Nações qualquer incentivo ao fortalecimento do Estado 
exigiria uma boa dose de criatividade), este desponta como um de seus resultados indiretos, que não deixa de 
ser levado em conta pelo autor. 
12 Os rumos tomados pelo Império assim como as relações entre Livre Comércio e a manutenção da 
hegemonia britânica ao longo do século XIX são magistralmente trabalhados em The Imperialism of Free Trade, 
de John Gallagher e Ronald Robinson. Os desenvolvimentos teóricos dos autores envolvidos nas controvérvias 
Gallagher e Cain-Hopkins, lidando com os desdobramentos dessa tese em sua formulação original nos 
ajudariam a compreender a razão da não realização do projeto compreendido por Benians – a possibilidade de 
manutenção do domínio britânico sobre o ultramar sem a necessidade da representação política como 
contrapartida. Para uma discussão aprofundada do debate sobre Livre Comércio e Império, ler Gallagher e 
Robinson, 1953 e Cain e Hopkins, 1980 
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A Filosofia Político-Econômica de John 

Maynard Keynes1 

 
 

Jorge Miguel Cardoso Ribeiro de Jesus 2 

 

RESUMO 

 

O objectivo principal deste artigo é analisar a evolução das ideias 

de John Maynard Keynes, entre 1926 e 1929. Este foi o período da 

sua vida, que Keynes dedicou mais tempo, na análise de questões 

politicas e filosóficas na administração do estado. Demonstrar-se-á 

que Keynes era um liberal progressista, rejeitando o liberalismo 

doutrinário guiado pela filosofia do laissez faire e o comunismo. 

Palavras-chave: John Maynard Keynes ; Liberalismo ; Multiplicador 

 
 
ABSTRACT 

 
The main objective of this article is to analyze the evolution of the 

ideas of John Maynard Keynes, between 1926 to 1929. This was the 

period of his life, which Keynes spent more time on the analysis of 

political and philosophical issues in the administration of the state. 

Demonstrate that Keynes was a  progressive liberal, rejecting the 

doctrinaire liberalism guided by the philosophy of laissez faire and 

communism. 

 

Keywords: John Maynard Keynes; Liberalism; Multiplier
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Introdução 

O objectivo principal deste artigo é analisar a evolução 

das ideias de John Maynard Keynes, entre 1926 e 1929. Este foi 

o período da sua vida que Keynes dedicou mais tempo na 

análise de questões politicas e filosóficas na administração do 

estado. Demonstrar-se-á que Keynes era um liberal 

progressista, rejeitando, o liberalismo doutrinário guiado pela 

filosofia do laissez faire e o comunismo. 

O artigo, além desta introdução, está estruturado da 

seguinte forma. Na primeira seção, analisa-se, após um ano, 

as consequências para a Grã-Bretanha, do regresso ao 

Padrão ouro. Na segunda seção, enunciam-se os aspectos 

principais atinentes à filosofia Politica-Económica de Keynes. 

Na terceira seção, descreve-se o artigo ―Can Lloyd George 

Do It?- The Pledged Examined‖ de Keynes e Hubert Henderson. 

Por fim é apresentada a conclusão. 

1. Os Primeiros Frutos do Padrão Ouro 

Em 1 de janeiro de 1926, a Grã-Bretanha regressou ao 

padrão ouro, à paridade de 1914, isto é, $4,86 por libra. Em 

―How to Organize a Wave of 

Prosperity‖(Keynes,CWJMK,XIX,pp.761-766), publicado no The 

Evening Standard, de 31 de Julho de 1928, Keynes afirmou que 

a Grã-Bretanha, deflacionou o nível de preços, devido à 

apreciação da libra, mas não reduziu os custos de 

produção(salariais e outros), pois o tesouro e o banco de 

Inglaterra esperavam que com a diminuição dos preços, a 

deflação dos custos ocorreria por si 

própria1(Keynes,CWJMK,XIX,p.762). 

                                                 
1 Em “The First-Fruits of the Gold Standard”(Keynes,CWJMK,XIX,pp.552-556), publicado no Nation and 
Athenaeum, de 26 de Junho de 1926, Keynes observou que, um ano após o regresso ao padrão ouro, o nível 
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O retorno ao padrão ouro, deteriorou os termos de troca 

da Grã-Bretanha . A sobrevalorização da libra diminuiu o 

superavit2da balança de transacções correntes disponível 

para o investimento exterior3, e acarretou uma elevação da 

taxa de juros de curto termo, que originou a redução do 

investimento interno. Portanto, o investimento total era inferior 

à poupança de pleno emprego. Todo este processo levou à 

depressão4da Grã-Bretanha, em particular na indústria, e à 

manutenção de uma taxa de desemprego elevada (Skidelsky, 

1999,p.85). 

Em ―The First-Fruits of the Gold Standard‖ (Keynes, 

CWJMK, XIX, pp.552-556), publicado no Nation and 

Athenaeum, de 26 de junho de 1926, Keynes concluiu:  

―The economy campaign against social services, the 

Budget problem, the  continued   depression  of    

employment,  the  losses  of  export industries,   the   last   

aggravation   of   the   coal  problem  which  has 

rendered   it   seemingly  insoluble,   are  the first- fruits   of   

the  gold standard‖(Keynes,CWJMK,XIX,p.556). 

No padrão ouro, com a apreciação da libra e a não 

correspondente redução dos custos de produção, a indústria 

do carvão, essencialmente exportadora, foi a primeira a sentir 

                                                                                                                            
de preços por atacado diminuiu 13%, porém, os salários monetários desceram menos de 
1%(Keynes,CWJMK,XIX,p.553). Portanto, os exportadores britânicos venderam a preços menores, em termos 
da libra, porém, os seus custos, especialmente os salários, caíram muito pouco (Keynes,CWJMK,XIX,p.554). O 
único benefício, que resultou do retorno ao padrão ouro, foi o fortalecimento de Londres, enquanto centro para 
manter saldos internacionais (Keynes,CWJMK,XIX,p.555). 
2 Em “Mr McKenna on Monetary Policy”(Keynes,CWJMK,IX,pp.200-206), publicado no Nation and Athenaeum, 
de 12 de fevereiro de 1927, Keynes constatou que a Grã-Bretanha, tinha um superavit da balança de 
pagamentos de 75 milhões de libras por ano. Contudo, comparado com uma politica monetária alternativa, o 
padrão ouro podia ter reduzido a riqueza nacional, em 150 milhões de libras por ano(Keynes,CWJMK,IX,p.205). 
Para Keynes, o capitalismo de laissez faire chegou ao fim, com o inicio da primeira grande guerra mundial, em 
28 de julho de 1914, pois, a organização económica da Europa ficou destruída, já que o progresso económico 
estava alicerçado em factores instáveis(Keynes,CWJMK,II,p.1). O padrão ouro adequava-se ao capitalismo de 
laissez faire, mas este já não existia, na Grã-Bretanha, em 1926, isto é, os mercados não equilibravam-se 
automaticamente. 
3 Skidelsky(1995),p.242, afirma que, dada a existência do padrão ouro, Keynes defende, a redução do 
investimento externo, e a utilização do superavit da balança de transacções correntes, num programa de 
desenvolvimento das industrias de exportação, que absorva parte do excesso de trabalho. 
4 Eichengreen(1999),p.104, observou que, ao contrário da Grã-Bretanha, de 1924 a 1929, ocorreu um forte 
crescimento mundial. 
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dificuldades5. Em ―Coal: A Suggestion‖ (Keynes, CWJMK, XIX, 

pp.525-529), publicado no Nation and Athenaeum, de 24 de 

abril de 1926, Keynes sugeriu, para resolver o problema 

económico das minas, um aumento de 3 shilllings por 

tonelada nos lucros líquidos, a partir de três fontes, a saber: 

diminuição dos salários ; economias na 

produção(reorganização industrial)6; elevação dos preços aos 

consumidores domésticos. Cada uma destas três 

possibilidades contribuiria com 1 shilling por 

tonelada(Keynes,CWJMK,XIX,pp.525-526). Keynes propôs, 

ainda, que os exportadores de carvão organizassem um 

cartel, com um sistema de quotas, preços reguladores e 

sanções(Keynes,CWJMK,XIX,pp.528-529). 

Em março de 1926, o relatório da ―Royal Commission the 

Coal Mining Industry‖, presidida por Herbet Samuel, defendeu 

a imediata diminuição dos salários, e uma futura 

reorganização da indústria do carvão. Os mineiros recusaram 

os cortes salariais e o menor número de horas de trabalho. Os 

proprietários rejeitaram7 as economias de produção. Com a 

solidariedade à federação dos mineiros, de outros sindicatos, 

ocorreu na Grã-Bretanha, de 3 a 16 de maio, uma greve geral 

(Moggridge, 1992, p.447). 

Em ―Back to the Coal Problem‖ (Keynes, CWJMK, XIX, 

pp. 534-537), publicado no Nation and Athenaeum, de 15 de 

maio de 1926, Keynes defendeu, como principal solução, a 

                                                 
5 Skidelsky (1995) p.242, observou que, os proprietários das empresas do carvão defenderam uma diminuição 
de 10% dos salários, dos seus funcionários. O sindicato dos trabalhadores ameaçou com uma greve geral. O 
primeiro ministro britânico, Stanley Baldwin, criou um subsidio temporário, para a indústria do carvão, até 30 de 
abril de 1926, e nomeou a “Royal Commission on the Coal Mining Industry”, presidida por Herbet Samuel, para 
elaborar um relatório, sobre a reorganização da indústria do carvão. 
6 Keynes afirmou, que as economias de produção levariam tempo, a obter-se, logo, sugeriu um subsidio 
temporário do governo, às empresas do carvão, de 1 shilling por tonelada. O apoio governamental reduzir-se-ia 
1 penne por mês(Keynes,CWJMK,XIX,pp.526-527). 
7 Torrero Mañas(1996),pp.446-447, entende que o problema do Reino Unido, nesta altura, está na 
obsolescência do sector industrial, e na diminuta vontade da sociedade em empreender iniciativas empresariais, 
que modernizem o tecido empresarial inglês. 
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formação de um cartel de exportadores britânicos de carvão, 

devido à existência de um excesso de produção8, que tinha 

reduzido os preços de exportação. Keynes preconizou três 

medidas imediatas, a saber: transferência de trabalhadores 

das minas de carvão para outros setores; redução da 

produção (com o encerramento temporal ou permanente de 

minas menos eficientes); aumento dos preços de exportação 

(Keynes, CWJMK,XIX,p.536). 

Moggridge (1992), p.449, observou que, após a queda de 

1920-1921, a procura mundial de algodão cresceu, porém, a 

quota britânica no comércio internacional de algodão 

declinou, apesar do excesso da capacidade e da subida da 

procura interna. A indústria do algodão de Lancashire, apesar 

da menor participação no mercado mundial, organizou a 

produção, a partir de um corte do numero de horas de 

trabalho. 

Em ―The Position of the Lancashire Cotton Trade‖ 

(Keynes, CWJMK, XIX, pp.578-585), publicado no Nation and 

Athenaeum, de 13 de novembro de 1926, Keynes constatou 

que , apesar  do elevado consumo mundial do algodão, a 

parte de Lancashire, nesse mercado, tinha diminuído, 

principalmente, devido à concorrência japonesa. Essa queda 

tinha ocorrido nos tipos de algodão inferior e americano. Para 

Keynes, a produção de algodão devia concentrar-se no tipo 

mais eficiente, isto é, o egípcio. Porém, Lancashire manteve a 

capacidade de produção, isto é, empresas ineficientes, e o 

número de trabalhadores, através do trabalho de curto termo, 

                                                 
8 Em “The Control of Raw Materials by Governments”(Keynes,CWJMK,XIX,pp.546-552), publicado no Nation 
and Athenaeum, de 12 de junho de 1926, Keynes constata, que o cartel desenvolve-se, naturalmente, quando a 
industria é dominada por poucas empresas. Porém, perante um sector com muitas pequenas empresas 
ineficientes, é inevitável a intervenção do governo. Este é o caso da indústria do carvão, e constitui mais uma 
critica, de Keynes, ao capitalismo de laissez faire. Para um desenvolvimento ver, por exemplo, Mini(1996). 
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o que acarretou excesso de produção, originando aumentos 

nos custos de produção e perdas de vendas, para as 

empresas eficientes. Keynes defendeu a redução da 

capacidade de produção. 

Num comunicado, em Manchester, em 22 de novembro 

de 1926, após uma reunião com o comité de curto termo da 

federação dos mestres fiadeiros de algodão e a federação 

dos comités gerais, Keynes defendeu: a extinção do trabalho 

de curto termo; a formação de um cartel9 que fixasse preços 

de venda mínimos, apoiado pelos bancos; a concentração 

da produção nas firmas mais eficientes (Keynes, CWJMK, XIX, 

pp.585-586). Em ―The Prospects of the Lancashire Cotton 

Trade‖ (Keynes, CWJMK, XIX, pp.587-592), publicado no Nation 

and Athenaeum, de 27 de novembro de 1926, Keynes 

manteve as propostas do comunicado, de 22 de novembro 

de 1926, e previu que o trabalho de curto termo, ia ser extinto. 

A Cotton Yarn Association, fundada em 18 de fevereiro 

de 1927, visou reconstruir a produção do algodão do tipo 

americano. Pertenceram a ela, 76% da capacidade de 

produção desta forma de algodão. Os membros estavam 

sujeitos a: respeitar o preço de venda mínimo; manter a 

percentagem de curto termo estabelecida (Skidelsky, 1995, 

p.262). 

Em ―The Progress of the Cotton Yarn Association‖ 

(Keynes, CWJMK, XIX, pp.610-614), publicado no Nation and 

Athenaeum, de 27 de agosto de 1927, Keynes criticou as 

empresas de Lancashire, que não pertenciam à associação, 

pois estavam a obter todos os benefícios, sem qualquer 

                                                 
9 Para Harrod (1982),p.383, Keynes não aprovou a cartelização generalizada das industrias britânicas. Ele, 
apenas, enfatizou que o principal objectivo numa indústria, em crise, devia ser a concentração da produção, nas 
unidades mais eficientes. Contudo, ele teve dificuldade, em conciliar a visão, que os carteis, por vezes, eram 
desejáveis, com a total rejeição dos liberais, a qualquer forma de monopólio. 
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contrapartida (Keynes, CWJMK, XIX, p.613). Em novembro de 

1927, a associação abandonou as suas principais actividades, 

e libertou os membros das suas obrigações10. 

No inicio de 1929, foi constituída a Lancashire Cotton 

Corporation. Em ―The Lancashire Cotton Corporation‖ (Keynes, 

CWJMK, XIX, pp.632-636), publicado no Nation and 

Athenaeum, de 2 de fevereiro de 1929, Keynes elogiou a 

criação desta corporação, que englobava um terço da 

industria de fiação do algodão americano de Lancashire, em 

particular as unidades mais eficientes, visando a redução dos 

custos de produção. Keynes defendeu o apoio do banco de 

Inglaterra, logo, as firmas integrantes podiam dedicar-se, 

exclusivamente, a solucionar problemas técnicos e de 

comercialização. 

 

2  A Filosofia Politica-Econômica e a Visão do Capitalismo de 

Keynes 

Em ―Am I a Liberal?‖(Keynes,CWJMK,IX,pp.295-306), 

publicado no Nation and Athenaeum, de 8 e 15 de agosto de 

1925, Keynes afirmou que, não era um conservador, pois o 

partido conservador não lhe oferecia consolo intelectual e  

espiritual. As velhas armas politicas conservadoras, já não 

tinham força, para conduzir a politica britânica 

(Keynes,CWJMK,IX,p.296,298). As crenças filosóficas e politicas, 

de Keynes, na direcção racional da sociedade, contrastavam 

com a passividade dos conservadores, porém, Keynes 

partilhava, com eles, algumas características, a saber: 

                                                 
10 Em “The Retreat of the Cotton Yarn Association”(Keynes,CWJMK,XIX,pp.622-627), publicado no Nation and 
Athenaeum, de 19 de novembro de 1927, Keynes lembrou as várias visitas, que fez a Manchester, para falar 
com entidades de Lancashire, e concluiu que, sempre, voltou com um sentimento pessimista. 
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patriotismo; elitismo intelectual; interesse em preservar as 

instituições históricas (Moreno, 2000, p.157).  

Em relação ao partido trabalhista, Keynes não defendia 

a visão de luta de classes. Nas palavras de Keynes: 

― To begin with, it is a class party, and the class is not my class. If I 

am going to pursue sectional interests at all, I shall pursue my 

own. When it  comes  to  the class struggle as such, my local and 

personal patriotisms, like those of every one else, except certain 

unpleasant zealous   ones,  are   attached  to   my   own  

surroundings.  I  can  be influenced by what seems to me to be 

justice and good sense; but the class war will find me on the side 

of the educated bourgeoisie‖11 (Keynes,CWJMK,IX,p.297). 

 

A luta de classes era um principio fundamental 

socialista, desde Marx, portanto, Keynes não foi um socialista12 

(Fitzibbons,1988,p.188). 

Em ―Liberalism and Labour‖ (Keynes, CWJMK, IX,pp.307-

311), publicado no Nation and Athenaeum, de 20 de fevereiro 

de 1926, Keynes analisou os três elementos, que integravam o 

partido trabalhista, a saber: sindicalistas; comunistas; 

socialistas. Os sindicalistas, que antes eram oprimidos, 

tornaram-se egoístas, pelo que deviam ser limitados, na sua 

intenção. Os comunistas, acreditavam que, era preciso, 

produzir o mal, para alcançar o bem, e desprezavam as 

instituições existentes. Os socialistas, educados e humanos, 

defendiam que os fundamentos económicos da sociedade 

moderna, podiam ser melhorados(Keynes,CWJMK,IX,p.309). 

Em ‖Am I a Liberal?‖(Keynes,CWJMK,IX,pp.295-306), publicado 

no Nation and Athenaeum, de 8 e 15 de Agosto de 1925, 

Keynes lamentou que os socialistas, os elementos intelectuais 

                                                 
11 Skidelsky(2010),p.219, afirmou que, Keynes esperava, que a “burguesia educada” definisse os padrões 
políticos da comunidade. Para Skidelsky(2010),p.219, a democracia nunca foi um elemento importante , no 
pensamento de Keynes. 
12 Para Austin Robinson(2010),p.70, Keynes foi um anti-doutrinário, mas não um anti-socialista. 
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do partido, não exercessem um controle adequado, sobre os 

outros membros(Keynes,CWJMK,IX,p.296). 

O partido liberal representava uma alternativa, à 

inacção conservadora, e à revolução, apoiada pela ala 

comunista, dos trabalhistas, porém, das antigas causas liberais, 

apenas duas estavam actuais, o comércio livre e as bebidas 

alcoólicas, logo, era preciso renovar as propostas liberais 

(Keynes, CWJMK, IX, p.298).  

