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INT.RODUÇÃO 

Vivemos um momento histórico no qual fica muito difícil defender as teses 

que estamos lançando neste trabalho. 

A desorganização do chamado socialismo real e os ventos do liberalismo 

colocaram sob suspeita a questão da intervenção estatal na economia. 

Dessa forma, defender nossas idéias .neste momento é tarefa ingrata. 

Poderemos ser confundidos com anacrônicas criaturas que não souberam acompanhar 

nem entender o curso da História. 

No entanto, se de um lado a tarefa é árdua, de outro, se corretos, estaremos 

alinhados - contra a corrente - com aqueles que puderam perceber o verdadeiro 

curso da História; só isso já nos basta. 

Nosso principal objetivo, então, é o de mostrar que vivemos um período no 

qual as necessidades de acumulação do capital - dirigidas pelo seu segmento de 

ponta localizado nos países capitalistas desenvolvidos e representadas a nível mundial 

pelo Capital Financeiro - determinam o nascimento e a consolidação de um ideário 

neoliberal que tem sua explicação .. na concorrência intercapitalista e sua lógica 

calcada na apropriação e na transferência do valor dos locais menos desenvolvidos 

para os mais desenvolvidos. 

Essa não é uma tendência nova; ao contrário, é da essência do capitalismo. 

No entanto, o que é novidade é a forma ideológica avassaladora que assume o 

discurso que procura legitimar a prática do capital em nível mundial. 

Assim, o neoliberalismo é fruto da necessidade de legitimação desse processo 

de apropriação do valor, que tem como correia de transmissão o Capital Financeiro 



internacional em suas relações com os segmentos menos desenvolvidos (em fases 

anteriores do desenvolvimento capitalista). 

Tentaremos mostrar que as teses neoliberais são receitadas do centro para a 

periferia, lembrando sempre que os conceitos de centro e periferia não são conceitos 

geográficos e sim econômicos. "Centro"<1 significa capitalismo de ponta e 

"periferia", sua contrapartida necessária - os locais menos desenvolvidos. 

Mostraremos exemplos atuais onde o discurso - para consumo externo - é 

liberal e a ação é intervencionista. Ressaltaremos o papel do capital financeiro 

internacional como agente viabilizador da apropriação do valor gerado que tem nas 

políticas neoliberais - e na ortodoxia monetarista - as formas de pressão que 

permitem a transferência do esforço de acumulação rumo ao centro do Sistema. 

Discutiremos o papel da inflação e das dívidas interna e externa na regulação 

(quando financiam a acumulação ampliada de capital) e da desregulação (quando se 

submetem aos interesses rentistas improdutivos). 

Definiremos o porque do neoliberalismo ingênuo - entre aspas ou não. 

Ingênuo, quando é aceito e praticado como "solução" para a crise num local 

exportador de valor - pela sua burguesia enganada ou cooptada pelas facilidades do 

jogo da renda - e, nada ingênuo do ponto de vista de quem recebe o valor 

transferido e faz do neoliberalismo seu discurso legitimador. 

Assim, apesar das dificuldades do momento histórico vivido, pretendemos 

resgatar a ortodoxia da teoria do valor, como se estivéssemos na contramão da 

História, para, enfim, demonstrarmos que agora sim a História fará justiça ao 

materialismo histórico. 

A queda do Muro de Bcrlin, o desmantelamento do "socialismo real" e a onda 

neoliberal são a forma acabada do assalto final aos locais que ainda resistiam ao 

1 )- A grosso modo, pode-se identificar os pafses desenvolvidos 
centrais como locais em que a relação capital/trabalho mais evoluiu" 
e que há a predominância da extração de mais-valia relativa. Por 
outro lado, há, mesmo em paises periféricos subdesenvolvidos, 
enclaves que se comparam à forma de produção do centro. 
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irresistível ímpeto do Capital, que venceu as últimas- barreiras e incorporou - de 

maneira objetiva - à sua esfera, o chamado mundo socialista. 

De outro lado, o presente trabalho não tem por objetivo estudar a economia 

brasileira em seus múltiplos aspectos. Trata-se de uma tentativa de entender a 

questão da regulação das economias capitalistas pelo Estado. 

O caso brasileiro, por esse motivo, é tratado como uma experiência a mais, 

naqueles pontos que julgamos necessários para discutir nossas teses. 

Dessa forma, muitos aspectos - mesmo importantes - sobre a economta 

brasileira ficaram fora do trabalho por força das limitações que nos impusemos, sem 

as quais nosso objeto - ação estatal - ficaria prejudicado. 

De forma sintética podemos -dizer que nossa principal preocupação é a de 

saber, em todo o período analisado e em todas as experiências visitadas, onde estava 

o Estado, qual a sua atuação e a que interesses respondia. 

Isto posto, comecemos por uma breve descrição das partes constitutivas deste 

nosso trabalho. 

O Capital como produtor e produto - o primeiro capítulo - é uma forma de 

nos situarmos epistemologicamente; uma espécie de profissão de fé. 

Procuramos nos posicionar frente ao nosso objeto de estudo - a ação do 

Estado na acumulação de capital - no âmbito da visão materialista da História. 

Tratamos de ressaltar que a História é uma produção do homem na sua 

praxis diária em sociedade e que o Sistema Capitalista é um momento do viver do 

homem, historicamente definido com regras e contradições próprias. 

Finalmente, procuramos demonstrar numa crítica aos chamados 

subconsuinistas - que o objetivo do Sistema capitalista é o de produzir capital 

adicional (acumulação ampliada) e que não há limites - e portanto crises - por falta 

ou insuficiência de consumo. As massas de trabalhadores estão, e sempre estiveram, 

carentes. 
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As crises siío por superprodução de capital. 

O capítulo 11 - O Estado e a Economia - trata de assentar as bases do que 

entendemos por Estado capitalista burguês, entidade surgida das necessidades de (e 

para) acumulação de capital. 
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É, por isso mesmo, uma criação historicamente localizada, servindo a 

interesses específicos das classes que detém a hegemonia econômica e política em 

cada momento. 

Nesse segundo capítulo definimos um conceito que nos acompanhará durante 

todo o restante do trabalho: o da regulação. 

Em poucas palavras, regulação para nós - descartados todos os demais 

sentidos que possam ter a palavra - é a forma de intervenção do Estado capitalista 

no sentido de criar as condições para a acumulação ampliada de capital. Por oposição 

a esse conceito temos a desregulação. 

Procuramos ainda mostrar como se dá teoricamente uma cnse e como o 

Estado age para retardar ou mesmo evitá -la, dependendo de sua natureza, isto é, se 

é uma crise geral (clássica como a de 1929) ou localizada - de alguns setores ou 

países. Trata-se de um esforço teórico. 

A partir daí estamos no capítulo 111 que cuida dos limites e possibilidades da 

intervenção do Estado nas economias. 

O estudo contempla uma porção teórica que pretende estabelecer quais os 

marcos ou limites de um Estado Nacional se relacionando com as forças do Capital 

(ou Modo de Produção Capitalista) e quais os limites das políticas econômicas de 

regulação e superação das crises. 

Tentamos mostrar a (in)capacidade dos países (ou Estados Nacionais) 

imporem sua hegemonia frente ao conceito de Capital (MPC) que, a nosso ver, 

extrapola os limites geográficos dos mapas. 
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No quarto segmento tratamos de um modo específico de duas experiências 

concretas que, segundo entendemos, são de extrema utilidade para explicar a ação do 

Estado nas economias e, ainda mais, da representação de classes no Estado. 

Tal representação vai dar os contornos da ação de cada um dos dois países 

escolhidos - Argentina e Alemanha - no período analisado. 

Por que Argentina e Alemanha? 

Argentina, porque aquele país tem sido, no passado recente, uma espécie de 

modelo (mal-amado e antecipado) da crise brasileira. 

É voz corrente que tudo de mal que ocorre naquele país se repete no Brasil, 

tempos depois. O chamado efeito Orloff.(2) 

Para nós, no entanto, o que vem ocorrendo é, apenas, uma infeliz seqüência 

de coincidências. Procuramos mostrar que as duas economias têm naturezas muito 

diversas. 

Por outro lado, o caso alemão tem, além do interesse histórico, o atrativo 

teórico. Marx, no Manifesto Comunista, revela aquele país como o único que - à 

época - reunia objetivamente as condições para a Revolução. 

Adicionalmente, a questão da inflação na Alemanha é de uma riqueza ímpar 

para explicar a ação do Estado e da burguesia produtiva. A regulação - no sentido 

que demos neste trabalho - encontra na experiência alemã sua forma mais acabada. 

Após colocados os casos argentino e alemão, estaremos tratando do Brasil - o 

capítulo V. 

Nesse segmento, como já ressaltado, nosso objetivo não é o de estudar 

profundamente a vida econômica brasileira mas, apenas, recuperar os aspectos da 

história da intervenção do Estado na economia, em especial na sua função 

reguladora.· 

2)- O nome Orloff foi retirado de um comercial de bebida da televisão brasileira onde o personagem era 

capaz de ver-se no dia seguinte. 



Procuramos. mostrar que o Estado, no Brasil, soube incentivar e patrocinar a 

acumulação de capital, a ponto de colocar o país entre as dez maiores economias do 

mundo capitalista. Isso se deu de uma maneira excludente, no que se refere à 

distribuição dos benefícios do crescimento, no entanto, foi capaz de desempenhar 

muito bem seu papel de Estado burguês. 

Tratamos, de mane1ra especial, a cnse dos anos 80 - a chamada década 

perdida - procurando desvendar os motivos que levaram a economia brasileira ao 

que chamamos de armadilha rentista. 

Por isso, a desregulação dos anos 80 mereceu uma reflexão maiS profunda; 

terminamos o capítulo sugerindo um cenário futuro. 
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Finalmente, estamos no capítulo VI - Liberalismo e Acumulação: que trata, 

entre outras coisas, de desvendar o discurso liberal, desde sua origens, na tentativa 

de desmistificá -lo. 

Em resumo, criamos, no primeiro capítulo, a base, a filiação filosófica da 

Tese. No segundo, os conceitos teóricos de Estado, crise e regulação. No terceiro, os 

limites e possibilidades concretas que cada Estado tem de promover a acumulação de 

capital. No quarto, tratamos de dois estudos de casos que servem de modelo pelas 

suas peculiaridades bem marcadas. O quinto é a experiência brasileira. O sexto, 

fornece uma visão teórica sobre os beneficiários do liberalismo, bem como um 

passar geral de olhos sobre algumas experiências concretas, com o objetivo de 

refutar o discurso neoliberal, de um lado, e colocar os reais interesses que movem o 

ideário liberal, de outro. 

Esta é então a síntese de todo nosso trabalho - seu fio condutor. 

Vamos adiante. 



CAPÍTULO I 

O CAPITAL COMO PRODUTOR E PRODUTO 

. O problema filosófico e a filiação epistemológica 

Não é possível realizar um trabalho de Tese sem um breve e necessário 

posicionamento frente ao mundo que pretendemos analisar. 

A questão da validade científica ou do método tem sido muitas vezes 

relegada, até mesmo como forma de aumentar a "liberdade" do autor em sua análise. 

Se de um lado isso facilita a busca de "soluções", de outro pode falsear a realidade. 

E o que é realidade ou verdade? 

A indagação, que deve ser o ponto de partida de qualquer trabalho com 

objetivos científicos, só encontra resposta no campo da filosofia. 

Não pretendemos o estudo filosófico do método científico, mas situar- nos 

frente ao objeto de estudo. Trata-se de uma tomada de posição - uma filiação 

epistemológica. 

Nosso referencial é o universo do materialismo histórico em oposição às 

correntes positivistas - para quem o conhecimento histórico só é possível como 

reflexo fiel (livre de todo fator subjetivo) das fontes do passado - e aos presenteístas 

(vertente atual do relativismo subjetivista), que consideram a história como projeção 

dos interesses presentes sobre o passado.<1) 

1)- Ver SCHAFF. Adam História e Verdade. São Paulo- Ed. Martins Fontes, 1986. 
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Em resumo, assumir o materialismo histórico significa mostrar a importância 

da filosofia no processo do conhecimento - uma construção humana consciente, que 

se dá pela integração dinâmica do objeto a conhecer, do sujeito que conhece e do 

conhecimento como produto do processo. 

A busca de uma verdade única torna-se irreal, quanto mais diferentes forem 

as pessoas comprometidas nas suas particulares inserções na sociedade de classes. 

Então, 

"O caráter do conhecimento, que é sempre um conhecimento de classes, varia 

pelo contrário, como se viu, em função do caráter. dos interesses e do lugar de uma classe 

determinada na estrutura social: o conhecimento pode ser adequado, científico no sentido 

de sua verdade, quando o seu detentor é a classe. ascendente, revolucionária, pode 

também ser deformante. quando seu detentor é a classe condenada pelo desenvolvimento 

social. conservadora. ·(2) 

Nessa perspectiva, todo indivíduo colocado na sociedade - historiador ou não 

- sofre influências de classe e do grupo social a que pertence. Isso determina um 

saber condicionado, mas nem por isso um saber não objetivo ou relativista. A menos 

que tenha como pressuposto a idéia da verdade absoluta, o que leva à absurda 

conclusão que toda a história produzida pela humanidade não passou de uma coleção 

de falsificações, quando comparadas àquele conceito de verdade. 

Conclui-se daí, que o conhecimento científico é uma construção parcial pois 

depende da praxis, do movimento que revoluciona a sociedade que é definido -

como já dito - pela classe que detém o projeto e a possibilidade revolucionários - no 

sentido da superação das condições vigentes até então. Numa situação de classe 

conservadora em meio a uma revolução das relações, ficar fora dessa perspectiva, é, 

por assim dizer, perder o trem da História. 

Por outro lado, consiste também em erro grosseiro de interpretação, antever 

mudanças em locais onde objetivamente as condições sociais e econômicas apontam 

para a manutenção da hegemonia/dominação de determinada classe conservadora. 

2)- Ver SCHAFF, Adam História e Verdade ... pg. 180 
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Nesse sentido, a idéia da possibilidade do conhecimento objetivo e parcial 

permite, de uma só vez, afastar o relativismo e o positivismo, pois como um 

processo, o conhecimento é objetivo e, sendo parcial, passível de ser reconstruído. 

Para Marx, a existência social está numa relação estreita com a base material 

e determina a consciência - e, portanto, as idéias, as representações, e a ação 

humana. Não se pode, entretanto, entender tal relação como algo simples (causa e 

efeito). Ao contrário, uma relação onde o sujeito da ação é também um sujeito 

social, uma categoria determinada e determinante do processo social. 

Assim, toda a mudança estrutural é levada adiante e freada pelas classes que 

possuem o projeto progressista e pelas classes conservadoras, respectivamente, 

ambas com a convicção de que suas idéias representam a visão correta do mundo. 

Em síntese, a validade do método está ligada à percepção correta dos 

caminhos da História no sentido de que essa percepção é capaz de compreender o 

processo de mudança ou não nas condições sociais. 

Reescrever a História, incorporando o ponto de vista dos vencedores é tarefa 

bem mais fácil do que antecipar os acontecimentos. Como bem disse Marx, "a 

anatomia do homem é a chave da anatomia do macaco. Nas espécies inferiores, não 

podem compreender-se os sinais anunciadores de uma forma superior senão quando 

essa forma já é conhecida". E continua: "como a sociedade burguesa é a organização 

histórica mais desenvolvida e mais variada, as categorias que permitem 

compreender-lhe ·a estrutura permitem simultaneamente compreender a estrutura das 

formas sociais desaparecidas. Por que? Porque basta a fase superior do 

desenvolvimento de um dado fragmento da realidade, revelando os efeitos dos 

acontecimentos passados, para permitir a percepção e a avaliação correta desses 

acontecimentos" .(3) 

Estamos conscientes de que a tarefa de estabelecer coerência com o 

materialismo histórico é árdua e perigosa. Por um lado, pela própria complexidade 

teórica e, por outro, pelos seus muitos detratores. Esses últimos armados de toda a 

sorte de críticas, algumas por conta, acreditamos, da vulgarização que certos autores, 

ditos "marxistas", fizeram da obra de Marx. 

3)-Ver MARX, Introdução à Crítica da Economia Política. 
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Como se sabe, Marx afirmou, mais de uma vez, que não era um marxista. 

Tal recusa revela que, já naquela época, as muitas "interpretações" de suas obras 

eram equivocadas 'e, por vezes, levavam a conclusões que violentavam seus princípios 

mais elementares. 

Daquela época até nossos dias, muito mais foi escrito e "interpretado" sobre o 

autor que, agora com muito mais razão, certamente repudiaria. 

Entendemos que tais erros de interpretação decorrem menos de má- fé, 

daqueles que se aventuram na empreitada, e mais dos grotescos esforços 

simplificadores, que tentam traduzir os conceitos em manuais considerados capazes 

de facilitar o entendimento. 

A leitura dessas "obras", sem o devido cuidado, dá a impressão de que certos 

pontos centrais - como a dinâmica da produção de capital - seguem uma inevitável 

seqüência de etapas, em que toda a riqueza de conflitos e contradições - próprios da 

natureza do processo de acumulação de capital - cede lugar a uma visão escatológica 

da História. 

Pretendemos nesta oportunidade, criticar tais visões mecanicistas, que têm 

municiado (às vezes com consistentes argumentos) aqueles que pensam o mundo de 

forma di versa. 

Na crítica que faz a Proudhon, em "Miséria da Filosofia", Marx sintetiza com 

muita clareza a relação dialética existente entre a produção material e a produção 

das idéias, das estruturas, enfim das relações sociais.<4> 

4)-"As categorias econômicas apenas são as expressões teóricas das relações sociais de produção. O Sr. 

Proudhon, como verdadeiro filósofo. tomando as coisas do contrário, não vê nas relações reais senão a 

encarnação desses princípios, dessas categorias que, diz-nos ainda o Sr. Proudhon, o filósofo -

dormitavam no seio da razão impessoal da humanidade. 

O Sr. Proudhon. o economista, compreendeu muito bem que os homens. fabricam o pano, a fazenda. os 

tecidos de seda em determinadas relações de produção. Mas o que ele não compreendeu, é que essas 

relações sociais determinadas, são também produzidas pelos homens, do mesmo modo que a fazenda, o 

linho, etc. As relações sociais estão intimamente ligadas às forças produtivas. Adquirindo novas forças 

produtivas, os homens mudam o seu modo de produção e, mudando o modo de produção. a maneira de 

ganhar a vida, mudam todas as relações sociais.( ... ) Os mesmos homens que estabelecem as relações socais 

de acordo com a sua produtividade material, produzem também os princípios, as idéias, as categorias. 

conforme suas relações sociais. 
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. A dinâmica da economia capitalista 

Acumulação de capital significa, de um lado, reprodução ampliada de 

instalações, matérias primas, etc., e, de outro, incorporação crescente do trabalho 

assalariado. 

Tal sistema de organização da sociedade - confirma a História - é sujeito a 

ciclos que alternam prosperidade e crise, em que o ritmo da acumulação de capital 

se interrompe ou mesmo retrocede. 

Neste capítulo formularemos um modelo simplificado de economia capitalista 

- inspirado nos esquemas de "O Capital" de Marx -, que servirá para demonstrar o 

organismo econômico em operação e, especialmente, o papel dos setores que 

comandam a acumulação ampliada do capital. 

Sinteticamente, podemos representar uma economia capitalista constituída por 

três setores ou departamentos, de acordo com o destino de sua produção: 

Departamento l(Dl) - produz bens de capital 

Departamento 2(D2) - produz bens de luxo 

Departamento 3(D3) - produz bens de salário (5) 

O Valor da Produção é igual a: 

ml + m2 + m3 = mais-valia total 

c1 + c2 + c3 capital constante total 

vl + v2 + v3 = capital variável total 

Dl D2 D3 = Valor da Produção 

Assim, estas idéias, estas categorias, são tão pouco eternas como as relações que exprimem. São produtos 

históricos transitórios. Existe um movimento contínuo de crescimento nas forças produtivas, de 

destruição nas relações sociais. de formação nas idéias; nada existe de imutável. a não ser a abstração do 

movimento- mors imortalis", Ver MARX. Karl, Miséria da Filosofia. Editorial Estampa. 1978, pg.l21 

5)- O conceito de bens de consumo assalariado define que o valor dispendido no consumo de tais bens - que 

entram na reprodução da força de trabalho - se constitui em custo ao capitalista, isto é, representa uma 

espécie de combustível que se consome na produção. Não se trata de uma classe particular de 

mercadorias, e sim de um conceito histórico, em que os trabalhadores com o desenvolvimento econômico 

- dependendo de sua capacidade de organização e luta - incorporam mais e mais mercadorias no rol 

daquelas que compõem as suas necessidades mais elementares de sobrevivência - a sua reprodução. 

Assim, os trabalhadores de uma economia mais desenvolvida incorporam em seu consumo bens que. em 

outra economia menos desenvolvida, são de consumo exclusivo das classes burguesas, e não são 

consumidos pelos trabalhadores locais. Representam apenas parte do excedente econômico que só pode 

ser consumido por rentistas e capitalistas. pois é por tais classes apropriado. 
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O setor produtor de bens de capital (01) tem uma importância fundamental 

para a dinâmica do capitalismo, e o entendimento de sua lógica de funcionamento, 

juntamente com a do departamento-02 (produtor de bens de luxo), permitirá 

entender melhor os ciclos econômicos, as formas de atuação do Estado no com bate às 

crises e, ainda, criticar uma corrente de marxistas conhecida como subconsumistas.(6) 

Assim, 01 + 02 + 03 = Valor da Produção 

constante total + capital variável total. 

mais- valia total + capital 

O capital variável total é o valor destinado a compra da força de trabalho e 

equivale ao consumo total de bens de salário, uma vez que em nosso esquema os 

trabalhadores nada poupam.(7) Dessa forma, se o valor do capital variável é igual ao 

valor da produção de bens de consumo dos assalariados, o esquema fica reduzido a: 

.BENS DE CAPITAL+ BENS DE LUXO= MAIS-VALIA TOTAL+ CAPITAL CONSTANTE TOTAL 

Como a mais- valia é a essência da forma fenomênica do lucro, sendo, 

portanto, o ponto de partida para o novo Capital, sua soma com o Capital Constante 

Total representa lucro presente e passado, podendo-se afirmar que os lucros 

dependem da produção de Bens de luxo e de Capital exclusivamente. 

Cabe ressaltar que o esquema é apenas ilustrativo e traz algumas outras 

simplificações, como o fato de representar uma economia fechada na qual todos os 

insumos são produzidos nos próprios departamentos. Essas e outras questões sobre os 

esquemas de reprodução foram exaustivamente discutidas por Kalecki, Tugan 

Baranovsky, Rosa Luxemburgo entre outros. 

A constatação de que os lucros dependem exclusivamente do consumo dos 

departamentos 01 e 02 nos permite importantes conclusões. 

6)- Sem maior rigor pode-se dizer que os subconsumistas representam uma linha teórica materialista que 

atribui o surgimento das crises ao empobrecimento progressivo dos trabalhadores que. ao determinar uma 

queda em seu consumo, coloca em marcha a crise. 

7)- Tal suposição em nada altera a consistência do modelo. pois o efeito da poupança dos trabalhadores 

determina, apenas, um decréscimo ig~al no lucro do Departamento 3. Ver a respeito MIGLIOLI. Jorge, 

Acumulação de Capital e Demanda Efetiva - Biblioteca Básica de Ciências Sociais, 1981 e KALECKI. 

Michal, Crescimento e Ciclo das Economias Capitalistas, Hucitec, 1977. 
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A primeira - e talvez a ma1s importante - é a que revela a acumulação de 

capital como fator dependente apenas da produção de bens de capital e de luxo, não 

havendo qualquer razão econômica que indique convergência de interesses entre 

trabalhadores e capitalistas. Isto é, como o consumo dos trabalhadores não produz 

qualquer incremento nos lucros da economia, não se pode pensar em alianças 

pressionadas pelos mesmos interesses. Não podemos esquecer que estamos falando do 

Capital Social e não de empresas e trabalhadores individuais. 

As teses de crescimento do mercado interno que procuram mostrar interesses 

convergentes são, portanto, desprovidas de sentido econômico.(8) 

A razão primeira do Sistema Capitalista é a produção de capital e não de 

produtos, fato que constitui o mais forte motivo para que se estabeleça a 

superprodução que desemboca nas crises. Tal fenômeno se dá quando a acumulação 

extrapola as possibilidades da circulação (realização da produção no mercado) e as 

forças produtivas colocadas em· marcha não encontram outros limHes senão os da 

queda na lucratividade e da insuficiência de mercado para novos investimentos com 

taxa de retorno compatíveis. 

A crise é - por assim dizer - potencialmente essência do processo de 

acumulação de capital. 

É importante deixar claro que o mercado é insuficiente frente ao poder de 

acumulação desencadeado pelas forças produtivas e que não que há subconsumo a 

limitar o tamanho do mercado. 

Então o que quer dizer superprodução de capital ou de mercadorias? 