A origem do declínio intelectual do capitalismo 

individualista estava no principio hereditário, defendido pelos 

conservadores, de transmissão de riqueza e do controle dos 

negócios, portanto, a liderança capitalista, dominada por 

homens de terceira geração13, era débil e estúpida (Keynes, 

CWJMK, IX, p.299).O capitalismo de laissez faire teve êxito no 

século dezanove, mas já não era aplicável, nas condições 

modernas(Keynes,CWJMK,IX,pp.300-301). 

O programa do partido liberal, para Keynes14, devia 

incluir cinco tipos de questões, a saber: paz; governo; sexuais; 

droga; económicas15. Defendeu uma politica pacifista, e a 

descentralização de tarefas do governo, para corporações 

semi-independentes, que ficariam sujeitas ao principio 

democrático da soberania do parlamento. Previu a 

introdução das questões sexuais na politica, como, por 

exemplo, o controle de nascimentos, e a situação econômica 

das mulheres (Keynes, CWJMK, IX, pp.301-303). 

                                                 
13 Skidelsky(1995),p.232, defendeu que, Keynes entendia, que isso explicava, em parte, a ineficiência da 
industria britânica. 
14 Moggridge(1976), entendeu que, Keynes era um péssimo “homem de partido”, pois, utilizava os partidos 
políticos como veículos para as suas ideias, e os deixava, quando não eram mais uteis, para ele. 
15 Davidson(2010),p.37, afirmou que, Keynes tentou afastar os liberais, do laissez faire, para um sistema de 
economia livre, mas que permitisse a intervenção governamental, sempre que uma crise económica o 
justificasse. 
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O modelo de fases no desenvolvimento histórico, de 

John Commons, foi apoiado, por Keynes. Até ao século 

dezasseis, viveu-se a primeira ordem econômica, a era da 

escassez, devido à ineficiência e à violência, com o mínimo 

de liberdade individual e o total controle governamental. 

Entre os séculos dezassete e dezanove, ocorreu a época da 

abundância, com o máximo de liberdade individual e a 

reduzida intervenção do governo. Depois entrou-se no 

período de estabilização, com menor liberdade individual16, 

devido a sanções do governo e de corporações e sindicatos. 

Keynes entendia, que era preciso, descobrir uma nova 

sabedoria para uma nova época. No campo económico, 

novas politicas17 e instrumentos eram necessários, para 

alcançar a estabilidade e a justiça social, pelo que, a politica 

monetária18 iria desempenhar um papel importante (Keynes, 

CWJMK, IX, pp.303-306). 

Em ‖Liberalism and labour‖, (Keynes,CWJMK,IX,pp.307-

311), publicado no Nation and Athenaeum, de 20 de fevereiro 

de 1926, em oposição a um liberalismo doutrinário guiado 

pela filosofia do laissez faire, Keynes defendeu um liberalismo 

progressista, e percebeu a vantagem deste, em relação aos 

socialistas do partido trabalhista, pois, no desenvolvimento de 

politicas, não era influenciado pelos sindicalistas, por lutas de 

classes e pelo socialismo doutrinário do estado 

(Keynes,CWJMK,IX,pp.309-310). 

                                                 
16 Keynes observou que os abusos na esfera do governo, nesta época, eram o fascismo e o bolchevismo. Para 
ele, o socialismo não constituía uma solução (Keynes,CWJMK,IX,p.304) 
17 Para Skidelsky(1999),p.55, Keynes preferia a prudência, em vez de regras fixas, e sempre revelou 
cepticismo, em relação aos benefícios, de mudanças sociais de larga escala. 
18 Meltzer(1988),p.37, conclui que o objectivo de Keynes, é utilizar a politica monetária, para alcançar a 
estabilidade de preços, pois, a sua rejeição ao laissez faire, não visa a instituição de um detalhado planeamento 
burocrático. Skidelsky(1995),p.223, constata que, Keynes vê a  instabilidade de curto prazo do capitalismo, 
como uma ameaça maior, que a desigualdade de longo prazo na distribuição da riqueza e do rendimento, para 
a ordem social. 
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Para Keynes, o estado deve assegurar a gestão 

macroeconómica, para alcançar a eficiência económica e a 

justiça social, preservando a liberdade individual e a 

democracia. Nas palavras de Keynes: 

― The   political problem  of  mankind  is  to  combine  three  

things: economic   efficiency, social   justice,   and  individual  

liberty.  The first  needs  criticism,  precaution,  and  technical  

Knowledge; the second, an   unselfish   and  enthusiastic   spirit,  

which   loves  the ordinary man ; the  third,  tolerance,  breadth, 

appreciation of the excellences  of  variety  and independence, 

which prefers, above everything, to give unhindered opportunity 

to the exceptional and  to the 

aspiring‖(Keynes,CWJMK,IX,p.311). 

 

Em ―The End of Laissez Faire‖19,(Keynes,CWJMK,IX,pp.272-

294), publicado como panfleto pela Hogarth Press, em junho 

de 1926, Keynes afirmou, que Locke e Hume, no século 

dezoito, idealizaram o individualismo, que ofereceu o 

fundamento intelectual, para os direitos de propriedade e a 

liberdade individual. Paley e Bentham ampliaram, esta 

doutrina, na utilidade social. A igualdade e o altruísmo 

penetraram na filosofia politica, originando a democracia e o 

socialismo utilitário. No inicio do século do XIX, ocorreu a 

harmonização, do individualismo conservador de Locke, 

Hume, Burke, entre outros, com o socialismo e igualitarismo 

democrático de Paley, Bentham, Rousseau, entre outros, 

resultando no principio do laissez faire20, que defendeu que a 

acção do estado, devia ser rigorosamente limitada. Os 

economistas21 proporcionariam a esta corrente, uma 

fundamentação cientifica. Pelo funcionamento das leis da 

natureza, os indivíduos voltados para os seus interesses 

                                                 
19 Este ensaio foi baseado, na conferência Sidney Ball, dada por Keynes, em Oxford, em novembro de 1924, e 
também, por uma palestra, de Keynes, na Universidade de Berlim, em Junho de 1926 
(Keynes,CWJMK,IX,p.272). 
20 Segundo Keynes(CWJMK,IX,p.278), o primeiro autor a utilizar esta expressão, foi o marquês D‟Argenson, em 
1751. 
21 Para Keynes(CWJMK,IX,pp.277-278), a linguagem dos economistas prestava-se à interpretação do laissez 
faire. Mas a popularidade da  doutrina, devia ser atribuída aos filósofos políticos da época, para os quais, ela 
convinha mais, que aos economistas políticos. 
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tendem, em condições de liberdade, a promover, 

simultaneamente, o interesse geral (Keynes, CWJMK,IX,pp.272-

276). 

A beleza e a simplicidade do principio do laissez faire 

eram tão grandes, que foi fácil esquecer, que ele, não tinha 

base cientifica22, isto é, não decorria de fatos reais23, mas de 

uma hipótese incompleta, formulada para fins de 

simplificação. Para além de estar presente nos livros texto de 

economia, o laissez faire prevaleceu, devido à má qualidade 

das alternativas, a saber: o proteccionismo e o socialismo 

marxista.24O laissez faire dominou na conduta dos negócios 

públicos, pois satisfazia as necessidades e os desejos dos 

grandes empresários da época (Keynes,CWJMK,IX,pp.284-

286). 

A filosofia politica de Keynes incluiu a prudência face ao 

desconhecido, inspirada no filósofo politico do século XVIII, 

Edmund Burke, e, ainda, dois elementos do liberalismo 

reformista, o compromisso com a verdade, e a crença na 

possibilidade de um julgamento individual racional (Skidelsky, 

2010, p.220). O pragmatismo de Keynes, derivado de Burke, 

alicerçava-se na ideia de conveniência politica (oportunismo), 

como uma alternativa ao liberalismo, isto é, em oposição à 

filosofia materialista (Fitzibbons,1988,p.58). 

Keynes rejeita os princípios metafísicos ou gerais do 

laissez faire. Os indivíduos não têm uma ―liberdade natural‖ 

                                                 
22 Skidelsky(1995),p.219, constata que, Keynes rejeita o laissez faire como politica, antes de desenvolver uma 
teoria económica convincente, que justifique o seu não funcionamento. 
23 Segundo Skidelsky(2010),p.90, Keynes, enquanto economista, visa tornar os seus pressupostos, os mais 
realistas possíveis , ao contrário de imensos teóricos, de todos os tempos, para quem o irrealismo dos 
pressupostos, constitui o principal mérito dos seus modelos. 
24 “Both are examples of poor thinking, of inability to analyze a process and follow it out to its conclusion…Of the 
two, protectionism is at least plausible, and the forces marking for its popularity are nothing to wonder at. But 
Marxian socialism must always remain a portent to the historians of opinion- how a doctrine so illogical and so 
dull can have exercised so powerful and enduring an influence over the minds of men and, through them, the 
events of history(Keynes,CWJNK,IX,p.285). 
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nas suas actividades económicas. Não é uma dedução 

correcta, dos princípios da economia, que o auto-interesse 

esclarecido, sempre, actua a favor do interesse público 

(Keynes, CWJMK,IX,pp.287-288). 

Inspirado na nomenclatura de Bentham, Keynes define, 

como tarefa principal dos economistas, distinguir entre a 

agenda do governo25, da não agenda, e sugere a criação, 

de entidades semi-autónomas26, dentro do estado, cujo único 

critério de acção seja o bem publico27, e não o lucro privado, 

estando sujeitas à soberania da democracia, isto é, do 

parlamento (Keynes, CWJMK, IX, pp.288-289). 

As grandes sociedades anónimas, quando alcançam 

uma determinada idade e tamanho, aproximam-se da 

situação de corporações publicas, mais do que da empresa 

privada individual, cujos accionistas estão afastados dos 

administradores, que, por isso, visam, primordialmente, a 

estabilidade e a reputação28 e não a maximização do lucro 

(Keynes, CWJMK, IX, p.289). 

   A separação, dos serviços tecnicamente sociais, dos 

que são tecnicamente individuais, é importante, pois, a 

agenda do estado deve incluir, apenas29, as actividades que 

                                                 
25 Brunhoff(1985),p.564, afirma que “The End of Laissez Faire”, não constitui uma revolução, apenas, apresenta 
propostas de reformas, aos especialistas e aos políticos. Dillard(1983),p.228, entende que, a despeito do alto 
grau de intervenção do governo, no programa de Keynes, ele permanece, um individualista, na economia e na 
filosofia social. 
26 Keynes(CWJMK,IX,p.289), deu exemplos, de entidades semi-autónomas do estado, já existentes, a saber: as 
universidades; o banco de Inglaterra; a autoridade do porto de Londres. Em “Bagehot´s Lombart 
Street”(Keynes,CWJMK,XIX,pp.465-472), publicado no The Banker, em março de 1926, Keynes observou que, 
Walter Bagehot foi o primeiro, a constatar que o banco de Inglaterra, tornou-se numa instituição nacional, com 
responsabilidades nacionais, e, também, um emprestador de ultima instância(Keynes,CWJMK,XIX,pp.466-467). 
27 Keynes(CWJMK,IX,p.290), defende corporações semi-autónomas, em detrimento de órgãos do governo 
central, sob a responsabilidade de ministros. 
28 Skidelsky(2010),p.226, concluiu que, Keynes não antecipou, que os interesses privados dos gestores 
passariam a prevalecer, nas esferas privada e publica. Por outras palavras, Keynes não intuiu, o problema do 
agente-principal. 
29 Maris(2007),p.79, observa que, o intervencionismo de Keynes não é dogmático, mas orientado por um 
principio de subsidiariedade. 
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estão fora do âmbito individual, isto é, aquelas que ninguém 

realiza30, se o estado não o fizer(Keynes,CWJMK,IX,p.291). 

Muitos dos males económicos, para Keynes, devem-se 

ao risco, à incerteza31 e à ignorância, que originam, as 

grandes desigualdades da riqueza32, o desemprego, a 

decepção das expectativas dos empresários e a redução da 

eficiência e da produção (Keynes,CWJMK,IX,p.291). 

Para curar estes males económicos, Keynes propõe três 

medidas. A primeira envolve o controle da moeda e do 

crédito, por uma instituição central, e, ainda, a colecta e 

disseminação, em grande escala, de todos os factos 

económicos, que são uteis conhecer. Em segundo lugar, 

defende uma apreciação coordenada, do valor desejável da 

poupança, e do que deve ser investido, internamente e 

externamente. Estas decisões, não podem ser deixadas, à 

decisão particular e aos lucros privados. A ultima proposta, 

preconiza uma politica de escolha da dimensão ideal da 

população33(Keynes,CWJMK,IX,p.292). Cairncross(1978),p.40, 

conclui que, Keynes pretende remediar a ignorância, 

melhorando a informação económica, e visa neutralizar o 

                                                 
30 Carvalho (1999),pp.269-270,constata que, Keynes defende, que o governo  deve, por iniciativa própria, 
realizar investimentos, criando um ambiente favorável ao sector privado, compensando, também, a 
incapacidade privada, de sustentar um nível estável, da procura agregada, ao longo do tempo. Para Keynes, o 
governo é um construtor do futuro, pois, mobiliza os recursos, influencia a procura agregada e define medidas, 
para reduzir as incertezas, que envolvem as decisões económicas. 
31 Skidelsky (1999),p.59, defende que, Keynes entende, a injustiça, como um assunto de incerteza, e a justiça 
como um tema de previsibilidade contratual. A redistribuição do rendimento, representa uma questão 
secundária, na sua filosofia social, e, apenas, como parte do processo de estabilização macroeconómica. 
32 Harrod (1982),p.333, afirmou que, Keynes não foi um igualitarista, embora, procurasse melhorar a vida dos 
pobres. Skidelsky (2010),p.204, também, defendeu que, Keynes não era um igualitarista, pois, para ele, as 
pessoas deviam, ser recompensadas pela sua contribuição, que dependia: da habilidade; do trabalho; da 
disposição para correr riscos. Porém, Keynes  julgava que a desigualdade do rendimento, era excessiva, o que 
causava ineficiência económica. Fitzibbons (1988),p.182, divergiu da maioria da literatura, e defendeu que a 
evidência dos “Collected Writings”, mostrou um Keynes, que visou a igualdade económica, como um passo, 
para a sua utopia, 
33 Nesta fase, Keynes, ainda, defendia um controle da população, porém em “Some Economic Consequences of 
a Declining Population”(Keynes,CWJMK,XIV,pp.124-133), publicado no Eugenics Reviews, de abril de 1937, 
Keynes apresentou preocupação com o declínio da população, talvez, devido às diminutas taxas de natalidade, 
da Grã-Bretanha, nos anos 1930‟s. 
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risco e incerteza, através do controle financeiro sobre a 

conjuntura económica. 

Keynes não defende a eliminação, da propriedade 

privada e dos mecanismos de mercado.   O  capitalismo,   

correctamente  administrado34,  provavelmente,  é   mais 

eficiente, para atingir os objectivos económicos, isto é, corrigir 

as imperfeições do mercado, que qualquer sistema 

alternativo, porém, de várias formas, o capitalismo é alvo de 

muitas objecções(Keynes,CWJMK,IX,p.294). 

Em ―A Short View of Russia‖ (Keynes, CWJMK, IX,pp.253-

271), publicado no Nation and Athenaeum, de 10, 17 e 25 de 

outubro de 1925, Keynes define, o leninismo, como uma 

combinação de religião e negócio, alicerçado na principal 

obra35 de Marx, e que condena o amor ao dinheiro, e o 

enriquecimento como um fim, o que é uma 

inovação(Keynes,CWJMK,IX,pp.256,259,261). 

O nível de eficiência é baixo, o estado, determina o 

sistema de preços relativos muito desfavorável para a 

agricultura, e tem o monopólio do comércio de exportação e 

importação. Keynes conclui que, se o comunismo, tiver êxito, 

será como religião, pois, não tem nenhum elemento de 

técnica económica útil, e não faz, para a ciência económica, 

nenhuma contribuição, de interesse intelectual, ou que tenha 

valor científico (Keynes,CWJMK,IX,pp.263-264,266-267). 

Em ―Liberalism and Industry‖ (Keynes, CWJMK,XIX,pp.638-

648), num discurso no National Liberal Club, para a associação 
                                                 
34 Cranston(1978),p.112, define, o “controle de estado”, idealizado por Keynes, como organizacional e de não 
confiscação. Keynes não pretende a adopção do socialismo doutrinário, em que o estado detém o controle dos 
meios de produção. 
35 “How can I accept a doctrine which sets up as it bible, above and beyond criticism, an obsolete economic 
textbook which I know to be not only scientifically erroneous but without interest or application for the modern 
world? How can I can adopt a creed which, preferring the mud to the fish, exalts the boorish proletariat above the 
burgeois and intelligentsia who, with whatever faults, are the quality in life and surely carry the seeds of the 
human advancement?”Keynes(CWJMK,IX,p.258). 
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de candidatos de Londres do partido liberal, em 5 de janeiro 

de 1927, Keynes referiu que, na fase actual de transição 

económica, o principal problema politico era alcançar uma 

sociedade economicamente eficiente e justa. Keynes 

encorajou a concentração empresarial, mas defendeu a sua 

regulação, pelo governo, que, também, devia recolher e 

difundir os conhecimentos industriais. Na relação entre o 

estado e a empresa, a solução, em detrimento da 

nacionalização e da livre concorrência privada, era 

intermediária, isto é, aproveitaria o melhor dos dois mundos. O 

governo devia, ainda, decidir, qual o tipo de mão de obra, 

necessária à economia, e a formação adequada a ministrar-

lhe. 

Em ―The Question of High Waves‖ (Keynes, CWJMK, XX, 

pp.3-16), publicado no The Political Quarterly, de janeiro-

março de 1930, Keynes aborda as teorias, de Rowe, que 

afirma que os empresários mais eficientes, são os que 

oferecem salários reais maiores, e de Dobb, que defende que 

os salários reais dependem de condições sociais e históricas e 

da capacidade negociadora dos sindicatos. Keynes adverte 

que, dada a participação da Grã-Bretanha num padrão 

monetário internacional, com mobilidade de capitais, as duas 

teorias têm pouca aplicação prática, aplicadas, apenas, 

internamente, portanto, a elevação dos salários reais aumenta 

o desemprego(Keynes,CWJMK,XX,pp.5-10). 