Esse é sempre um conceito relativo, que se define como a desproporção entre 

a produtividade do capital e as possibilidades de realização dessa mesma produção. 

8)- Quando se diz que não há fundamento econômico nas alianças entre trabalhadores e capitalistas, isso não 

quer dizer que não existam interesses políticos provisórios entre as classes. Eventualmente. os 

trabalhadores fazem alianças com as classes burguesas mais progressistas para obterem espaços políticos 

Têm sempre presente, no entanto, que a tarefa de aumentar sua participação no produto do país depende 
única e exclusivamente de suas lutas, pois, como vimos, a acumulação de capital não está ligada ao 

crescimento do consumo de bens salário. 
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Realizar a produção significa encontrar, progressivamente, possibilidades de 

reconverter dinheiro e trabalho (capital), num novo ciclo ampliado de acumulação. 

Isso nada tem a ver com a satisfação das necessidades (especialmente dos 

trabalhadores), pois pode haver - como de fato há - superprodução de mercadorias 

em locais que, nem de longe, as necessidades da população tenham sido satisfeitas. 

A separação entre compradores e vendedores (intermediada pelo dinheiro)<9) 

traz a possibilidade do início de uma crise, ao permitir que parte das mercadorias 

produzidas não se reconvertam em dinheiro (ou capital) imediatamente após sua 

produção. (lO) 

Ocorre na produção capitalista um descompasso dinâmico entre produtores

vendedores-compradores dos diversos ramos, sendo que o equilíbrio é resultante dos 

ajustes constantes (especialmente patrocinados pelo Estado) para a superação dos 

desequilíbrios - estado normal da produção capitalista. 

É possível, então, esperar de múltiplos produtores - que trabalham para st e 

cujo produto :·~esultante se transmuta em trabalho abstrato (social) uma 

proporcionalidade nas quantidades produzidas? 

Tal questão levou à recusa de teorias que tinham o subconsumo como 

determinante das crises. No entanto, o exagero na reinterpretação dos escritos de 

Marx produziu também erros de avaliação, no sentido de atribuir ao sistema 

capitalista a possiblllidade infinita de superar suas crises.(ll) 

9)- Mostraremos nos capítulos seguintes como o dinheiro e, principalmente. sua desvalorização permite - via 

in trincados mecanismos - a apropriação de valores nas crises. 

10)- Essas são as possibilidades formais da crise. A primeira é possível sem a última. isto é, crises são 

possíveis sem crédito, sem o dinheiro funcionar como meio de pagamento. Mas a segunda não é possível 

sem a primeira. isto é, sem a compra e a venda se desconjuntarem. Mas no último caso dá-se a crise 

porque a mercadoria é invendável e ainda porque não é vendável em determinado espaço de tempo; a 

crise resulta. e deriva seu caráter, da impossibilidade de se vender a mercadoria e também da não

realização de uma série de pagamentos que se apóiam na venda dessa determinada mercadoria nesse 

prazo determinado. Esta é a forma específica das crises monetárias. Ver MARX. Karl Teorias da Mais

Valia, Editora Difel. pg. 949 e seg. 

11)- Ver sobre o assunto autores como Karl Kautsky. Rosa Luxemburg, Mijail Ivanovich Tugán-Baranovski, 

Otto Bauer, Henryk Grossmann. Lenin e outros in, COLLETTI. Lucio. "El Marxismo y el derrumbe dei 

capitalismo" Siglo XXI Editores - 1985. 
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É interessante notar como Rosa Luxemburg (para muitos a rainha da teoria 

subconsumista) refuta o trabalho de Tugan- Baranovski(l2) no que se refere à 

possibilidade da acumulação sem crises. Afirma a autora: 

"Os marxistas legais russos venceram. indiscutivelmente. seus adversários. os 

populistas, mas foram muito longe. Os três - Struve. Bulgakov e Tugan- Baranovski. no 

ardor da polemica provaram mais do que era necessário. Tratava-se, apenas, de se o 

capitalismo em geral e, em particular, na Rússia era suscetível de desenvolvimento. e os 

mencionados marxistas expuseram tão profundamente essa capacidade que chegaram a 

provar. inclusive, a possibilidade de duração eterna do capitalismo. Pois está claro que. 

quando se aceita a acumulação ilimitada de capital. prova-se também a viabilidade 
ilimitada do mesmo·.(l3) 

Assim, o grande equívoco de Tugan é o de achar que uma possibilidade 

teórica poderia ocorrer na realidade. 

No entanto, nunca é demais repisar que as idéias de Tugan constituíram 

fortes argumentos para alguns marxistas ditos revisionistas (como Kautsky, 

Hilferding e outros), que passaram a fazer suas críticas ao Sistema Capitalista com 

referenciàis teóricos acentuadamente reformistas. 

Para tais autores, o movimento de concentração de capital (traço 

característico da acumulação), especialmente do financeiro (Hilferding), teria 

organizado a estrutura antagônica (anárquica) do capitalismo, sendo que o grande 

problema a resolver, estaria, apenas, no campo da distribuição, uma vez que a 

questão das crises estaria minimizada. 

Assim, a tarefa seria procurar, com a ajuda do Estado e da regulação social, 

transformar a economia, dirigida pelos capitalistas, em sistema organizado sob um 

Estado democrático. 

Essa mudança de postura frente às cnses - presente nos autores revisionistas 

- e a crescente atuação do Estado nas economias, verificada após a grande depressão 

12)- Tugan- Baranovski. utilizando-se dos esquemas de reprodução de Marx, procurou demonstrar que, 

mesmo com a diminuição do consumo dos trabalhadores (mantém o consumo de bens de luxo constante), 

a economia é capaz de acumular capital indefinidamente. desde que seja aumentado - nas proporções 

corretas - o investimento no Departamento I (de bens de capital). Se sua teoria tem o mérito de refutar o 

subconsumo, por outro lado sugere a possibilidade de capitalismo sem crise, no que foi. com razão, 

criticado por Rosa Luxemburg e Grossmann. 

13)- Ver LUXEMBURG, Rosa A Acumulação de Capital. Zahar Editores, 1976. pg. 277. 
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de 1929, deram sma1s inequívocos de que o Sistema Capitalista não poderia ma1s 

ficar à mercê das crises, deixando a decisão de investir apenas nas mãos da 

burguesia. 

Isso porque, em meio a uma cnse, cada empresário percebe o mundo de 

forma particular e diversa e trata de resguardar seus próprios interesses não 

propiciando uma ação conjunta (como queria Tugan) para a super ação do ciclo 

depressivo. 

Como as crises são processos auto-alimentados, que contaminam os diversos 

setores da economia, a ação estatal, ao retirar do empresário individual o monopólio 

da decisão de investir (o que proporciona um grau de previsibilidade muito maior do 

futuro), tem -se mostrado indispensável na manutenção da integridade do Sistema. 

Dessa forma, a atuação do Estado capitalista produziu importantes tendências 

contrárias aos ciclos econômicos, utilizando-se do gasto público e de outras medidas 

de regulação. Tais instrumentos possibilitaram a atenuação dos ciclos recessivos e 

não houve, após 1929, qualquer outra crise com aquela profundidade e abrangência. 

Como lembra Kalecki, a necessidade da ação do Estado vem do fato de os 

c;:pitalistas agirem como classe apenas politicamente na defesa da ideologia burguesa. 

Quando se trata de cuidar de seus interesses particulares, no entanto, agem com o 

mais puro individualismo. 

É interessante notar que, desde 1927 - no Congresso da Social Democracia -, 

Kautsky (já reformista) e Hilferding defendiam, como tarefa do partido, a busca de 

uma economia maiis planificada e "dirigida pelo Estado democrático". 

Esse desvio de conduta teórica fez com que seus trabalhos se aproximassem 

de teorias posteriores, como as de Kalecki e Keynes, e se afastassem, 

definitivamente, das idéias de Marx. 

A teoria keynesiana é, a nosso ver, a forma ideológica mais acabada de 

·defesa do Sistema Capitalista. Aparece em um momento histórico apropriado, 

de fendendo a intervenção resoluta do Estado na a ti v idade econômica, para impedir 
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crises como a de 1929. Deixa claro a impossibilidade de o Sistema caminhar apenas 

pelas leis de mercado, levado pela mão invisível de Adam Smith. 

Até aqui temos nos referido ao Estado Capitalista sem a preocupação com a 

sua forma de existência, sua gênese ou sua natureza. 

Passaremos, a seguir, a tratar dessas questões na perspectiva de explicar, num 

contexto histórico, como e porque se dá a atuação do Estado na regulação do 

Sistema e lançar nossas teses sobre a desregulação na ação estatal. Pretendemos 

mostrar que os limites da ação do Estado estão intimamente ligados à praxis e à 

natureza dos grupos que compõem as classes hegemônicas na sociedade capitalista. 

Estudaremos, ainda, a realidade de alguns países - em situações históricas 

diversas - onde a atuação do Estado produziu efeitos que vão desde a acumulação 

ampliada do capital - superando crises - até a estagnação de suas economias. 



CAPÍTULO 11 

O ESTADO E A ECONOMIA 

A gênese do Estado capitalista 

·o Estado não é pois, de modo algum, um poder que se impos à sociedade de 

fora para dentro; tampouco é a realidade da idéia moral. nem a imagem e a realidade da 

razão, como afirma Hegel. É antes um produto da sociedade. quando esta chega a um 

determinado grau de desenvolvimento; é a confissão de que essa sociedade se enredou 

numa irremediável contradição com ela própria e está dividida por antagonismos 

irreconciliáveis que não consegue conjurar. Mas para que esses antagonismos, essas classes 

com interesses econômicos colidentes não se devorem e não consumam a sociedade numa 

luta estéril, faz-se necessário um poder colocado aparentemente por cima da sociedade, 

chamado a amortecer o choque e a mantê-lo dentro dos limites da ordem. Este poder, 

nascido da sociedade, mas posto acima dela se distanciando cada vez mais. é o Estado.·(l) 

O Estado nasceu da necessidade criada pela sociedade de classes, onde as 

frações hegemônicas submetem as demais por intermédio do poder constituído no 

Estado, como se este fosse uma instância superior que, apenas, mediasse os conflitos. 

Como sustenta Engels(2), o Estado nasce da necessidade da classe 

economicamente dominante se converter em classe politicamente hegemônica, para 

obter meios de controlar, reprimir e garantir a exploração de classe e a contínua 

acumulação de capital. 

Dessa forma, o Estado se amolda, a cada fase histórica, à sociedade que 

representa. O Estado antigo foi dos senhores de escravos; o Feudal, da nobreza (para 

1)- Ver ENGELS Friedrich, • A origem da família da propriedade privada e do Estado", Rio de Janeiro. 

Editora Civilização Brasileira, 1978. pg. 191 
2)- Para um estudo mais profundo sobre as origens do Estado. desde suas formas mais antigas. ver • A origem 

da família da propriedade privada ... .", eni que Engels faz um minucioso estudo da civilização humana. a 

partir do trabalho de Lewis H. Morgan, • Ancient Society, or Researches in the I ines of Human Progress 

from Savagery through Barbarism to Civilization". 
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subjugar os camponeses e servos); e o Estado moderno é o instrumento que serve ao 

capital, para submt!ter o trabalho assalariado. 

Com o desenvolvimento da sociedade capitalista, o Estado se infiltrou 

progressivamente, mesclando-se, sob múltiplas formas, nas relações de produção, 

tornando-se ele mesmo, um produtor de capital que emprega trabalho 

assalariado(3) - e mantendo suas "tradicionais" tarefas de mediação dos con f! i tos, 

controle social, investimentos menos lucrativos, etc. 

É certo que essa visão de Estado tem sido objeto de algumas críticas. A 

principal delas (e a mais séria) alega que essa maneira de considerar o Estado 

simplifica demasiadamente a riqueza das relações e representações de classes que 

ocorrem no espaço do Estado Capitalista. Tais críticos entendem ser o Estado o 

local onde são sintetizados e resolvidos todos os conflitos de classe, e onde, nem 

sempre, os interess,es dominantes são diretamente atendidos. 

Entretanto, nos parece que, apesar de o Estado moderno promover e, até 

mesmo, representar certos interesses das classes subalternas, isso se dá, apenas, como 

resultado da luta travada por aqueles segmentos nos limites da chamada democracia 

burguesa. Isto é, ocupando posições claramente limitadas, concedidas sob pressão 

pelo bloco no podt!r. Essa forma de agir legitima o caráter "democrático" do Estado 

burguês. 

Assim, os trabalhadores e seus representantes (quando não cooptados) podem 

"participar" do jogo eleitoral, conquistar o "poder" representativo em alguns locais, 

mas nunca coloca1r em xeque os valores fundamentais da sociedade burguesa: a 

propriedade privada, o capital etc. Em última análise, não permite nenhuma 

mudança na natureza da relação de subsunção do trabalho ao capital. 

Nada melhor para comprovar tais afirmações que os momentos de crise, 

quando o Estado, invariavelmente, reprime os trabalhadores com rigor proporcional 

ao perigo colocado às instituições, e com maior violência nos locais menos 

desenvolvidos. 

3)- E por esse motivo sujeito a todas as contradições da produção de capital. Voltaremos a esse tema com 

profundidade adiante. 
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É claro que os processos políticos não aparecem às classes subalternas, 

principalmente, como sendo de controle exclusivo das frações dominantes. Até 

porque, no interior delas próprias, há segmentos que detêm, em maior grau, o poder 

político e econômico. 

Assim, apesar de o Estado exercer a dominação de classe, organiza um Jogo 

de compromissos que visa dividir as classes dominadas (onde certas frações são 

cooptadas como massa de apoio), produzindo e incentivando uma contínua 

desorganização dos movimentos de trabalhadores. Bom exemplo, é o campesinato que 

- historicamente - tem sido atraído rumo às classes dominantes mais conservadoras, 

dificultando enormemente alianças com trabalhadores urbanos. 

Em síntese, a luta que se trava na sociedade de classes é permeada de 

contradições e conflitos que indicam, por vezes, o caráter das crises. Estas aparecem 

sob múltiplas formas, mas a maneira com que agem os governantes mostra os 

interesses que estão sendo defendidos.<4) 

. A regulação 

Antes de tratarmos da regulação da economia pelo Estado Capitalista, faz-se 

necessário estabelecer a diferença entre crise do Capitalismo e crises capitalistas. 

Para nós, o Estado pode agir no. sentido de atenuar os ciclos econômicos (as 

crises capitalistas) que podem acontecer isoladamente em alguns países. No entanto, 

não tem como evitar uma crise do capitalismo, que afeta o conjunto da economia 

mundial, quanto mais integradas são as economias.<5> 

4)- Nos próximos capítulos mostraremos como a composição de forças representadas em alguns Estados 

nacionais determinou ações que preservaram os interesses das frações hegemônicas. 

5)- Como já foi visto, Tugan-Baranovski acenava com a possibilidade da acumulação ilimitada de capital, 

desde que os investimentos na economia pudessem ser realizados nas proporções corretas. Isso poderia ser 

atingido com um Estado regulador atuante. Tal idéia, se por um lado contribuiu para a crítica ao 

subconsumo, por outro eliminou na essência as contradições do capitalismo. Entretanto, Henrik 

Grossmann. em "La ley de la acumulación y el derrumbe dei sistema capitalista". procurou demonstrar 

que, mesmo com o investimento nas proporções adequadas, a partir de certo ponto a taxa de lucro 

começaria a cair (devido à alta na composição do capital) e a massa de mais-valia produzida seria 

insuficiente para a valorização ampliada do capital. Para maiores detalhes ver COLLETTI. Lucio (org.) 

"El Marxismo y el derrumbe dei capitalismo" - Siglo XXI Editores, 1978. 
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Queremos afirmar com isso que os Estados Nacionais dos países capitalistas 

desenvolvidos têm sido capazes de adiar uma nova grande crise - como a de 29 -

produzindo ações anticíclicas. 

Por outro lado, os espaços para essas ações vão diminuindo à medida que os 

Estados vão defendendo as economias contra a crise e internalizando as contradições 

próprias do Sistema. Assim, acumulam déficits enormes, produzem inflação - agora 

de maneira descontrolada - enfim, limitam cada vez mais o seu poder de regulação. 

Entendemos que a econom1a mundial acumula essas contradições e prepara 

uma crise profunda geral - uma crise do capitalismo. 

Não se trata de ser catastrófico, mas de tentar perceber os limites da 

regulação da economia pelo Estado. 

Queremos ressaltar que essa é uma tendência e que o papel do Estado é o de 

criar tendências co1ntráriss à depressão. E isso tem conseguido até agora. 

São muitas as formas de atuação do Estado burguês e cada uma estabelece 

com o momento histórico vivido uma especificidade que não permite definir 

padrões. 

James O'Connor<6> fez um interessante estudo sobre a economia norte

americana, dividindo a atuação do Estado capitalista em duas funções principais: 

A função de acumulação trata de criar as condições necessárias à acumulação 

de capital, que vão desde a produção direta por empresas estatais até as políticas de 

transferências, tarifas, criação de in f r a-estrutura, etc. 

A função de legitimação tem por objetivo manter a submissão dos 

trabalhadores à dir,eção do capital. Para tanto, o Estado deve dispender recursos para 

a manutenção da harmonia social. São despesas típicas com as forças públicas, 

previdência social, transferências a desempregados, etc. 

6)- O'CONNOR, James. "USA- A Crise do Estado Capitalista", Rio de Janeiro, Editora Paz e Terra. 1977. 
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Eventualmente, uma mesma despesa estatal pode ter as duas naturezas: servir 

à a c um ui ação e ter função legitimadora. É o caso, por ex em pio, das despesas com 

treinamento de mão-de-obra, realizadas pelos governos. 

A análise de O'Connor - muito interessante e riquíssima em detalhes e dados 

sobre a economia americana - é leitura indispensável para quem desejar aprofundar

se no tema. 

Para nossos objetivos, no entanto, o que ma1s interessa é saber em que 

medida o Estado é capaz de promover acumulação de capital frente ao crescimento 

das contradições que se acumulam com a progressiva interferência estatal na vida 

econômica dos países. Nosso objetivo é, portanto, estabelecer os limites da ação 

reguladora do Estado burguês. 

Entendemos que, desde a Depressão de 29, não houve outra crise com a 

mesma natureza. Isto é, o Estado, muito embora não tenha podido evitar os ciclos 

recessivos que vieram depois, deu a eles características muito especiais. 

A par da capacidade mais rápida de recuperação ou mesmo da atenuação dos 

efeitos da desaceleração econômica, surge um dado especialmente curioso, que coloca 

em dúvida a capacidade de explicação de certas teorias convencionais. Trata- se de 

um fenômeno novo que combina a retração na atividade econômica com processos 

inflacionários - o que se convencionou denominar estagflação. 

Tentaremos mostrar neste segmento- uma síntese da visão teórica de Keynes 

sobre a inflação e o processo de atuação estatal na economia como forma de reversão 

das crises. 

A partir dela indicar onde estão os limites da ação do Estado vis-a-vis a 

teoria keynesiana, cuja principal limitação segundo entendemos é o 

desconhecimento da natureza do Estado capitalista. 

Keynes e seus críticos ma1s conservadores (neoclássicos/ monetaristas) 

possuem uma visão semelhante sobre o Estado ao atribuírem a ele característica de 

estrutura acima da sociedade. Divergem, apenas, quando uns defendem a ação 

deliberada do Estado e outros colocam como problema exatamente a interferência 
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estatal. No entanto, ao considerarem o Estado como uma entidade externa aos 

interesses particulares de classe, limitam sua 

disfunções da atua~:ão estatal. 

análise da origem das crises às 

Para Keynes, a cnse é um mal evitável pela ação do Estado na economia, ao 

passo que, para os monetaristas e neoclássicos<7> a crise se dá por interferências 

externas que impedem o livre funcionamento e a auto-regulação da economia de 

mercado. 

Essa visão de Estado, que coloca a crise fora das contradições da acumulação 

de capital, aponta os problemas econômicos como erros na condução das políticas, 

como se na sua essi!ncia o capitalismo não fosse sujeito a ciclos. 

Discutiremos como a reação à cnse de 29 criou uma ideologia 

desenvolvimentista calcada na intervenção do Estado na economia, e como tsso vai 

definir os limites da acumulação dirigida pelo Estado. Uma ação estatal que vai 

internalizar de maneira progressiva as funções de gerenciamento e atuação direta na 

atividade econômica e, ao mesmo tempo, contaminar-se com todas as contradições 

próprias do Sistema capitalista. 

Analisaremos, sob a ótica keynesiana, a ação reguladora do Estado; a função 

da alta nos preços ·~ os seus limites; o monopólio da emissão pelos governos e o curso 

forçado da moeda, que permite tanto a regulação como a desregulação. 

Para Keynes, a inflação tinha uma papel importante<8> no sentido de que 

uma política de gastos públicos (com inflação moderada) é um bom instrumento para 

refrear o ciclo depressivo - regulação. 

7)- Tal divisão não considera as diferenças individuais entre os autores das escolas neoclássicas, mas tem por 

objetivo indicar que eles estão - como os monetaristas - preocupados com os equilíbrios de mercado livre~ 

de forças externas. 

8)- Keynes defendia a inflação, como teremos ocasião de constatar. como forma de reativar a economia. É 

claro que o autor era contra as altas taxas de inflação, tanto que é dele o seguinte trecho:"Lênin, segundo 

se diz, declarou que a melhor maneira de destruir o sistema capitalista é desmoralizar a moeda ( ... ) 

Evidentemente Lênin estava correto. Não hâ meio mais sutil nem mais seguro de revirar a base da 

sociedade que corromper a moeda". Ver Essays in Persuasion (part 11 - "lnflation and Deflation"). 
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Para entendê-lo bem, e o que ele representou em termos ideológicos, é 

necessário ressaltar o momento histórico em que sua Teoria Gerat(9) apareceu, e a 

forma acabada com que ofereceu caminhos para a superação da crise, ao defender, 

de modo resoluto, a intervenção do Estado na economia. 

Sua obra oferecia um elenco de medidas avançadas - no sentido capitalista 

do termo - ao fornecer saídas reais para uma economia combalida e assustada diante 

das dimensões da Grande Depressão de 1929. 

A título de ilustração, comecemos por uma retrospectiva dos ciclos da 

economia norte-americana e do comportamento dos preços, desde 1800. 

GRÁFICO 11.1 
EUA · Índice de Preços por Atacado 

1910/14=100 

Fonte: De 1800 a 1970 - Historical Statistics of the United States, 

Washington, DC 1976; de 1970 a 80 - Economic Report of 

the President, Washington, DC 1986.(Vide anexo 1) 

No gráfico 11.1 nota·se claramente que, até a década de 30, a economta 

norte-americana alternava períodos de inflação e deflação. Depois da crise de 1929, 

o Estado passou a intervir diretamente e não houve mais crise clássica - com 

deflação. 

9)- Ver KEYNES. John Maynard, "A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda", publicado em 

dezembro de 1935. 
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No gráfico Il.2, que tem como período base a década ·de 1800-1810, 

observamos que os picos inflacionários ocorreram nas décadas de 1810-20, 60-70 e 

1920-30, enquanto que os pontos de maiores recuos nos preços foram 1840-50, 

1890-1900 e 1930-40. 

GRÁFICO 11.2 
EU A - lndices decenais de preços por atacado 

1800-10=100 
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Fonte: A Monetary History of the United States. 1867-1960. Fridman. Milton & Schwartz 

Anna, Princenton University Press, 1983.(Vide anexo 2) 

O .livro de Ravi Batra (lO), de onde retiramos as séries históricas sobre o 

Índice de Preços, traz, também, uma série interessante de dados sobre o 

comportamento do PNB na economia americana. Apesar de não concordarmos com 

muitas de suas tes€:s sobre a natureza dos ciclos econômicos, os dados estatísticos são 

de muita valia para o estudo do comportamento de preços versus Produto. 

Temos, no período pós 1800, três grandes crises: 

, em 1840 (40 a 46); 

. em 1870 (73 a 79); 

. em 1929 (29 a 38). 

10)· BATRA. Ravi. "1990- A Grande Depressão". São Paulo. Livraria Cultura Editora. 1988. 
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Em todas elas, há forte queda no índice de preços - como se pode constatar 

no gráfico 11.2. Há que se ressaltar que na crise de 1870, os preços continuaram a 

cair até 1890, devido às retrações no Produto ocorridas nos períodos 1884-5, 1893-4 

e 1896. 

Após esses períodos, a economia norte-americana experimentou uma longa e 

intensa fase de crescimento econômico, que foi de 1915 a 1929. Foram treze anos 

de prosperidade, interrompidos, apenas, em 1920, ano em que ocorreu queda no 

Produto.(1 1) 

Com isso pretendemos mostrar a correlação entre a depressão e a queda nos 

preços que vigorou até 1929, ano em que, acreditamos, a economia capitalista viveu 

sua última crise clássica. 

Portanto, após a década de 30, houve uma ruptura na regularidade dos ciclos 

de deflação que acompanhavam as crises do Capital, demonstrando a importância 

assumida pelo Estado (não apenas o norte-ámericamo, como teremos oportunidade de 

mostrar) no seu papel anticiclo. 

Voltemos a Keynes. 

"Tem sido reconhecido. por muito tempo. tanto pelo mundo dos negócios quanto 

pelos economistas, que um período de preços ascendentes age como um estímulo à 

empresa e constitui um benefício para o homem de negócios. 

Existe, em primeiro lugar, a vantagem que é a contrapartida da perda da classe 

investidora, que acabamos de examinar:< 12) 

Nesse texto, Keynes analisa como a subida de preços beneficia a acumulação 

de capital e como se dá a transferência de recursos - via inflação - de rentistas (que 

ele denominava de classe investidora) para a classe empresarial. 

Tal transferência, quando se dá de rentistas e/ou trabalhadores para os 

capitalistas, promove o crescimento de lucros e, se a economia estiver estagnada, 

um aumento na participação dos lucros no Produto.< 13) 

11)- Para uma melhor visualização do comportamento dos ciclos do Produto americano, ver BATRA. Ravi 

"1990- A Grande Depressão", ... pg. 128 a 130. 
12)- Ver KEYNES, J.M, "Inflação e Deflação", São Paulo, Editora Abril Cultural, 1983, pg. 296 e seg. 

13)- No capítulo referente à desregulação no Brasil vamos mostrar como se dá o fluxo de renda dos 

trabalhadores e setores produtivos do capital para os rentistas. 
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Esse é o sentido da transferência que corresponde à ação reguladora do 

Estado. Isto é, quando o Estado por seus mecanismos (inclusive a inflação 

moderada(14) relativa, por exemplo, a aumento de gastos públicos com 

endividamento) promove um fluxo de valor rumo ao capital produtivo. 

Qualquer inversão nesse processo, que retire recursos do capital e o 

transforme em renda, deprime o sistema e limita a acumulação de capital. 

Quando o Estado patrocina movimentos dessa natureza - desregulação 

deve-se procurar na composição de forças lá representadas os motivos de tal ação. 

Interessa ressaltar que Keynes pressentia formas de desregulação da 

economia, mas traduzia sua inquietação apenas em relação à própria classe 

empresarial, como se o Estado estivesse protegido das contradições do sistema. 

"Em meio à rápida flutuação de suas fortunas. o próprio empresário perde seu 

instinto de conservação. passando a pensar mais nos grandes ganhos do momento do que 

nos menores. mas permanentes. lucros dos negócios normais.( ... )Converter o empresário 

em especulador é golpear o capitalismo. porque isso destrói o equilíbrio psicológico que 

permite a perpetuação de recompensas desiguais. A doutrina econômica dos lucros 

normais, vagamente apreendida por cada um, é uma condição necessária para a 

justificação do capitalismo:( l5) 

Quando citamos Keynes, o fazemos com o objetivo de - pelas próprias 

palavras desse gran1de ideólogo do capitalismo, em geral, e da regulação estatal, em 

particular - mostrar seus acertos quando se trata de defender os interesses da classe 

empresarial, e seus equívocos quando entende que a intervenção estatal pode 

controlar todas as contradições do sistema capitalista. 

É interessante notar que, por caminhos diversos, Keynes e Tugan

Baranovsky erraram juntos. Ambos acreditavam na possibilidade, pelo menos teórica, 

da acumulação sem crise. 

14)- Se a alta moderada dos preços é um estímulo à acumulação. os processos inflacionários intensos tem 

efeitos adversos. Sustenta Keynes - "Na medida em que a inflação avança e o valor real da moeda flutua 

selvagemente de um mês para o outro. todas as relações permanentes entre devedores e credores, que 

formam o fundamento último do capitalismo. se tornam tão completamente desordenadas que passam 

quase a não ter sentido; e o processo de aquisição de riqueza degenera em jogo e loteria."Ver KEYNES, 

J .M, "Inflação e Deflação" .... pg.291 

15)- Ver KEYNES. J.M. "Inflação e Deflação" ... pg.297 
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Em síntese, no que diz respeito à visão de Keynes quanto ao papel do Estado 

na regulação e à defesa dos interesses da classe empresarial - frente aos rentistas -

seu posicionamento é progressista. 

É só.< 16) 

A nosso ver, o mais interessante da obra de Keynes é que seus argumentos 

representam uma crítica aos monetaristas(1 7) e seus seguidores atuais, em especial no 

que se refere à questão dos gastos do governo e déficits do setor público. 

A esse respeito. sustenta Keynes que "a objeção levantada mais freqüentemente, 

talvez de que qualquer outra. é que o dinheiro utilizado pelo Estado para financiar 

esquemas produtivos deve diminuir pro tanto a oferta de capital disponível para os outros 

agentes. Se isso for verdade, uma política de desenvolvimento nacional não elevará de fato 

o nível de emprego, mas simplesmente substituirá o emprego em projetos privados pelo 

estatal. Ou isso ou então essa política quer dizer inflação". ( ... )Em relação aos fatos reais 

de hoje. este raciocínio é. segundo acreditamos. totalmente infundado. ( 18) 

Interessante como Keynes desmontou o argumento de que os investimentos 

do Estado inibem a iniciativa privada, alinhando-se com a teoria de Kalecki,(1 9) 

"A poupança individual significa que algumas pessoas estão produzindo mais do 

que consomem. Este excedente pode e deve ser usado para aumentar o estoque de bens de 

produção. Mas infelizmente. esta não é a única maneira em que se pode usá-lo. Pode-se 

empregá-lo, também, para capacitar outros indivíduos a consumirem mais do que 

produzem.( ... ) Em segundo lugar, as poupanças individuais não se materializam 

necessariamente em investimentos. O montante do investimento em aumento do capital 

16)- "A inflação ( ... ) significa injustiça para os indivíduos e para as classes - especialmente para quem vive 

de rendas - sendo. portanto desfavorável à poupança. A deflação. que causa queda nos preços, significa 

empobrecimento para os trabalhadores e para as empresas. pois leva empresários a reduzirem a produção 

na tentativa de protegerem-se das perdas. sendo. portanto. desastrosa para o emprego.( ... ) Assim, a 

Inflação é injusta. e a Deflação é inconveniente. Das duas. a Deflação talvez seja, se excluirmos as 

inflações exageradas, tais como a da Alemanha. a pior. pois é pior num mundo empobrecido provocar 

desemprego do que desapontar o que vive de renda.(Grifos nossos). Ver Keynes, J .M, "Inflação e 

Deflação", Editora Abril Cultural. 1983. pg.301 

17)- Ver DORNBUSCH R., e FISCHER Stanley "Macroeconomia". Ed. Me. Graw Hill. pg. 134 e segs., que 

trata da visão dos monetaristas sobre os efeitos da retração do nível de investimentos privados decorrente 

dos acréscimos dos gastos governamentais. denominado crowding-out. 

18)- Ver KEYNES. J.M. "Inflação e Deflação" ... pg.307 . 

19)- Ver KALECKI. M. "Crescimento e Ciclo das Economias Capitalistas". São Paulo Ed. Hucitec, 1977, 

pg.134" "Portanto. é perfeitamente claro que o investimento pode ser substituído. nesse respeito. por 

despesas governamentais financiada por empréstimos. desde que elas não envolvam nenhuma redução das 

rendas por meio de tributação. Assim. as despesas governamentais baseadas no déficit orçamentário 

podem solucionar o problema da demanda efetiva: e se são suficientemente elevadas podem assegurar o 

pleno emprego ( ... ) Pode parecer estranho que, dessa forma. uma das contradições básicas do sistema 

capitalista seja solucionada por uma espécie de truque financeiro". 



depende. de um lado, do montante de crédito pelo flanco da Inglaterra. e. de outro lado, 

do ímpeto com que os empreendedores. dos quais o governo é hoje em dia o mais 

importante. queiram investir:(20) 
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Keynes complementou a idéia mostrando que a igualdade teórica entre 

poupança e invesltimento (defendida nos manuais de economia) pode não ocorrer 

imediatamente, o que leva ao descompasso e à crise. 

"Assim, não sendo o total do investimento. tal como determinado por esses 

fatores. neces!;ariamente igual à poupança total. o desequilíbrio entre os dois está na raiz 

de muitos de nossos problemas. 

Quando o investimento caminha adiante da poupança. temos um grande 

aumento da attividade, emprego intenso e tendência à innação. Quando o investimento 

fica atrás. a alividade cai fortemente e aparece o desemprego anormal. como agora:(21) 

Essa contribuição do autor - e a defesa que faz da atuação do Estado na 

economia - é talvez sua principal contribuição ao Sistema Capitalista, do qual era o 

mais ardoroso defensor. 

. Da forma g4!ral da crise 

A produção de capital não é apenas a produção ampliada de mercadorias, 

r;;as a reprodução de uma relação social de submissão do trabalho ao capital, em que 

a figura do dinheiiro (moeda) é a forma material de representação dos valores que 

são a essência do Sistema. 

O Estado burguês deve garantir a acumulação ampliada do capital, seja 

produzindo diretamente mercadorias ou realizando dispêndios (alocando recursos) em 

empreendimentos necessários (mas de baixa rentabilidade ou grandes prazos de 

retorno), ou ainda, atuando para rebaixar o custo de reprodução da força de 

trabalho. Assim, regula a economia e produz contratendências aos ciclos econômicos. 

Essas contratendências têm como objetivo permitir uma apropriação mator 

de valor e, portanto, contraverter a queda nas taxas de lucro determinada, 

periodicamente, pela superacumulação de capital. 

20)- Ver KEYNES. J.M. "Innação e Dcnação" ... pg.308. 

21 ) - Ver KEYNES. J .M, "In nação e Denação" ... pg. 3 O 8 • 
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Trata-se, pois, de possibilitar o aumento da exploração do trabalho (e das 

taxas de lucro), evitando (ou retardando) que a queda na lucratividade dos negócios 

interrompa os novos investimentos e desencadeie a crise. 

O Estado, ao atuar na economia, produz as contratcndências à queda nas 

taxas de lucro<22 ) retardando ou atenuando os ciclos econômicos. 

A questão da tendência à queda nas taxas de lucro assume importância mator 

porque divide os economistas materialistas em pelo menos dois grandes grupos. 

O primeiro, como já vimos, justifica a crise pelo empobrecimento do 

mercado (os subconsumistas) e o segundo atribui a crise à superacumulação(23) de 

capital que, ao determinar a queda nas taxas de lucro, põe em marcha a recessão. 

Pretendemos entender a crise de superacumulação e como o Estado 

especialmente após a Grande Depressão de 1929 - tem podido retardar uma nova 

crise com a mesma natureza. Ao mesmo tempo compreender porque o Estado se vê 

crescentemente incapaz de produzir contratendências suficientes para evitar (ou 

afastar) uma outra crise que, acreditamos, virá com uma forte queda de preços -

uma deflação. 

Tal característica vai diferenciar esse ciclo dos processos recessivos que temos 

assistido após 1929, em que períodos de inflação ficaram acoplados à recessão. 

Voltemos à atuação do Estado à luz das contratendências à queda nas taxas 

de lucros enunciadas em "O Capital". 

22)- As principais contratendencias à queda nas taxas de lucro são: o aumento do grau de exploração do 

trabalho: a redução dos salários: a queda no pre~o dos elementos do capital constante: a superpopulação 

relativa; o comércio exterior: o aumento do capital em ações. 

23)- Ver MARX. K. ·o Caoital". Livro 3. V oi. 4. Rio de Janeiro. Civili7acão Brasileira", pg. 266. "Quando 

observamos o enorme desenvolvimento da produtividade do trahalho social. mesmo que seja apenas nos 

últimos 30 anos. comparando este período com todos os anteriores. quando sohretudo consideramos a 

massa gigantesca de capital fixo que, além das máquinas propriamente ditas, entra em todo o processo 

social de produção, vemos que a dificuldade com que se têm entretido até agora os economistas, a de 

explicar a queda na taxa de lucro. se transmuta na dificuldade inversa, a de explicar por que essa queda 

não é maior ou mais rápida. Devem estar em jogo fatores adversos que estorvam ou anulam o efeito da lei 

geral. conferindo-lhe apenas o caráter de tendência. Por isso demos à haixa geral de lucro a qualificação 

de tendência à baixa.· 
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O que significa o aumento do grau de exploração do trabalho, e como o 

Estado intervém para possibilitar que isso ocorra? 

Há duas formas de aumentar o grau de exploração da força de trabalho, cada 

qual ligada a uma fase particular do desenvolvimento econômico capitalista. A 

primeira está relacionada com o prolongamento da jornada de trabalho, o que 

representa a forma mais atrasada de subsunção do trabalho ao capital (extração 

predominante de mais-valia absoluta). A segunda se liga à intensificaç:io do 

trabalho, que significa aumento no valor dos elementos do capital constante frente 

ao variável (extração predominante de mais- valia relativa) que, por sua vez, se liga a 

fases mais adiantadas da exploração econômica.(24) 

Como os aumentos da jornada de trabalho são pouco prováveis em locais de 

capitalismo desenvolvido - onde, por conseqüência, o movimento operário também 

se desenvolveu - o caminho tem sido o do aumento da composição capital 

constante/trabalho vivo, "l.Ue desencadeia o processo de baixa nas taxas de lucro. 

Como então o Estado atua no sentido de produzir o mesmo efeito de um aumento da 

jornada de trabalho sem que haja aumento nas horas trabalhadas? 

Basta que os trabalhadores "aceitem" reduções em seus salários reais. Isto é, 

basta que seja aumentada a parcela não paga do produto do trabalho assalariado. Isso 

significa que, com a mesma jornada, o trabalhador receberá uma quantia menor de 

bens e o capitalista uma porção maior de lucro. Como já vimos, tal mecanismo não 

garante o crescim4~nto econômico - que se liga ao aumento dos investimentos e ao 

consumo de bens de luxo -, mas altera a repartição do Produto e permite lucros 

maiores, mesmo com a economia estagnadaJ!S) Freia temporariamente a queda nas 

taxas de lucro. 

Onde o Estado entra neste "mecanismo"? 

24 )- Para uma análise mais profunda sobre as fases de suhsunção forma e real do trabalho ao capital. ver 

MARX, Karl "O Capital Livro I Capítulo VI (inédito)". São Paulo. rditora Ciências Humanas, 1978, pg. 

51 e segs. 

25)- Pretendemos demonstrar que algo semelhante ocorreu na economia brasileira em alguns anos da década 

de 80. 
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Como defendia Keynes, arbitrando a divisão do Produto com seu enorme 

arsenal para intervenção econômica (impostos~ subsídios, tarifas, etc.) ou, 

simplesmente, produzindo inflação (moderada) com suas políticas monetária e fiscal. 

Como teremos oportunidade de ver em capítulo à frente, a inflação e as 

políticas de ajustamento têm determinado, em alguns países, fortes perdas salariais, 

resultando em importante método para aumentar o grau de exploração do trabalho. 

Com tais políticas, o Estado combina duas das mats importantes 

contratendências expostas por Marx: o aumento do grau de exploração do trabalho e 

a redução dos salários. 

Cabe ainda ressaltar, pela sua importância, a baixa dos elementos do capital 

constante e o comércio exterior, em que o Estado tem historicamente desempenhado 

papel dos mais significativos. 

Com relação ao barateamento do valor do capital constante, o Estado tem 

atuado no sentido de subsidiar e incentivar a produção de novas tecnologias<26) -

especialmente na indústria de base -; incentivos como insumos mais baratos (aço, 

energia elétrica, matérias-primas etc.); criação de infra-estrutura "pública", que 

terminam por servir à acumulação privada tais como: as rodovias, ferrovias, 

armazéns etc. 

No comércio exterior, atua no sentido de possibilitar a busca de mercadorias 

mais baratas no exterior - diminuindo o valor do capital constante. Para isso, cria 

incentivos à importação de máquinas e equipamentos e fomenta as exportações, 

auxiliando a realização da produção. 

Essa contratendência se atenua se o Estado permite também a importação de 

bens de consumo assalariado (mais baratos), que fa7em diminuir a parcela do capital 

variável frente ao constante. O efeito é sentido pelo setor produtor de bens de 

consumo assalariado, que vê seus lucros diminuídos pelo efeito da importação. 

Outra contratendência importante - a superpopulação relativa - se dá quando 

"em certos ramos de produção permanece mais ou menos incompleta a subordinação 

26)- Nos EUA. Japão etc. essa função é das mais relevantes. 
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do trabalho ao capital, .e por mais tempo do que sena à primeira vista de esperar da 

situação geral de desenvolvimento; isto acontece por baratearem e se tornarem 

abundantes os trabalhadores desempregados ou liberados, e por vários ramos de 

produção oporem, de acordo com sua natureza, maior restrição à transformação do 

trabalho manual em trabalho mecânico". (Marx - O CapitaJ)(27) 

Essas formas de o Estado intervir na economia se refletem diretamente no 

ciclo, como pretendemos demonstrar. 

Entendemos também que, na história recente das economias capitalistas, o 

mecanismo da in fiação tem sido a principal forma de contratendência às crises (por 

mais contraditória que tal afirmação possa parecer) e um dos indicadores de que os 

Estados Nacionais não permitiram que os ciclos recessivos se transformassem numa 

Depressão (com deflação). 

A crise, portanto, se refere à estagnação ou mesmo à desvalorização de parte 

do capital (relação de produção) que aparece na forma de máquinas, matérias-primas 

e trabalho humano. O capital parado é valor estéril que não se reproduz 

desvaloriza- se. (28) 

A crise surge em sua forma clássica como uma superprodução de mercadorias 

e de capital. 

É necessário que se reforce a idéia de que superprodução é um conceito 

relativo, referente às contradições da relação do capital com o trabalho. Isto é, para 

uma composição trabalho/capital existente (mobilizado), a produção de mercadorias e 

27)- É mais ou menos comum a atuação do Estado preservando e protegendo certos setores industriais 

(reserva de mercado) onde a tecnologia aplicada tem composição orgânica e produtividade menores que 

em outras partes. É também o caso da proibição à aplicação de novas tecnologias que desempreguem 

mão-de-obra, como por exemplo a robotização de alguma linha de produção. Tais tipos de políticas 

foram aplicados na Inglaterra anteriormente à era Tatcher. 

28)- Ver MARX. Karl, "Teorias da Mais-Valia", São Paulo. DIFEL 1983 Voi.II, pg.931 - "A medida que 

estagna o processo de reprodução e que o processo de trabalho se restringe ou para de todo ou em certos 

pontos, destrói-se capital real. Não é capital a maquinaria que não se utiliza. O trabalho que não se 

explora equivale a produção perdida. Matérias-primas que jazem ociosas não são capital. Edifícios (e 

também a nova maquinaria construída) que para nada servem ou permanecem inacabados. mercadorias 

que apodrecem em depósitos. tudo isso é destruição de capital. Tudo isso se reduz à paralisação do 

processo de reprodução e a que as condições de produção existentes não exercem na realidade as funções 

de condições de produção, não são postas em atividade. Então o seu valor de uso e valor de troca vão 

para o diabo". 
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o capital adicional (acumulação) não são capazes de se reconverterem em força de 

produção ampliada. Isso, como já dissemos, nada tem a ver com necessidades sociais 

satisfeitas ou com insuficiência de mercado. 

Para o capitalista (individualmente), a dificuldade mawr reside em realizar 

(vender) sua produção. Isto feito, de posse do dinheiro, ele pode ou não 

reintroduzi -lo no processo de produção, comprando matérias- primas, trabalho, etc. 

Assim, a separação dos processos de compra e venda possibilita, teoricamente - em 

qualquer tempo -, a crise. Basta que condições adversas - ou mesmo expectativas 

ruins de futuro - interrompam a reconversão do dinheiro em capital.(29) 

Cabe, no entanto, ressaltar que a crise resulta das contradições do movimento 

de valorização de capital, sendo que, nas formas de produção pré-capitalistas, a 

separação dos atos de compra e venda não determinavam crises. 

No capitalismo, a cnse 1rrompe porque uma parcela crescente do dinheiro 

não se reconverte em capital, dando início a um movimento em cadeia que 

contamina progressivamente todos os setores da economia. 

Como se viu dinheiro não é capital. Como o móvel do Sistema capitalista é a 

acumulação, quando o capital não encontra possibilidades de alocação que lhe 

permita uma taxa de lucro aos níveis da taxa média da economia - isto é, uma 

superprodução de capital que ultrapassa a capacidade de consumo produtivo - estão 

colocadas as pré-condições para a crise. Uma crise de acumulação.(30) 

Pretendemos mostrar que a crise de 1929 foi a última das crises do século 

com características clássicas - com forte desvalorização do capital, depressão e 

deflação. 

"Antes de tudo. deve-se notar a extrema violência da retração econômica. Nos 

três maiores países industriais do mundo- Estados Unidos. Grã-Bretanha e Alemanha -

10 milhões de trabalhadores permanecem ociosos. Dificilmente haverá em qualquer parte 

29)- É muito interessante a crítica que Marx fez a Ricardo por este ter tomado a Say a idéia da 

impossibilidade da pie tora do capital ou da superprodução. Ver MARX. Karl, "Teorias da Mais-Valia" ... 

pg. 928 e seg. 
30)- "O que constitui a base da superprodução moderna é, de um lado, o desenvolvimento incondicional das 

forças produtivas e, portanto. a produção em massa apoiada na massa de produtos confinados no domínio 

dos meros meios de subsistência. e. do outro. os limites impostos pelo lucro capitalista" .Ver MARX. Karl, 

Teorias da Mais- Valia. DI FEL 1983 Vol.ll. pg.963 



uma indústria importante que obtenha lucro bastante para expandir-se - o que é o teste 

do progresso. Ao mesmo tempo. nos países de produção primária, o produto da mineração 

e da agricultura está sendo vendido, no caso de quase toda a mercadoria importante, a 

um preço que, para muitos ou para a maioria não cobre o custo. Em 1921. quando os 

preços caíram tão pesadamente, a queda partiu de um nível de boom no qual os 

produtores estavam obtendo lucros anormais: e não há. na historia moderna, exemplo de 

uma queda de preços tão grande e tão rápida de uma cifra normal como no ano passado. 

Daí a magnitude da catástrofe:(31) 
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Keynes ao escrever sobre o fenômeno que ele podia perceber nos fornece 

pistas de como o capital/dinheiro acumulado sofre o processo de desvalorização. A 

moeda exprime o valor, se o valor se desvaloriza a moeda também. O dinheiro 

acumulado passa a financiar as perdas dos empresários empobrecidos pela 

desvalorização de suas mercadorias, quando deveria ser canalizado para a ampliação 

da capacidade produtiva da economia. 

Após a Depressão, o Estado pôde regular as economias a ponto de não mats 

ter havido qualquer crise clássica. No entanto, como pretendemos demonstrar, o 

processo de regulação começa a esbarrar nas suas próprias limitações a medida que, 

progressivamente, o Estado capitalista toma para si um sem número de tarefas, 

internalizando todas as contradições a que estão sujeitas as empresas capitalistas, 

enfraquecendo seu poder de atuação. Esgotam -se suas possibilidades de financiar 

gastos, de possibilitar o aumento das taxas de lucro do setor privado (produzindo 

diretamente por intermédio de suas empresas ou fornecendo subsídios) uma vez que 

suas empresas - com a crise - perdem substância e se tornam "ineficientes".P2> 

A cnse que assistimos nos dias de hoje é uma crise do Estado capitalista que 

esgota, progressivamente, suas possibilidades de regulação do sistema econômico. 

Essa identificação da cnse atual com a ação do Estado incentiva o 

ressurgimento de correntes liberais que atribuem todos os males da economia à 

atuação do Estado. 

31)- Ver KEYNES, J.M, Innacão e Denacão. Editora Abril Cultural. 1983. pg.313, publicado em 1930 sob o 

título de "A Grande Depressão de 1930". Esse parágrafo da obra de Keynes traz conceitos importantes 

sobre a crise tais como: a) de que a crise foi mundial (não ficou confinada nos limites dos países 

desenvolvidos); b) de que houve forte queda de preços (uma forte desvalorização do capital): c) de que a 

crise veio depois de um período onde os produtores estavam obtendo lucros anormais e, portanto. a 

produção de capital avançava com vigor. 

32)- Essa questão da eficiência das empresas estatais .vai ser tratada a seguir com argumentos e dados 

abundantes, para desmontar certos preconceitos que têm povoado ultimamente a literatura neoliberal. 
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A nosso ver, o fim das teses neoliberais será determinado por uma nova cnse 

que se ensaia, de caráter mundial, e que deve vir acompanhada de um processo 

deflacionário. Deve ter seu início com a derrocada do dólar como 

pagamento internacional e reserva de valor. (33) 

meio de 

Essa cnse clássica deverá determinar um grande desarranjo na economta 

mundial e, mais uma vez, somente o Estado<34> poderá reordenar a economia, pois só 

ele será capaz de intervir no caos generalizado, centralizando decisões para 

reorganizar os agentes econômicos. 

O Estado burguês foi uma criação do capitalismo para servi -lo e não há 

razão histórica nem possibilidade econômica de um sistema que alterna ciclos 

depender de decisões individualmente tomadas por empresários. 

O que ocorre é que o Estado não é capaz de, indefinidamente, impedir crises. 