Keynes prefere a aplicação de impostos36 sobre os 

rendimentos dos empresários, a uma elevação de salários 

reais, pois, esta subida afecta, mais incisivamente, a 

rentabilidade dos empresários. Para elevar o nível de vida dos 

                                                 
36 Porém, Keynes (CWJMK, XX, p.15), reconhece que, o nível da elevação dos impostos, sem afectar 
negativamente a industria, é limitado. 
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trabalhadores, Keynes propõe algumas medidas. O estado 

pode: assumir todas as despesas de seguro de saúde, velhice 

e desemprego; elevar as pensões; aumentar os dispêndios em 

educação e transporte; melhorar as casas dos operários 

(Keynes, CWJMK, XX, pp.12, 14-15). 

Em ―Economic Possibilities For Our Grandchildren‖ 

(Keynes, CWJMK, IX, pp.321-332), publicado no Nation and 

Athenaeum, de 11 e 18 de outubro de 1930, Keynes observou 

que, a eficiência técnica e o padrão de vida, aumentaram 

muito, na Grã-Bretanha. Ele questionou como seria o nível da 

vida económica, daqui a cem anos? Quais seriam as 

possibilidades econômicas de nossos netos?(Keynes, CWJMK, 

IX, pp.321-322). 

Em poucos anos, Keynes previu, a agricultura, a 

mineração e a indústria, utilizariam, para as mesmas 

atividades, apenas, um quarto do esforço humano actual, 

originando o desemprego tecnológico, que representava 

uma fase temporária do ajustamento, portanto, a 

humanidade estava resolvendo o seu problema económico. 

O padrão de vida, nos países em desenvolvimento, daqui a 

cem anos para Keynes, seria 4 a 8 vezes maior, que o atual 

(Keynes,CWJMK,IX,pp.325-326). 

Duas necessidades humanas são descritas, por Keynes. 

As necessidades relativas, que satisfazem o desejo de 

superioridade, em relação a outras pessoas, e podem ser 

insaciáveis. As necessidades absolutas, que sentem-se, 

independentemente de terceiros, e, no futuro, podem ser, 

completamente, satisfeitas. Então, Keynes entende que, se 

não ocorrerem grandes guerras, a população não aumentar 

muito, o problema económico, nos próximos cem anos, ficará 
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resolvido, não constituindo, pois, um problema permanente37, 

isto é, livre de preocupações econômicas, o homem 

enfrentará a sua questão permanente, a saber: como viver 

―bem, de forma agradável e sábia‖ (Keynes, CWJMK, IX, 

p.326,328). 

Quando a acumulação de riqueza tornar-se pouco 

importante, o amor ao dinheiro será reconhecido, pelo que é, 

uma tendência parcialmente criminosa e parcialmente 

patológica. Para Keynes: 

 ―I see  us  free, therefore, to  return to some of the most sure and 

certain  principles of  religion and traditional virtue- that avarice 

is a vice, that   the  exaction of usury  is misdemeanor, and the 

love of  money  is  detestable, that   those  walk  most truly in 

paths of virtue and sane wisdom who take least thought for 

morrow. We shall once more value ends above means and 

prefer the good to the useful (Keynes,CWJMK,IX,pp.329-331).  

Durante, pelo menos, mais cem anos, precisamos fingir, 

que o justo é mau, e o mau é justo, isto é, o mau é útil e o justo 

não. Continuaremos a suportar a avareza (que impulsionará o 

capitalismo), a usura e a precaução, que nos levarão ―dentro 

do túnel da necessidade económica para a 

luz‖38(Keynes,CWJMK,IX,p.331). O capitalismo, em Keynes, 

constitui uma fase temporária, para uma situação de 

abundância, em que deixa de ser necessário39. 

O ritmo para atingir, a fase de satisfação económica, 

depende de quatro factores, a saber: a capacidade de 

                                                 
37 Fracalanza(2010),p.205, constata que, em termos de progresso material, nunca estivemos tão perto da utopia 
de Keynes da eliminação do trabalho, porém, quanto às ambições dos homens, envolvidos numa luta frenética, 
para se superiorizarem, em termos de consumo ostentador, nunca estivemos tão longe, da ilusão de Keynes. 
38 Skidelsky(2010),p.196, entende que, Keynes permite o domínio de medidas quantitativas, até ficar resolvido o 
problema económico, altura em que, os valores éticos ou de “qualidade de vida”, assumem a primazia 
39 O‟Donnell(1989),p.292, constatou que, Keynes não detalhou a transição entre o capitalismo contemporâneo e 
o seu futuro ideal, portanto, O‟Donnell(1989),p.292, supõe que a transição, podia ser gradual, não catastrófica, 
em que mais pessoas entravam numa era de abundância. Constituindo, quase, uma excepção na literatura, 
O‟Donnell(1989),pp.293-294, entendeu  que a utopia final de Keynes, não era capitalista, e tinha similaridades, 
com o comunismo, ou com  utopias da ala esquerda, isto é, não apresentava características de livre mercado. 
SKidelsky(1995),p.236 afirmou que, a utopia de Keynes não era socialista, simplesmente, também, não era 
capitalista. 
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controlar a população ; a determinação em evitar guerras ; a 

disposição de entregar à ciência, a direcção de matérias que 

constituem a sua preocupação ; a taxa de acumulação, 

fixada pela margem entre a produção e o 

consumo(Keynes,CWJMK,IX,p.331). 

 

3 Can Lloyd George Do It ? 

 

Entre 1926 e 1929, Keynes participou, activamente, na 

formulação da politica do partido liberal, de Lloyd George. Em 

fevereiro de 1928, foi publicado, o ―Britain Industrial Future‖40, 

documento liberal, que teve uma grande contribuição de 

Keynes. Entre outras coisas, Keynes sugeriu: a transformação 

de empresas privadas em firmas parcialmente publicas, cujo 

capital seria composto por obrigações com juros fixos, e 

actuariam como agentes intermediários industriais, entre o 

estado e a empresa privada; a formação do conselho de 

investimento nacional, que estimularia a despesa publica, em 

100 milhões de libras por ano(Skidelsky, 1995,pp.266-267). 

Em ―How To Organise a Wave of Prosperity‖ 

(Keynes,CWJMK,XIX,pp.761-766), publicado no Evening 

Standard, em 31 de julho de 1928, Keynes constatou que, o 

retorno ao padrão ouro, não reduziu os custos de produção, a 

saber: descida geral dos salários monetários; racionalização; 

politica de gastos públicos para colocar a planta de trabalho 

a plena capacidade. Para reduzir o desemprego, Keynes 

defendeu, a terceira opção, e, ainda, uma ligeira politica 

                                                 
40 Keynes foi responsável, pela elaboração do livro II “A organização dos negócios”, e os capítulos 18 e 19, do 
livro V, respectivamente, “Moeda e Banco” e “A reforma da contabilidade nacional”, Moggridge(1992),p.458. 
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monetária expansionista, que elevasse a expectativa dos 

homens de negócios. 

Em março de 1929, o partido liberal publicou ―We can 

Conquer Unemployment‖, que, inspirado por Keynes, propôs 

um programa de despesas publicas, de 100 milhões de libras, 

por ano (Moggridge,1992,p.461). 

Em ―A Cure for Unemployment‖ (Keynes, CWJMK, XIX, 

pp.808-812), publicado no Evening Standard, em 19 de abril 

de 1929, Keynes defendeu, uma politica de desenvolvimento 

de capital, para curar o desemprego, em que a poupança 

necessária, resultaria de três origens, a saber: menor despesa 

nos subsídios de desemprego; diminuição dos empréstimos ao 

exterior; poupança que não se tinham concretizado em 

investimentos. 

O ―ponto de vista do tesouro‖ surgiu em 1925, num 

artigo de Ralph Hawtrey, intitulado ―Public Expenditure and 

the Demand for Labour‖. Hawtrey(1925), afirmou que com 

oferta de moeda fixa, isto é, a poupança constante, um 

aumento de empréstimos bancários ao governo, para 

expandir a despesa publica, provocaria uma elevação na 

taxa de juros, que diminuiria o investimento privado, na 

mesma proporção da subida do gasto publico, isto é, 

ocorreria um processo de ―crowding out‖ na economia, de 

substituição de investimento privado por investimento publico, 

sem qualquer crescimento no emprego e no output. Para 

Hawtrey, apenas a expansão do crédito, isto é, da oferta da 

moeda, pelos bancos, aumentaria o emprego. 

―Can Lloyd George Do It?- The Pledged 

Examined‖(Keynes,CWJMK,IX,pp.86-125), publicado, em 10 de 

maio de 1929, por Keynes e Hubert Henderson, foi um panfleto, 
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de apoio à promessa de Lloyd George, de reduzir o 

desemprego para números  normais, num só ano, num 

discurso aos candidatos liberais, em 1 de março de 1929, caso 

fosse eleito primeiro-ministro.  

Keynes e Henderson acreditavam que o optimismo de 

Lloyd George, era razoável, pois, o efeito acumulativo da 

prosperidade, ultrapassaria as expectativas. De 1920 a 1928, 

excepto em 1924, a taxa de desemprego anual  foi igual ou 

superior a 10%, acarretando: uma despesa anual de 50 

milhões de libras, em subsídios de desemprego; uma perda de 

poder de compra e moral pelos desempregados; uma 

diminuição de lucros dos empresários; uma redução de 

receitas de impostos para o governo. Lloyd George calculava 

que, um programa de investimentos públicos de 100 milhões 

de libras por ano, empregaria 500000 novos trabalhadores. 

Keynes e Henderson concluiam que o programa, com a 

duração de três anos41, era modesto, pois, o juro anual do 

empréstimo, aumentaria o orçamento, em menos de 2% 

(Keynes, CWJMK, IX, pp.89,92-93). 

A proposta de desenvolvimento liberal propunha, 

principalmente, a construção de estradas e ferrovias, mas, 

também, de casas e redes de telefone e electricidade. Para o 

programa liberal, de investimentos públicos, por cada 1 milhão 

de libras gastos, anualmente, 5000 pessoas seriam 

empregadas, directa e indirectamente. Por emprego directo 

entendeu-se, as pessoas envolvidas directamente na 

construção dos empreendimentos, enquanto, o emprego 

indirecto42 incluía os indivíduos, que produziam os inputs 

                                                 
41 Dillard(1983),p.215, assinala que, o programa de trabalhos públicos, era visto como um expediente 
temporário, isto é, não constituía, uma politica permanente. 
42 Keynes e Henderson afirmaram que o emprego indirecto,  que resultasse do investimento publico, era 
superior ao trabalho directo(Keynes,CWJMK,IX,p.106). 
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necessários à execução das obras (Keynes, CWJMK, IX, pp. 

95,97,103). 

O investimento público acarretaria uma ―força 

acumulativa da atividade econômica‖, pois, os novos 

trabalhadores, antes desempregados, agora, com um maior 

poder de compra, estimulariam a economia, e, os 

empresários, com melhores expectativas, alavancariam a 

indústria e o comércio do país, logo, a politica de 

desenvolvimento originaria emprego, doutras formas (Keynes, 

CWJMKI, IX, pp.106-107). 

Nas palavras de Keynes e Henderson: 

 ―It is not possible to measure effects of this character with any 

sort of precision, and little or no account of them is, therefore, 

taken in We Can Conquer Unemployment. But, in our opinion, 

these effects are of  immense  importance. For this reason we 

believe that the effects on employment of a given capital 

expenditure would be far larger  than  the liberal  pamphlet 

assumes43‖(Keynes,CWJMK,IX, p.107). 

 

Skidelsky(1995),p.304, afirmou que esta passagem, era a 

mais importante do panfleto e, na verdade, da história da 

revolução Keynesiana. Richard Kahn, discípulo de Keynes, 

inspirado nesta passagem, tentou somar os efeitos cumulativos 

(mas decrescentes) de sucessivas rondas de despesas, 

determinando, então, o ―multiplicador do emprego‖. 

O projecto liberal de trabalhos públicos, não 

representava uma forma de socialismo, pois, o objectivo era 

desenvolver, e equipar o país, através de formas de 

organização económica, já existentes, na sociedade britânica 

(Keynes, CWJMK,IX,p.114). 

                                                 
43  Para Patinkin (1983),p.318, a ideia do multiplicador estava, aqui, presente, porém, não existia, nada, na 
descrição, que implicasse que a expansão total na economia, excederia a despesa inicial de 1 milhão de libras. 
Patinkin (1983),p.319, subentendeu que, Keynes relacionou o dispêndio de 1 milhão de libras com o emprego, e 
não com o produto, pois, não havia, na altura, nenhuma estimativa de produção nacional corrente, na Grã-
Bretanha. 
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Keynes e Henderson negaram o ―ponto de vista de 

tesouro‖, isto é, as poupanças que financiariam o plano de 

investimentos publicos liberal, não seriam retiradas de 

investimentos privados já existentes, pois, existiam três tipos de 

recursos disponíveis, para o programa de investimentos 

públicos liberal, a saber: poupanças, agora, utilizadas, para 

pagar subsídios de desemprego; poupanças que 

desperdiçavam-se, por falta de crédito adequado; 

diminuição do volume liquido de empréstimos ao 

exterior(Keynes,CWJMK,IX,pp.115-116,120). 

A derrota, do partido liberal, nas eleições gerais de maio 

de 1929, representou o fim da vida activa publica de Keynes, 

como partidário politÍco (Harrod,1982,p.396). 

Em ―The Relation of Home Investment to 

Unemplyoment‖, publicado no Economic Journal, em Junho 

de 1931, Richard Kahn mostrou que um aumento inicial no 

investimento público elevava o emprego interno, por ondas 

sucessivas de importância decrescente. Para determinar o 

―multiplicador do emprego‖, Kahn utilizou as expressões: 

emprego primário, que incluiu os empregos directo e indirecto; 

emprego secundário, que resultava da adição para o poder 

de compra. 

Kahn (2011), pp.94-95, afirmou que o multiplicador44, era 

determinado pelo ratio do emprego adicional total (primário e 

secundário) para o emprego primário. Kahn (1931), explicou 

que, o investimento inicial criava empregos directo e indirecto 

                                                 
44 Moggridge(1992),p.535, constatou que, Kahn não foi o único, a descobrir o multiplicador. L.F.Giblin, em maio 
de 1930, numa aula inaugural, na Universidade de Melbourne, esboçou a noção de multiplicador. Ralph 
Hawtrey, também, abordou a teoria do multiplicador, em comentários ao “A Treatise on Money” de Keynes, num 
exemplo, em que a soma de sucessivas poupanças, de rendimentos não gastos, equivaleriam ao investimento 
inicial. No seu livro de 1932,”The Art of Central Banking”, Hawtrey(1932), na análise ao “A Treatise on Money” 
de Keynes, retirou o exemplo numérico do multiplicador. Para um aprofundamento, da contribuição de Hawtrey 
à teoria do multiplicador, ver, por exemplo, Cain(1982). 
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e, após um tempo, devido ao aumento do poder de compra, 

o emprego secundário resultaria de sucessivas rondas de 

despesas45 dos novos trabalhadores, porém, eles não 

gastavam todo o salário na economia interna, isto é, 

poupavam. Num dado momento, a soma dessa série 

geométrica de poupanças iria igualar o investimento inicial. 

Kahn explicou o processo, justificando as poupanças, em 

maiores importações, e menores subsídios de desemprego 

pagos. Portanto, quanto menor o nível de importações, e mais 

reduzidos fossem os subsídios de desemprego em relação ao 

salário, maior seria o multiplicador46. Por fim, Kahn (2011),p.104, 

observou que, se o fluxo adicional de despesas tivesse 

terminado, o emprego voltaria para o nível anterior47. 

 

Conclusão 

 

Um ano após a Grã-Bretanha ter regressado ao Padrão 

ouro, Keynes confirmou as previsões, que tinha feito, isto é , a 

redução dos preços, devido à apreciação da libra, não foi 

acompanhada por diminuições nos custos de produção, 

acarretando uma perda de competitividade internacional da 

Grã-Bretanha e a manutenção de uma taxa de desemprego 

elevada. 

                                                 
45 Conforme Vicarelli (1984),p.109, Kahn, por hipótese, considerou a curva de oferta de bens totalmente 
elástica, portanto, um aumento na procura de bens acarretava, uma subida na produção e no emprego, não um 
aumento dos preços. Tal hipótese, apresentava realismo, em relação à situação da economia britânica, com um 
elevado desemprego. 
46 O multiplicador, então, não era infinito, porque parte dos rendimentos não eram gastos, na compra de bens e 
serviços. Kahn (2011),pp.101-102, reconheceu a critica de Patinkin(1983-b),p.322, ao não ter clarificado, isso, 
no artigo de 1931. 
47 Kahn(2011),p.104, negou o “ponto de vista do tesouro”, que um novo programa de investimentos públicos 
exigia um aumento da oferta da moeda, alicerçado na elevação das taxas de poupanças, devido ao crescimento 
das taxas das despesas governamentais. 



Revista de Economia Política e História Econômica, número 32, ,Agosto de 2014. 

 

 

243 

John Maynard Keynes foi um liberal durante toda a sua 

vida, rejeitando, a inacção conservadora, e a revolução, 

apoiada pela ala comunista, dos trabalhistas, e, ainda, a luta 

de classes que era um principio fundamental socialista desde 

Marx, portanto, Keynes não foi um socialista. 

―Can Lloyd George Do It?-The Pledged Examined‖, de 

Keynes e Hubert Henderson, defendendo a implementação 

de um programa de investimentos públicos de 100 milhões de 

libras por ano, durante três anos, foi um precursor da teoria do 

multiplicador. 
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Resumo 
Este artigo é resultado de um projeto de pesquisa mais amplo que visa analisar os 

reflexos das crises capitalistas internacionais ocorridas a partir da década de 1990 

nas economias-membros do Mercosul. Para o caso deste artigo, em particular, será 

realizada uma breve análise de indicadores econômicos do Mercosul desde o 

período de sua formação, até o ano de 2004, no  intuito de observar como tais 

indicadores se comportaram frente à turbulenta década de 1990, marcada por 

transformações no cenário político e econômico internacional e pelas crises 

mexicana (1994), asiática (1997) e russa (1998). O número de indicadores 

analisados no projeto principal, do qual derivou este artigo, é muito maior. Porém, 

para cumprir com o objetivo proposto por este artigo, os indicadores selecionados 

foram apenas: o Investimento Estrangeiro Direto (IED), e o comércio Intra e Extra-

regional do Mercosul.  As metodologias utilizadas para tanto serão a revisão 

bibliográfica e a estatística descritiva. Os resultados demonstraram que após a 

abertura econômica da América Latina e a formação do Mercosul, na década de 

1990, a região passou a receber um volume cada vez maior de capital estrangeiro, 

com destaque para o Brasil e a Argentina, principais economias do bloco. 