Ele já tem feito muito desde 1929. 

33)- Assistimos hoje um "equilíbrio", cnt1co no mercado financeiro mundial por conta dos interesses 

conflitantes das grandes economias - principalmente a japonesa e a alemã - via-a-vis a norte-americana, 

com seus déficits financiados pelo resto do mundo por conta de seu poder de emissão. 
34)- Temos utilizado nesta Tese a palavra Estado num sentido bem amplo. isto é, queremos definir com ela 

toda ação de Governo(nacionais ou internacionais), instituições transnacionais que atuam organizando as 

relações entre países, etc. 



CAPÍTULO 111 

A ECONOMIA DO POSSÍVEL 

Há algum tempo vimos discutindo os limites e possibilidades das chamadas 

políticas econômicas dos diversos governos. 

Concluímos que, embora em certos momentos as equipes econômicas são 

. capazes de diagnosticar os problemas com acerto, quando tentam implementar 

políticas de ajuste econômico, elas se mostram limitadas quando não redundam em 

grandes fracassos. 

Por que então um diagnóstico correto e medidas coerentes não dão certo? 

Que forças contrarias estariam por trás dos insucessos? 

Das discussões havidas concluímos que, de um lado, os limites e 

possibilidades da ação do Estado estavam ligados ao grau de desenvolvimento 

atingido pela economia do país e, portanto, pelos interesses das classes hegemônicas 

em cada Estado nacional (condicionantes estas ligadas ao plano econômico interno). 

·De outro lado, haviam os interesses mats gerais do Capital, em nível 

mundial, que também influíam concretamente no êxito ou fracasso das políticas 

econômicas. 

Enfim há, no que respeita cada país - geograficamente definido - uma 

economia do possível. 
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. O Capital - Uma totalidade concreta. 

Para que se entendam as possibilidades e limites das políticas de regulação 

dos Estados Nacionais(l) é necessária a definição teórica do que representa O 

Capital; Modo de Produção Capitalista - MPC; ou qualquer outra definição ampla 

do que seja o Sistema Capitalista. 

Alguns autores definem o capitalismo como um modo de produção específico 

(historicamente situado) referindo-se ora ao conjunto do países chamados capitalistas 

- considerados separadamente limitados por suas fronteiras geográficas -, e ora a um 

conceito mais amplo que transcende à noção de Estado Nacional. 

Na verdade, tanto Estados Nacionais (os diversos países) quanto O Capital -

no seu sentido mais amplo - são realidades concretas que coexistem, de maneira 

muitas vezes contraditória, como pretendemos demonstrar. 

O Capital nesse sentido amplo é, para nós, o espaço de relações onde se dá a 

valorização do capital. Esse espaço pode coincidir com os limites geográficos de um 

país, como também ultrapassá -lo. 

Com o desenvolvimento do Sistema Capitalista o normal é que o espaço das 

relações econômicas transcenda as fronteiras geográficas dos países ou Estados 

nacionais. 

É sobre as contradições que emergem dessa não coincidência entre os 

espaços das Nações e das relações capitalistas que nos vamos deter. Dessa separação 

e da representação das classes no Estado surgem o que chamamos de limites e 

possibilidades das políticas de regulação. 

Os governos dos diversos países geralmente representam o seu próprio bloco 

de capitais que equivalem à uma parcela maior ou menor do Capital, em seu sentido 

mais amplo. 

1)- Representados pelos governos dos diversos países. e considerados os seus limites geográficos. 
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Sobre essas questões, houve um intenso debate teórico, especialmente, entre 

autores marxistas.P) 

Não é nosso objetivo entrar nesse assunto, senão de uma maneira breve que 

vise, somente, colocar as bases teóricas para seguirmos adiante.(3) 

Para nós, a defesa que faz Rosa Luxemburg da necessidade para a 

àcumulação, do que ela chamava de mercados externos, é uma indicação valiosa no 

sentido de mostrar que a acumulação de capital procura avançar sempre sobre locais 

submetidos a formas anteriores de desenvolvimento das relações de produção. 

Não estimularemos aqui no debate da autora sobre a noção de mercados 

externos como regiões pré-capitalistas, pois somente essa discussão daria outra Tese 

como esta. 

Desse intenso debate - em que pese a falta de consenso - ficaram alguns 

marcos teóricos interessantes para a explicação de fenômenos como a 

internacionalização do Capital, o Imperialismo, o papel das nações mais 

desenvolvidas e das subdesenvolvidas, enfim, temas que são parte da realidade hoje 

vivida. 

Especialmente para este nosso trabalho importa a contribuição de Lenin (4) e 

Hilferding (5). 

Assim, o que importa para nós é demonstrar que há uma inequívoca - mas 

contraditória <6> - tendência à globalização das relações capitalistas, em que o Capital 

vai subsumindo as áreas mais atrasadas e com elas mantendo uma relação espoliativa. 

2)- Struve, Bulgakov, Vorontosov. Tugan-Baranowsky. Nikolai-on. Lenin. Rosa Luxemburg. Otto Bauer. 

Kautsky, Henryk Grossmann. Kalecki. Hilferding. Mandei etc. 

3)- Em nossa dissertação de mestrado ·os salários e a apropriação do valor gerado a nível das relações entre 

locais em diferentes fases de desenvolvimento capitalista. FGV-SP. 1984. procuramos indicar pontos de 

contato entre alguns autores marxistas. no sentido de demonstrar a necessidade para o Capital da 

convivência entre locais mais e menos desenvolvidos. como elemento crucial anti-cíclico. 

4)- Ver LENIN, V.I., Sobre el Problema de los Mercados. Madrid. Siglo XXI. 1974 e. O Imperialismo. fase 

superior do capitalismo, in Obras Escolhidas. São Paulo. Alpha Omega. 1985. 

5)- Ver HILFERDING. Rudolf. O Canital Financeiro. São Paulo. Nova Cultural. 1985. 

6)- Uma das principais contradições está na questão da regulação - e seus limites - nos Estados Nacionais 

frente à regulação do Capital a nível mundial. Isso porque. ao mesmo tempo em que o Capital deve tomar 

e submeter todo o mundo à sua lógica. deve também recriar diferenças (desníveis) de desenvolvimento 

como forma de garantir o superlucro ou contraverter a tendência á queda nas taxas de lucro. 
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Charlcs-Albert Michalet <7> trata da questão partindo, segundo ele, de uma 

insuficiente análise, tanto por parte de Rosa Luxemburg quanto de Marx. Para 

Michalet os dois autores continuam tendo o espaço nacional como preponderante e 

estariam preocupados especialmente como os fenômenos ligados à circulação, o que 

os impedia de ver a nova fase do capitalismo na qual se dá a instalação do capital 

produtivo em outras nações. 

''A despeito de toda a contrihui\ão das an:ilises de \1arx e Rosa l.uxemhurgo 

quanto à relação entre o crescimento do mercado mundial e o desenvolvimento 

contraditório do \1PC. continuamos parcialmente desarmados perante os fenômenos que 

justificam nossa pesquisa atual. O fato é que os dois autores continuam a raciocinar no 

ãmhito da esfera da circulnciio: ora. o que nos parrce espl'cífico da situarão atual é o 

deslocamento da produciio (cfetundo por meio dos invl"stiml'ntos diretos internacionais 

das empresa multinacionais). que implica o transplante de setores industriais .inteiros para 

os 'países menos avan,ados'. ( ... ) 

Em primeiro lugar. tanto para Marx quanto para R. l.uxemhurgo. o espaco nacional 

continua preponderante.(8) 

Apesar de discordarmos das críticas de MichaJct(9 ) seu trabalho tem alguns 

pontos interessantes que auxiliam no entendimento dos limites e possibilidades da 

regulação. 

Antes, porém é bom que se diga que há muito tempo diversos autores têm 

tentado "concluir" ou "continuar" a obra de Marx, como se ela estivesse inacabada 

ou, ainda, não tivesse esgotado um ou outro aspecto da economia política. 

Em nome desse esforço, muita vulgaridade tem sido escrita e algumas 

contribuições também. No entanto, entendemos que o maior erro dos teóricos tem 

sido confundir o nível de abstração em que Marx tratava os temas. Encarava o 

Sistema Capitalista como uma totalidade e nesse sentido colocou com precisão as 

bases do funcionamento dessa forma histórica c específica de relacionamento social 

e econômico. 

7)- Ver MICIIAI.ET. Charles-Aihert. O Capitalismo Mundinl. Rio de Janeiro. Paz e Terra. 1984. 

8)-Ver MICIIAI.ET. Charlcs- Alhcrt. O Capitalismo Mundial ... pg.63. 

9)- E mais uma vez aqui é impossível entrarmos nesse emhate teórico. pois representaria um desvio muito 

grande e injustificado. uma vez que. para aquilo que nos interessa - a internacionalização do capital 

como tendência -.mostraremos que não há contradições profundas entre os autores. 
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Quando recorria a exemplos históricos contemporâneos (de sua época) fa7ia 

uma análise dos fenômenos que estavam a sua volta que o ajudavam a com provar a 

essência de suas teses. 

Assim, aqueles que pretendem continuar ou completar sua obra, na matona 

das ve7es, retomam a discussão dos fenômenos (que ditiam respeito ao momento 

histórico vivido) como se esses tivessem sido criados para serem eternos. Como não 

foram, são tomados como exemplos da insuficiência da teoria de Marx para explicar 

o que veio depois. 

Quem lê Marx - o filósofo - sabe que ele não abandonaria a dialética para se 

vulgari7ar como aqueles a quem tanto criticava. 

Por isso não é verdade, como afirma Michalct. que Marx só se preocupou 

com a esfera da circulação. Ele utili70u boa parte do Livro ITT para demonstrar o 

"funcionamento" da esfera da produção, tendo como foco O Capital no seu sentido 

amplo, isto é, o Capital como relação de produção, como totalidade. 

O interessante é que o próprio Michalet acaba, sem querer, admitindo que 

suas críticas são infundadas. Senão vejamos: 

"Esta concepc:ão ahrangente do imperialismo ( ... ) corresponcte talvez à visão de 

Marx em O CapitaL quando ele actmite que todo o planeta está suhmetido ao MPC. para 

melhor analisar as leis de seu funcionamento. Sahemos. porém. que a ahstração é apenas 

uma etapa preparatória ao pensamento concreto. A hipótese de Marx não visa. de forma 

alguma. compreender o capitalismo em sua existência real. ( ... ) .1\s exportac:ões de capitais 

passam a ser simples nuxos entre setores de clifcrentcs composicõcs orgânicas do capital. 

O máximo que se pode di7er é que esses movimentos são impulsionados pelo 

jogo da equalização da taxa de lucro. mas não podem servir como critério aceitável de 

uma periodização. Nada os distingue dos nuxos de mercadorias. No entanto. a lei do 

desenvolvimento desigual cria regiões em que as taxas de lucro são mais altas. atraindo 

assim os capitais. Somente esses movimentos poderiam ainda ser chamados imperialistas. 

Contrariamente ao esquema precedente. o modelo glohali7ante nos leva a concluir que 

todos os movimentos de capitais são imperialistas:< lO) 

O trecho acima nos leva a crer que Michalet discorda de Marx apenas para 

que possa "criar" algo novo. 

10)-Ver \11CHALET. Charles-Aihert. O Capit:lli~mo \1undi:1l ... pg.87. 



42 

Isso porque Marx no Capítulo VI (Inédito) escreveu sohre subsunção formal e 

real indicando a convivência de níveis diferentes <k desenvolvimento das relações de 

produção, que são, na essência, o que ocorre com países (ou locais) em fases 

diferentes de desenvolvimento. 

Estudou profundamente as forças do mercado que impelem o lucro para o 

lucro médio e a reação à esta tendência na qual: 

"( ... ) o interesse particular de um capitali~ta. ou capital de' determinado ramo. 

tem na exploração dos trabalhadores que ocupa diretamente. está limitado à possibilidade 

de obter um lucro extraordinário acima do lucro médio. seja fa7endo os operários 

trabalhar em excesso. ou redu7indo os salários ahaixo da média. ou ainda aumentando 

excepcionalmente a produti\'idade do trabalho empr<'l!,ado.( ... ) 

Pode ainda haver superlucro quando eertos ramos de producão estão 

capacitados para evitar que os valores das mercadorias se transformem em preços de 

produção e por conseguinte que seus lucros se redu7am ao lucro médio. Na parte referente 

á renda fundiária teremos de estudar outros aspectos dessas duas formas de 

superlucro.(ll) 

A manutenção do superlucro, então, é tarefa para o Imperialismo, que tem a 

possihilidade de fazer os operários trabalharem em excesso ou ainda reduzir os 

salários para abaixo da média. Isso é obtido quando um capital. numa fase superior, 

é transplantado para um local de capitalismo em fase anterior. Corresponde - em 

nível fenomênico - à operação de empresas multinacionais de ponta, nos países 

subdesenvolvidos, em que os operários trahalham jornadas maiores e os salários 

ficam abaixo da média paga pela empresa no seu país de origem. 

"O desenvolvimento da troca. tanto no interior como. em especial no campo 

internacional. é um traço distintivo e característico do capitalismo. O d('senvolvimento 

desigual. por saltos. das dif('rentes empr('sas e ramo~ da indilstria e dos diferentes países é 

inevitável sob o capitalismo. !\ Inglaterra é a primeira que se transforma em país 

capitalista, e em meados do século XIX. ao implantar o livre câmbio. pretendeu ser a 

oficina do mundo. o fornecedor de artigos manufaturados para todos os países. os quais 

deviam fornecer-lhe. em contrapartida. matérias-primas. Mas este monopólio da 

Inglaterra enfraqueceu já no último quartel do século XIX. pois alguns outros países. 

defendendo-se por meio de dir('itos alfandegários protecionistas. tinham-se transformado 

em Estados capitalistas independentes.(Grifos nossos)\ ll) 

Mais importante que esse movimento é o estudo da renda como fonte do 

superlucro que nos auxiliará a compreender a questão do Capital Financeiro como a 

11 )- Ver M:\RX. KMI. O Capital. J.ivro 111. vol. IV. pg. 2'2'2 e segs. 

12)- Ver LENIN, V.I.O Imperialismo. fase superior do capitalismo. in Ohras rscolhidas. Siio Paulo. 

Alpha Omega. 1985, pg. 621 
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forma encontrada pelo capital monopoli-;ta para ab'>orvt'r parte do valor gerado nos 

locais menos desenvolvidos. 

"É próprio do capitalismo em geral. separar a propriedade do rllpital da sua 

aplicação à produção. separar o capital-dinheiro do industrial ou produtivo. separa o 

rentier. que vive apenas dos rendimt>ntos provenientes do capital dinheiro. do empresário 

e de todas as pessoas que p<~rticipllm diretamente na r.estão do capital. O imperialismo. ou 

domínio do capital financeiro. é o capitalismo no seu grau superior. em que essa separação 

adquire proporções imensas. O predomínio do capital financeiro sohre todas as demais 

formas do capital implica o predomínio do rentier e da olir.arquia financeira. a situação 

destacada de uns quantos Estados de poder financt>iro em relnção a todos os 
restantes."(!)) 

Essa conexão financeira é fundamental para entendermos a questão do 

endividamento externo dos países menos desenvolvidos e a crise rentista da década 

de oitenta. 

No entanto, nosso papel no presente trahalho não é o de defender Marx, mas 

de reafirmar o caráter de totalidade do Modo de Produção Capitalista e com issó 

tentar explicar a regulação/desregulação das economias nacionais frente ao MPC 

como um todo. 

Em resumo, é por esse motivo que há limites para as políticas de regulação e, 

muitas vezes, diagnósticos corretos redundam em grandes fracassos. 

Quando estamos falando sohre o Estado - especifica mente de algum País - a 

regulação tem o sentido de promover a acumulação de capital no espaço das relações 

econômicas compreendido e dirigido por aquele E-;tado ou Nação. 

Quando nos referimos ao Capital em nível mundial, estamos referindo-nos 

aos interesses capitalistas dos Estados/Nações hegemônicos e das frações modernas 

(de ponta), dos países menos desenvolvidos. Nesse sentido a regulação visa promover 

a acumulação do Capital ou das frações superiores dos capitais. 

A crise da década de oitenta é um bom exemplo disso. Ela torna-se cnse nos 

países periféricos endividados, enquanto se constitui crescimento econômico· nos 

países desenvolvidos centrais. 

13)- Ver LENIN, V.l.O Imperinlismo. fase superior do capitalismo. in Ohras f'scolhidns. São Paulo. 

Alpha Omega. 1985, pg. 619. 
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Outras vezes - em alguns momentos da história do capitalismo - há uma 

coincidência de regulação, tanto no centro quanto na periferia. isto é, a acumulação 

no Sistema Capitalista como um todo se processa sem a ocorrência de interesses 

claramente antagônicos (como foi o caso dos anos RO). Há um crescimento de todo 0 

chamado mundo capitalista. 

Estado e moeda 

Para se entender o relacionamento entre os Estados nacionais, o Capital -

Modo de Produção - , crise e regulação torna-se necessário definir a moeda que, 

além de permitir a circulação (realização da acumulação capitalista), é forma 

transitória de capital.(14) 

Como se sabe, aos Estados nacionais cabe o monopólio da emissão de moeda. 

Esse poder de impor curso forçado à sociedade se respalda na força militar. política, 

e econômica do Estado. 

Historicamente, a hegemonia das nações, quase sempre, decorreu de seu 

poder econômico e esse poder se refletiu no valor e aceitação de sua moeda. 

A libra inglesa foi por muito tempo a moeda de referência - o dinheiro do 

mundo. Com a ascensão dos EUA e o declínio da Inglaterra. o dólar passou a ser o 

padrão. 

Com efeito. "o aequilihrium Rritannicum manteve-se gracas ao desejo hritânico 

de manter mercados ahertos e de conceder a outros países acesso aos recursos financeiros 

da City de Londres. A Grã-Rretanha do século XIX era o protótipo de um poder 

hegemônieo: era. além do poder militar e industrial dominante. o hanqueiro do mundo. 

( ... ) O despontar da Primeira Guerra Mundial marcou o virtual fim da hegemonia 

britânica. Durante a guerra. a Grii-Rretanha retirou o seu apoio ao antigo sistema ao 

desvincular. eficazmente, a lihra esterlina do ouro. Nesse interim. os Estados L1nidos 

começaram a assumir o papel de grande credor internacional. deslocando dramaticamente 

- como resultado da guerra - o centro do poderio econômico mundial. ( 15) 

14)- No ciclo de reprodução do capital (relação de produÇ'iiO onde o dinheiro compra trahalho e matérias 

primas) este se transmuta em dinheiro por um período de tempo até se reconverter em novo capital. 

15)- Ver MOFFITT. Michael. O Dinheiro do Mundo. Rio de .Janeiro. Pa1 e Terra. IIJ84. pg. 16 e seg. 
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Com a 11 Grande Guerra a economia norte-americana consolidou sua 

hegemonia e os acordos de Bretton Woods convalidaram a nova ordem econômica 

mundial. 

Entretanto, no início do século XX, muitas nações adotavam ainda o 

padrão-ouro, o que representava severas restrições à atuação do Estado na regulação. 

Isso porque, como se sabe, os déficits comerciais tinham que ser cobertos pelo metal. 

Assim, quando ocornam desequilíbrios no balanço de pagamentos, os 

governos eram obrigados - estavam forçados pela necessidade do lastro em ouro - a 

restringir severamente suas ofertns monetárias e com isso a atividade econômica. 

Keynes, como outros economistas de renome, percebeu as limitações que o 

padrão-ouro impunha e se bateu fortemente contra ele.(lli) 

À época, economistas mais conservadores e banqueiros se colocavam contra o 

fim do padrão-ouro. Os economistas porque tinham medo que os déficits fossem 

inflacionários, pois não entendiam os efeitos da in flnção moderada, e sob controle, 

para a acumulação. Os banqueiros, por seu turno, tinham seus receios explicáveis, 

porque o padrão-ouro era um mecanismo automiltico em benefício próprio. 

As limitações impostas à emissão monetária indu?ia uma quase que constante 

restrição à liquidez e ao crédito, tornando as taxas de juros mais caras, beneficiando 

os banqueiros. 

No final da II Grande Guerra, quando os EU A já eram a grande potência 

mundial, veio o acordo de Bretton Woods, e com ele a definitiva consolidação da 

moeda norte-americana como o dinht'iro do mundo. pois rrprcsrntava o Estado mais 

poderoso econômica e militarmente. 

Para os banqueiros, o acordo não significou a perda do mecanismo 

anteriormente descrito. Ao contrário, significou o início de uma nova parceria entre 

os bancos e o dólar, que duraria ainda muitos anos - de certa forma até os nossos 

16)- Roosevelt. em !933 retira os EUA do padrão-ouro. 
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dias. Mesmo ressaltando que, com a crise nos EUA o dúlar já não tem a 

confiabilidade, e sua aceitação niio é tão tranqüila e pacífica como antes.(l7) 

Tentaremos demonstrar no tópico "A hegemonia do Capital Financeiro e a 

armadilha rentista", quando e como se Intcta a crise do dólar e como Isso 

influenciará a regulação e crise dos países em desenvolvimento como o Brasil. 

Mas isto constitui outro problema a ser tr:1t:1do adiante. 

realçar que a moeda é o Estado. 

A credibilidade da moeda é a confiança n' Estado. 

Importa agora 

Se o Estado tem credibilidade pode emitir moeda sem que tsso cause fuga do 

curso forçado. Funciona como se fosse um banco que, por ter credibilidade, pode 

emprestar uma parte maior de seus depósitos porque sabe que não haverá um corrida 

para retirá-los. No caso do banco a corrida significa quebra. 

Para o Estado - que tem o monopólio da emissão - o descrédito significa 

in fiação descontrolada, isto é, crise. Esta ~"~ume a aparénéia de aumento da 

velocidade de circulação da moeda. que se torna rejeitada. progressivamente, pela 

sociedade. A fuga da moeda passa a ser a crise do Est<1do. 

Tentaremos mostrar como o poder das economias determina relações 

financeiras - intermediadas por suas moedas - que dão os limites e possibilidades de 

cada economia em particular. frente ao Modo de Produção Capitalista. 

A moeda é a denominação comum dos valores. Constitui a referência a partir 

da qual se dão todas as transações na economia. Por seu intermédio concedem -se 

créditos e financiamentos; é criado poder de compra: e definido o valor que cada 

mercadoria tem no Sistema. 

17)- "A solução de Bretton Woods para a dt'sordem monetária era um meio termo entre a adoção de um 

padrão completo de papel-moeda e um retorno ao padrão-ouro. Em linhas gernis. White dividia com 

Keynes a crítica ao padrão-ouro. No entnnto. ele tinha que ahrnnclnr os ânimos dos poderosos hanqueiros 

de Nova Iorque. que eram firmemente favoráveis ao padrão-ouro. Sua solução era fazer o dólar americano 

um equivalente do valioso metal. Ver MOFriTT. Mkhael. O Oinheiro do \1undo ... pg.21. 
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Assim, todo o Sistema Capitalista gravita em torno de valores, preços, 

créditos, financiamentos e trocas, que tem na moeda sua referência. 

Daí a importância do Capital financeiro. 

"O Capital financeiro significa a uniformização do capital. Os setores do capital 

industrial. comercial e bancário antes separados encontram-se agora sob a direção comum 

das altas finanças. na qual estão reunidos. em estreita união pessoal. os senhores da 

indústria e dos bancos. Essa mesma união tem por base a supressão da livre-concorrência 

do capitalista individual por meio das grandes associações monopolistas. Com isso muda 

também. naturalmente. a relação da classe capitalista com o poder do T'stado:·( IB) 

Assim, o Capital Financeiro passa a ser a síntl"Sl" entre os capitais e o Capital 

Total, e aparece na economia contemporânea como um oraço do imperialismo, entre 

as formas mais avançadas e atrasadas de capitalismo. 

Os fluxos financeiros emprestam uma dinâmica própria à economta mundial. 

Os espaços geográficos se apequenam diante das facilidades introdu7idas pelas 

transferências e apropriações de valor. possibilitadas pelo Capital Financeiro. 

Os mercados se integram (e se entregam)· pelas mãos dos oancos que 

patrocinam o movimento do capital produtivo (que produ7 mais- valia - acumulação) 

e do capital dinheiro ou, simplesmente, das diversas formas de renda. Por meio do 

Capital Financeiro, no sentido amplo dado por Hilferding, os valores são apropriados 

e repartidos por aqueles que detêm o poder econômico. 

No entanto, a parcela monetária do Capital Financeiro, não é produtiva em st 

mesma, corresponde apenas à forma - um momento no tempo - em que o capital 

acumulado anteriormente aparece como poder de compra monetário ou de crédito. 

Por esse motivo ainda não se transformou em nova relação de produção e não é 

capaz de produzir mais- valia. 

18)- Ver HILFERDING. Rudolf. O Capital Pinanceiro .. pg. 283. 
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O papel do Capital Financeiro 

Hilfcrding ampliou o conceito de capital financeiro de Marx que o 

considerava apenas como a função de intermediário de trocas e reserva de valor, mas 

nunca como produtor de valor. 

"Da totalidade do capital destaca-se e se torna autônoma determinada parte. na 

forma de capital-dinheiro. tendo a função capitalista de efetuar com exclusividade essas 

operações para toda a classe dos capitalistas industriais e comerciais. ( ... ) 

Parte determinada do capital tem de existir constantemente como tesouro. como 

capital-dinheiro potencial: reserva de meios de compra. reserva de meios de pagamento. 

capital vadio na forma de dinheiro à espera de aplira(?ão: e. nessa forma. parte do capital 

nui sem cessar. ( ... ) Essa funcão ( ... ) é dupla: ir e vir entre as diferentes esferas de 

circulação nacionais para liquidar os pagamentos internacionais e quando da migração dos 

capitais em husca de renda: ( ... ) 

É evidente que a massa de capital-dinheiro. que os comerciantes de dinheiro 

(banqueiros) manipulam. é o capital-dinheiro que está na circulação. dos capitalistas 

comerciantes e industriais. e que as operações que realizam são apenas as operações desses 

capitalistas a que servem de intermediários. 

Tamhém é claro que seu lucro é apenas dl-durão da mais-valia. pois só lidam 

com valores já realizados. mesmo quando reali7ados apenas na forma de créditos.· ( 19) 

Assim é definido por Marx o Capital Financeiro, cuja função é acessória, 

isto é, possibilita a alocação do dinhl•iro na compra de trabalho- vivo, máquinas e 

insumos para um novo ciclo produtivo, a ser iniciado. 

Mostra que o lucro do capital financeiro é deduzido do lucro do empresário, 

sendo assim uma forma de renda - os juros. 

Este é um dos fundamentos do Capitalismo, os juros são apenas uma parte 

do lucro do capital produtivo. Nada pode subverter essa lógica sem aniquilar a 

acumulação. Os juros têm de ser, por definição, menores que o lucro. 

Até mesmo os economistas vulgares descobriram que podem r c frear a 

acumulação (produzir desaceleração econômica) com aumentos nas taxas de juros. 

Mas isso é outro problema. 

Torna-se portanto fundamental. c daí a importância de Hilfcrding, mostrar 

que com o desenvolvimento do Sistema capitalista, progressivamente, o capital 

19)-Ver M/\RX. Karl. O Capital. Livro 111. voi.V. pg.363 e segs. 
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dinheiro (ou mesmo o crédito) vai penetrando em todos os espaços e intermediando 

todas as relações entre o capital produtivo e os demais setores rentistas. 

Em certo sentido - a parcela improdutiva (que é o capital dinhl.!iro) - assume 

condição de extrema relevância pesando fortemente na representação 

político/econômica no Estado. Os intermedi:írios da moeda pao;sam a dividir com o 

Estado a hegemonia e o poder econômico. Como moeda é Estado e a mercadoria do 

capital financeiro a moeda, daí decorre o poder dos bancos e sua ligação com o 

Estado. 

A hegemonia se desloca do capital produtivo para a esfera rentista 

representada pelo Capital Financeiro (no sentido dado por Marx). que se apropria da 

renda representada pelo juros. 

Por outro lado, Marx adverte para questão fundamental de que o dinheiro só 

poder produzir nova acumulação (D - M - D') se transmutar-se em capital que 

compra trabalho (M) e paga por ele valor menor (D) do que aquele que ele produzirá 

(D') no processo produtivo. 

É importante ressaltar que o crescimento da importüncia deo;se "capital" 

dinheiro está na raiz da crise contemporânea. 

Essas definições tornam -se importantes à ml•dida em que elas são a base para 

que se entendam as "políticas" econômicas adotndas por alguns países e recomendadas 

por organismos internacionais <2°>, que representam os interesses do Capital 

Financeiro, conforme definido por Hilfcrding. 

O autor, percebendo a ascensão dos bancos e a interpenetração dos capitais 
_,, 

financeiro e produtivo, com o primeiro progressivamente assumindo a direção do· 

processo, criou seu conceito de Capital Financeiro. 

Assim, o Capital Financeiro (improdutivo. como vimos, no sentido dado por 

Marx) se funde e se confunde com o produtivo e vai dominando todas as relações de 

produção, de tal forma que se torna praticamente impossível. na atualidade. separar 

o que é um do que é o outro. 

20) - FMI. RIO. RIRO. Cluhe de Paris. hanros internacionais. etc. 
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Como Marx já ressaltara, a crise primeiro se manifesta na esfera financeira. 

"A possibilidade geral da crise e dada com a dupla existência da mercadoria como 

mercadoria e como dinheiro. Isso implica que o fluxo da circulação de mercadorias possa sofrer uma 

interrupção. na qual o dinheiro corre como tesouro. ao invés de ser empregado na circulação das 

mercadorias. O processo M 1 - D - M2 fica paralisado porque D. que realiza a mercadoria M 1. não 

realiza automaticamente M2. M2 permanece invendívcl e. com isso. dá-se a paralisação.·(21) 

Dado que sua influência já se espalhou e penetrou todas as relações 

econômicas, com o desenvolvimento do capitalismo, a velocidade de propagação das 

crises também é muito maior. 

Essa intermediação da moeda e do crédito, em todos os aspectos da vida 

econômica, mostra a crise como um fenômeno financeiro, escondendo sua essência 

que está no âmbito da produção - da acumulação. 

"Durante a prosperidade, cresce a procura de forca de trabalho. cujo preço se 

eleva. Isso significa redução da taxa de mais-valia. com isso da taxa de lucro. Alem disso. 

cresce gradualmente a taxa de juros, acima de seu nível normal - por motivos a serem 

ainda mencionados - e, por conseguinte, cai a taxa de lucro do empresário. No entanto. 

em troca aumenta o lucro do capital bancário. Mas os bancos não estão mais em 

condições. nesse período. de por à disposição dinheiro com o ohjetivo de aumentar a 

produção. Primeiro, a especulação tanto em mercadorias quanto em papéis de crédito 

nesse período estã em florescência e exige muito do crédito. Logo. porem. como ainda 

veremos, o crédito de circulação que os capitalistas se concedem reciprocamente não basta 

para satisfazer as exigências elevadas, e também aí os bancos precisam intervir. Por isso. 

os bancos terão a tendência a reter seu lucro em forma líquida. isto é. em forma monetária 

e, com isso, é paralisada a transformação em capital produtivo, por conseguinte a 

acumulação real e a expansão do processo de reprodução:(22) 

E aqui vem a parte mais interessante e contraditória no que se refere ao 

capital bancário. Ele se nutre do capital produtivo - e até tem vantagens iniciais na 

crise mas tem seus limites dados pela acumulação real. Dissemos 

contraditoriamente porque pretendemos mostrar que o capital bancário <23) participa 

e estimula o jogo que traz a crise da produção que, no futuro, também gera a crise 

dos bancos. 

Com a crise na esfera produtiva: 

21)- Ver HILFERDING, Rudolf. O Capital Financeiro .. pg. 231. 

22)- Ver HILFERDING, Rudolf. O Capital Financeiro ... pg. 247 e seg. 

23)- Que poderia ser uma noção aproximada - sem maior rigor - do conceito de capital financeiro de Marx. 



"( ... )o crédito bancário não pode ser estendido. visto que a baixa dos preços põe 

em dúvida a garantia de solvência dos produtores. Assim. a procura de pagamento conduz 

à impossibilidade de sua satisfa(iio. Não apenas o. juro subiu ao máximo, mas não se 

obtém crédito algum. visto que com o ahalo do crédito fa7 com que todos que disponham 

de dinheiro líquido o reservem para pagamentos própri<>s. Só há um caminho para se 

conseguir meios de pagamento: a transformação da mercadoria em dinheiro. Todo mundo 

quer vender. por isso mesmo ninguém quer comprar. os preços caem vertiginosamente. 

mas as mercadorias permanecem invendíveis. ( ... ) a queda dos preços das mercadorias 

prejudica gravemente a solvência dos industriais e. por isso, torna duvidoso o reembolso 

do crédito bancário. Se o banco imobilizou seus recursos em créditos cedidos a industriais 

insolventes. então a bancarrota rlPstes acarreta a bancarrota do banco."(24) 

51 

Esse conceito teórico geral pode ser extrapolado para explicar o que ocorre 

na economia mundial - nas relações entre países ou entre blocos de capitais - e vai 

definir o que denominamos as possibilidades e limites da intervenção reguladora do 

Estado nas economias. 

A cnse acima descrita - teoricamente - é uma crise clássica como a de 1929, 

em que a queda geral dos preços (deflação) se torna fenômeno presente e sua 

abrangência mundial atinge todos os locais submetidos ao Modo de Produção 

Capitalista, ou a ele ligados por vínculo econômico ou financeiro. 

Para entendermos as possibilidades e limites da regulação das economias dos 

diversos países que constituem a totalidade do Capital, temos que separar o que 

constitui crise dos Estados Nacionais ou crises capitalistas, do que é crise do Modo 

de Produção Capitalista ou crise geral do Capital. 

. As possibilidades e limites da intervenção reguladora do Estado nas economias. 

Como sustentamos anteriormente, os limites da ação do Estado capitalista na 

superação, postergação ou atenuação de uma crise estão ligados, primeiramente, à 

natureza da crise. 

As cnses capitalistas - que se circunscrevem a alguns países ou a blocos de 

capitais - são passíveis de intervenção estatal no sentido de atenuá -las ou mesmo 

revertê -las. 

24) - Ver HILFEROING. Rudolf, O Capital Financeiro ...... pg. 257 e seg. 
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No entanto, quando a cnse é uma crise geral (clássica) os Estados nacionais 

nada ou pouco podem fazer. Não poderão deter a crise que só termina quando 

completar seu ciclo, depois de ter ocorrido uma grande queima de capital, um 

rebaixamento dos salários e uma posterior reconcentração dos capitais. Todo esse 

movimento reconstitui, novamente, as condições para um novo ciclo de acumulação e 

uma nova fase de prosperidade, com a conseqüente alta nas taxas de lucro. 

Como vimos, a regulação das economias de cada país depende da correlação 

de forças internas e dos interesses do Capital, em nível mundial. Assim, se não 

houver oposição (crise geral ou interesses antagônicos das frações mais desenvolvidas 

que compõem o Modo de Produção Capitalista), um Estado nacional é capaz de 

intervir na sua economia no sentido da regulação, se a classe industrial burguesa for 

hegemônica. 

No entanto, a composição de forças no Estado, aliada ao grau de 

internacionalização de uma economia pode determinar diferentes graus de liberdade, 

no que respeita à ação estatal. 

Assim, determinado país, em que empresas multinacionais dominam 

importantes setores da economia, pode ver seu arsenal de atuação na economia 

enfraquecido, se as políticas de ajuste não interessarem às empresas estrangeiras. 

Claro que não se trata apenas de empresas estrangeiras. Quando as políticas 

econômicas não interessam ao grande capital (estrangeiro ou não), o efeito 

desestabilizador torna-se muito parecido. 

O exemplo do capital multinacional foi usado porque ele esteve presente na 

literatura econômica nos últimos tempos, em especial, nos países de industrialização 

mais recente como é o caso brasileiro, entre outros. 

No entanto, cada vez mais o mundo é tomado por relações capitalistas e 

assiste a um enfraquecimento das fronteiras nacionais como fonte de explicação para 

os movimentos de acumulação de capitai.<25) 

25)- Devemos ressaltar, entretanto, que essa tendência à globalização é própria e específica dos momentos de 

expansão do ciclo econômico. Tão logo surgem os primeiros sinais da crise. os Estados se tornam mais 

nacionalistas e protecionistas e as fronteiras geográficas mais delineadas e vigiadas. 
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Michalet descreve, com eficiência, o funcionamento da economia mundial 

contemporânea, na qual a presença das Empresas Multinacionais (EMN) é traço 

característico. 

"Elas (as EMN) atuam segundo dois movimentos contraditórios. De um lado, 

suas estruturas organizacionais e normas de gestão são a negação de tudo o que 

corresponde às disparidades nacionais. De outro lado. elas sahem tirar o melhor partido 

das diferenças entre os países. A dialética das EMN se exprime portanto nesta exploração 

e nivelamento simultâneo do contínuo e do descontínuo da economia mundial em via de 

formação. ( ... ) Daí resulta que a atividade empresarial em certos setores industriais 

nacionais acaba sendo parcialmente determinada por ohjetivos de produção fixados no 

exterior. A influência local da planificação em termos mundiais das EMN é tanto maior 
quanto mais elevado é o coeficiente de penetração."(:21\) 

Essas grandes frações do Capital (as que estão na fase mats desenvolvida) 

representam um poder - algumas vezes paralelo - aos Estados Nacionais (países) e 

são capazes - como já dissemos - de reverter ou impedir planejamento ou políticas 

de regulação, em contradição com a representatividade política da burguesia local. 

A noção de capital com pátria só faz sentido para explicar as relações entre 

países e o Capital ou MPC. Fora desse contexto didático, o conceito perde sentido 

pois todos os capitais individuais são parte de um mesmo todo. Aí a discussão tem 

de ser refeita no nível da concorrência entre capitais. Para um aprofundamento dessa 

questão ver Marx em "O Capital" Livro 3 volume 4, "A conversão do lucro em lucro 

médio". 

Nicos Poulantzas, sintetiza com muita felicidade esse relacionamento entre as 

frações do Capital. 

"O Estado capitalista. hoje como no passado. deve representar o interesse 

político a longo prazo do conjunto da burguesia (o capitalismo coletivo em idéia) sob a 

hegemonia de uma de suas frações. atualmente o capital monopolista. Isso implica que: a) 

Atualmente a burguesia se apresenta sempre como constitutivamente dividida em frações 

de classe: capital monopolista e capital não monopolista. frações do capital monopolista 

(pois o capital monopolista não é uma entidade integrada. mas designa um processo 

contraditório e desigual de 'fusão' entre diversas frações do capital, fracionamentos 

duplicados se levamos em conta as coordenadas atuais da internacionalização do capital: 

b) Estas frações burguesas se situam em seu conjunto. embora em graus variáveis e cada 

vez mais desiguais, no terreno da dominação política. fazendo então sempre parte do 

26)- Ver MICHALET, Charles-Albert. O Capitalismo Mundial... pg. 181 e segs. 
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relação a esta ou aquela fração no poder (inclusive com relação a esta ou aquela fração do 

próprio capital monopolista) para assumir seu papel de organi1ador político do interesse 

geral da burguesia (do 'equilíbrio instável dos compromissos' entre suas frações. dizia 

Gramsci) sob a hegemonia de uma destas facções: d) As formas atuais do processo de 

monopolização e hegemonia particular do capital monopolista sobre o conjunto da 

burguesia impõem, hoje. uma restrição considerável dos limites da autonomia relativa do 

Estado com relação ao capital monopolista e do campo de compromissos deste com as 
outras frações da burguesia. ·(27) 
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Dessa síntese contraditória entre os blocos de càpital surge os limites e 

possibilidades das políticas de regulação do Estado. 

Assim, como veremos nos casos Alemão e Argentino, a representação de 

classes naqueles Estados determinaram políticas econômicas pró burguesia industrial, 

no primeiro caso, e pró setor agro-exportadora, no segundo. 

Por esse motivo, é de vital importância, para o conhecimento da natureza de 

cada Estado, sua composição, em termos de poder político e representação 

econômica. 

. A natureza e composição do Estado como determinantes do desenvolvimento 
econômico. 

Após havermos desenhado o papel dos capitais e de seus interesses privados 

como agentes que condicionam a ação do Estado, passaremos a observar mais 

intimamente a composição do Estado para entender sua ação concreta, a partir das 

classes e frações nele representadas. 

Alguns teóricos como Joachim Hirsch, Suzanne Brunhoff, Manuel Castells, 

J acques Sallois, o próprio Nicos Poulantzas, entre outros, têm- se dedicado ao estudo 

deste tema em todas suas nuanças. 

No entanto, interessa a nosso estudo definir a síntese de classes que 

representa o Estado. Segundo Gramsci, o Estado constitui o 'complexo global de 

atividade prática e teórica pelo qual a classe dominante não apenas justifica e 

mantém sua dominação, mas consegue preservar o consenso ativo daqueles que são 

governados.' 

27)- Ver POULANTZAS, Nicos. (org.) em O Estado em Crise, Rio de Janeiro, Graal. 1977, pg. 21. 
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Mesmo dirigido ou dominado pela burguesia, o Estado deve ter certa 

"autonomia", como forma de legitimação frente às classes e frações mal-assistidas. 

Assim, o Estado não representa monoliticamente a burguesia, mesmo porque 

esta, longe de ser una, é composta por inúmeras unidades de capital, não raras vezes 

com interesse.s diferenciados. 

"O fato de que o movimento do capital se impõe através da concorrência entre 

vários capitais individuais não impede a articulação imediata de um interesse de classe 

comum aos membros da classe capitalista. A isso se soma o fato de que em toda formação 

social, há uma coexistência de diferentes modos de produção (caracterizada por relações 

de dominação específicas). o que pode levar à existência de muitas classes dominantes 

(ver, por exemplo, a relação entre a propriedade fundiária feudal e o capital. desde o 

Império alemão até inclusive a República de Weimar) ( ... ). É por isso que as frações da(s) 

classe(s) dominante(s) constituem um bloco no poder ( ... ) marcado por contradições 

internas e por relações de hegemonia, cuja coesão e capacidade de ação política devem ser 

organizadas por uma instância formalmente separada das frações de classe da(s) classe(s) 

dominante(s), a saber, pelo Estado:(28) 

Qual a importância dessa constatação? 

A importância está na possibilidade de explicar que, dependendo da 

natureza, aspirações e origens do bloco no poder, teremos um ou outro desfecho no 

que se refere ao desenvolvimento ou não da economia, rumo a formas capitalistas 

superiores. 

Desejamos ressaltar que o bloco no poder da economia alemã, por exemplo, 

foi essencialmente diverso do argentino, em natureza, aspirações e origem. Tal fato 

determinou, em momentos históricos específicos, ações e reações que levaram aqueles 

dois países por caminhos econômicos distintos. 

Na verdade a grande indagação deve ser: como determinado Estado é capaz 

de encarnar um ideário desenvolvimentista, enquanto outros são incapazes de 

organizar e dirigir a acumulação de capital? 

Não podemos esquecer nunca - e este é um dos pontos ma1s importantes a 

ser ressaltado - que o mundo capitalista é um todo composto por diversas partes, 

28)- Ver HIRSCH, Joachim. O Estado em Crise, Rio de Janeiro, Graal, 1977m pg. 94. 
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com uma história que deve ser respeitada e considerada, sobretudo quando se 

pretende conhecer suas peculiaridades. 

Desse modo, não se deve esperar que o desenvolvimento econômico dos 

di versos países siga a mesma seqüência de passos, de tal sorte que se pudesse criar 

um padrão de desenvolvimento, uma fórmula. 

Essa visão fere profundamente o materialismo ao apoiar-se no mecanicismo, 

como pretende, por exemplo, Rostow< 29), entre outros. 

A história do capitalismo é a história de um Sistema integrado e dirigido, 

desde seus primórdios, por grupos de uma classe específica - a burguesia - que, 

como vimos, formaram, de maneua mais ou menos consentida e negociada, blocos 

de poder que dominaram o Estado. 

Dessa forma, desenvolvimento econômico, como também 

subdesenvolvimento, possibilidades de superação do atraso, fazem parte de um 

mesmo todo. Da integração, desintegração, justaposição dessas partes - que convivem 

contemporaneamente - surgem as possibilidades tanto do desenvolvimento quanto 

do atraso de cada país. 

"Para permitir a passagem da análise econômica ou da interpretação sociológica 

usuais para uma interpretação global do desenvolvimento é necessário estudar desde o 

início as conexões entre o sistema econômico e a organização social e política das 

sociedades subdesenvolvidas. não só nessas sociedades e entre elas, mas também com 

relação aos países desenvolvidos, pois a especificidade histórica da situação de 

subdesenvolvimento nasce precisamente da relação entre sociedades 'periféricas' e 

'centrais'" ( ... ) Desta forma, entre as·economias desenvolvidas e as subdesenvolvidas não 

existe uma simples diferença de etapa ou de estágio do sistema produtivo. mas também de 

função ou posição dentro de uma mesma estrutura econômica internacional de produção e 

distribuição. ( ... ) Há que se analisar, com efeito. como as economias subdesenvolvidas 

vincularam-se historicamente ao mercado mundial e a forma em que se constituíram os 

grupos sociais internos que conseguiram definir as relações orientadas para o exterior que 

o subdesenvolvimento supõe.(30) 

Como sustentam Cardoso e Faletto, para a diferenciação econômica e a 

alteração das relações de depe·ndência e, portanto, a criação de um Estado nacional 

29)- Ver ROSTOW, W.W. Etapas do desenvolvimento econômico (um manifesto não comunista), Rio de 

Janeiro. Zahar. 1974. 

30)- Ver CARDOSO. Fernando H. e FALETTO. Enzo. Dependência e Desenvolvimento na América Latina, 

Rio de Janeiro. Editora Guanabara S.A., 1970, pg. 25 e seg. 
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com identidade e capacidade de auto-dirigir-se, torna-se imprescindível que no jogo 

político e social contenha os elementos favoráveis à mudança, mesmo que isso 

represente ruptura com a antiga ordem. 

"Esta opção teórica fica apoiada empiricamente pelo fato de que as 

transformações históricas significativas do processo de desenvolvimento latino-americano 

têm sido sempre acompanhadas, senão de uma mudança radical na estrutura de 

dominação. pelo menos pela adoção de novas formas de relações. e portanto de conflito, 

entre !!S classes e grupos. E evidente que a explicação teórica das estruturas de 

dominação. no caso dos países latino-americanos. implica estabelecer as conexões que se 

dão entre os determinantes internos e externos. mas essas vinculações. em qualquer 

hipótese, não devem ser entendidas em termos de uma relação "causal analítica' nem 

muito menos em termos de uma determinação mecânica e imediata do interno pelo 

externo. ( ... ) Como o objetivo deste ensaio é explicar os processos econômicos enquanto 

processos sociais, requer-se buscar um ponto de intersecção. onde o poder econômico se 

expresse como dominação social. isto é, como política: pois é através do processo político 

que uma classe ou grupo econômico tenta estabelecer um sistema de relações sociais que 

lhe permita impor ao conjunto da sociedade um modo de produção próprio. ou pelo menos 

tenta estabelecer alianças ou subordinar os demais grupos ou classes com o fim de 

desenvolver uma forma econômica compatível com seus interesses e ohjetivos:(Jl) 

Nessa perspectiva poderemos avançar e concluir que a acumulação de capital 

é um processo que se vem consolidando historicamente e submetendo à sua esfera de 

dominação todos aqueles locais não capitalistas ou em fases anteriores do 

desenvolvimento. 

Esse processo de incorporação do mundo à esfera capitalista se fez e faz 

capitaneado por grupos burgueses que impõem seu ideário ocupando o poder político 

nos diversos Estados nacionais. 

Como esse é um processo histórico, os primeiros países que se desenvolveram 

tiveram uma história diferente dos que lograram desenvolver-se depois. Uma história 

diferente no que respeita a forma de inserção na economia mundial, mas 

contemporânea no sentido de que faziam parte de um mesmo todo. 

Cardoso e Faletto, de modo bastante sugestivo, evidenciaram que as 

economias que primeiramente se desenvolveram o fizeram simultaneamente com a 

31)- Ver CARDOSO. Fernando H. e FALETTO. Enzo. Dependência e Desenvolvimento na América Latina ... 

pg. 22 e seg. 
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expansão do mercado mundial e as que lhes sucederam já vteram "vinculadas" (32) 

àquelas que primeiro se lançaram na Revolução Industrial. 

É importante, segundo os autores, · com o que concordamos inteiramente - a 

forma de vinculação entre o Sistema Capitalista desenvolvido e aquela economia 

que, rompendo as amarras inicia um processo de crescimento econômico determinado 

pela vontade das elites locais. 

"Com efeito, as transformações sociais e econômicas que alteram o equilíhrio 

interno e externo das sociedades suhdesenvolvidas e dependentes são processos políticos 

que, nas condições históricas atuais. supõem tensões que nem sempre contém em si 

mesmos soluções favoráveis ao desenvolvimento nacional. Tal resultado não é automático 

e pode não se dar: o que equivale a afirmar que a análise do desenvolvimento deve supor 

sempre a 'possibilidade' de estagnação e de heteronomia. A determinação das 

possibilidades concretas de êxito depende de uma análise que não pode ser só estrutural. 

mas que tem que compreender tamhém o modo de atua~ão das forças sociais em jogo. 

tanto as que tendem a manter o status quo como aquelas que pressionam para que se 

produza a mudança social. Exige. além disso. a determinação das 'orientações valorativas' 

ou ideologias que animam as ações e os movimentos sociais. Como essas forças estão 

relacionadas entre si e expressam situações com possihilidades diversas de crescimento 

econômico. a interpretação só se completa quando o nível econômico e o nível social têm 

suas determinações reciprocas perfeitamente delimitadas nos planos interno e 
externo.·( 33) 

Assim, se queremos entender o Sistema Capitalista temos que pensá-lo como 

um todo, em que desenvolvimento e atraso fazem parte da mesma dinâmica e 

possuem papéis específicos e ainda, as diferenças de desenvolvimento entre países 

são da dinâmica • da essência - do Capitalismo e possibilitam a atenuação da crise. 