Observou-se ainda que a despeito das crises internacionais que ocorreram na 

década de 1990, bem como a uma crise no âmbito do Mercosul, gerada pela 

desvalorização da moeda brasileira, que causou impactos macroeconômicos e 

comerciais negativos nas demais economias-membros do bloco, o volume de 

comércio intra e extra Mercosul apresentou uma trajetória de crescimento, 

sobretudo entre os anos de 2002 e 2004. 

Palavras-Chave: Mercosul, Investimento Estrangeiro Direto, Exportações, 

Importações 

 

Abstract 
This article is the result of a larger research project which aims to analyze the 

impacts of the international capitalist crises from the 1990s economies in Mercosur 

member. For the case of this article, in particular, a brief analysis of economic 

indicators Mercosur will be held from the time of its formation until 2004, in order to 

observe how such indicators behaved opposite turbulent 1990s, marked by changes 

in the international political and economic scenario and the Mexican crisis (1994), 

Asian (1997) and Russian (1998). The number of indicators analyzed in the main 

project from which this article was derived, is much higher. However, to comply with 

the proposed by this article, the objective indicators selected were only: the Foreign 

Direct Investment (FDI), and the Intra and Extra-regional trade of Mercosur. The 

methodologies used to be both a literature review and descriptive statistics. The 

results showed that after the economic liberalization in Latin America and the 

formation of Mercosur, in the 1990s, the region began to receive an increasing 

amount of foreign capital, especially Brazil and Argentina, major economies of the 

bloc. It was also observed that despite the international crisis that occurred in the 

1990s, as well as a crisis in Mercosur, generated by the devaluation of the Brazilian 

currency, which caused negative effects on other economies-bloc members 

macroeconomic and business impacts, volume of intra and extra Mercosur 

presented a growth trajectory, mainly between 2002 and 2004. 

Keywords: Mercosur, Foreign Direct Investment, Exports, Imports.  
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INTRODUÇÃO 

O Mercosul nasceu durante um período de grande 

mudança no Sistema Internacional. O fim da Guerra Fria e da 

bipolaridade, o crescimento do comércio mundial, a 

interdependência mundial pelo fluxo de comércio e os 

avanços integracionistas da União Europeia sugeriam que as 

demais economias mundiais também careciam ingressar em 

processos de integração de seus mercados regionais no intuito 

de reduzir barreiras tarifárias e expandir suas relações 

comerciais tanto intra quanto extra-regionais.  

Nesse contexto, e para o caso da formação do  

Mercosul de forma específica, foi crucial a vitória dos governos 

de direita neoliberal nos quatro países integrantes do bloco no 

início da década de 1990, a saber: Menem (na Argentina), 

Collor (no Brasil), Lacalle (no Uruguai) e Andrés Rodrigues (no 

Paraguai). Tais governos eleitos propuseram, através do 

Tratado de Assunção (1991), a abertura de suas respectivas 

economias. O objetivo dos quatro membros era estabelecer 

um Mercado Comum em âmbito sub-regional, com livre 

circulação de fatores produtivos, estabelecimento de uma 

Tarifa Externa Comum -TEC - uma política comercial comum e 

a convergência de suas políticas macroeconômicas. Porém, 

as assimetrias socioeconômicas em que se encontravam os 

países-membros, dificultavam a coordenação das políticas 

econômicas que, aliadas à vulnerabilidade externa das 

economias-membros, oriunda das estratégias neoliberais de 

financiamento, ocasionou aos mesmos um grande 

endividamento externo. O Mercosul, como os demais projetos 

integracionistas antecedentes na América Latina, vislumbrava 

a integração como a ―poção mágica‖ que solucionaria todos 

os problemas de seus membros. Primeiro, haveria a integração 
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e, no decorrer de suas etapas de desenvolvimento, a solução 

de problemas e conflitos inerentes às economias-membros, ao 

contrário do que fez a União Europeia. 

A despeito desses equívocos quanto ao que venha a 

ser, e em como deve ser direcionada a integração para que 

haja benefícios a todos os países integrados, no âmbito do 

Mercosul, houve uma dinâmica muito significativa dos fluxos 

comerciais intra e extra-regionais para os parceiros integrados.  

A partir da década de 1990, ainda devido ao processo 

de abertura comercial das economias-membros, houve um 

acentuado incremento de Investimento Estrangeiro Direto (IED) 

para a América Latina, com destaque especial para as duas 

economias idealizadoras do Mercosul: Argentina e Brasil. As 

crises internacionais que ocorreram durante  a década de 

1990, a saber: a Crise Mexicana (1994), a Crise Asiática (1997) 

e a Crise Russa (1998), também exigiram, devido aos seus 

reflexos sobre as economias membros do Mercosul, mudanças 

significativas nas políticas macroeconômicas dos distintos 

países do bloco. Os resultados dos reflexos dessas crises sobre 

as economias-membros do Mercosul, também podem ser 

observados no comportamento de seus indicadores 

econômicos. 

Embora a problemática seja ampla, este estudo 

consistirá em realizar apenas uma breve análise de alguns 

indicadores econômicos do Mercosul desde o período de sua 

formação,  até o ano de 2004. O intuito é observar como tais 

indicadores se comportaram frente à turbulenta década de 

1990, marcada por transformações no cenário político e 

econômico internacional e por crises globais. As metodologias 

utilizadas serão a revisão bibliográfica e a estatística descritiva. 
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1. A abertura econômica da América Latina e a 

formação do Mercosul.  

O Mercosul nasceu sob um ambiente de profunda 

modificação do Sistema Internacional, com o fim da Guerra 

Fria e da bipolaridade, o crescimento do comércio mundial e 

o acirramento do processo de globalização, que provocavam 

uma interdependência mundial nos fluxos comerciais. Os 

avanços exitosos da União Europeia, também serviam como 

exemplo de como promover o crescimento e o 

desenvolvimento econômico através da integração, no 

mundo globalizado. 

No Mercosul, a vitória dos governos de direita neoliberal nos 

países-membros, a saber: Collor no Brasil, Menem na 

Argentina, Lacale no Uruguai e Andrés Rodrigues no Paraguai, 

celebrou, pelo Tratado de Assunção, no início da década de 

1990, a abertura de suas respectivas economias, como já 

afirmado anteriormente. 

Tal abertura, embora brusca, foi a única solução encontrada 

no momento (ou mesmo a mais rápida) para solucionar a 

estagnação econômica que abraçou tais países na década 

de 1980. O Mercosul surgia, então, em 1994, com o principal 

objetivo de intensificar o comércio sub-regional para lograr 

uma recuperação rápida da crise que abalou os países-

membro na década de 80, considerada como uma ―década 

perdida‖.  

Porém, tal integração tenderia a passar por inúmeros 

problemas rumo à consolidação de um mercado comum, 

objetivo precípuo do bloco, devido, sobretudo, às diferenças 

socioeconômicas existentes entre os países-membros do 

bloco, que, caso não fossem minimizadas, impossibilitaria a 

futura adoção de uma política macroeconômica comum, a 
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adoção da TEC-Tarifa Externa Comum e a implantação de 

uma moeda única. Dados extraídos do site oficial da 

Comissão Econômica para a América Latina – CEPAL (1989) 

mostram que a somatória do PIB das quatro economias que 

constituiriam o Mercosul em 1994 ( Argentina, Brasil, Paraguai e 

Uruguai) em 1989, era de USD 376.221 milhões. Deste total, só o 

Brasil apresentava um PIB de USD 286.525 milhões. As 

exportações das quatro economias que preconizariam o 

Mercosul,  em 1989, somadas,  eram de USD 44.348 milhões. 

Porém, só as exportações brasileiras em 1989, somavam USD 

32.874 milhões. No que tange às importações, observou-se a 

mesma relação: As importações das quatro economias 

formadoras do Mercosul, em 1989, somadas, eram de USD  

27.735 milhões, enquanto somente o Brasil era responsável por 

USD 14.688 milhões. No que tange às reservas internacionais, 

as quatro economias somadas contavam, em 1989 com USD 

16.234 milhões, enquanto o Brasil, de forma isolada, possuía 

reservas internacionais no montante de USD  9.140 milhões. 

(CEPAL, 1989) 

Porém, fato importante foi detectado por  MONTOYA (2002) 

no que tange aos resultados da dinâmica econômica do 

Mercosul, na década de 1990. Segundo o autor, essa 

dinâmica mostrou-se bastante diferenciada da dinâmica do 

comércio internacional, uma vez que, no Mercosul, entre 1990 

e 1995, enquanto as exportações extra-regionais dos países 

cresceram apenas 33% (passaram de USD  46,5 bilhões  para 

USD  62 bilhões ), as exportações intra-regionais  cresceram 

251,2%, ou seja, passaram de USD 4,1 bilhões  para USD  14,4 

bilhões nesse mesmo período.  Assim, observou-se  que a 

participação relativa das exportações intra-regionais sobre o 

total exportado pelos países-membros do Mercosul  passou, 
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durante o período considerado, de 9% para 21%, 

demonstrando que a integração do Mercosul estava sendo 

conduzida de forma harmoniosa e que estava gerando 

benefícios para os países integrados, de maneira geral, desde 

o início do processo. 

Outro fato importante a ser destacada no início a 

formação do bloco foi a tendência de expansão de 

empreendimentos conjuntos entre as duas maiores economias 

do Mercosul: Argentina e Brasil. O setor de Alimentos e 

Bebidas, contou com 31 empreendimentos argentino-

brasileiros de janeiro de 1994 até agosto de 1995; Nesse 

mesmo período, ou seja, no início do processo de formação 

do Mercosul, o setor de Bancos contou com 29 

empreendimentos argentino-brasileiros; o setor de autopeças, 

com 20 empreendimentos conjuntos desses dois países; O 

setor de Franchising contou com 10 empreendimentos 

conjuntos; o setor de Construção  contou com 10 

empreendimentos conjuntos. Assim, considerando-se um 

curtíssimo período de tempo, a saber: de janeiro de 1994 à 

agosto de 1995, observou-se que, ao todo, foram realizados 

258 empreendimentos argentino-brasileiros conjuntos 

distribuídos por diferentes setores produtivos já no primeiro ano 

de constituição do bloco. NOBILE (2004). 

Assim, o que pode-se observar a partir destes dados 

prévios é que no Mercosul foi gerado, desde sua formação, 

um ambiente propício à iniciativa empresarial, acelerando o 

alargamento dos circuitos de produção e cooperação intra-

regional. 

O Mercado Comum do Sul transformou-se, então, 

gradativamente, no bloco econômico mais importante e mais 

conhecido da América Latina, e seus países membros 
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passaram a apresentar avanços notáveis no sentido da 

integração regional, tanto na área comercial quanto no 

plano dos investimentos e na interação das estruturas 

produtivas dos membros. 

 

A abertura econômica da América Latina na década 

de 1990 e o processo de integração do Mercosul também 

favoreceram a atração de investimentos diretos estrangeiros 

(IED) para a região, uma vez que a ampliação de mercados 

regionais, somados aos benefícios oriundos de um zona de 

livre comércio, sobretudo a ―tarifa zero‖ intra-regional, 

reduziria sobremaneira os custos de produção. Isto somados a 

um mercado consumidor potencial e a uma mão-de-obra 

mais barata, tornou-se em um grande atrativo para o capital 

estrangeiro operar na região. 

De acordo com a CEPAL (1989), os principais receptores 

de investimentos estrangeiros na América Latina de 1994 à 

1998, foram Argentina, Brasil e México. De um total de USD 

14.318 milhões  de IDE recebidos pela América Latina entre 

1990-94, USD 5.409 milhões foram destinados ao México, USD 

1.703 milhões ao Brasil e USD 2.931 milhões à Argentina. Aos 

outros países latino-americanos em conjunto, foram 

destinados USD 4.275 milhões. 

De 1999 à 2002 permaneceu a mesma tendência, de acordo 

com os dados da CEPAL (1989). Porém, ocorreu algo novo: O 

Brasil passou a receber mais IED do que os outros  países latino-

americanos.  De um total de USD  433.867 milhões de IED 

destinados à América Latina neste período, USD 98.195 milhões 

foram destinados ao México, USD 70.773 milhões à Argentina, 
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e USD 153.316 milhões ao Brasil. Aos outros países latino-

americanos somados, no mesmo período, a entrada de IED foi 

de USD 111.583 milhões. 

Essa expansão da entrada de IED na Argentina e Brasil 

pós 1999 ocorreu devido ao baixo custo de mão-de-obra 

nesses países, ao conjunto de políticas públicas de incentivo 

ao IED, amparadas pela política de regionalismo aberto, e ao 

grande mercado doméstico desses países, sobretudo do Brasil. 

 É importante enfocarmos que, como afirmou COGGIOLA 

(2004, p.9), foi após o processo de abertura econômica da 

década de 1990,   

―(...) que o fenômeno do ingresso de 

capitais estrangeiros atingiu toda a 

América Latina. A entrada líquida total 

de capitais, que era em 1989 de US$ 9,3 

bilhões, passou a ser de US$ 60,8 bilhões 

em 1992. Esse mesmo fenômeno de 

ingresso de capital especulativo 

aconteceu na Ásia e acabou sendo o 

principal causador da crise asiática em 

outubro de 1997‖. 

 

Por um lado, as economias da América Latina imaginavam 

que a integração econômica, a partir da liberalização 

comercial entre seus membros, elevaria o intercâmbio 

comercial na região pela redução de custos que o mercado 

ampliado e a desgravação tarifária proporcionariam e, 

consequentemente, elevariam o volume de exportações 

regionais intra e extra-bloco. Porém, a abertura comercial, 

econômica e política que preconizavam o processo de 

integração Latino-Americana como um todo, e do Mercosul 

de forma específica, vinha sendo apoiada explicitamente 

pelo FMI e pelas grandes potências mundiais.  E somada à 

ideia de integração, ainda estava a ideia de que as 

economias latino-americanas eram tão devedoras e possuíam 



Revista de Economia Política e História Econômica, número 32, ,Agosto de 2014. 

 

 

254 

tantos problemas econômicos como: altas taxas de inflação, 

recessão econômica, elevação nos índices de desemprego e 

pobreza, dentre outros, devido ao exagerado protecionismo 

econômico, justamente porque insistiam em uma política de 

manutenção excessiva de muitas e ineficientes empresas 

Estatais. 

 

Desta forma, a Integração seria a alternativa para a 

promoção do crescimento e do desenvolvimento econômico 

de tais economias, pois seria acompanhada da abertura de 

mercados e redução do grau de protecionismo. 

Segundo COGGIOLA (2004, p.11): 

―A adesão ao mercado regional era movimento 

preparatório de uma maior e mais profunda adesão ao 

mercado mundial ―globalizado‖, em benefício das áreas 

mais ricas e das grandes empresas transnacionais. A 

constituição acelerada do Mercosul deve-se, antes, à 

pressão externa, mas também a uma outra interna, à 

medida que o novo bloco regional possibilitaria aumentar 

o tamanho do mercado, sem tocar no problema do seu 

crescimento no país ou na repartição da renda. Passa-se, 

assim, para  um mercado alargado sem necessidade de 

atender as reivindicações de aumentos de salários, 

melhorias de condições de vida e de distribuição mais 

equitativa de riqueza em termos sociais e regionais.‖  

 

2.  O  desempenho comercial do Mercosul  de 1990 a 2004. 

Assim, a partir da abertura comercial na América Latina 

na década de 1990, que ocorreu concomitantemente à 

formação do Mercosul, marcada por injeções de capital 

estrangeiro nas economias da região, sobretudo na Argentina 

e no Brasil, precursoras do Mercosul, passou-se a verificar um 

fato novo: O comércio intra-regional passou a crescer mais 

rápido do que o comércio global dos países-membros.  

De  acordo com dados extraídos do site oficial da ALADI 

(1994),  a progressão das exportações intra-Mercosul 

cresceram rapidamente a partir da formação do bloco, 
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passando de 11% em 1991, fase de preparação do Mercosul, 

para 19,2% em 1994, ano da consolidação do mesmo. Já a 

progressão das exportações extra-Mercosul caiu de 88,9% em 

1991, para 80,8%, em 1994. 

Essa queda das exportações extra-Mercosul, em 1994, 

pode ser explicada pela Crise mexicana (1994), que deixou os 

países centrais temerosos de um calote por parte das 

economias em desenvolvimento. 

No Mercosul como um todo, dada essa conjuntura, 

entre 1990 e 1997, o total das exportações dos países-

membros cresceu 77%, percentual muito inferior ao 

crescimento de 233% do total das importações desses países 

no mesmo período. GINESTA (1999) 

Tal fato está relacionado ao contexto da década de 

1990. Nessa década como um todo, caracterizou-se um forte 

ajuste importador nas principais economias periféricas, numa 

tentativa de implementar programas de estabilização com 

âncoras cambiais e políticas de abertura externa. 

Assim, o projeto do Mercosul nasceu justamente nesse 

contexto de abertura econômica mundial, marcada por 

aceleração das exportações e das importações por parte dos 

países da região, num contexto de implementação do 

processo da abertura comercial dos países da região. 

Porém, qualquer mudança na política cambial de um 

país, associada a outros instrumentos de política comercial, 

repercute diretamente do desempenho de seu comércio 

exterior, favorecendo-o ou não. Ademais, os saldos comerciais 

de um país são reflexos das decisões do governo sobre os 

instrumentos de política comercial adotados.  Essa 

observação vale igualmente para os blocos econômicos. 

Observe-se então como evoluíram o comércio intra e extra-
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regional do Mercosul durante  a década de 1990 e até o ano 

de 2004. 

 

3.  A evolução do comércio intra e extra-regional do 

Mercosul de 1994 a 2004. 

 

Mediante a assinatura do Tratado de Assunção, em 

1991, mais especificamente a partir de sua conformação com 

o Protocolo de Ouro Preto (1994), as estatísticas comerciais 

revelaram uma fase de êxitos no desempenho comercial do 

Mercosul, o que levou, de antemão, muitos dos estudiosos da 

integração a acreditar na consolidação e no fortalecimento 

do bloco. 

De acordo com dados extraídos da WTO –World Trade 

Organization (2004), no que se refere ao comércio de bens do 

Mercosul,  enquanto as exportações passaram de USD 61,9 

bilhões em 1994 para USD 83, 2 bilhões em 1997, as 

importações passaram de US$ 62,7 bilhões em 1994 para USD 

102,6 bilhões em 1997, apresentando um saldo de balança 

comercial negativo para o bloco nesse período, fruto do 

próprio processo de abertura comercial e econômica dos 

países da região na década de 1990. Porém, a corrente de 

comércio do Mercosul passou de USD  124,6 bilhões em 1994, 

para USD 185,8 bilhões em 1998. Do total desta corrente 

comercial, o comércio intra-bloco cresceu de USD 24,00 

bilhões em 1994, para USD 42,00 bilhões em 1998 e o comércio 

extra-bloco cresceu de USD 100,00 bilhões para USD  144,00 

bilhões. 