Assim, para o melhor entendimento dessa cnse e do que ela representa para a 

economia central e as periféricas, passaremos por uma breve discussão do 

funcionamento do Capital Financeiro e de sua crise · o que denominamos armadilha 

rentista. 

32)· Vinculadas no sentido amplo da palavra. querendo dizer. que por pertencerem ao mesmo mundo 

capitalista não puderam repetir a mesma história que ocorreu no centro do Sistema. pois. na verdade 

foram contemporâneas e ligadas por laços econômicos e políticos às economias desenvolvidas. 

33)· Ver CARDOSO. Fernando H. e FALETTO. Enzo. Dependência e Desenvolvimento na América Latina ... 

pg. 37 e seg. 
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• A hegemonia do Capital Financeiro e a armadilha rentista. 

Marx em "A renda e suas fontes" (livro Til, v oi. 6) mostra como ocorre o 

fetichismo do capital. Como se confunde apropriação (na forma de renda) com fonte 

- produção - de valor. 

O autor desvenda a "confusão" que se faz de capital produtor de juro e lucro. 

"Já vimos antes que o juro aparece como o produto verdadeiro. característico do 

capital. e o lucro do empresário, em oposi11ão. como salário independente do capital. 

Assim. aquela forma trina se reduz precisamente a capital-juro, terra-renda fundiária, 

trabalho-salário. com a divertida eliminação do lucro. a forma de mais-valia que 

especificamente caracteriza o modo capit<Jiista de produção:C\4) 

O fetichismo consiste em considerar o capital "produtor" de juro (renda) 

como produtor de acumulação (mais-valia). Essa "confusão" confere ao rentista 

(banqueiro) um papel produtivo na sociedade. 

Torna-se importante, no presente trabalho, repisar que o juro representa 

forma de renda que se deduz do esforço de acumulação, portanto, estéril e 

improdutivo, nada agregando ao montante de capital (mais-valia acumulada) 

pré-existente. Pelo contrário, configura-se pagamento que se faz ao proprietário de 

uma quantidade de dinheiro. 

Tais somas monetárias, quando utilizadas para comprar trabalho (mais 

matérias-primas), se transformam em capital produtivo. Assim, esse capital dinheiro 

que rende juros só será produtivo se, no momento seguinte, for efetivamente 

colocado como capital que compra trabalho vivo e paga por ele menos do que 

produz. 

Isso é importante, porque com o desenvolvimento do Sistema Capitalista, do 

chamado Capital Financeiro (no sentido de Hilferding), criam-se extensas redes de 

relações puramente financeiras que, momentaneamente, <35) não se constituem em 

capital produtivo (no sentido de Marx), mas que custam para a acumulação uma 

renda (juros). 

Hilferding sintetiza bem esses movimentos, mostrando o comportamento dos 

juros e do crédito no ciclo econômico. 

34)- Ver MARX, Karl, O Capital. livro III. vol. 6, Ed. Civilização Brasileira. Rio de Janeiro pg. 935 

35)- É o tempo que o capital dinheiro fica fora do circuito produtivo. 



"f: próprio de quase todos os teóricos modernos das crises explicar fenômenos de 

conjuntura pelas mudanças da taxa de juros. ao invés de. pelo contrário. explicar os 

fenômenos do mercado monetário pelas condições de produção. As razões disso são fáceis 

de encontrar. Os fenômenos do mercado monetário são francamente manifestos, são 

comentados diariamente nos jornais e atuam de modo determinante na marcha da bolsa e 

da especulação. Além disso. a oferta de capital de empréstimo apresenta-se sempre como 

uma magnitude determinada e tem que apresentar-se assim. pois do contrario seria 

inexplicável como a procura e a oferta podem determinar o juro. Não se leva em conta 

que a oferta de capital de empré.stimo depende do estado da produção, a saber: primeiro 

de seu volume e, segundo. da proporcionalidade dos ramos de produção. que atua de 

modo determinante sobre o tempo de circulação das mercadorias e, com isso, na 

velocidade de circulação da moeda fiduciária. Isso acontece da mesma forma porque em 

geral não se tem presente a diferença funcional entre crédito de circulação e crédito de 

capital (bancário): ( ... ) O capital é identificado de modo mais ou menos confuso com o 

capital monetário. ( ... )Abstraindo da bárbara confusão que serve de base para essa noção 

dos economistas - os quais. como chamam de capital dinheiro máquinas e força de 

trabalho -, estes fazem com que um capital. o mesmo dinheiro, se transforme 

imediatamente em ouro, isto é. em maquinaria. força de trabalho etc .. ou como também 

dizem. o capital de circulação se transforma em capital de investimento -( ... )(36) 
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Assim, com a universalização do Capital Financeiro (em especial dos bancos) 

e a luta dos rentistas por participação crescente no Produto, levam a que o capital 

dinheiro fique um tempo circulando na forma monetária. Equivale a colocação de 

um número maior de intermediários entre a ponta monetária e a produtiva. 

Os JUros que são cobrados pelos intermediários (agora em número 

aumentado) são pagos aos "proprietários" de títulos, que representam o capital

dinheiro, na forma de renda. 

Essa disfunção do Sistema permite a apropriação pelos rentistas de parte do 

esforço de acumulação obtido na esfera produtiva. À essa espécie de autonomização 

da esfera monetária e financeira das economias denominamos de armadilha 

rentista(37). 

Chamamos de armadilha porque, como a acumulação só é possível quando da 

transformação do capital monetário em produtivo, tal fenômeno redunda, apenas, em 

luta pela apropriação de um mesmo Produto via renda de juros. O capital total 

permanece subtraído daquele montante de capital dinheiro que não retornou à 

produção e, adicionalmente, dos juros apropriados como renda. 

36)- Ver HILFERDING. Rudolf. O Capital Financeiro ... pg.21i8 

37)- Alguns economistas identificam esse fenômeno como ciranda financeira. isto é. autonomização de um 

processo que deveria ser apenas uma etapa a ser superada o mais rapidamente possível para o bem da 

acumulação de capital. 
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Com a alta nas taxas de juros e a conseqüente queda no ritmo de expansão 

do produto há uma transferência de valor do capital/trabalho para os rentistas, no 

ciclo. Os capitalistas têm de se transformar (em alguma medida) em rentistas para 

participarem - fora do circuito da valo~ização do capital - de uma parcela maior da 

renda. Assim, defensivamente o aumento das taxas de juros torna-se efeito e não 

causa da queda na atividade econômica, - um circulo vicioso. 

Com a aceleração dos preços, o conflito distributivo se potencializa e tende 

a realimentar o processo de luta por parcelas da Renda nacional. Como a atuação do 

Estado não permite a dcpressão(38), mas também não tem capacidade de, com a 

mesma eficiência, promover a. acumulação, ocorre o fenômeno conhecido como 

estagflação. 

A cnse se aprofunda quando o Estado vai sendo penetrado/permeado -

crescentemente - por relações rentistas e a regulação vai se transformando em 

cartorização. 

Assim, os gastos do governo, onde impera a econom ta rentista, são meras 

formas de possibilitar aumentos de participação no Produto dos setores improdutivos, 

porque ao invés de financiar produção criam inflação que, como se sabe, rebaixa 

salários e lucros dos setores mais frágeis. 

Com a economia estagnada, aumentos de salário diminuem o estoque de 

capital, por isso dificilmente ocorrem. O capital só pode ser destruído rapidamente 

pela crise e nunca por transferência de renda. O aumento de participação dos 

salários na renda só se dá com o crescimento econômico conjugado c;m a luta dos 

trabalhadores. Na crise o efeito é o contrário. 

Onde se instala a economia de renda o déficit público(39) produz inflação 

pois o Estado é (ou está) fraco e, por conseqüência, a moeda também. Quando isso 

ocorre a inflação serve, principalmente, para fazer o jogo da especulação. 

38)- A crise depressiva quebraria a capacidade de luta dos segmentos mais frágeis pela queima de capital e 

desemprego da força de trabalho. e possibilitaria um novo ciclo com o aumento das taxas de lucro. 

39)- No capítulo VI a questão do déficit público será discutida com maior profundidade. 
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Na inflação descontrolada há uma desvalorização do Estado - de seus 

símbolos/ brasões e personalidades - que figuram nas notas rapidamente depreciadas. 

Em pouco tempo já não há mais pessoas ilustres (da História do País) para servir de 

referencial e figurar na moeda. 

Vários são os exemplos dessa forma de desrcgulação: Brasil, Argentina etc. 

nos anos 80, a Alemanha, Polônia, Hungria etc., em alguns momentos específicos de 

seus processos hiperin flacionários. 

Por sua vez, o declínio atual das economias desenvolvidas se liga - no ciclo 

rumo à crise clássica - à assunção de feições rentistas por elas, ou seja, a 

consolidação dos grandes bancos e de seus interesses em detrimento da esfera da 

produção. 

A superacumulação determina a queda nas taxas de lucro. Deixa capitais 

vadios que procuram refúgio (na forma de capital dinheiro) nos bancos ou em 

empréstimos, por exemplo, ao Estado que, nesse momento do ciclo, se endivida para 

evitar o aprofundamento da recessão, rumo à depressão. Daí para a ciranda 

financeira é um passo. 

Assim, a queda nas taxas de lucro faz sobrar capitais (pletora) e a parcela 

rentista das economias tende a crescer. Com ela o trabalho improdutivo tende 

também a aumentar, ou o que é a mesma coisa, a taxa de lucro se retrai, ainda 

mais, acompanhando a marcha da crise. 

Com a aceleração da inflação, mesmo os capitalistas produtivos assumem -

defensivamente - comportamento rentista. Daí o Estado fica "obrigado" a fazer o 

jogo financeiro "resolvendo" - momentaneamente - os conflitos, determinando a 

repartição da renda segundo os interesses das classes hegemônicas, que nesse 

momento representam os bancos ou mesmo os capitalistas produtivos que passaram a 

participar da ciranda financeira. 

Um acompanhamento da história recente do Sistema Financeiro Internacional 

mostra o crescimento da rede de relações monetárias e financeiras no mundo, 

indicando, inequivocamente, o crescimento desmedido <40) da economia rentista. 

40)- Porque não acompanhou no mesmo ritmo o crescimento do lado real da economia mundial. 



A título ilustrativo, podemos citar o caso dos bancos norte-americanos: 

"Uma vez estabelecida a rede a nível mundial. o volume das operações bancárias 

internacionais explodiu. Empréstimos e outros negócios internacionais começaram a se 

expandir muito mais rapidamente que os negócios internos.( ... ) 

Para os grandes bancos americanos. a explosão dos negócios internacionais foi 

providencial. No tocante a lucros. os anos 70 foram obscuros para a atividade bancária 

nacional. Inflação, a severa recessão de 1974-75 e grandes prejuízos no setor imobiliário 

produziram dramáticas quedas nas receitas domésticas de alguns dos maiores bancos 

americanos. ( ... ) A salvação desses bancos foram as volumosas e crescentes receitas vindas 

do exterior. Os dez maiores bancos americanos não registraram crescimento em suas 

operações domésticas, enquanto seus lucros no exterior cresciam a 33 por cento ao 

ano:<41 l 
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Essa síntese mostra, além do crescimento do mercado financeiro 

internacional, a importância desse mercado para a economia norte- americana. 

O avanço do Sistema Financeiro e a sua contrapartida necessária - o 

endividamento do Terceiro Mundo - está na raiz dos problemas enfrentados pelos 

países subdesenvolvidos, na crise da dívida externa da década de oitenta. 

Esse fato mostra que a cnse de acumulação que deveria ocorrer <42) foi 

postergada e assumida, em parte, pelos países endividados, na chamada década 

perdida de 80. 

No entanto, trata-se de assunto a ser abordado adiante. 

Para o presente, interessa mostrar que a internacionalização do Capital 

Financeiro colocou as bases da armadilha rentista. 

"Como qualquer outra profissão, a atividade bancária tem sua dose de modismo. 

No final dos anos 60 e inicio dos 70. estava em moda tornar-se global. A competição 

expos os bancos ao que Barnet e Müller chamaram de 'dilema do oligopolista: se eu não 

fizer, outros farão'. A ameaça da competição forçou os bancos a lançar mão de formas de 

negociar renovadas e mais criativas- especialmente na arena internacional:<43l 

41)- Ver MOFFITT, Michael, O Dinheiro do Mundo ....... pg. 50 e seg. 

42)- a superacumulação permitiu e incentivou - como contratendência à crise no centro do Sistema - a 

migração dos capitais para o exterior onde as taxas de lucro (apropriadas como taxa de juros) eram 

maiores. 

43)- Ver MOFFITT. Michael, O Dinheiro do Mundo ..... pg. 55. 
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A definitiva consolidação do mercado financeiro mundial se dá com a 

instituição do euromercado que, entre outros motivos, se tornou resposta à súbita 

flutuação dos preços relativos causada pelo primeiro choque do petróleo. 

A reciclagem dos dólares e dos débitos e créditos instantaneamente criados 

por conta das bruscas alterações nos preços de uma série de insumos, gerou e 

integrou um grande mercado de dinheiro. 

"A história do euromercado é a história de homens cujas carreiras estavam 

intimamente ligadas a seus suressos. O euromercado era particularmente importante para 

os banqueiros americanos. A criação de um mercado de dólar em Londres não só deu aos 

bancos americanos acesso aos mercados europeus, mas também era pessoalmente 
compensador." (44) 

Essa integração e globalização do Sistema significou em termos políticos e 

econômicos a reafirmação do poder dos bancos e daquilo que eles representavam. 

Com a crise continuando sua marcha, o Sistema Financeiro passou a 

proteger-se incentivando uma luta por participação em parcelas cada vez maiores da 

renda mundial - que já não crescia no mesmo ritmo. 

Impressionante, a partir daí, foi a "criação" de capital dinheiro. 

"De origens modestas e inseguras, o euromercado logo se tornou o quartel

general do Sistema Financeiro Mundial. Hoje, o euromercado é um enorme conglomerado 

de 'dinheiro sem pátria' - como coloca a Business Week- reunindo a impressionante soma 

de US$ 2 trilhões. Nessa grande reira financeira. o que conta é ter credibilida!!'e. e para 

quem a detém, muitas são as opções: comprar eurodólares no overnight, contrair 

empréstimos integrados de sete a dez anos: e os melhores tomadores de empréstimos 

podem até emitir eurotítulos. Embora Londres ainda seja seu centro de operações, o 

euromercado se espalhou por locais como Amsterdã, Tóquio, Zurique. Hong Kong e 

Bahrain, uma minúscula ilha na costa da Arábia Saudita. O euromercado transrormou-se 

em um supermercado financeiro aberto 24 horas. provedor de bancos e outros clientes de 

acesso instantâneo a todas as principais moedas mundiais e a todos os mercados de 

dinheiro:<45 ) 

Em síntese, a universalização do Sistema Financeiro permitiu maiOr 

integração das economias e, ao mesmo tempo, colocou as bases para que o valor 

produzido mundialmente fosse transferido e apropriado, com muito mais rapidez. 

44)- Ver MOFFITT, Michael, O Dinheiro do Mundo .... pg. 55. 

45)- Ver MOFFITI, Michael. O Dinheiro do Mundo .... pg. 65. 
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Entretanto, se não houver acumulação poderá haver apenas transferência de 

renda, o que também tem seus limites. A armadilha em síntese representa, apenas, a 

contradição de que o crescimento do jogo da renda impede ou prejudica a 

acumulação de capital e, assim, a criação futura de nova renda. 

Moffitt, mostra com muita felicidade a síntese do que dissemos acima. 

"Do ponto de vista prático e financeiro, o significado do euromercado é que ele 

permite aos bancos expandirem seus créditos mais rapidamente do que se não existisse tal 

mercado. A criação do euromercado é uma razão importante para que, em anos recentes, 

a atividade bancária internacional crescesse mais que a produção mundial e o comércio 

internacional. De acordo com o Citibank, de 1964 e 1978 os empréstimos bancários 

internacionais cresceram cerca de 25 por cento ao ano. enquanto o produto mundial bruto 

cresceu 5,25 por cento e o comércio mundial 7,5 por cento. Nos últimos dois anos, o 

comércio e o crescimento econômico se contraíram; no entanto, o crescimento do 

euromercado prosseguiu sua marcha.<46) (Grifos nossos). 

Em resumo, as possibilidades e limites das políticas de . regulação pelos 

diversos países ficaram cada vez mais comprometidos, por conta do imenso 

crescimento da esfera improdutiva rentista, a nível mundial. 

Toda essa montanha de "capital dinheiro" corre. sérios riscos de desvalorizar

se rapidamente, tendo em vista o descompasso existente entre ela e o chamado lado 

real da economia. 

Essa será, segundo acreditamos, a forma da cnse clássica - uma imensa 

desvalorização de algo que, em verdade, não possui mesmo valor, senão como 

montantes contabilizados nos balanços de empresas e bancos. Para se transformarem 

em valores concretos dependem da confiança no futuro, num momento em que a 

marcha da crise determina expectativas som h rias. 

Uma corrida contra esses "ativos" (ou seja uma corrida contra o dólar, por 

exemplo) poderá desencadear o processo. Tais valores só têm sentido de capital 

(produtivo) enquanto seus detentores tiverem confiança neles e deles se utilizarem 

para produzir riqueza real. 

46)- Ver MOFFITT, Michael, O Dinheiro do Mundo ..... pg. 67. 



CAPÍTULO IV 

CRISE E REGULAÇÃO 

. Sobre duas experiências singulares: Argentina e Alemanha 

Nosso objetivo, neste capítulo, não é o de estudar profundamente a 

economia dos países selecionados, e, sim, tentar entender períodos históricos 

específicos onde a crise econômica determinou ações do Estado, que aparecem de 

maneira clara como determinantes da manutenção (desregulação) ou superação 

(regulação) do processo que interrompeu a acumulação ampliada do capital. 

Não se espera com isso definir uma tipologia· de cnse e regulação, nem 

mesmo estender a experiência daqueles países além de suas fronteiras. Tentaremos, 

antes, mostrar como aquelas economias reagiram à crise e qual a ideologia 

dominante. 

A inflação, como vimos, é uma forma eficiente de transferência de renda e 

um fenômeno cada vez mais presente no mundo capitalista, exigindo sacrifícios cada 

vez maiores no seu combate. 

Atribuímos o descontrole dos níveis de inflação mundiais à dificuldade 

crescente dos Estados nacwna1s e do Capital, a nível internacional, regularem suas 

economias e à economia mundial, respectivamente. O Estado vem progressivamente 

internalizando as contradições próprias do capitalismo (porque passa a atuar como 

um misto de empresa capitalista e desaguadouro natural de conflitos), perdendo 

aquele poder de regulação que Keynes e Kalecki tão bem perceberam. 

Como o Estado não é mais tão eficiente para dirigir a acumulação ampliada 

de capital, os processos inflacionários - que já foram regulação - tendem a ser 
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reincidentes (em espaço de tempo cada vez menores) ou crônicos. Aquilo que era 

incentivo à acumulação passa a um ser problema que degenera em luta rentista. 

No present'e capítulo focalizaremos dois casos, sendo um de predominância 

de regulação (o da Alemanha) e outro de predominância de desregulação (o da 

Argentina). Foram escolhidos porque neles as ações do Estado na economia 

mostraram - de uma maneira mais clara - como os interesses das classes hegemônicas 

determinaram as políticas adotadas e seus resu I ta dos. 

O destaque da Alemanha deveu-se ao fato deste País ter reunido durante sua 

história, o que Marx chamava de condições objetivas para a ocorrência de profundas 

transformações sociais. Assim, como teremos condições de demonstrar, a burguesia 

alemã (e sua representação no Estado) tem sabido superar suas contradições no 

sentido do florescimento do capitalismo mais avançado - não só do ponto de vista 

econômico como também da ideologia burguesa. 

Marx, no Manifesto Comunista(l>, sintetiza numa palavra a essência do que 

seja revolução social. 

A Alemanha tem sido um exemplo de como se consegue cnar e reconstruir o 

Capital, mesmo quando derrotada e destroçada fisicamente nas duas grandes guerras 

mundiais. 

A Argentina foi escolhida, dentre outros países onde a desregulação também 

se instalou, porque é um caso que, às vezes, é utiltzado como comparação ao Brasil. 

1) - "Na Alemanha (os comunistas), lutam de acordo com a burguesia. sempre que esta age 

revolucionáriamente contra a monarquia absoluta. a hierarquia feudal e a pequena burguesia. 

Mas o Partido Comunista nunca se esquece de despertar nos operários uma consciência nítida do 

antagonismo hostil entre a burguesia e o proletariado. para que os trabalhadores alemães usem 

adequadamente, como armas contra a burguesia, as condições sociais necessariamente criadas pelo regime. 

burguês, a fim de que, uma vez destruídas as classes reacionárias na Alemanha, possa ser travada a luta 

contra a própria burguesia. 

Os comunistas concentram suas atenções na Alemanha porque este país se encontra às vésperas de 

uma revolução burguesa, a concretizar-se nas condições mais avançadas da civilização européia. com um 

proletariado mais desenvolvido do que o da Inglaterra. no século XVII. e o da França. no século XVIII, e 

porque a revolução burguesa na Alemanha será o prelúdio imediato de uma revolução proletária. in ·o 
Manifesto Comunista de Marx e Engels" pg. 123 Zahar Editores, 2a Edição. 
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Pretendemos demonstrar que são casos diferentes e que o chamado efeito Orloff (2) 

não passa de uma série de infelizes coincidências que deverão ter fim quando a 

ameaça à burguesia brasileira colocar em risco sua situação de classe hegemônica . 

. ARGENTINA 

A Argentina é um caso típico de desregulação, no sentido de que o Estado 

não tem sido capaz de criar as condições para uma acumulação continuada de 

capital. Lá se assiste a um empobrecimento continuado da população e um 

sucateamento do setor industrial. 

A grande depressão de 1929 - ao desorganizar as relações internacionais 

vigentes até então (3) - determinou, na Argentina, um rearranjo da economia agro

exportadora que assistiu ao desmoronamento de suas receitas de exportação, que 

davam substância ao processo de crescimento econômico do País. 

O período anterior fora a fase em que se consolidou a produção de bens 

primários - uma estrutura econômica que vai dar o perfil das classes dominantes da 

época. Tal processo foi conduzido pelo oligarquia latifundiária (4 ) que va1 

progressivamente submetendo a seu domínio político os setores das classes médias 

emergentes, ligados às atividades da economia agro-exportadora. 

2)- Como vimos, o efeito Orloff - idéia retirada de um comercial de TV que se popularizou - significa que os 

acontecimentos no Brasil repetem os fatos negativos ligados à crise ocorridos na Argentina no passado 

recente. 

3)- A organização econômica da revolução industrial, até a depressão de 29, determinou uma divisão 

internacional do trabalho segundo as exigências e necessidades dos países centrais. Coube à Argentina. no 

processo, ser fornecedora de produtos primários (em especial alimentos) que supriam os grandes 

contingentes de trabalhadores e suas famílias que afluíam às cidades na Europa para o trabalho nas 

fábricas. 

4)- "As características básicas da oligarquia latifundiária se formaram na etapa anterior, quando a expansão 

agropecuária deu origem ao setor empresarial agrária. Essa comprovação( ... ) reforça a hipótese de que a 

Argentina não era um 'espaço vazio'. Quando se iniciou o processo de expansão, a oligarquia o conduziu 

de modo tal que as bases de sua hegemonia - a posse da terra • não se viram alteradas; a expansão se 

realizou com a progressiva conquista e ocupação dos novos territórios, que foram entregues pelo Estado a 

preços muito baixos, àqueles que já eram grandes proprietários. Esse mesmo caráter militar da ocupação 

evitou que pequenos colonos se apropriassem da terra como houvera ocorrido no caso de uma fronteira 

aberta de forma a criar uma ampla classe de pequenos e médios proprietários." Ver ROFMAN, A e 

ROMERO L. Sistema socioeconómico y estructura regional en la Argentina, Buenos Aires, Amorrortu 

editores, pg.l03/4. Esse fato, como veremos, terá fortes implicações na conformação do Estado 

Argentino e nos processos de regulação. 
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Apesar de ter se modernizado em alguns aspectos, o Estado - dominado pela 

oligarquia proprietária - era excludente e soube manter, por muito tempo, freada a 

mobilidade social. Com isso as tensões de uma sociedade em desenvolvimento foram 

minando o hermético sistema político. Os trabalhadores urbanos, os funcionários, os 

arrendatários, pequenos comerciantes aumentavam seu poder de pressão, procurando 

aumentar sua participação no poder político. Suas reivindicações encontraram eco no 

ideário da União Cívica Radical, cujas principais bandeiras eram o direito a 

representatividade ·· pelo direito ao voto - e uma Constituição representativa.<5> 

O aumento das tensões e o desgaste político mostrou à oligarquia que era 

mais arriscado tentar manter o poder do que compartilhá-lo com setores que não 

promovessem alterações profundas na organização da sociedade. 

Assim, o triunfo do Radicalismo com a incorporação dos segmentos 

excluídos, representou uma acomodação das tensões e uma adequação das forças 

sociais a uma economia que se adaptava a um desenvolvimento econômico que 

avançava. 

No entanto, a ascensão ao poder dos radicais não modificou os fundamentos 

do poder, pois sua ação de governo preservou os interesses básicos da antiga classe 

dirigente (6) tendo, inclusive, reprimido com violência os movimentos trabalhadores 

em 1917 e 21. 

A ação política e econômica dos radicais deixou intocados os interesses reats 

da oligarquia, e, ainda, perdeu uma oportunidade ímpar de incentivar a 

industrialização do país. O Estado tratou - no período que vai até a crise de 1929 -

5)- Nesse período, apenas os anarquistas se confrontaram de maneira ostensiva e violenta contra a ordem 

vigente, sendo que o incipiente movimento operário. encontrava outras formas· de luta de caráter 

reformista. 

6)- "O triunfo do radicalismo foi um importante passo adiante na concretização de uma Argentina 

transformada e adaptada às modalidades do sistema capitalista, pois significou a ampliação do sistema de 

poder, a incorporação de vastos setores, juntamente com a adaptação da vida política as pautas dos 

países europeus. Isso não implicou, entretanto, a uma alteração real nos fundamentos do poder. ( ... ) 

Efetivamente, em que pese seu caráter marcadamente popular e sua propaganda antioligarquica, o 

radicalismo não se propos nunca, nem em sua prática política nem sequer no seu programa, modificar os 

parâmetros fundamentais da Argentina exportadora. Sua ação de governo respeitou os interesses 

agropecuários: não se modificou o latifúndio nem se debilitou o poder dos frigoríficos; tampouco houve 

algum tipo de política de produção industrial, em que pese que a Guerra Mundial criou condições reais 

objetivas que foram não aproveitadas" Ver. ROFMAN. A e ROMERO L. Sistema socioeconómico y 

estructura regional... pg.llS/6. 
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de estimular e fazer investimentos em infra-estrutura de apoio à produção e 

exportação de produtos agropecuários. Assim, já em 1914, o País era o terceiro 

exportador mundial de grãos. 

Em resumo, o Estado realizou as tarefas que possibilitaram o crescimento 

econômico diretamente vinculado aos interesses do mercado mundial - cujos pares 

internos eram a oligarquia latifundiária e os negócios de comércio exterior -

assegurando: 1) a ordem social; 2) a concentração de terras nas mãos da oligarquia; 

3) as políticas de crédito de acordo com os interesses da atividade primária e 4) o 

estímulo às políticas de exportação. 

lrrompeu a crise mundial e com ela apareceram os limites· de uma economia 

excessivamente dependente das receitas do comércio externo. No entanto, esse fato 

colocou as condições iniciais para o processo de produção interna das mercadorias 

que eram importadas. O processo de industrialização por substituição de importações. 

Esse processo - que foi similar ao de outros países de industrialização mais 

recente - teve na Argentina algumas peculiaridades fundamentais para explicar o 

desenvolvimento futuro de sua indústria. 

Naquele país, a oligarquia latifundiária se adaptou às mudanças e consolidou 

sua posição na nova estrutura, preservando, em grande medida, seu poder de 

liderança. (7) 

Essa é uma diferença fundamental que explica certos traços característicos da 

composição do poder argentino e da ação do Estado, no que diz respeito ao processo 

político e econômico do País. 

Assim, as contradições e a falta de apoio retira, em 1930, os radicais do 

poder, reconduzindo, formalmente, a oligarquia a um comando que de fato jamais 

havia perdido - principalmente no âmbito da preservação de seus interesses 

econômicos. 

7)- Enquanto no resto do mundo, onde ocorreu o processo de industrialização por substituição de 

importações, isso se deu por uma, ruptura com as classes dominantes anteriores, na Argentina, em que 

pese algumas opiniões controversas, a oligarquia proprietária, participa, ativamente do chamado capital 

industrial. fazendo do processo mais uma composição das frações de uma classe que emergia e de outra 

que não se deixou substituir. 
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A prática econômica que se instalou caracterizou-se . por uma forte 

intervenção estatal na economia, com políticas de organização e controle do mercado 

de produtos agropecuários <8> que visavam proteger os interesses das frações mais 

representativas no Estado argentino. 

Ao mesmo tempo, e por responsabilidade das novas condições impostas pela 

economia mundial, o governo teve de responder aos anseios de setores de uma 

industria nascente que ganhava força. 

O Estado, assim, tem de ser o mediador de um complexo jogo onde os 

conflitos corporativos aparecem, numa sociedade solidamente marcada pela 

hegemonia dos latifundiários (e suas ligações com o capital financeiro internacional), 

mas com uma fração industrial que vai assumindo progressivamente sua importância. 

Esse crescimento industrial tem seu apoio nos setores ligados à 

intelectualidade capitaneada por Raúl Prebisch. Em 1931, Prebisch propõe um 

programa de incentivos à indústria que propugnava créditos facilitados, proteção 

aduaneira, preferência à industria local para as compras do governo, etc. No entanto, 

tais medidas só foram aplicadas em caráter errático, entre marchas e contramarchas, 

representado a síntese dos interesses contraditórios do esquema de poder vigente no 

país. <9> 

Apenas em 1940 (portanto 9 anos depois da tentativa de Prebisch) é que se 

produz o que foi chamado de Plano de Reativação Industrial ou Plano Pinedo. 

Entretanto, mesmo esse programa admitia que o tradicional comércio exportador 

seria, ainda, a mola mestra da economia. Tal consideração mostra a força dos 

interesses conservadores que durante todo esse período vigoraram na Argentina.<10> 

8)- Nessa época foram criados mecanismos de proteção à produção interna de produtos primários que 

garantiam preços, como foram os casos da criação da Junta Nacional de Grãos e das Lei das Carnes. 

9)- Como já dissemos, a industria argentina não representava um rompimento nem uma oposição ferrenha à 

velha classe dominante: antes, havia surgido. em grande medida, de um arranjo no seio dela mesma. No 

entanto, com o crescimento da importância da fração industrial. os interesses tendem a não serem os 

mesmos e as dificuldades de uma aliança contraditória aparecem. 

10)- É interessante um trecho de um discurso de Pinedo, da época, onde está reafirmada a importância do 

setor exportador da economia argentina. "La vida económica del país gira alrededor de una gran rueda 

maestra que es el comercio exportador. Nosotros no estamos en condi.ciones de reemplazar esa rueda 

maestra, pero estamos en condiciones de crear, ai lado de ese mecanismo. algunas ruedas menores que 

permitam cierta circulación de la riqueza, cierta actividad económica. la suma de la cual mantenga el 
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É inegável, porém, que foram tomadas medidas concretas - primeiramente de 

caráter anticíclico - de apoio à indústria, tais como o controle das importações, o 

combate ao dumping, os créditos públicos para projetos industriais, etc. 

Essa foi uma época de intensa acumulação de capital por conta da 

industrialização e da pouca organização dos trabalhadores que, no entanto, não 

lograram beneficiar-se do crescimento do produto do país. 

A aceleração industrial frente à crise no setor tradicional agropecuário faz 

migrar para os centros urbanos um grande contingente populacional, que vem se 

instalar, principalmente, ao redor de Buenos Aires. A expansão dessa massa de 

trabalhadores fez surgir, a partir de 39 e até 42, uma onda de reivindicações e 

greves que, ao sacudir a Argentina, preparou o golpe militar que se seguiu (1943), e 

culminou com a ascensão de Juan Domingo Perón ao poder(1946). 

O período seguinte inaugura um estilo de governo caracterizado como 

populista, com forte conteúdo nacionalista. 

A in fluência da 11 Grande .Guerra vai dar novo alento à industrialização (até 

o momento, predominantemente para substituição de importações), que passa a 

atender segmentos maiores do mercado interno. Além disso, o ambiente propício às 

exportações (decorrentes do conflito) fazem da Argentina 

desenvolvido. 

credor do mundo 

A emergência de uma classe trabalhadora mais unida e os limites e 

contradições próprias do poder conservador instalado em 1930, desembocaram no 

golpe de 43, capitaneado por um grupo militar nacionalista. Esses militares possuíam 

um projeto político/econômico de industrialização acelerada que dava ênfase à 

indústria de base. 

"Em torno desse grupo se formou um novo aglutinamento, apoiado num setor de 

industriais que, a partir da Guerra, havia adquirido autonomia em relação à antiga fração 

dos proprietários de terra. Surgido e fortalecido na conjuntura bélica. sem as vinculações 

que os antigos grupos industriais tinham com os agrários e com as empresas 

internacionais, tratou de levar avante o processo de industrialização além dos limites que · 

nivel de vida dei pueblo a cierta altura". Ver ROFMAN, A e ROMERO L. Sistema socioeconómico y 

estructura regional... pg.14S. 



havia sido imposto até 1943 pelo setor oligárquico. O apoio estatal foi indispensável para 

esta política, não só pela proteção necessária co.mo também para possibilitar sua relação 

com o setor operário. 

O movimento operário se incorporou a esse bloco político. prestando seu apoio 

aos setores hegemônicos. A etapa de lutas iniciada no período anterior - no qual houve 

uma política contraria a todo o tipo de redistribuição de renda - conferiu-lhe solidez e 

força. Com efeito, a grande tensão que havia chegado em 1943 fazia necessário algum tipo 
de canalização do movimento popular·(ll) 
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Esse nacionalismo de caráter popular - num momento histórico especial - foi 

capaz de incorporar os trabalhadores em um projeto desenvolvimentista que superava 

as contradições determinantes da instabilida~é· política do período anterior. Assim, o 
. .,_ ..... - ..... --/ 

novo bloco no poder tempera o nacionalismo e o desenvolvimentismo, absorvendo o 

movimento popular, numa aliança política provisória por interesses 

momentaneamente coincidentes - de crescimento econômico com redistribuição de 

renda. 

O Peronismo surge apoiado por uma política redistributivista, que va1 

permitir um crescimento da indústria produtora de bens de consumo durável, ligada 

à maior participação dos salários na renda nacionaJ.(l::l) 

O novo regime, por sustentar a política distributivista de incentivo à 

indústria de bens de consumo, lançou mão das divisas acumuladas durante a 11 

Guerra para incentivar os investimentos e promoveu, pela primeira vez, uma política 

ec.onômica que transferiu renda do setor primário para o industriaJ.(13> 

Essa política econômica, que encontrava seus limites na capacidade de 

redistribuição de rend?1 - financiada pelo acúmulo de divisas e transferência do setor 

rural - teve na cooptação na incorporação do movimento sindical a trégua de que 

necessitava para promover seu programa de governo. Assim, Perón, além de definir 

os setores a serem incentivados, promoveu a nacionalização de empresas estrangeiras 

principalmente as de serviços públicos. Com isso, não houve a necessária 

continuidade na alocação de recursos estatais para a infra-estrutura necessária ao 

11)- Ver ROFMAN. A e ROMERO L., Sistema socioeconómico y estructura regional en la Argentina .... 

pg.l49. 
12)- Essa ênfase à indústria de bens de consumo representou um retrocesso nos planos dos militares 

nacionalistas que apoiavam o desenvolvimento via indústria de base. 
13)- Devemos notar que a política econômica peronista difere da brasileira com relação aos setores 

incentivados e questão da distribuição da renda. A grosso modo pode-se dizer que o projeto 

desenvolvimentista dos militares argentinos (que inicialmente apoiavam Perón) foi adotado no Brasil. e 

não na Argentina. Voltaremos a este assunto quando discutirmos o caso brasileiro. 
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crescimento da indústria, o que determinou um forte estrangulamento na oferta de 

energia elétrica, comunicações, transportes etc. 

A característica mais interessante no processo de industrialização argentina é 

a retomada, pelo peronismo, do processo industrialização por substituição de 

importações iniciado com a crise de 1929. Esse equívoco estratégico - mas que tem 

sua explicação política - fez com que a industrialização argentina não tomasse rumo 

em direção à indústria de base. (Departamento 1)(14) 

A base de apoio de Perón determinava sua política de incentivo às indústrias 

intensivas em mão-de-obra, o que desestimulava a inovação tecnológica que viesse a 

aumentar a composição capital/trabalho. Isso fez com que a indústria argentina não 

fosse muito eficiente. Esse fato, aliado ao processo redistributivo, anulou a 

possibilidade de competição dos manufaturados argentinos no mercado mundiaJ.(l5) 

Desta forma, a composição de fatores como: a política peronista de 

distribuição de renda e de apoio ao setor produtor de bens de consumo; o 

desestímulo à indústria de base; o fato de o setor agropecuário não ter sido capaz de 

continuar a fornecer as divisas necessárias à lógica do processo econômico argentino, 

colocou o governo P~rón em dificuldades crescentes. O modelo adotado não possuía 

possibilidade de auto-sustentação.<16) 

O esgotamento das possibilidades econômicas da manutenção da política 

peronista produziu um crescente descontentamento nos trabalhadores, o que 

determinou uma série de movimentos grevistas e o início de um processo 

inflacionário. 

14)- O crescimento industrial por substituição de importações que correspondia ao projeto de trinta, e que 

foi retomado pelo peronismo, tendia a favorecer as industrias de bens de consumo, que gozavam de 

múltiplas fontes de proteção e estímulo. ( ... ) A Política estatal. como se analisará em seguida, protegeu 

continuamente este tipo de indústria, o que conduziu a uma falta de estímulo para as inversões nos 

processos produtores de bens de capital. Com efeito. o controle do câmbio e a concessão de permissões de 

importações concedeu facilidades para as indústrias produ toras de bens de consumo para adquirir 

maquinas e produtos semi-elaborados a baixo custo.Ver ROFMAN, A e ROMERO L., Sistema 

socioeconómico y estructura regional en la Argentina, ... pg. 140 e segs. 

15)- A Argentina nessa época continuava a ser, principalmente, exportadora de produtos primários. Esta é 

outra importante diferença do caso brasileiro, onde a pauta de exportações vai se deslocando em direção 

ao manufaturados. 

16)- Além da tendência histórica de desvalorização dos produtos primários vis-a-vis os industriais, no caso 

argentino, o latifúndio não se modernizou. pois se baseava na incorporação crescente de novas terras que 

foram se esgotando. e colocando os limites à apropriação de renda fundiária. 
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Perón foi obrigado a rever os fundamentos de sua política pelas pressões 

(especialmente dos militares). Para tentar reverter o quadro de desgaste político e 

queda dos investimentos (com o esgotamento das divisas), o governo se voltou ao 

exterior, no sentido de atrair capitais. Surgiu, assim, a Ley de Radicación de 

Capitales, que representava um mudança considerável nos rumos da política 

nacionalista de Perón. 

No entanto, não houve tempo suficiente para a reversão do quadro e Perón 

caiu. 

Rapidamente as frações ma1s conservadoras da burguesia - ligadas aos 

interesses agrários tradicionais - aliadas a amplos setores da classe média partidários_ 

dos ideais da União Cívica Radical (que no momento -adotara um discurso 

"progressista"), reconstituíram seu domínio no Estado argentino. 

A situação de crise econômica desencadeou planos de estabilização ortodoxos, 

de restrição salarial e contenção dos gastos públicos. Procurou-se estimular a 

produção agropecuária, sob a alegação de que a atividade era a supridora das divisas 

indispensáveis. O País foi ao FMI. 

A saída para os dirigentes foi a abertura da Argentina ao investimento 

m ultinacional. 

Quem melhor encarnou esse ideário foi o governo Frondizi, que desenvolve 

um programa apoiado na entrada maciça de capital externo. Esse novo "modelo" de 

desenvolvimento, apesar de possuir uma lógica implícita que visava superar a falta 

de investimentos produtivos, carregava uma série de contradições que apareceríam 

adiante. 

Na esfera política, Frondizi conseguiu, por algum tempo, uma base de apoio 

que refletia. a idéia de modernidade de seu governo. No entanto, mais uma vez a 

fragilidade, o artificialismo das soluções encontradas e a ideologia conservadora da 

burguesia argentina - temperada por um alto grau de politização de amplos 
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segmentos da sociedade 

sustentado. <17) 

colocou um fim ao sonho do desenvolvimento 

No entanto, o governo Frondizi foi o último que, apesar de todas as 

limitações e desacertos, possuía um programa desenvolvimentista que refletia os 

problemas da estagnação econômica e dos conflitos políticos envolvendo as forças 

armadas, os trabalhadores e demais facções - em especial os peronistas - que 

sempre voltam à cena com forte poder de pressão. 

"A crise era mais profunda que a mera substituição de um presidente. A rigor, 

desde o fim do peronismo haviam fracassado todos os intentos políticos para resolver o 

duplo problema de realizar as mudanças - profundas e pouco populares - necessárias para 

adaptar a Argentina às novas condições criadas pelo funcionamento do capitalismo 

internacional e, por sua vez, articular as distintas frações dominantes em um bloco sólido, 

que subordinaria suas oposições interiores e fosse capaz de obter a aceitação de vastos 

setores da população. Era claro que os partidos e o sistema político tradicional não só 

havia perdido representatividade ·como também eram incapazes de alcançar uma 
articulação desse tipo. ·(18) 

A partir daí, a Argentina passou a viver sob o signo da instabilidade política 

e econômica. As grandes corporações privadas assumiram gradativamente o controle 

da economia - sem terem formalmente representação política - apoiadas no poder 

militar. 

O mercado interno já não era o principal motivo, e a lógica de acumulação 

passou a ser a do grande capital, que reduz a importância da escala de produção, 

substituindo- a pelo controle das margens de lucro. Esse modelo tem na concentração 

de renda, a forma mais apropriada de submissão do trabalho ao capital. 

Com o Estado tutelado pelos militares e a sociedade civil contida, abriu-se, 

em definitivo, as portas à dominação do capital monopolista internacional (produtivo 

e financeiro). Os interesses da indústria local, voltada a atender o mercado de massa, 

foram relegados a um plano secundário, e, apenas os setores industriais 

submetidos/ligados ao grande capital foram beneficiados no processo. 

17) - Mais uma vez o País vai perder a chance de conseguir uma industrialização continuada. Dessa vez. no 

entanto, o processo estaria intimamente vinculado ao capital multinacional. 

18)- Ver ROFMAN, A e ROMERO L. Sistema socioeconómico y estructura ... pg.190. 
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Assistiu-se a um persistente e inexorável sucateamento da indústria local e 

dos serviços públicos. O Estado se esvaiu (como promotor do desenvolvimento) e, 

com isso, frustrou a possibilidade de estimular a reindustrialização auto-sustentada. 

A crise assumiu contornos de uma atividade especulativa (o modos operandi 

da desregulação) que passou a ter primazia sobre a atividade produtiva. Inaugurou-se 

uma fase em que a economia foi incapaz de crescer e os agentes econômicos 

disputavam, via mercado, parcelas de uma mesma renda - o conflito distributivo. 

Foi a autonomização do processo de desregulação. O Estado patrocinando o 

jogo rentista - a ciranda financeira. 

Como vimos, na Argentina, o Estado foi dominado<19) pelas frações oriundas 

(ou com fortes laços) da oligarquia fundiária, que tinham na renda a principal forma 

de apropriação de riqueza. 

Inicialmente, o País participava, no mercado mundial, da renda gerada pela 

exportação de produtos primários. Funcionava como se fosse o setor agrícola da 

Europa (em especial da Inglaterra). 

Nas crises, o Estado intervia no sentido de preservar os interesses ligados ao 

agro (à renda), em detrimento de projetos industrializantes. 

O controle dos setores dinâmicos da economia industrial ficou nas mãos· das 

filiais das empresas multinacionais, que passam a dirigir o processo de acumulação 

de capital segundo sua lógica, subtraindo as conquistas havidas por uma classe 

relativamente independente de industriais, principalmente a partir do governo Perón. 

"O precário equilíbrio sobre o qual repousava esse tipo de crescimento, se vê 

gravemente alterado, entre 1973 e 1975, pela vontade do governo de redistribuir renda 

sem mudar o modelo de consumo. Essa política prejudica o sistema produtivo e 
desemboca numa hiperinnação em 1975."(:!0) 

19)- Salvo em alguns breves períodos de grande pressão política. como no início do peronismo, sob Frondizi e 

no Plano Austral. 
20)- Com efeito, haveria bastado uma reconcentração de renda e uma reconstituição das margens de lucro do 

setor oligopolista da indústria - especialmente das multinacionais - para restabelecer os equilíbrios 

inerentes a esse tipo de crescimento. 
Essa foi a política que nesse momento aplicava o governo do Brasil. cujo modelo de desenvolvimento 

apresentava, no mesmo período, similaridade com o tipo de industrialização argentina. Ver IKONICOFF. 
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A coalização de forças não foi suficientemente estável para garantir a política 

e repartir o ônus do reajustamento da economia. 

O Estado nem mesmo foi capaz de reverter a política de redistribuição de 

renda, que sena uma forma de regulação, e responderia aos anseios do capital 

industrial. 

No caso brasileiro, como teremos oportunidade de discutir, a forte contenção 

salarial (realizada pelos governos militares) combinada à concentração de renda, 

viabilizou o modelo de crescimento econômico, que tomou rumo diverso no caso 

argentino.(21) 

Na Argentina, a estagnação da economia coloca em marcha uma forma de 

ação estatal que visa, tão somente, a repartição da renda entre as classes em conflito. 

O Estado passa a realizar gastos com o fim de movimentar a ciranda financeira, que 

se apóia nos mecanismos das dívidas interna e externa. 

A desvalorização da moeda passou a ser a lógica pela qual os setores rentistas 

garantiram ou ampliaram sua participação no produto do País. 

"( ... )o Estado que se transformara então na nova fonte de criação de rendas, no 

entanto, essa vez se tratará de rendas ilusórias, posto que estão baseadas na emissão 

monetária ou na transferência do excedente real de um setor social a outro, em função, 

exclusivamente, da capacidade que possui cada setor para exercer pressão sobre o poder 
público. ·(22) 

Numa economia dominada por essa lógica rentista, os parâmetros de 

competitividade interna e externa não são os mais importantes, visto que a 

equalização dos rendimentos (que dependeriam do poder de mercado de cada 

empresa) se dá na esfera das transações financeiras. O Estado, que era um ator na 

acumulação de capital, trata de desenvolver os mecanismos que permitam o jogo da 

Moisés," De la cultura de renta a la economia de produción, Editorial Legasa - Buenos Aires 1989. pg. 

39/40. 

21)- A regulação, no Brasil, se dá quando o Estado autoritário reprime o movimento sindical e os salários, 

determinando, em uma economia em crescimento, uma forte transferência de valor de salários para 

lucros. 

22)- Ver IKONICOFF, Moisés, De la cultura de renta a la economia .... pg.62/3 
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renda; a lógica da produção de capital se transmuta, então, para a lógica da 

conquista de espaço de decisão no poder estatal. 

Como assinalamos, em pelo menos três momentos históricos diferentes, a 

correlação de forças indicava a possibilidade de um rompimento da hegemonia da 

oligarquia rentista, o que, no entanto, não aconteceu.C23> 

O primeiro daqueles momentos coincide com a ascensão ao poder do 

peronismo, que ao promover forte redistribuição de renda rumo aos salários, 

impediu a continuidade da apropriação pela oligarquia e. colocou as bases para a 

consolidação de uma indústria de bens de consumo no país. No entanto, não foi 

capaz de dar continuidade ao processo rumo à construção de uma indústria de base -

como queriam os militares nacionalistas que apoiaram Perón - porque continuou 

com as políticas populistas que lhe davam sustentação e eram a marca registrada de 

seu governo. 

O segundo momento, já no governo Frondizi, foi caracterizado pela entrada 

maciça de capitais externos, o que deu origem a um novo modelo econômico -

parecido em alguma medida ao brasileiro - mas que, no entanto, se esgotou pela 

impossibilidade de integração com o restante da indústria argentina. Ademais, esse 

·modelo está centrado em grandes empresas oligopolistas e é concentrador de renda o 

que, na Argentina, foi sempre muito complicado fazer, especialmente em momentos 

de normalidade institucional, dado o grau de mobilização das massas daquele País. 

Desta forma, ao invés de nascer um novo padrão de acumulação, o capital 

oligopolista se adapta ao jogo financeiro da desregulação assumindo, também, papel 

rentista. <24> 

23)- Moisés lkonicoff desenvolve a interessante tese segundo a qual certas economias - como a argentina -

possuem uma CULTURA DE RENDA que dificulta - senão em condições especialíssimas num pacto 

social - o rompimento da hegemonia das classes conservadoras que impedem os projetos 

desenvolvimen tis tas industrializao tes. 