Assim, a corrente de comércio ascendente do Mercosul 

nesse período, tanto intra quanto extra-bloco, neutralizou os 

saldos negativos na Balança Comercial.  
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Esse quadro ainda reforça que houve sucesso no que se 

refere ao cronograma previsto para a Liberalização Comercial 

no bloco, já que o comércio intra-bloco aumentou de USD 

24,00 bilhões em 1994, para USD 42,0 bilhões em 1997. WTO 

(2004) 

Ainda de acordo com a WTO (2004)  a participação do 

comércio exterior de bens do Mercosul em relação ao 

comércio mundial passou de 1,43% em 1994, para 1,49% em 

1997 ( para as exportações), e de 1,49% em 1994, para 1,79% 

em 1997, (para as importações), reforçando que o bloco foi 

assumindo maior importância comercial tanto para seus 

países-membros no decorrer do processo de integração 

como, também, para o resto do mundo. 

Ainda no  que tange ao desempenho comercial do 

bloco, tanto intra quanto extra-regionalmente, alguns 

episódios decorrentes da nova realidade internacional da 

década de 1990 (acirramento do processo de globalização e 

da regionalização) influenciaram diretamente na condução 

das políticas economias dos países integrados, auferindo fortes 

consequências para o desempenho comercial dos mesmos. 

Os episódios mais marcantes em nível internacional, que 

influenciaram diretamente nessa dinâmica, foram: a Crise 

Mexicana (1994), a Crise Asiática (1997) e a Crise Russa (1998). 

A Crise Mexicana (1994), criou uma conjuntura interna 

no México de grande instabilidade, comprometendo a 

economia do país e resultando em imensa fuga de capitais 

estrangeiros de seu mercado financeiro. Tal crise levou o 

México à participação ao NAFTA, em 1994, objetivando 

facilitar a recuperação da atividade econômica do país. 

No Mercosul, devido a tal crise, entre 1990 e 1997 o total 

das exportações dos países-membros cresceu 77%,  
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percentual muito inferior ao crescimento de 233% do total das 

importações, como já anteriormente afirmado. Isso ocorreu 

porque, nessa década como um todo, caracterizou-se um 

forte ajuste importador nas economias periféricas, numa 

tentativa de implementar programas de estabilização com 

âncoras cambiais e políticas de abertura externa. 

No Brasil, devido a tal crise, foram implementadas 

medidas visando a contenção monetária e do crédito, as 

quais resultaram na desaceleração do crescimento da 

economia, no aumento da taxa de desemprego e na 

retração da produção industrial. 

Ajustou-se, ainda, a política cambial, introduzindo-se o 

sistema de bandas cambiais, através do qual a moeda flutua 

entre limites que poderiam ser modificados periodicamente. 

Nesse momento, no Mercosul, também foi concebida a 

TEC- Tarifa Externa Comum, e o Programa de Liberalização 

Comercial, visando incentivar a competitividade externa dos 

países integrados. Nesse escopo, aumentaram-se tanto as 

exportações quanto as importações nesse período, embora as 

importações tenham crescido mais que as importações 

devido às medidas de ajuste das economias-membro, 

necessárias para que as mesmas se ajustassem ao processo de 

abertura econômica. 

Esse quadro de crescimento tanto das exportações 

quanto das importações do Mercosul, culminou por reforçar 

que houve sucesso no que se refere ao cronograma previsto 

para Liberalização Comercial no bloco, já que o comércio 

intra-bloco aumentou de USD 24,00 bilhões, em 1994, para USD 

42,00 bilhões, em 1997, como já afirmado anteriormente. 
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No que tange à participação percentual do comércio exterior 

de bens intra e extra-bloco em relação ao comércio total do 

Mercosul de 1994 à 1997, observou-se o seguinte: 

 

QUADRO 01 

 

Participação Percentual do Comércio Exterior de Bens 

Intra e Extra-bloco em Relação ao Comércio Total do 

Mercosul: 1994-1997, ( em %). 

 1994 1995 1996 1997 

EXPORTAÇÃO     

Mercosul 100,00 100,00 100,00 100,00 

Intra-bloco 19,39 19,86 22,67 25,24 

Extra-bloco 80,79 79,43 77,33 75,72 

IMPORTAÇÃO     

Mercosul 100,00 100,00 100,00 100,00 

Intra-bloco 19,14 17,52 20,64 20,47 

Extra-bloco 79,74 81,35 80,28 78,95 

Fonte: WTO, 2004 - adaptação 

 

Os efeitos positivos desse período, que logrou ainda um 

certo desempenho comercial para o bloco, esteve ligado ao 

processo de remoção das barreiras comerciais, 

proporcionando um aumento dos fluxos comerciais intra-

regionais, bem como um aumento nos fluxos de capitais no 

bloco. Observemos que o comércio entra-bloco, pelo lado 

das exportações, cresceu de 19,39% em 1994, para 25,24% em 

1997, em relação ao comércio total do Mercosul nesse 

período. 
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Observe-se que, em termos nominais, o maior 

desempenho comercial do Mercosul ao longo da década de 

1990 ocorreu no ano de 1997, especialmente do lado das 

exportações, passando a representar 25,24% das exportações 

praticadas pelo Mercosul.  No comércio extra-bloco, pelo 

lado das exportações, verificou-se uma queda das mesmas 

nesse período, fruto da crise mexicana, salientando a 

tendência da elevação da importância comercial que o 

bloco vem assumindo para as exportações de seus países-

membros. 

Assim, em termos de exportações, observou-se, pelos 

dados estatísticos, que o Mercosul serviu como uma válvula de 

escape dos países-membros para a perda de 

competitividade frente aos grandes centros, nesse período de 

crise. 

Este fato é comprovado visto que, pelo lado das 

exportações, enquanto a participação percentual do 

comércio exterior intra-bloco cresceu de 1994-1997, a 

participação percentual do comércio extra-bloco mostrou 

tendência decrescente em todo o período. 

Do lado das importações, a participação percentual do 

comércio exterior, de 1994-1997, tanto intra quanto extra-

bloco, apresentou tendência indefinida. 

No que tange à Crise Asiática, outro episódio 

internacional demasiado importante que ocorreu no período 

de 1997-98, onde o mundo deparou-se com uma nova 

conjuntura de instabilidade econômica, que resultou da crise 

financeira em cambial que se estabeleceu na Ásia, observa-se 

os seguintes reflexos no  que tange ao desempenho comercial 

do Mercosul: uma redução da corrente de comércio tanto 

intra quanto extra-bloco. A única exceção foi para o 
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comércio de bens intra-bloco, pelo lado das importações do 

Mercosul, que permaneceu inalterado de 1997 para 1998. 

Observe-se o comércio de bens mundial e do Mercosul 

no contexto da crise asiática, ocorrida em 1997. 

QUADRO 02 

Comércio de Bens Mundial e do Mercosul: 1997-1998, 

USD bilhões. 

Comércio 1997 1998 

EXPORTAÇÃO   

Mundial 5.581 5.498 

Mercosul 83,2 81,4 

Intra-bloco 21,0 20,0 

Extra-bloco 63,0 61,0 

IMPORTAÇÃO   

Mundial 5.736 5.673 

Mercosul 102,6 98,7 

Intra-bloco 21,0 21,0 

Extra-bloco 81,0 78,0 

CORRENTE DE COMÉRCIO   

Mercosul 185,1 180,1 

Intra-bloco 42,0 41,0 

Extra-bloco 144,0 139,0 

Fonte: WTO, 2004 - adaptação 

Observe-se  que a crise asiática proporcionou uma 

redução tanto no volume de exportações quanto de 

importações em nível mundial, de 1997 para 1998. 

De acordo com os dados da WTO (2004) expostos no 

quadro 2, o comércio mundial de bens pelo lado das 

exportações de 1997 ( ano que deflagrou a crise asiática) até 
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1998, reduziu de USD 5.581 bilhões para USD 5.498 bilhões. Já 

no que tange ao comércio de bens do Mercosul pelo lado 

das exportações, nesse mesmo período, observou-se que: as 

exportações intra-bloco  caíram de USD 21 bilhões para USD 

20 bilhões e as exportações extra-bloco apresentaram a 

mesma tendência de queda, passando de USD 63 bilhões 

para USD 61 bilhões. Pelo lado das importações, o comércio 

mundial de bens seguiu também uma tendência de redução 

das importações nesse mesmo período, passando de USD 

5.736 bilhões para USD 5.673 bilhões. Em relação ao comércio 

do Mercosul pelo lado das importações, as importações intra-

bloco não sofreram queda, permanecendo em UDS 21 bilhões 

tanto em 1997 quanto em 1998. Já as importações extra-bloco 

sofreram uma queda de USD 81 bilhões para UDS 78 bilhões.  

Porém, em termos gerais, observa-se uma redução da 

corrente de comércio do Mercosul, tanto intra-bloco quanto 

extra-bloco. 

A Crise Russa, por sua vez, ecoando de forma marcante 

no mercado financeiro russo em meados de 1998, que 

culminou em uma decretação de moratória por parte da 

Rússia, que, por sua vez, também sentiu drasticamente os 

efeitos da Crise Asiática, provocou os seguintes reflexos no 

desempenho comercial do Mercosul: tendência de queda no 

volume de comércio tanto intra quanto extra-bloco, até 1999. 

A Crise Russa, juntamente com a crise asiática culminaram por 

provocar uma fuga de capital estrangeiro do Brasil, que, em 

1998, era de USD 31.913 bilhões, reduzindo-se para USD 28.576 

bilhões, em 1999. Essa fuga de capital estrangeiro do Brasil 

deixou evidente a necessidade do país modificar a condução 

de sua política econômica, cortando gastos, aumentando a 

receita e colocando no mercado externo produtos com maior 
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competitividade. 

Observe-se o comércio de bens mundial e do 

Mercosul após a crise Russa (1998). 

 

QUADRO 03 

Comércio de Bens Mundial e do Mercosul: 1999-2004, USD 

bilhões. 

Comércio 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

EXPORTAÇÃO       

Mundial 5.712 6.449 6.183 6.482 7.551 9.153 

Mercosul 74,3 84,6 87,8 88,8 106,1 135,5 

Intra-bloco 15,0 18,0 15,0 10,0 13,0 17,0 

Extra-bloco 59,0 67,0 73,0 79,0 93,0 118,0 

IMPORTAÇÃO       

Mundial 5,911 6.715 6.474 6.724 7.832 9.495 

Mercosul 82,4 89,4 83,9 62,2 68,6 94,0 

Intra-bloco 16,0 18,0 16,0 11,0 13,0 18,0 

 

Extra-bloco 

67,0 72,0 68,0 52,0 55,0 76,0 

CORRENTE DE COMÉRCIO 

Mercosul 156,7 174,0 171,7 151,0 174,7 229,5 

Intra-bloco 31,0 36,0 31,0 21,0 26,0 35,0 

Extra-bloco 126,0 139,0 141,0 131,0 148,0 194,0 

Fonte: WTO, 2004- adaptação 

Ao observar-se o quadro, pode-se  destacar que a 

tendência de queda no volume de comércio  tanto intra-

bloco quanto extra-bloco do Mercosul continuou em queda 

até 1999, quando comparadas com 1997 e 1998, no quadro 

anterior. 
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Após 1998 houve uma fuga de capital estrangeiro do 

Brasil, principal economia do Mercosul que, em 1998 era de 

USD  31.913 bilhões  para USD  28.576 bilhões em 1999, como já 

salientado anteriormente 

Essa fuga de capital estrangeiro do Brasil nesse período, 

deixou  evidente a necessidade do mesmo em modificar a 

condução de sua política econômica, cortando gastos, 

aumentando a receita, e colocando no mercado externo 

produtos com maior competitividade. 

O quadro ainda mostra uma recuperação do comércio 

mundial de bens pelo lado das exportações e das 

importações a partir do ano 2000 (apresentando apenas uma 

pequena redução para o ano de 2001 quando comparado 

ao ano anterior)  mas com tendências ascendentes até 2004. 

No que tange ao comércio do Mercosul, observou-se 

um crescimento significativo de 1999 à 2004. A redução 

observada nos anos de 2002 e 2003 tanto intra quanto extra-

bloco podem ser explicadas por um aumento dos preços das 

commodities, em relação aos produtos industrializados. 

Em 1999, quando o Brasil passou a se ver com as 

reservas reduzidas, fruto da redução do crédito internacional 

e da redução dos preços internacionais das commodities, 

agravados pela crise russa,  impossibilitando-o de manter a 

paridade de um real (R$)=1 dólar (USD), houve a necessidade 

de desvalorizar o real. 

Essa desvalorização, para o país, facilitou suas 

exportações e gerou mais divisas. Porém, para seus vizinhos, 

parceiros do Mercosul (exceto para o Paraguai que não 

possui indústrias que competem com o Brasil) , a mesma 

significou o início de uma grande crise financeira e comercial, 

pois, os produtos brasileiros, com preços reduzidos, e gozando 
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das reduções tarifárias entre os países-membros, invadiram os 

mercados domésticos desses países. Isso gerou uma 

concorrência desleal que implicou em queda da 

produtividade das empresas dos países vizinhos, culminando 

em demissões de funcionários e abertura de concordatas 

pelas empresas, levando os demais membros do bloco a uma 

grave desaceleração econômica. 

A Argentina, devido à desvalorização do real, iniciou, 

então, um processo de proteção a seu mercado doméstico a 

uma gama significativa de produtos brasileiros, contrariando 

os próprios preceitos de Liberalização Comercial do Tratado 

de Assunção (1991) e do Protocolo de Ouro preto (1994). 

O Uruguai, por sua vez, sentindo os efeitos da 

desvalorização do real, bem como da crise argentina que 

sobreveio devido a essa mesma desvalorização, entrou em 

profunda recessão no ano de 2002, apresentando uma 

redução no seu PIB em torno de 11% e uma inflação anual de 

25,9% em 2002, face a uma inflação anual de apenas 3,6%, 

em 2001. NEVES (2007) 

Desta forma, uma séria crise de confiança se instituiu no 

Mercosul, comprometendo a própria continuidade da 

integração do bloco, uma vez que, segundo NEVES (2007, 

p.20): 

―(...) muitos analistas apontavam a desvalorização do 

real como a única, ou se não, principal causa da crise 

que se abateu sobre a região‖. Estes critérios atribuíam 

ao governo brasileiro o uso deliberado de um instrumento 

de política cambial, com o objetivo de ganhar 

competitividade sobre os demais sócios. E afirmaram que 

a partir da desvalorização houve uma avalanche de 

produtos brasileiros nos mercados vizinhos, quando para o 

Brasil, teria prevalecido uma velha máxima da Economia 

Política Internacional: ―beggar-thy-neighbour policies‖ 

algo como, ―política de arruinar seu vizinho‖, em outras 

palavras, ―política do salve-se quem puder‖. 
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Devido à desvalorização do Real, o Uruguai passou a 

pensar em estabelecer um Acordo de Livre Comércio com os 

Estados Unidos, demonstrando um certo ―cansaço‖ por parte 

dos uruguaios com um bloco que, para eles, parecia não se 

importar com os ―pequenos‖. 

Esse acordo não foi realizado, porém, os impactos que a 

desvalorização do real provocou nos demais países-membros 

do Mercosul levou os mesmos, no final do ano 2000, a 

retomarem a discussão sobre a necessidade da convergência 

macroeconômica entre eles, buscando evitar que crises 

como estas, oriundas de medidas tomadas por um dos 

membros, visando sua estabilidade macroeconômica 

individual, afetasse negativamente os demais membros. 

Foi então assinada uma declaração entre os quatro 

membros, por seus respectivos presidentes, no ano 2000, onde 

foram estabelecidas metas para inflação anual máxima de 

5% para os anos de 2002 a 2005 nas economias-membro. Foi 

dada ênfase, ainda, à situação fiscal, onde determinou-se 

que a dívida pública das economias-membro não deveriam 

ultrapassar 40% do PIB a partir de 2010. BAUMANN & MUSSI 

(2006) 

De acordo com grande parte dos estudiosos da 

integração do MERCOSUL, tais como BAUMANN & MUSSI 

(2006), NEVES (2007), AMARAL (2007), dentre outros, o posto-

chave desses desencontros foi que os países do MERCOSUL 

iniciaram o processo de integração apresentando diferenças 

estruturais expressivas e, além disso, cada país encontrou seu 

próprio caminho para resolver seus problemas conjunturais e 

estruturais, de forma não negociada com os demais, e quase 

nunca compatível com o propósito de promover uma 

convergência macroeconômica entre as quatro economias.  
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Em particular, a discussão que impera até então entre 

os estudiosos da integração do Mercosul é a de que o 

tratamento das assimetrias entre os parceiros do bloco sempre 

esteve presente de maneira insuficiente para neutralizar as 

diferenças existentes entre os mesmos. 

Porém, embora que a corrente de comércio do 

MERCOSUL demonstrada pelo quadro três expresse que houve 

variações na tendência de crescimento do comércio 

extrabloco, como uma pequena queda entre 2001 e 2003, 

fruto das recessões uruguaia a argentina oriundas da 

desvalorização da moeda brasileira em 1999, observou-se que 

houve uma expansão na corrente de comércio extra-bloco, 

exceto para o ano de 2002, devido a uma expansão do 

preço das commodities, como dantes mencionado. Pelo lado 

das exportações, o comércio extra-bloco do Mercosul 

cresceu de 2002 a 2004, elevando-se de USD 79 bilhões para 

USD 118 bilhões. A mesma tendência observou-se para o 

comércio intra-bloco, elevando-se de USD 10 bilhões em 2002 

para USD 17 bilhões em 2004. Pelo lado das importações 

também observou-se a mesma tendência: o comércio extra-

Mercosul elevou-se de USD 52 bilhões em 2002 para USD 76 

bilhões em 2004, enquanto o comércio intra-Mercosul elevou-

se de USD 11 bilhões em 2002 para USD 18 bilhões em 2004. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os indicadores selecionados demonstraram que a dinâmica 

comercial do Mercosul foi bastante diferenciada da dinâmica 

do comércio internacional. No Mercosul, entre 1990 e 1995, 

enquanto as exportações extra-regionais dos países membros 

cresceram apenas 33% (passaram de USD  46,5 bilhões  para 
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USD  62 bilhões) , as exportações intra-regionais  cresceram 

251,2%, ou seja, passaram de USD 4,1 bilhões  para USD  14,4 

bilhões nesse mesmo período.  Desta forma, pôde-se observa  

que a participação relativa das exportações intra-regionais 

sobre o total exportado pelos países-membros do Mercosul  

passou, durante o período considerado, de 9% para 21%, 

demonstrando que a integração do Mercosul estava sendo 

conduzida de forma harmoniosa e que estava gerando 

benefícios para os países integrados, de maneira geral, desde 

o início do processo. 

Outro fato importante a ser destacado foi que, de 

1994 a 1995, ou seja, em apenas 1 (um) ano, foram realizados 

258 empreendimentos argentino-brasileiros conjuntos 

distribuídos por diferentes setores produtivos já no primeiro ano 

de constituição do bloco, demonstrando que os dois maiores 

países do bloco estavam realmente envolvidos com a 

proposta e que no Mercosul foi gerado, desde sua formação, 

em um ambiente propício à iniciativa empresarial, acelerando 

o alargamento dos circuitos de produção e cooperação intra-

regional. 

Após a abertura econômica da América Latina em 

1990, fruto de um movimento mais amplo de abertura 

econômica internacional, também pôde ser observado uma 

crescente expansão da entrada de investimento estrangeiro 

direto (IED) em toda a América Latina, de forma geral, e no 

Mercosul de forma específica. De 1994 à 1998, dos três países 

que mais atraíram IDE (Argentina, Brasil e México), dois eram 

membros do Mercosul : Argentina e Brasil. De um total de USD 

14.318 milhões  de IDE recebidos pela América Latina entre 

1990-94, USD 5.409 milhões foram destinados ao México, USD 

1.703 milhões ao Brasil e USD 2.931 milhões à Argentina. Aos 
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outros países latino-americanos em conjunto, foram 

destinados USD 4.275 milhões. 

De 1999 a 2002 permaneceu a mesma tendência, 

porém o Brasil passou a receber mais IED do que os outros  

países latino-americanos.  De um total de USD  433.867 milhões 

de IED destinados à América Latina neste período, USD 98.195 

milhões foram destinados ao México, USD 70.773 milhões à 

Argentina, e USD 153.316 milhões ao Brasil. Aos outros países 

latino-americanos somados, no mesmo período, a entrada de 

IED foi de USD 111.583 milhões. 

Observou-se também que, no início da formação do 

bloco, as exportações intra-regionais apresentaram tendência 

de crescimento, enquanto as exportações extra-regionais 

caíram. Ademais, a progressão das exportações intra-

Mercosul passaram de 11% em 1991, fase de preparação do 

Mercosul, para 19,2% em 1994, ano da consolidação do 

mesmo. Já a progressão das exportações extra-Mercosul caiu 

de 88,9% em 1991, para 80,8%, em 1994. Uma das explicações 

para tal queda em 1994 foi a ocorrência da Crise Mexicana 

que deixou as economias desenvolvidas com receio de 

calotes por parte das economias em desenvolvimento. 

Ainda de acordo com a WTO (2004),  a participação do 

comércio exterior de bens do Mercosul em relação ao 

comércio mundial passou de 1,43% em 1994, para 1,49% em 

1997 ( para as exportações), e de 1,49% em 1994, para 1,79% 

em 1997, (para as importações), reforçando que o bloco foi 

assumindo maior importância comercial tanto para seus 

países-membros como para o resto do mundo, no decorrer do 

processo de integração. 

No que se refere especificamente ao contexto das crises 
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econômicas internacionais ocorridas durante a década de 

1990 e seus reflexos sobre o Mercosul, observou-se que a Crise 

Mexicana (1994), criou uma conjuntura interna no México de 

grande instabilidade, comprometendo  a economia do país e 

resultando em imensa fuga de capitais estrangeiros de seu 

mercado financeiro. Tal crise levou o México à participação 

ao NAFTA, em 1994, objetivando facilitar a recuperação da 

atividade econômica do país. 

No Mercosul como um todo, dada essa conjuntura, 

entre 1990 e 1997, observou-se que o total das exportações 

dos países-membros cresceu 77%, cifra muito inferior ao 

crescimento de 233% do total das importações desses países 

no mesmo período.  

A Crise Asiática, outro episódio internacional demasiado 

importante que ocorreu no período de 1997-98, trouxe, por sua 

vez, os seguintes reflexos ao desempenho comercial do 

Mercosul: uma redução da corrente de comércio tanto intra 

quanto extra-bloco. A única exceção foi para o comércio de 

bens intra-bloco, pelo lado das importações do Mercosul, que 

permaneceu inalterado de 1997 para 1998. 

Porém, em termos gerais, observa-se uma redução da 

corrente de comércio do Mercosul, tanto intra-bloco quanto 

extra-bloco entre 1997 e 1998. 

A Crise Russa, por sua vez, ecoando de forma marcante 

no mercado financeiro russo em meados de 1998, provocou 

os seguintes reflexos no desempenho comercial do Mercosul: 

tendência de queda no volume de comércio tanto intra 

quanto extra-bloco, até 1999. A Crise Russa também provocou 

uma fuga de capital estrangeiro do Brasil, que, em 1998, era 

de USD 31.913 bilhões, reduzindo-se para USD 28.576 bilhões, 

em 1999. Essa fuga de capital estrangeiro do Brasil deixou 
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evidente a necessidade do país modificar a condução de sua 

política econômica, cortando gastos, aumentando a receita 

e colocando o mercado externo produtos com maior 

competitividade. 

Em 1999, o Brasil desvalorizou sua moeda  o ―Real‖ , 

quando passou a se ver com as reservas reduzidas, fruto da 

redução do crédito internacional e da redução dos preços 

internacionais das commodities, agravados pela crise russa,  

impossibilitado-o de manter a paridade de 1 real (R$)=1 dólar 

(USD). 

Essa desvalorização, para o país, facilitou suas 

exportações e gerou mais divisas. Porém, para seus vizinhos, 

parceiros do Mercosul, a mesma significou o início de uma 

grande crise financeira e comercial, pois, os produtos 

brasileiros, com preços reduzidos, e gozando das reduções 

tarifárias entre os países-membros, invadiram os mercados 

domésticos desses países. Isso gerou uma concorrência 

desleal que implicou em queda da produtividade das 

empresas dos países vizinhos, culminando em demissões de 

funcionários e abertura de concordatas pelas empresas, 

levando os demais membros do bloco a uma grave 

desaceleração econômica. 

Devido à desvalorização do Real, a Argentina iniciou um 

processo de proteção a seu mercado doméstico a uma 

gama significativa de produtos brasileiros, contrariando os 

próprios preceitos de Liberalização Comercial do Tratado de 

Assunção (1991) e do Protocolo de Ouro preto (1994). O 

Uruguai, por sua vez, sentindo os efeitos da desvalorização do 

Real, bem como da crise argentina que sobreveio devido a 

essa mesma desvalorização, entrou em profunda recessão no 

ano de 2002, apresentando uma redução no seu PIB em torno 
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de 11% e uma inflação anual de 25,9% em 2002, face a uma 

inflação anual de apenas 3,6%, em 2001. 

Os impactos que a desvalorização do Real provocou 

nos demais países-membros do Mercosul levou os mesmos, no 

final do ano 2000, a retomarem a discussão sobre a 

necessidade da convergência macroeconômica entre eles, 

buscando evitar que crises como estas, oriundas de medidas 

tomadas por um dos membros, visando sua estabilidade 

macroeconômica individual, afetasse negativamente os 

demais membros. 

A despeito das crises internacionais que ocorreram na 

década de 1990 e da crise interna ocorrida no Mercosul pós 

desvalorização do Real em 1999, os dados ainda 

demonstraram que  houve um crescimento signifcativo do 

comércio do Mercosul tanto intra quanto extra-bloco 

sobretudo entre os anos de 2002  à  2004. 
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Resumo 

 

Las políticas salariales durante la primera mitad del siglo XX son un foco de 

interés de la historiografía argentina. Gran parte de las investigaciones 

apoyan sus argumentos y explicaciones sobre el origen del peronismo en 

estas políticas y su derivación en ingresos reales y apoyo político a los 

movimientos de masas. Aquí se propone una nueva comparación entre las 

políticas salariales del primer radicalismo (1916-1930) y el primer peronismo 

(1943-1955). Algunos trabajos han señalado una posibilidad provocativa: el 

aumento de salarios reales pudo haber sido mayor en el primer período. 

Como primera aproximación, se realizará una comparación entre las 

políticas laborales y los salarios de estos períodos. 

 

Palavras-chave: Radicalismo; Peronismo; historia de precios y salários; 

salarios reales 

 

Abstract 

 

This article offers a comparison of labour politics in the radical period (1916-

1930) and the ―classical‖ peronism (1943-1955). This politics, mainly the 

labour legislation, will be described with the evolution of the workers wages. 

So, it allows us to view a new perspective on real wages in Buenos Aires, in 

the first half of the 20th century. Also helps to understand the working class 

living standards and its political behaviour. In particular, this article suggests 

that the wages evolution in this period was one factor to explain the 

peronism political success in the working class, but not the only one. 

 

Keywords: Radicalism; Peronism; prices and wages history; real wages 

  

                                                 
1 Este trabajo se desarrolló en el marco del Proyecto de Investigación Plurianual de Conicet (PIP-GI), Nº 
11220110100473. Agradecemos la colaboración en la consulta de fuentes del personal de la Biblioteca y 
Archivo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, al de la Biblioteca Tornquist del Banco Central de la 
República Argentina y al Sr. Juan Scrugli, Jefe del Archivo de Ferrocarriles Argentinos. Agradecemos los 
comentarios de Carlos Newland y Alejandro Gunsberg,Conti. 
2 Licenciada en Economía (UADE) y Magíster en Historia (UTDT). Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas (CONICET-Argentina). 
3 Doctor en Historia de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Profesor de la Universidad de Buenos Aires. 
Investigador de Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET-Argentina). Miembro 
del Centro de Estudios Económicos de la Empresa y el Desarrollo (CEEED) de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires. 



Revista de Economia Política e História Econômica, número 32, ,Agosto de 2014. 

 

 

275 

Introducción 

 Uno de los períodos políticos y económicos más 

interesantes de la historia argentina es la primera mitad del 

siglo XX. Contribuyeron a ello el contexto internacional, con 

dos guerras mundiales y una crisis global en la década de 

1930. Más interesante aún es la aparición de dos grandes 

fenómenos de apertura política. En primer lugar el ascenso al 

poder del radicalismo, entre 1916 y 1930. Esto es entendido 

como una apertura política a la participación de amplios 

sectores medios. El segundo es la aparición del peronismo, 

entre 1943 y 1955. El cual es entendido como una república de 

masas, o una apertura aún más amplia que la del radicalismo.  

 Con respecto a la economía, la crisis de 1929 dio un 

cierre al llamado ―modelo agro-exportador‖, modificando el 

rol del estado e inaugurando un cambio en las políticas 

económicas. Al mismo tiempo, el crecimiento de la industria 

sustitutiva de importaciones (ISI) y las políticas económicas del 

peronismo abrieron una nueva etapa en la economía 

argentina. 

 En este marco, el objetivo de este trabajo es comparar 

las políticas laborales y salariales de estos dos períodos 

políticos, prestando atención como indicador principal la 

evolución de los salarios. En particular del salario real de los 

obreros, y esbozar algunas hipótesis de cómo pudieron 

relacionarse los salarios reales con la actividad política. 

 Para ello, se trabaja con nuevas series de salarios 

nominales, que con los índices de precios disponibles permiten 

confeccionar una serie de salarios reales del sector obrero. 

Esto permitirá comprobar algunas hipótesis de la historiografía 
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acerca de la evolución de los salarios reales en este período. 

Lo cual no es tema menor, teniendo en cuenta que gran parte 

de la historiografía ha observado, con diferentes grados de 

peso explicativo, el éxito del peronismo (1943-1955) en relación 

con el aumento en los salarios reales durante el período4. En 

especial en contraste con los períodos anteriores (Murmis y 

Portantiero, 2004) 

 Por otro lado, ciertos trabajos señalan que es posible 

que durante el período radical se hubiera producido un 

aumento de los salarios reales significativo, que rivalizaría con 

el del período peronista (Gerchunoff y Aguirre, 2006). 

 En consecuencia, es de interés presentar la evolución de 

los salarios nominales, los salarios reales y las políticas laborales 

durantes estos dos períodos. 

 Los datos que se muestran sugieren ciertos matices sobre 

algunas explicaciones, y permiten avanzar sobre nuevos 

enfoques acerca de los salarios reales y su percepción, 

apropiación y resignificación, por parte de los sujetos 

económicos. 

 Es importante considerar que el sujeto económico no es 

pura racionalidad. La percepción del mismo es subjetiva, y no 

depende sólo de su pasado reciente, sino también de su 

situación social, etaria, grupal, etc. Por ello también su 

posición frente al estado corresponde a características 

objetivas y subjetivas. Si el estado cambia de configuración, el 

discurso con que esta configuración se presenta y apela al 

sujeto, será recibido, reconstruido y construido subjetivamente 

(Converso, 2000). En este sentido, toma más densidad 

                                                 
4  Ver por ejemplo, Germani (1962), Matsushita (1983), Peralta Ramos (2007), entre otros. 
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explicativa la hipótesis de Murmis y Portantiero (2004) acerca 

del éxito del peronismo en base a la experiencia de los 

trabajadores (sean estos ―viejos‖ o ―nuevos‖) durante la 

década de 1930. 

Los salarios reales en Buenos Aires en la primera mitad del 

siglo XX. Algunas aproximaciones 

 Observando brevemente el contexto global y regional, 

la situación de la primera posguerra mundial fue muy 

particular. Basta mencionar la expansión de la economía de 

EEUU, luego de la deflación de 1919-20. En Europa, en 

particular en Gran Bretaña (principal socio comercial de 

Argentina en el período de estudio), la contracción de la 

economía generó desempleo y caída de los salarios reales. Si 

bien se observa una suba de los precios entre 1920 y 1929 a 

nivel global, hay diferencias según los países. En EEUU y Gran 

Bretaña, se produjo una estabilidad en los precios luego de la 

deflación de 1919. Casos aparte fueron Alemania e Italia, que 

sufrieron procesos de hiperinflación en el período. En 

Sudamérica destacan los casos de Brasil y Chile, cuya 

expansión (al parecer menor al caso Argentino), dio impulso a 

las exportaciones y a por lo menos la recuperación de los 

salarios reales luego de la crisis de la I Guerra Mundial.  

 En el caso de Argentina, las interpretaciones sobre el 

período de la I Guerra Mundial a la Crisis Mundial suelen hacer 

foco sobre el desarrollo económico. Hay cierto consenso con 

respecto al impacto negativo de la I Guerra Mundial, así como 

de un reacomodamiento en los primeros años (1919-1920). 

Posteriormente, la calidad de las fuentes llevan a los 

investigadores a observar el desempeño económico a través 

de datos sobre comercio exterior para observar la economía 
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en general. Para estudiar la economía doméstica han 

preferido trabajar sobre el ingreso, tanto como parte del PBI 

como en salarios nominales y reales. Para gran parte de la 

historiografía el punto crítico sería 1929. 

 Uno de los primeros trabajos en historia económica que 

observó el comportamiento de los salarios en este período es 

el de Díaz Alejandro (2002). En ―Ensayos sobre la Historia 

Económica Argentina‖, a partir de los datos de la Dirección 

General de Estadística, descubre que los salarios reales 

aumentaron entre 1920 y 1930 de manera sostenida. En la 

década del ‘30 no habrían caído por el descenso del precio 

de los alimentos básicos. Este aumento en los salarios reales 

puede observarse indirectamente en la década del 20 al 

comprobarse un aumento del consumo de productos básicos 

como cerveza, aceite comestible y café, en especial entre 

1925 y 1929. Es curioso que para Díaz Alejandro el diferencial 

salarial habría aumentado en la década de 1930, en el 

contexto de la crisis. 

 A conclusiones similares, pero con diferentes fuentes 

(datos de la Dirección Nacional del Trabajo), llegan 

Gerchunoff y Aguirre (2006). Estos autores señalan que los 

salarios reales habrían caído entre 1916 y 1918. Pero que de allí 

en adelante el ascenso del mismo habría sido constante y 

sostenido hasta 1929.  

 No puede dejar de mencionarse que ciertas 

interpretaciones sobre el período (1916-1930) quizá estuvieron 

mediatizadas por convicciones políticas o ideológicas. Por 

ejemplo, se ha afirmado que el período presidencial del 

Alvear (1922-1928) habría sido testigo de un gran auge 

económico, con una balanza comercial positiva, las cuentas 
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públicas sin déficit y pleno empleo en la economía (Luna, 

1999). O, en palabras de Halperín Dongui  (2000) ―una 

prosperidad mayor y más extensamente compartida que 

nunca en el pasado‖. En relación con los sectores obreros, 

estos mismos autores observan que aunque habría mejorado 

su situación económica, el radicalismo fracasó en su intento 

de imponer en el Congreso Nacional una legislación social.  

 En una postura cercana, David Rock (2009) observa que 

los problemas del gobierno radical con los sectores obreros 

hacia 1920 pudieron estar basados en el aumento de los 

bienes básicos, como el trigo, que duplicó su precio en ese 

año. Por otro lado, las tensiones entre la clase media, 

basamento electoral del gobierno, y los sectores de la elite y 

terratenientes, serían el resultado de la puja entre ambos por 

el acceso al crédito (público y privado) en la década de 1920. 

Como el gobierno se financiaba con crédito local, y el crédito 

externo era muy escaso (en especial comparado con el 

período anterior a la primera guerra mundial), todo aumento 

en el gasto público implicaba un aumento de la demanda de 

crédito en el mercado financiero, con lo cual se elevaba la 

tasa de interés doméstica. 

 Con respecto a la evolución de los salarios, está 

demostrado que después de la llamada ―semana roja‖ hubo 

aumentos de salarios nominales por parte del gobierno de 

Yrigoyen. Asimismo, entre los impactos de la I Guerra Mundial 

en Argentina, se habría iniciado (o impulsado) el proceso de 

sustitución de importaciones, con lo cual se incrementó el 

empleo en sectores no exportadores. Si bien el fin de la guerra 

habría impactado en estos sectores no exportadores (que 

volvieron a competir con las importaciones), la reducción de 
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salarios se habría visto compensada con la deflación de 1920-

21. Esta deflación, especialmente en los precios de los 

productos que exportaba Argentina, es decir comestibles, 

redujo el costo de la canasta básica de consumo. Lo cual 

pudo sostener el salario real, aunque algunos productos ya 

eran de manufactura local.  

 En el trabajo de Di Tella y Zymelman (1967) se utilizan 

algunos índices de salarios y precios, asociando el crecimiento 

de los salarios reales a la expansión del sector industrial, en 

relación inversa con la desocupación. Desde el punto de vista 

de estos autores, el sector industrial absorbía el excedente de 

mano de obra (originado en la mecanización agrícola y las 

mejoras en la productividad rural) ―empujando‖ los salarios al 

alza y reduciendo la desocupación. El argumento central al 

que arriban luego de analizar el comercio exterior y la política 

económica del período (1916-1930), es que Argentina habría 

desaprovechado la oportunidad de favorecer el desarrollo 

industrial con el excedente generado en la producción rural. El 

término que acuñan es ―La gran demora‖, y sería responsable 

del fracaso económico del siglo XX. Díaz Alejandro, por el 

contrario, afirma que no hay elementos sostengan la hipótesis 

de la gran demora, y que por el contrario el desempeñó 

económico de 1916-1930 fue excelente. 

 Uno de los trabajos pioneros sobre precios y salarios en 

Argentina son los de Roberto Cortés Conde (1979) (1997). En 

―El progreso Argentino‖ (1979) presenta series de precios y 

salarios, así como salarios reales para el período 1870-1910. 

Este es la base sobre la que se apoyan los trabajos más 

recientes. Por ejemplo, Jeffrey Williamson (1999), quien 

completa las series hasta 1940 con los datos de la Dirección 
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de Estadística Social (1946). Las series de Cortes Conde (1979) 

también fueron utilizadas por Cuesta (2012), quien aportó 

nuevas series y discute su interpretación. Y Ferreres (2010) toma 

casi todos los datos del período agroexportador de Cortes 

Conde. Los estudios sobre el crecimiento y distribución del 

ingreso también utilizan las series de Cortés Conde, como 

Bértola (2005), quien hace una comparación regional 

latinoamericana. Estos últimos trabajos se enmarcan en la 

―nueva historia de precios y salarios‖, que plantea nuevas 

preguntas y ajusta sus interpretaciones con métodos más 

sofisticados, siguiendo principalmente los trabajos de Lindert et 

al (2005) y Allen et al (2011). 

 En particular para el período de este trabajo, Cortes 

Conde (1997) presenta una comparación entre los salarios 

reales de los obreros textiles en Argentina y en Inglaterra. El 

resultado es sorprendente; el obrero textil argentino tenía un 

salario real superior al inglés. Aunque las conclusiones se 

deben morigerar teniendo en cuenta las situaciones 

macroeconómicas de entreguerras de ambos países, 

bastante diferentes. 

 Sobre el período peronista, hay un claro consenso 

historiográfico acerca del incremento en los salarios reales 

entre 1943 y 1955, tal como señala Rapoport  (2008). 

Gerchunoff y Llach (2000) marcan que entre 1945 y 1949 el 

crecimiento de este indicador habría sido record, 

aumentando un 62%. Quizá el impacto más estudiado fue 

como pudo haber influido en la clase obrera este incremento. 

Por ejemplo, Villarruel (1988) sustenta su interpretación del 

fenómeno peronista en la política salarial expansiva. Desde las 

posturas de izquierda, también se señala que la adhesión 



Revista de Economia Política e História Econômica, número 32, ,Agosto de 2014. 

 

 

282 

objetiva del sector obrero al movimiento político conducido 

por Perón obedeció a las sustantivas ventajas salariales 

(Godio, 2005).  

 La gran parte de los trabajos mencionados toman sus 

datos principalmente de Cortes Conde (1997) hasta 1914 y de 

Bunge (1928) hasta 1928. Las series de Bunge y las del 

Departamento Nacional del Trabajo, son la base de las series 

de precios y salarios, así como de las canastas de consumo y 

de los índices de precios tanto de la publicación del Comité 

Nacional de Geografía (1942) y de la Dirección Nacional de 

Estadística y Censos (1963). Vazquez Presedo (1971) toma 

tanto estas últimas dos publicaciones como los datos del DNT. 

Un trabajo más crítico y avanzado con respecto a las fuentes 

es el de Iñigo Carrera (2007), quien presenta una serie de 

salarios construida a partir de las fuentes conocidas, 

comprobando y testeando su coherencia y consistencia. Muy 

pocos trabajos buscaron nuevos datos para construir series 

que comparar con las oficiales. Entre ellas se destaca el de 

Lavih (2008), que trabaja con series de precios y salarios en las 

ciudades de Rosario y Santa Fe, y las compara con las 

oficiales.5 

Las políticas laborales durante el radicalismo y el peronismo 

 En este apartado se realizará una enumeración de las 

principales medidas de política laboral en ambos períodos, 

dejando la comparación y análisis a la observación, e 

interpretando estas políticas en el marco de los consensos 

historiográficos sobre los dos períodos. 

                                                 
5  Para un estado de la cuestión más amplio sobre el tema, ver Cuesta (2012a) 
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 Acerca del período radical (1916-1930), se observa un 

claro consenso en los investigadores, que consideran que 

hubo una actitud ambivalente en materia de política obrera. 

Una primera etapa de acercamiento, y ciertas mediaciones 

favorables al sector. Esta etapa finalizaría con la ―semana 

trágica‖ de 1919. Posteriores al ―cambio‖ de política obrera 

radical. Obviamente, gran parte de las posibilidades de 

maniobra política en materia laboral del radicalismos se 

afirmaban en el crecimiento de la economía argentina 

después de la Primera Guerra Mundial. Pero también se debe 

señalar, con igual o mayor importancia, la capacidad de 

maniobra política en relación con los distintos sectores de la 

sociedad, como los empleadores, las organizaciones obreras, 

etc. 

 Un rol no menor seguramente tuvo la aparición de 

organizaciones represivas no estatales como la Liga Patriótica, 

de visible actuación en la represión de enero de 1919. 

Posiblemente mucho más crítico para la política laboral del 

radicalismo fue la oposición de las organizaciones de 

empleadores, como la ―Asociación del Trabajo‖ (Rapalo, 

2012). 

 La necesidad política de los gobiernos radicales de 

acordar tanto con estas asociaciones, combativas e 

intransigentes, que también tenían su correlato en el Congreso 

de la Nación, no sólo impidió o demoró la legislación laboral, 

sino que también debe haber tenido impacto en la visión de 

los trabajadores acerca del gobierno. 

 Aún a pesar de estas condiciones, la legislación laboral 

del período radical fue sustantiva. 
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 Continúo con la legislación de jubilaciones, por sectores.  

A la Ley 9653 de jubilación de empleados de FFCC  (1915), le 

siguieron la Ley 11.110 (empleados de empresas particulares 

de servicios públicos -1921), la Ley 11.232 (Bancarios – 1923), y 

la Ley 11.471 (obreros a domicilio – 1928). 

También deben mencionarse la reglamentación de la Ley 

9.688 de Accidentes de Trabajo (1916), de la Ley 10505 de 

trabajo a domicilio (1918). 

 La Ley 11.317 de trabajo de mujeres y niños es una 

muestra de las dificultades del radicalismo dentro del 

Congreso Nacional. Esta ley fue impulsada por el diputado 

radical Lopez Anuad (de profesión médico) en 1922 y recién 

fue sancionada en 1924. 

 Un caso inverso es la Ley 11.278, que ordenaba el pago 

de los salarios en moneda nacional. Propuesta por los 

conservadores en 1920, fue vetada dos veces por el Poder 

Ejecutivo, llegando a ser ley en 1925. 

 Finalmente, quizá el mayor avance en política laboral 

fue la Ley 11.544, indicando la jornada legal de trabajo, en 

1929.  

 Además de esta legislación, en 1921 el gobierno 

nacional puso un piso a los salarios estatales. Este fue 

seguramente un indicador para el resto de la economía. 

 Frente a la legislación del período radical,  el período 

peronista (1943-1955) muestra una mayor regulación, en línea 

con el nuevo formato estatal (en parte iniciado en la década 

de 1930), de las condiciones de trabajo y salario. 
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 Ya en 1943 el Decreto 3771/43 extendía el salario familiar 

a los obreros de los FFCC. En 1944 el Decreto 29176/44 creó el 

Instituto Nacional de Previsión Social, que subsumió las cajas 

de jubilaciones y pensiones existentes. El Decreto 30.656/44 

reglamentó la medicina del trabajo. El Decreto 32347/44 

reglamentó la Ley 12948/35 de Tribunales del Trabajo. 

 En 1945 se reglamentó y puso en vigencia por el Decreto 

1740/45 las vacaciones pagas y por el Decreto 23852/45 las 

asociaciones profesionales de trabajadores. Este Decreto se 

completó con el 23.852/45, que daba protección laboral a los 

delegados gremiales. El Decreto 32885/45 extendió las 

asignaciones familiares a los trabajadores de empresas 

fiscalizadas por el estado. 

 Pero el mayor golpe de efecto, fue el Decreto 33.302/45, 

que reglamentaba y extendía las Leyes 11729/33 y 12.921/356. 

Entre otras medidas, se incluían las vacaciones pagas (ya 

existentes en muchos gremios y sectores), la indemnización por 

despido, licencias, etc. Este decreto, de fines de diciembre de 

1945, y con claros objetivos electorales, transformó en 

obligación el pago del sueldo anual complementario 

(Aguinaldo), que ya era una tradición en muchos sectores e 

industrias.7 

 Este conjunto de legislación se alineó con la integración 

de las organizaciones de los trabajadores, durante la génesis 

del peronismo (Murmis y Portantiero, 2004). Mas tarde, la 

organización del movimiento obrero como una ―rama‖ al 

                                                 
6  El Decreto fue publicado en el Boletín Oficial el 30/12/45 y efectivo al 31/12/45. 
7  Cabe mencionar que el aguinaldo está calculado en la serie de salarios. Este beneficio salarial 

remunerativo, así como otros no remunerativos como jubilaciones, vacaciones y licencia por enfermedad ya 

estaban implementados en muchos sectores (tanto públicos como privados). 
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interior del peronismo solidificó eficazmente la pertenencia de 

los obreros al peronismo, en conjunción con otros elementos 

materiales y simbólicos. Entre ellos, un rol no menor en la 

apropiación por parte del sector obrero del peronismo, 

debieron tener la construcción de escuelas, hospitales, etc. En 

términos económicos, la expansión del gasto estatal y el 

incremento sustantivo en la obra pública. 

Los salarios durante el radicalismo y el peronismo 

 Habiendo presentado sucintamente la legislación 

laboral de ambos períodos, se abordará a continuación el 

centro de este trabajo, que apunta a las condiciones 

materiales en que se traslucen estas políticas. 

 Teniendo en cuenta la historiografía y en línea con la 

propuesta de este trabajo, el objetivo será observar el 

comportamiento de los salarios nominales y reales de los 

obreros en el período 1915-1957. En base a los trabajos de 

Cuesta8 sobre series de salarios en la primera mitad del siglo XX 

y los datos disponibles en los libros de sueldos del archivo de 

los ferrocarriles argentinos, se construyó una serie de salarios 

nominales de obreros no calificados. Estas series son 

coherentes, homogéneas y fiables, ya que sus datos son 

consistentes entre sí. La categoría salarial es la de peón de 

                                                 
8  Cuesta, Eduardo Martín, “Precios y Salarios en Buenos Aires durante la gran expansión, 1850-

1914”, en Revista de Instituciones, Ideas y Mercados, Buenos Aires, 2012. Cuesta, Eduardo Martín, “De índices 

y fuentes. Una revisión sobre la Historia de Precios y Salarios en Buenos Aires”, Investigaciones y Ensayos, 

Academia Nacional de la Historia, núm. 61, 2012. Cuesta, Eduardo Martín, “Precios, Salarios y diferencia de 

género en Argentina en la primera mitad del siglo XX”, Cuadernos Koré, Universidad Carlos III de Madrid, 

número 7, otoño/invierno, 2012. Cuesta, Eduardo Martín, “Políticas laborales y salarios durante el primer 

radicalismo y el primer peronismo (1916-1955)”, ponencia presentada en el XI Congreso Nacional de Ciencia 

Política, SAAP, realizado en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 17 al 20 de julio, 2013. Cuesta, Eduardo Martín y 

Agustina Vence Conti, “Buscando el índice. Fuentes de Precios y Salarios en Argentina (1700-2000)” ponencia 

de las XIV Jornadas Interescuelas de Historia, Universidad Nacional de Cuyo, en la ciudad de Mendoza, 2 al 5 

de octubre, 2013. 



Revista de Economia Política e História Econômica, número 32, ,Agosto de 2014. 

 

 

287 

ferrocarril; estos son trabajadores no calificados9. Esta 

categoría es consistente con los obreros del Mercado Central 

de Frutos10. De hecho, desde la 1919 los obreros del Mercado 

Central de Frutos aportaban a la caja de jubilaciones de 

obreros del ferrocarril, según la Ley Nº 10.650. Tanto los mismos 

obreros como la empresa consideraban que el personal 

estaba integrado a las categorías ocupacionales y 

escalafones de los ferrocarriles. Esto también se entendía 

dado que el MCF tenía vías propias, así como también 

vagones y locomotoras, cuyo personal pertenecía al MCF y 

estaba afiliado a las organizaciones sindicales ferroviarias. 

 Con el objetivo de trasladar las series de salarios 

nominales a valores reales, se convirtió la serie de salarios 

nominales a salarios reales mediante un índice de precios al 

consumidor (IPC). Este se construyó teniendo en cuenta las 

características de cada una de las series disponibles. Se 

trabajó con los datos disponibles en la Dirección Nacional de 

Estadística y Censos11 y la Crónica Mensual del Departamento 

Nacional del Trabajo12. Este índice de precios se testeó en 

consistencia con el construido por Iñigo Carrera, cuya 

elaboración corrige alguno de los defectos de las series 

oficiales13. 

                                                 
9  Se relevaron 2530 fichas de empleados entre 1875 y 1930. De estas se tomaron los datos de salarios 

mensuales de la categoría peón, en el momento de ingreso (“level entry”), con la condición de tener más 
de 30 datos por año. 

10  En adelante MCF. 
11  Dirección Nacional de Estadística y Censos, Costo de nivel de vida en la Capital Federal, Buenos 

Aires, 1963. 

12  Departamento Nacional del Trabajo, Crónica Mensual, Buenos Aires (1938-1940). 
13  Iñigo Carrera, Juan, La formación económica de la sociedad argentina, Buenos Aires, Imago Mundi, 

2007. 
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 A partir de esta fuentes, se presenta a continuación la 

evolución del salario nominal en pesos por año del obrero no 

calificado. 

Grafico 1: Evolución del salario nominal anual del obrero no 

calificado (1914-1957) en $ 

 

Fuentes: Elaboración propia a partir de los fuentes citadas en 

el texto. 

 

 Resulta evidente en el gráfico el aumento sustantivo y 

continuo de los salarios nominales durante el período peronista 

(1943-1955), de manera casi espectacular. Comparado con el 

incremento del período radical (1916-1930), este último parece 

muy menor. 

 Lo que este gráfico muestra es que esta evolución está 

atada al alto índice de incremento de los precios (inflación) 

posterior a 1940. 
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 Por ende, la evolución en el medio y largo plazo del 

salario nominal ―oculta‖ las posibles variaciones en el poder 

de compra del salario. 

 Esta distorsión se subsana calculando el cociente entre 

el índice del salario nominal y el índice de precios al 

consumidor (IPC). El resultado es un índice de salarios reales.  

Grafico 2: Evolución del índice del salario real anual del obrero 

no calificado (1914-1957) (1914=1) 

 

Fuentes: Ídem gráfico 1. 
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el avance del salario real fue constante y sostenido hasta 

1946. En ese año la tendencia ascendente se incrementa 

sustantivamente hasta 1949. Allí parece haberse llegado a un 

cierto ―techo‖, fuertemente relacionado con la distribución 

del Ingreso Nacional del promocionado ―50-50‖.14 

 Este aumento de los salarios reales no es extraordinario. 

Después de la Primera Guerra Mundial, tanto el aumento del 

PBI como de la productividad del trabajo explican este 

incremento. Hasta 1946, el mismo es continuo y paulatino, con 

una tendencia moderada. Luego, se hace abrupto. En parte, 

es una recuperación de los incrementos no logrados en años 

anteriores, en particular entre 1935 y 1943. En estos años el 

salario real no acompaño al aumento del PBI y la 

productividad. 

 Ahora bien, desde el punto de vista subjetivo de los 

asalariados, es muy probable que la atención radique más 

que en la evolución de los salarios (sean nominales o reales) 

en sí, en la variación anual. Esto es una percepción muy 

común, que lleva a considerar el porcentaje de aumento del 

salario antes que su evolución en el medio y largo plazo, o su 

capacidad de compra (poder adquisitivo).15 

 A partir de las fuentes, presentamos a continuación la 

variación anual  porcentual de los salarios. 

Gráfico 3: Variación anual del salario obrero no calificado 

nominal en % (1915-1957) 

                                                 
14  Esta era una política de distribución del Ingreso Nacional en un 50% para el factor trabajo y 50% para el 

factor capital. 
15  Esto no implica abonar las teorías acerca del origen del peronismo anteriores a Murmis y Pontantiero 

(2004), que adjudicaban a los denominados “obreros nuevos”, conductas heterónomas, emotivas, etc. casi 
asimilables a la falta de instrucción y falta de racionalidad. En todo caso, como se indica Cuesta (2013), se 
podría argumentar desde el punto de vista de las teorías de la subjetividad y emotividad de los actores. 
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Fuentes: Ídem gráfico 1. 
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completar el panorama, sea necesario observar la evolución 

de los salarios nominales en relación a la variación de los 

precios. Esto es, los salarios reales. 

 A partir de la serie de evolución de los salarios 

nominales, y contando con el índice de precios mencionados 

anteriormente, se calculó la evolución de los salarios reales. 

Gráfico 4: Variación anual del Salario Real del obrero no 

calificado en % (1915-1957) 

 

Fuentes: ídem gráfico 1. 
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 Ahora bien, las hipótesis que sostienen que durante 

parte del período radical tuvo lugar ―una prosperidad mayor y 

más extensamente compartida que nunca antes en el 

pasado‖16 son quizá algo exagerados. Los trabajos sobre 

salarios reales a fines del siglo XIX muestran incrementos en los 

salarios reales iguales o mayores, y sostenidos a lo largo del 

tiempo (Cuesta, 2012).17 

 Observando esta evidencia, surge preguntarse el 

porque de la relación entre salarios reales y peronismo. Para 

responder este interrogante, se debe apelar como recurso a 

factores no cuantitativos. Por ejemplo, la hipótesis de Daniel 

James (2010) acerca de que el peronismo se incorporó a los 

sectores populares como una ―estructura de sentimientos‖; lo 

cual era más profundo y complejo que una simple preferencia 

política racional.18 

 En Historia Económica, también están avanzando 

trabajos teóricos que matizan tanto el acceso a la información 

por parte de los agentes económicos como la racionalidad en 

la toma de decisiones (Converso et al, 2000). En este sentido, 

la posición social, la percepción social, grupal y personal 

pueden ser determinantes de las decisiones económicas y 

políticas. 

                                                 
16  Halperin (2000). 
17  También debe considerarse las diferencias en patrones de consumo y de expectativas de consumo entre 

las distintas etapas económicas del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX. Que por cierto, también son 
diferentes en el segundo cuarto del siglo XX. 

18  Es claro estas medidas fueron percibidas de manera diferenciada a las del período radical. Acerca de los 
elementos del discurso simbólico y material del peronismo con respecto a los sectores obreros, la literatura 
es abundante. Dados los datos presentados, es evidente que la política de ingresos salariales del 
peronismo, que no fue muy innovadora, si fue resignificada. Contribuía a ello la propaganda oficial, que se 
asentaba también en logros materiales tanto concretos como simbólicos. Por ejemplo los centros de 
recreación, escuelas, hospitales, viviendas, el rol activo de los sindicatos (convención colectiva de trabajo, 
comisiones internas, mediaciones, en si, la presencia activa de los sindicatos, y por ende del estado, en las 
empresas), el rol de empleo público como regulador de la demanda agregada de trabajo y finalmente el 
nuevo rol del estado, como recurso potente (y no siempre último) para canalizar y realizar las demandas 
del sector obrero. 
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 En el terreno de estos marcos interpretativos, se entiende 

que el salario, y en el caso de este trabajo el salario real, 

posee tanto componentes objetivos como subjetivos. El 

primero, es el llamado ―test del bolsillo‖; cuantos bienes, 

servicios, etc. se pueden consumir durante el mes con el 

salario mensual (incluyendo ahorro). El segundo está imbuido 

de una amplia gama de elementos característicos del sujeto, 

en tanto perteneciente a un grupo como al contexto histórico 

particular. 

 Esta percepción no es menor a la hora de tomar 

decisiones y posicionarse socialmente. Por otro lado, dado 

que el salario real es la conjunción del salario nominal en 

relación a los precios, es posible la existencia de una ―ilusión 

monetaria‖ en los asalariados.  

 Esta ―ilusión monetaria‖ o para ser más exacto una 

―ilusión del salario‖ es útil para explicar parte de los 

comportamientos de los trabajadores durante el período 1943-

1955. La tasa de crecimiento de los salarios nominales fue 

mayor que en períodos anteriores, así como también continua. 

 Además, hay que adicionar otros elementos explicativos 

que no son menores, desde la perspectiva emocional 

(subjetiva). En primer lugar, el impacto del discurso peronista. Si 

bien el espesor del discurso del peronismo a la clase obrera 

fue reducido, fue efectivo (Plotkin, 1994). No poco de esta 

efectividad estaba dado por los medios utilizados; sin 

embargo, este discurso estaba apoyado sobre elementos 

objetivos, sea en políticas (entre las cuales algunas 
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incrementaban los salarios por vía no monetaria), que 

potenciaban su efecto emocional19. 

Consideraciones finales 

 El presente trabajo presentó una comparación de las 

políticas laborales y la evolución de los salarios durante dos 

períodos claves de la historia política argentina. De esta 

manera se observó si las hipótesis sugeridas por algunos 

autores acerca de los salarios reales durante la primera mitad 

del siglo XX se comprobaban en los datos. Como resultado, las 

nuevas series permiten afirmar que hubo un incremento 

sustantivo interanual del salario real  durante el período del 

radicalismo en el poder (1916-1930). Lo cual contrasta con el 

―common sense‖ acerca del los salarios en el peronismo.  

Es claro que este dato económico, observado por la 

historiografía, no fue percibido o interpretado por los sectores 

obreros al mismo nivel que las mejoras salariales durante el 

peronismo. 

Varias explicaciones pueden sugerirse. En primer lugar, el 

radicalismo no tenía como centro de sus decisiones y 

aspiraciones políticas y electorales al sector obrero. El 

acercamiento del radicalismo a las organizaciones obreras no 

fue ni definitivo, ni parte de su estructura política. Otros 

partidos, como por ejemplo el socialismo, detentaban el lugar 

de la representación. De más está aclarar, que la UCR no 

apelaba a este sector, sino a los sectores medios. 

Ello explica las políticas pendulares del radicalismo en el poder 

con el sector obrero (Rock, 2009). Si bien el énfasis aperturista 

                                                 
19  En próximos trabajos se abordará la problemática del salario no monetario, tanto o más importante que el 

salario monetario para explicar el éxito del peronismo en la clase obrera, así como en las diferencias por 
calificación/capacitación (Skill Premium). 
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de los primeros años, en plena crisis de la I Guerra Mundial, y el 

rol de los ministros de trabajo, permitieron un acercamiento, 

este fue transitorio. Con los eventos de la Semana Trágica de 

1919 y la represión en Patagonia en 1921, la política del 

radicalismo hacia el sector obrero tuvo un giro sustantivo. El 

cual fue percibido por los obreros. 

En este contexto, las políticas laborales expresadas a través de 

la legislación, así como las mediaciones  positivas del Estado 

en los conflictos obreros del período, no fueron ni percibidas ni 

apropiadas por los obreros y sus organizaciones como un 

clivaje o quiebre en la historia del movimiento obrero. También 

porque parte de esta política laboral tenía como destinatarios 

a sectores medios o medio-bajos, y por derrame a los  

trabajadores de los sectores bajos. 

El contraste con las políticas laborales del peronismo es 

evidente. La construcción de este movimiento político apeló 

en primer lugar a la clase obrera. De allí la numerosa 

legislación laboral. Que fue expresada como una política de 

estado. 

Ahora bien, el aumento en las remuneraciones como el 

aguinaldo, y de las ―no salariales‖ como las vacaciones pagas 

y las pensiones y  jubilaciones ya estaban presentes en 

muchas empresas durante el primer cuarto del siglo XX. Si bien 

no eran beneficios generales, las principales ramas industriales 

contaban con algunos o varios de estos beneficios en el sector 

privado. En el sector público, fue en la década del veinte 

cuando se aseguró un salario mínimo a los empleados 

públicos. Lo cual funcionó seguramente como un indicador 

potente de los salarios del sector privado. En la década de 

1930, muchas provincias a través de sus departamentos del 
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trabajo llevaron adelante controles de higiene y programas de 

mejoramiento de la calidad laboral. 

Sin embargo, el impacto subjetivo de estas medidas sobre el 

sector obrero fue mínimo. Por una amplia serie de elementos, 

el peronismo (1943-1955) fue percibido por la clase 

trabajadora como ―los años felices‖. Aquí se ha planteado, 

siguiendo a la historiografía, que uno de los elementos a tener 

en cuenta es una posible ‖ilusión monetaria‖, ante el aumento 

de los salarios nominales.. Si bien el aumento interanual de los 

salarios reales fue sostenido, por efecto de la inflación fue 

dispar a lo largo del período. Asimismo, según se observa en 

los datos interanuales, los primeros años del peronismo 

implicaron una redistribución material; luego de la crisis de 

1949-51, los datos indican otra etapa, nacida de condiciones 

adversas y caída de los salarios reales, con menores subas de 

los salarios nominales. 
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Resenha: RESENHA: WOLFF, R. e RESNICK, S. Contending 

Economic Theories: Neoclassical, Keynesian and Marxian. 

Massachusetts: MIT Press, 2012, 406 páginas.  

 

 

Contending Economic Theories, escrito em sua maior parte 

pelos professores eméritos de Economia do Massachusetts Institute 

of Technology Richard Wolff e Stephen Resnick é, na verdade, uma 

revisão ampliada da discussão desenvolvida em uma obra anterior, 

de 1987. O livro se apresenta como uma proposta ―única e distinta‖ 

de comparação entre  teorias  econômicas. Nesse  sentido,  um 

primeiro reparo se mostra necessário, quando  os autores vinculam 

diretamente a microeconomia à  economia neoclássica e a 

macroeconomia ao keynesianismo,  deixando  em aberto  a 

contribuição do marginalista León Walras à macroeconomia, com  

sua noção de equilíbrio geral , a qual influenciou não apenas visões 

agregadas do produto de uma economia,  como a elaborada por 

Wassily Leontief, no início dos anos 1970, mas  também a própria 

concepção  das ideias de oferta e demanda agregadas.  

 

Feito este pequeno reparo inicial , o livro se desenvolve como 

uma exposição crítica e comparativa das teorias marginalista, 

keynesiana e marxista , em favor da última, por  se apresentar , na 

visão dos autores, como a teoria mais crítica co capitalismo, e mais 

capaz, portanto, de apontar suas contradições  internas, que 

conduzem ao que é entendido como flutuações sistêmicas nas 

outras duas teorias.  

 

As críticas feitas ao marginalismo, mesmo  enriquecidas  pelo 

capítulo do prof.  Yahya M. Madra,  abordando os últimos 

desenvolvimentos dessa linha teórica, não fogem , em momento 

algum, do lugar estabelecido de criticismo à  teoria do valor-

utilidade.  Muitos desses argumentos estão originalmente presentes  

em  As Limitações da Utilidade Marginal,   escrito em 1905 por 

Thorstein Veblen,  ou mesmo  em  Relação  Entre Custo e 

Quantidade Produzida,  de Piero Sraffa, em 1926. As críticas feitas ao 

keynesianismo remontam às limitações apresentadas pelos próprios 

neoclássicos em sua visão da teoria keynesiana, associada a alguns 

pontos que são visíveis já nos anos 1960 e 1970, em obras como a de 

John Eaton, Marx contra Keynes, por exemplo. Como um todo, o 

livro remonta a iniciativas como Teorias do Valor e Distribuição 

desde Adam Smith, de Maurice Dobb (1975), de Maurice Dobb. 

Assim, a proposta de originalidade e novidade da obra não é 

realizada.  
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Por outro lado, em um ambiente de massificação da linha-

mestra do pensamento econômico - como teoria e prática de 

política econômica - uma obra que reapresente problemas 

irresolvidos de uma teoria imposta à academia por razões muito 

mais políticas do que teóricas mostram, ao mesmo tempo, a 

capacidade de resistir à imposição de consensos intelectuais que a 

academia possui, em última análise, e a reafirmação  - ainda que 

indireta - de um pensamento crítico às teorias dominantes. Nesse 

sentido, ainda que carente de originalidade, o livro é mais do que 

bem-vindo.  

 

A obra se inicia com uma exposição de implicações de se 

assumir uma das teorias em questão - neoclássica, keynesiana, 

marxista - apresentadas estas de maneira mais ou menos estilizada. 

Aqui também, o livro recende às obras dos anos 1950 e 1960. Os 

primeiros a serem abordados são os neoclássicos, a partir da 

tradição clássica. Não há maiores novidades na abordagem. Os  

autores vão da determinação de preços à teoria subjetiva do valor 

e à noção de auto-regulação dos mercados.  

 

Quebrando a sequência cronológica, em benefício de uma 

continuidade metodológica – os autores consideram a crítica 

marxista mais contundente – capítulo seguinte vai a Keynes e à 

teoria keynesiana. Dessa forma, os autores consideram o 

keynesianismo uma crítica que visa melhorar a teoria econômica 

apologética do Capitalismo, sendo assim muito mais complementar 

do que contraposta à teoria marxista. Questões como a 

aplicabilidade prática e mesmo a maior conveniência das ideias de 

Keynes em seu contexto historico (a Grande Depressão dos anos 

1930) não mostram diferenças notáveis dos melhores livros-texto do 

assunto. De fato, sente-se a falta de uma crítica à teoria keynesiana 

por sua alusão – sem maior respaldo – aos fatores psicológicos nas 

decisões dos agentes econômicos.   

 

O capítulo 4 lida com a ―tradição‖ marxista. Nesse sentido, os 

autores realizam uma abordagem bastante tradicional da acerca 

da teoria marxista, apresentando elementos já presentes em 

diversas obras que passaram vistas sobre Marx e suas derivações 

desde o início do século XX, indo de Joseph Schumpeter a Paul 

Sweezy e Maurice Dobb. Sequer o caráter de atualidade da teoria 

marxista é esquecido por Wolf e Resnick. O leitor mais familiarizado 

com os comentários e resumos sobre a teoria marxista pode vir a 

sentir certa falta de novidades na pauta desse capítulo.  
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Para o leitor que ainda não conhece tais autores, a 

apresentação das questões é bastante honesta e cumpre seu 

papel na obra. Ali estão presentes desde a teoria de classes e a 

crítica ao capitalismo, até comentários sobre os efeitos da 

aplicação prática do marxismo no século XX. Ali estão presentes 

desde a conhecida introdução ao sistema lógico de pensamento 

marxista até o caráter de sobrevida da teoria marxista, capaz, 

segundo os autores, de elucidar as diferenças entre as teorias 

econômicas (p. 141). Ali se apresentam, desde a teoria marxista do 

valor, até os aspectos desenvolvidos posteriormente acerca da 

competição capitalista. Sequer a estreita relação da incidência da 

busca pela perspectiva de análise marxista a cada irrupção de 

crise, é esquecida, com menção à crise mundial de 2007.  

 

O capítulo 5, escrito por Yahra M. Madra, busca apresentar 

uma atualização dos desenvolvimentos da teoria neoclássica nas 

últimas décadas.  A princípio, a inclusão desse capítulo no plano da 

obra pode ser justificada por duas razões. Em primeiro lugar, muitos 

dos desenvolvimentos apresentados pela teoria neoclássica 

refutariam o criticismo de que ela foi alvo durante mais de um 

século. Adicionalmente, muitos desses desenvolvimentos 

representariam, de fato, uma nova teoria econômica, distante dos 

pressupostos neoclássicos para se afirmar como tal nos próximos 

anos. Madra descarta, logo em seguida, esta segunda proposição. 

Em sua visão, os desenvolvimentos recentes da teoria neoclássica 

não representam uma ruptura com a tradição neoclássica (p. 251).  

 

Madra também não corrobora a afirmação a priori de uma 

superioridade argumentativa das teses neoclássicas frente às 

críticas recebidas. A posição que o autor parece adotar é a da 

necessidade da atualização do diálogo entre as três vertentes – 

marxista, keynesiana e neoclássica – em especial frente à crise de 

2007.  

 

É então realizado um apanhado do criticismo sobre a teoria 

neoclássica. Uma questão interessante levantada por Madra é a de 

que as críticas de marxistas e keynesianos à teoria neoclássica 

foram, em sua maior medida, ataques à sua consistência lógica do 

que à sua aderência à maneira como as realidades econômicas 

são organizadas e funcionam (p. 254).  

 

Aparecem, então, as críticas, muitas delas já detectadas na 

literatura econômica: o conceito de mercados e seu 
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funcionamento; o comportamento humano e as hipóteses de 

racionalidade econômica; e o funcionamento real de indivíduos e 

organizações na economia.  A partir dessas críticas, são 

apresentadas extensões da teoria neoclássica em resposta a tal 

criticismo, sem novidade substantiva aos problemas levantados a 

tais questionamentos. Passa-se então às contribuições da teoria 

neoclássica recente quanto à teoria dos jogos – com a 

identificação de uma ligação muito interessante entre as ideias de 

Nash e Pareto, quanto às escolhas e sua racionalidade – 

imperfeições de mercado, externalidades, competição imperfeita, 

custos de transação e organização do ambiente econômico, fluxos 

de informação e novas teorias comportamentais sobre os agentes 

econômicos.  

 

Seguindo a questão do paralelo Pareto-Nash, não se observa 

grande mudança de método no desenvolvimento da teoria 

neoclássica ao longo do século XX. A quem esperava refutações 

mais categóricas do criticismo de marxistas e keynesianos, resta um 

grande anticlímax. O capítulo termina por apresentar muito mais 

tentativas de extensão do método neoclássico de formulação de 

hipóteses em reductio ad absurdum, com o intuito de intensificar a 

matematização de explicações econômicas e justificar uma visão 

que, mesmo tendo mais de um século e meio de existência ativa, 

não parece ter avançado na visão dos temas sociais. Ao final, a 

justificativa para o capítulo termina por ser o evidenciamento da 

necessidade de atualizar-se o discurso neoclássico para o debate 

frente à crise de 2007. Este é o maior mérito do capítulo de Madra 

no livro.  

 

O capítulo seguinte trata das oscilações do Capitalismo, ao 

longo da História Econômica e entre as correntes de pensamento 

econômico. Por mais que o jogo de palavras sugira um capítulo de 

amplo escopo, e mesmo de caráter extenso, o que é oferecido em 

suas 34 páginas não vai além das concepções usuais das teorias 

estudadas no livro. Há uma mudança de eixo do pensamento 

econômico para  a teoria econômica ao longo do capítulo, 

acompanhando um desenvolvimento argumentativo cronológico. 

O resultado, na maior parte do texto, parece-se mais com uma 

exposição de pontos que merecem reflexão futura do que com o 

produto de uma visão consolidada.  

 

É provável que, ao longo das edições da obra, este tenha 

sido o capítulo mais trabalhoso para os autores. Infelizmente, ele traz 
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muito pouco de novidade ao debate sobre o tema, sem mudar ou 

sugerir mudança aos atuais posicionamentos.  

 

Melhor sorte tem o sétimo e último capítulo, que busca 

realizar a mesma comparação proposta pelo anterior, sem, 

contudo,  embrenhar-se pela análise histórica ou pela arqueologia 

de ideias que conduziriam o debate entre as teorias neoclássica, 

marxista e keynesiana. De maneira surpreendente – o emprego de 

uma análise historicizada seria preferível a uma meramente 

estrutural ou epistemológica – a comparação entre os aspectos 

teóricos das três vertentes em sentido amplo e desconsiderando seu 

desenvolvimento histórico tem mais sucesso na afirmação das 

premissas iniciais dos autores do que por outro caminho. O ponto 

maior defendido pelos autores – a necessidade de conhecimento 

plural das teorias e da realização de um permanente diálogo entre 

elas – é mais do que provado.  

 

Seria injusto, contudo, afirmar que a obra se resume a um tour 

de force a favor do pluralismo metodológico e teórico na ciência 

econômica. Há nela também posicionamentos fortemente críticos 

quanto à visão neoclássica, à forma pela qual a teoria marxista foi 

aplicada historicamente, no chamado socialismo real, e aos 

caminhos adotados no longo prazo pelas políticas 

macroeconômicas keynesianas. Sobre tais aspectos, nossa opinião 

é a de que tais críticas revelam-se mais procedentes no sentido de 

sua maior densidade que vai do pensamento e da teoria 

econõmica até a história econômica, terreno no qual as 

conjecturas dos autores perdem um pouco de solidez empírica, o 

que não invalida, de forma alguma  sua leitura.  Afinal, e a obra tem 

o mérito de celebrar isso, o debate está aberto.  

 

 

Luiz Eduardo Simões de Souza 

Prof. Dr. Adjunto – Universidade Federal de Juiz de Fora.  

GEEPHE – Grupo de Estudos em Economia Política e História 

Econômica. 
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