24)- No marco dessa cultura que prevalece na Argentina, as empresas estrangeiras se comportariam como os 

argentinos. não melhor que eles. O exemplo são as empresas multinacionais automobilísticas que vieram 

ao final dos anos 50 e começo dos 60. Depois de quase 30 anos de sua implantação, essas firmas não se 

comportam como em seus países de origem. mas como fazem os argentinos, com mentalidade rentista. Ver 

IKONICOFF, Moisés, De la cultura de renta ... pg 80/81. 
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O terceiro momento se deu na aplicação do Plano Austral. Assim como no 

Plano Cruzado, a mobilização da sociedade foi de tal ordem que foram criadas, 

instantaneamente, as condições políticas(25) para um pacto social que poderia alterar 

os rumos da economia Argentina. 

As condições política favoráveis, no entanto, não foram suficientes para 

desencadear e sustentar um processo de superação da cultura de renda, pois, tal 

como no Brasil, o governo argentino não soube aproveitar-se do momento histórico 

ímpar, e deixou escapar - por entre os dedos - a oportunidade de recolocar em 

marcha uma economia de produção. 

"Sem dúvida o governo esteve muito longe de compreender o significado da 

mobilização da sociedade, e, ao invés de comprometer-se com reformas estruturais que 

impulsionariam a uma transição até uma economia de produção, adotou uma atitude 

triunfalista e, sobretudo, se deixou levar pelos objetivos de curto prazo. que lhe 
impunham a conjuntura eleitoral próxima·.(26) 

Em resumo, o Estado argentino não foi capaz de encarnar o espírito burguês 

industrial como ideologia dominante e assim, retornou ao seu papel de principal 

agente da economia especulativa, onde a intermediação financeira serve à 

especulação e não à produção. Todos os mecanismos e políticas econômicas foram 

criados no sentido de proteger os rentistas, e a atividade produtiva veio a reboque 

daqueles interesses, pois a cultura de renda foi mais forte que o ideário burguês 

ind ustrialiúnte. 

Passemos ao caso alemão, para ressaltar os contrastes da ação do Estado e da 

burguesia naquele país e confrontá -lo com a experiência argentina . 

. ALEMANHA 

A partir de 1860, a Alemanha experimentou um notável crescimento 

econômico, que rapidamente a colocou entre as principais economias do mundo. 

Nesse ano a Alemanha era a quarta economia, atrás da Inglaterra, França e Estados 

25)- A importância do momento político criado reside no fato de que- pela primeira vez- a grande maioria 

da sociedade repudia a cultura de renda e se engaja numa tentativa de romper o ciclo vicioso, numa 

postura crítica e com tamanho vigor que é um momento histórico a ser estudado com muito carinho pelos 

sociólogos. 
26)- Ver IKONICOFF, Moisés,"De la cultura de renta ... pg.70 
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Unidos. No entanto, sua indústria era pouco desenvolvida, sendo a agricultura a 

principal atividade. (27) 

O crescimento econômico fez-se acompanhar de uma notável concentração 

econômica, o que é um traço característico muito forte da economia alemã. Assim, 

em 1913, o País passou a ocupar o segundo lugar dentre as economias desenvolvidas, 

atrás, apenas, dos Estados Unidos. 

Essa fase de desenvolvimento do Sistema capitalista estava muito ligada à 

disponibilidade de matérias-primas no próprio país (caso dos EUA) ou a 

possibilidade de obtenção nas colônias, como ocorna com a Inglaterra e França. De 

outro lado, as colônias representavam um forte mercado importador dos produtos 

industrializados oriundos da metrópole. 

No entanto, a Alemanha não possuía grandes possessões e se vtu pressionada 

pelo estrangulamento de seus mercados de exportação de manufaturas e de 

importação de matérias-primas, o que colocava limites à continuidade do espantoso 

desenvolvimento econômico ocorrido até então.(28) 

Alguns autores defendem a idéia de que tais limitações estão na raiz das 

causas que determinaram a I Guerra Mundial. 

O período do conflito foi marcado pela retração da atividade industrial, que 

passa da base 100 em 1913 para 57 em 1918 <29), devido, principalmente, ao esforço 

de guerra e à desorganização do aparato produtivo. O ano de 1919 foi 

particularmente difícil e coincidiu com nova e profunda queda na produção 

industrial, devida, em grande medida, às concessões feitas aos vencedores no âmbito 

do tratado de paz. 

27)- Em 1868, a metade da população continuava no setor agrícola. 

28)- O controle direto dos mercados - o relacionamento colonialista - foi o traço característico dessa fase do 

desenvolvimento capitalista. Para que se tenha idéia, a Inglaterra, em 1913 dirigia 40% de suas 

exportações para suas colônias contra apenas 0.5% da Alemanha. Ver BETTELHEIM. Charles "La 

economia alemana bajo el Nazismo", Madrid, Editorial Fundamentos, 1977, pg. 21. 

29)- Ver BETTELHEIM. Charles "La economia alemana bajo el Nazismo" Voll. .. pg. 23. 
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Daí por diante e, principalmente, de 1920 a 23, vamos assistir a um período 

de recuperação industrial especialmente interessante para o nosso trabalho.PO) 

Isso porque é um período marcado pela ocorrência de um processo de intenso 

crescimento de preços que vai desembocar na hiperinflação, com o Estado alemão 

agindo para preservar os interesses do grande capital. Uma forma surpreendente de 

regulação.P1) 

Em que pese ser a alta inflação prejudicial à economia produtiva, quando se 

analisa o processo alemão, salta aos olhos a luta da burguesia industrial no sentido da 

preservação do capital. 

Com o final da guerra, em 1919, a Alemanha foi obrigada a pagar reparações 

de guerra. As quantias a serem pagas eram excessivamente altas até mesmo para uma 

economia sadia, o que não era o caso. Assim, parte do valor criado internamente 

deveria ser remetido ao exterior para as reparações e, ainda, constituir, 

internamente, um esforço de reconstrução. Isso, necessariamente, implicaria em 

perdas de rendimentos para as diversas classes. 

O Estado, que teria de ser o mediador dos conflitos que fatalmente surgiriam 

dessa distribuição compulsória de encargos, soube muito bem preser~ar os interesses 

do grande capital frente ao dos trabalhadores, pequeno capital, e mesmo o dos 

ren tis tas. (32) 

O processo da inflação tem no fenômeno da desvalorização da moeda a 

correia de transmissão dos valores, isto é, os setores que não conseguem reajustar 

seus produtos (e salários), com a mesma velocidade da desvalorização da moeda 

nacional, perdem substância frente aos mais fortes. Desta forma, a simples posse da 

moeda nacional passa a ser um risco, tanto maior quanto for o nível da aceleração 

dos preços internos. 

30)- Nosso principal objetivo e mostrar como uma economia arrasada encontra forças para se reerguer 

baseada numa ideologia burguesa que não se rende, e é capaz de reconstruir a indústria, mostrando 

diferença fundamental com os interesses da classe dominante argentina. 

31)- O Estado e a burguesia alemã atuam na hiperinflação, no sentido da preservação do capital produtivo, 

mostrando as fundamentais diferenças com o caso argentino. 

32)- É muito interessante constatar a crise que ocorreu com os bancos ao final do processo hiperinflacionário. 
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O processo acaba por assumtr uma dinâmica própria (33) e os agentes 

econômicos terminam por rejeitar, progressivamente, a moeda nacional, adotando 

outros ativos como referência de valor. 

Essa era a Alemanha em 1922. 

"Os pensamentos de todos - do grande capitão de indústria até o modesto 

datilógrafo - concentraram-se na taxa do dólar: e o rosto do mais modesto cidadão se 

iluminava com um complacente sorriso quando os jornais, ansiosamente esperados, 

revelavam ante seus olhos ambiciosos um aumento da taxa do dólar. Por outro lado, tal 

sorriso se fechava, se a cotação oficial mostrasse um aumento do marco. Em um cabaré 

bastante frequentado, o gerente costumava se dirigir ao público com essas palavras: 

Muitos cavalh4:iros estão bem-humorados esta noite, o que quer dizer que o dólar está 

subindo! ou então: Muitas pessoas, esta noite. estão com uma expressão melancólica; isto 

quer dizer que o marco está subindo!" <34) 

O Estado, que é o anteparo dos conflitos sociais, perde sua legitimidade ao 

tempo em que vê desaparecem suas receitas fiscais, deterioradas pela velocidade da 

alta de preços medida em moeda nacional. As tarifas públicas não conseguem ser 

reajustadas a um ritmo que permita a manutenção de seu valor histórico. A pressão 

sobre o Estado determina a necessidade de reiteradas emissões de moeda. 

A moeda, por falta de credibilidade, tem sua velocidade de circulação 

aumentada a cada nova emissão, pois a experiência mostra que o descrédito coletivo 

realmente produz nova aceleração inflacionária. 

Há uma luta entre credores e devedores por prazos adicionais, porque parece 

ser mais fácil controlar o tempo do que a taxa de inflação futura. Nesse jogo de 

perde ganha, que reflete um conflito distributivo profundo, as diversas classes, na 

Alemanha, procuravam escapar da contribuição compulsória que recaiu sobre a 

Nação, relativa ao pagamento das reparações de guerra. 

"Indubitavelmente, o ultimato impos à Alemanha o pagamento de somas que 

excediam em muito a sua capacidade de contribuição. o que foi reconhecido 

posteriormente pelos países aliados e estava implícito no famoso relatório do Dawes 

Committee. Era impossível extrair do povo alemão dois bilhões de marcos-ouro, mais uma 

soma equivalente a 26% do valor das exportações( ... ) As exportações não podiam se 

desenvolver tão rapidamente para superar as importações em vários bilhões, criando assim 

33)- A autonomização do processo de desvalorização da moeda leva a um descolamento do lado monetário da 

economia frente ao real, e o valor da moeda dança ao sabor das expectativas. 

34)- Ver BRESCIANI-TURRONI, Constantino, "Economia da Inflação", Rio de Janeiro, Expressão e 

Cultura, 89, pg. 32 e seg. 



saldos que dariam ao governo alemão o câmbio necessário aos pagamentos de reparações. 

( ... ) A resposta é a seguinte: o governo alemão comprou câmbio estrangeiro em papel· 

moeda que não resultava de poder aquisitivo recolhido dos cidadãos alemães por meio de 

impostos, mas de um novo poder aquisitivo criado pelo desconto de letras do Tesouro no 
Reichsbank, isto é. pelo aumento de emissão de moeda" (35) 
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Uma outra criação da economia inflacionária que cresceu na Alemanha foi o 

aumento do trabalho improdutivo caracterizado por um sem número de 

intermediários dedicados a aumentar ao máximo o número de vezes que uma mesma 

mercadoria era comprada e vendida até seu consumidor final. Isso só tinha sentido 

na medida em que possibilitava ganhos especulativos em cada uma das etapas. 

Essa hipertrofia do sistema de trocas e o controle que 1sso demandava fez 

com que, mesmo para as atividades produtivas, uma parte da mão-de-obra 

empregada fosse deslocada para gerenciar as novas rotinas e controles de caráter 

financeiro que se tornavam necessárias.<36> 

A atividade bancária alemã se desenvolveu em ritmo frenético. Só em 1923 

foram criados 401 novos bancos. Nesse ano, o setor empregava 375.000, quando em 

1913 o contingente era de aproximadamente 100.000. 

Assim, a desvalorização da moeda alemã criou toda uma rede de intere~~es 

que atuava no sentido da manutenção do processo, uma vez que a estabilização 

significaria o fim de toda estrutura especulativa criada. Isso, de fato, ocorreu em 

1923 com o fim súbito <37> da hiperinflação. 

Apesar de toda especulação financeira ocorrida no período terminado em 

1923, é fundamental ressaltar a forma como o Estado (mesmo tolhido em suas 

possibilidades) pôde fazer recair sobre trabalhadores e rentistas o ônus do reajuste, 

numa inequívoca ação reguladora.(38) 

35)- Ver BRESCIANI-TURRONI. Constantino. "Economia da Inna~ão ... pg. 59. 

36)- Esse fenômeno foi comum em todos os processos innacionários. inclusive no Brasil. 

37)- Os processos hiperinnacionários tem a característica de terminarem abruptamente, o que tem levado os 

estudiosos às mais diversas tentativas de explicação. Ver Thomas SARGENT, "The end of four big 

innations" in Rational Expectations and Innation, New York. Harper e Row Publishers. 1986 e Francisco 

LOPES "O choque heterodoxo", Rio de Janeiro. Editora Campus, 1987. 

38)- Conforme ressaltamos anteriormente. não é papel de um Estado burguês capitalista preservar interesses 

de outra classe senão a da burguesia produtiva (no sentido que Marx deu ao termo). Assim, o Estado 

alemão cumpriu plenamente seu papel. como teremos oportunidade de demonstrar. 
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A burguesia industrial alemã pôde, durante a crise, e, principalmente, após o 

término da hiperinflação, contabilizar um crescimento de seu poderio econômico. O 

que houve foi um clássico processo de concentração e centralização do capital. 

"Enquanto os preços de venda se aproximavam rapidamente dos preços 

mundiais, os industriais pagavam salários que por muito tempo aumentaram apenas numa 

escala bem abaixo da elevacão nos preços de vendas: outros elementos do custo de 

produção, como despesas de transporte, diminuíram de importância. O ônus fiscal ficava 

cada vez mais leve e, além disso, o pagamento de certos impostos pela indústria, 

recolhendo-os de outros, tornou-se para o empresário uma fonte evidente de lucros. As 

dívidas de hipotecas foram rapidamente canceladas: os créditos bancários, usados com 

inteligência, possibilitavam a aquisição de câmbio estrangeiro, propriedades, etc."(Grifos 
nossos) <39) 

Essa é a grande e crucial diferença da ideologia burguesa alemã da argentina. 

Num momento de crise profunda, o sentido da apropriação do valor continua sendo 

o capital produtivo. 

"De fato, em marÇo de 1923, 95% dos rendimentos totais do imposto de renda 

foram pagos por assalariados. Mas os créditos concedidos pelo governo aos industriais 

constitui o capítulo mais escandaloso da história daquele período infeliz. As somas 

recebidas, destinadas a financiar a Resistência Passiva. eram parcialmente empregadas na 

compra do câmbio estrangeiro ou na construção de novas máquinas."(Grifos nossos)<40) 

A ação estatal no incentivo à produção de capital é espantosa, deixando 

transparecer a natureza mesma do Estado alemão. 

"'A Alemanha está ansiosa. ávida por mercadorias'.escreveu o Frankfurter 

Zeitung, e aqueles que têm bens dominam a situação. O Berliner Tageblatt acrescentou: 

'Os negócios alcançaram um máximo de intensidade. Os compradores não se importam 

com os preços. Há uma corrida geral às mercadorias.'Esta expressão de atividade febril 

causada pelas grandes feiras foi confirmada pelas informações a respeito das grandes 

indústrias, todas elas mostrando um grande número de novas encomendas. Esperava-se 

que as fábricas tivessem trabalho por muitos meses. O Lokal Anzeiger descreveu assim a 

situação: 'A louca atividade da indústria e do comércio deixa a pessoa atordoada.'( ... ) a 

atividade da indústria se dirigia especialmente à produção de bens de capital. 

Isto se devia, essencialmente, a dois tipos de causas: 

(a) à ação direta do Estado. Era natural que, após o final da guerra os governos 

alemães estivessem preocupados com a reconstrução do aparato produtivo da Alemanha. 

( ... ) 
(b) A influência indireta da inflação ( ... ) causada pelo governo que provocou um 

aumento nos preços, criou lucros excepcionais para certos tipos de empresários. ( ... ) 

39)- Ver BRESCIA."'I-TURRONI, Constantino, "Economia da Inflação", ... pg. 64 

40)- Ver BRESCIANI-TURRONI. Constantino. "Economia da Inflação" ... pg. 65. Cabe ressaltar que o autor 

parece não entender que a ação do Estado não tem nenhuma outra ética senão a que permite a 

acumulação ampliada de capital. 



Os lucros da inflação deram origem a uma demanda por bens de produção. Parte 

dos créditos bancários a curto prazo poderia ser empregada em investimentos a longo 

prazo, porque graças ao aumento de preços o devedor pagaria apenas uma parte do valor 
real original do crédito. ( ... ) 

Aliava-se a isto a influência de uma concepção econômica amplamente 

defendida nos países com moedas desvalorizadas. isto é, o mito do valor real ou valor 

intrínseco. Considerou-se que, mesmo por algum tempo, se o equipamento inteiramente 

novo não fosse utilizado. ele sempre representaria um valor intrínseco, uma substância, 
como era chamado na Alemanha." (Grifos nossos)(41) 
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É incrível a diferença entre o Estado alemão, que incentiva por todos os 

me tos a produção de capital, e o argentino que, quando foi obrigado a optar, o fez 

em defesa da oligarquia latifundiária rentista. 

Assim, durante a fase inflacionária, não só foi reconstruída a indústria como 

também ampliou suas instalações. A inflação alemã teve um forte efeito na 

acumulação de capital. 

"Nesse país, como observou um autor alemão, as economias dos empresanos 

eram cristalizadas em ferro e pedras. Na fase mais aguda da inflação, a Alemanha mostrou 

o espetáculo grotesco - e ao mesmo tempo trágico - de um povo que, ao invés de produzir 

alimento, roupas, sapatos e leite para seus próprios filhos, desperdiçava energia na 

fabricação de máquinas ou na construção de fábricas. 

Um exemplo é dado pelos fatos comprovados da agricultura alemã. Para evitar 

os efeitos da desvalorização monetária, os agricultores alemães continuavam a comprar 
máquinas; a evasão do marco para a máquina"·(Grifos nossos)(42) 

Apenas ao final do processo, no momento do ajuste de contas final - quando 

a rejeição ao marco foi total - é que a economia se desorganizou e experimentou 

queda na atividade econômica. 

O processo de concentração de capital também foi mui to favorecido pela 

in fiação, pois as grandes em presas puderam comprar participações acionárias, 

retirando de capitalista/rentistas menores suas posições em títulos.(43> 

41)- Ver BRESCIANI-TURRONI, Constantino, "Economia da Inflação" ... pg. 102 e seg. 

42)- Ver BRESCIANI-TURRONI. Constantino, "Economia da Inflação" ... pg. 105. 

43)-" ( ... )expressos em marcos em papel-moeda os preços das ações pareciam altos demais. Isso exerceu uma 

influência psicológica sobre a grande massa de acionistas. Desiludidos pelos preços aparentemente 

elevados, mesmo os acionistas mais cautelosos foram induzidos a vender seus títulos, e apenas muito mais 
tarde, quando o véu da inflação havia sido descoberto, é que eles compreenderam que haviam feito uma 

péssima barganha!" Ver BRESCIANI-TURRONI, Constantino, "Economia da Inflação" ... pg. 137. 
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Os salários, por seu turno, não puderam acompanhar a desvalorização da 

moeda, e os reajuste nominais eram prontamente devorados pela alta de preços. 

Apesar de perverso, esse efeito provocou um forte acréscimo nos lucros industriais. 

Mais interessante, ainda, foi a ação do Estado "escolhendo" os setores que 

deveriam arcar com o maior ônus da crise. 

A classe dos rentistas - tão protegida na Argentina foi obrigada a 

contribuir, quando viu seus títulos e haveres se desfazerem no ar. O Estado, após ter 

feito um jogo propício à acumulação de capital - assumindo como dívida pública a 

contrapartida dos títulos de propriedade dos rentistas - viu seu passivo cancelado 

pela hiperinflação.(44) 

Para que a "injustiça" não fosse total, uma lei de 14 de julho de 1925 

estabeleceu critérios para a revalorização dos créditos desgastados pela in fiação. 

Assim, debêntures industriais e hipotecas foram revalorizadas em 15% de seu 

valor em marcos-ouro, o que significava um terrível confisco. 

Outros títulos como os depósitos de poupança, seguros de vida, foram 

revalorizados a taxas que variavam entre 17% (em Berlim) a 29% (na alta Silésia) do 

valor originalmente investido. 

De outro lado, o mesmo decreto criava impostos em favor do Reich, 

incidindo sobre os lucros der i v a dos dos ganhos do período inflacionário. 

A aceleração de preços rumo à hiperinflação foi um processo contraditório, 

na medida em que não podendo perpetuar-se, serviu para impor o ônus do ajuste do 

44)- "( ... ) é certo que havia na Alemanha uma numerosa classe média que possuía os títulos de juros fixos, 

ou os empréstimos que proporcionavam a maior parte de suas rendas, ou, pelo menos, uma renda que 

complementava uma renda profissional. Essas classes foram as principais vítimas da inflação.( ... ) A ruína 

dos investidores tornou-se manifesta e a opinião pública agitou-se.( ... ) o enriquecimento de algumas 

classes à custa de outras tornou-se óbvio demais. Ao mesmo tempo. a imprensa socialista e democrática 

estava colhendo provas irrefutáveis que demonstravam a gravíssima responsabilidade dos grandes 

industriais que tinham favorecido a desvalorizacão do marco. ( ... ) Não é exagero afirmar que a 

desvalorização da moeda causou, na Alemanha, a mais vasta expropriacão de algumas classes da 

sociedade que jamais ocorreu em tempos de paz." (Grifos nossos) Ver BRESCIANI-TURRONI. 

Constantino, "Economia da Inflação" ... pg. 155 e seg. 
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pós- guerra aos trabalhadores e rentistas, preservando e fortalecendo o capitalismo 

naquele país. 

Tais acontecimentos colocavam, ao mesmo tempo, os ingredientes políticos 

sociais e econômicos que culminaríam com a ascensão de Hitler ao poder. 

Como vimos, a indústria pesada alemã saiu do processo reequipada e 

ampliada, pronta, portanto, para liüaar a fase expansiva capitaneada pelos nazistas. 

Assim, o processo hiperinflacionário foi a forma encontrada pelo grande 

capital para transferir o ônus do ajuste econômico aos setores mais frágeis, tudo sob 

a mediação do Estado. Nesse sentido, o processo de inflação, e depois a 

hiperinflação, foram processos de regulação, tendo em vista que a alta burguesia 

capitalista foi, em grande medida, poupada e beneficiada pela crise. 

A economia alemã, em 1923, encontrava-se com sua produção industrial 

situando-se em 50% do nível de 1913. No entanto, como vimos, havia uma enorme 

capacidade ociosa representada pelo grande acúmulo de bens de produção fabricados 

durante o período de inflação. Tudo ocorreu como se os capitalistas esperassem o 

final do jogo da inflação, reunindo forças para o recomeço da economia de 

produção. 

Nos anos seguintes, a economia recuperou seu dinamismo, passando, em 

1925, ao nível 83 (dos 100 em 1913) e atingindo 102 em 1928. 

Se considerarmos que esse índice se refere a um território menor, em 

decorrência da guerra, fica reafirmada a alta performance obtida por aquela 

economia. 

Chegou o ano de 1929 e, com ele, a grande depressão. 

Para a Alemanha, a crise foi especialmente virulenta, tendo como paralelo 

apenas a economia norte-americana. 
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Mais uma vez, a produção industrial sofreu fortíssima retração, o que a fez 

recuar do segundo lugar que ocupava para o quinto dentre as maiores economias 

capitalistas. 

O Estado alemão, novamente, mostrou que era um Estado burguês a serviço 

do grande capital. Socitalizou perdas, num processo que levou ao empobrecimento 

largos segmentos das classes médias e ao desespero as massas proletárias. 

Nesse ambiente econômico caótico, as tensões soc1a1s se exacerbaram e 

criaram- se condições para a consolidação do discurso e teses do nacional· socialismo. 

·o nacional-socialismo encontrou uma primeira base política na própria crise 

econômica, na confusão das massas. em grande parte abandonadas no desemprego. e na 

repugnância provocada pela impotência dos partidos tradicionais, tanto burgueses como 

proletários, em resolver as dificuldades nascidas da crise. ( ... ) Em realidade, o nacional

socialismo utilizou um programa demagógico capaz de arrastar aos elementos novos do 

proletariado alemão, os elementos que haviam sido proletarizados no transcurso da 

guerra, e da pós-guerra, da innação e da crise econômica e que - por sua origem pequeno

burguesa - continuavam ligadas aos valores do nacionalismo e da propriedade privada 

que o nacional-socialismo (em oposição aos partidos proletários) defendia 
resolutamente.·( 45) 

Nascido logo após a derrota em 1919, o nacional-socialismo representava um 

movimento de protesto contra a derrota e o tratado de Versailles expressando, 

também, a idéia da unidade alemã.<46) 

O projeto de recuperar a economia - em especial a indústria pesada -

interessava à burguesia, que via ali uma possibilidade de recuperação industrial e um 

meio de reconquistar os mercados externos que tanta falta faziam à Alemanha. 

Com tal ideário, o nacional-socialismo não enfrentou nenhuma oposição na 

esfera econômica e, ainda, em muitos casos obteve apoios decididos. 

"( ... ) basta recordar o bloco formado no ano de 1927 entre o movimento 

nacional-socialista e Hugenberg (chefe do partido nacional e presidente do Conselho de 

Administração das acerias Krupp. dirigente do maior consórcio. de diários alemães. das 

edições Scherl, da agência de publicidade Ala. da U.F.A.. etc.); a aliança concluída com a 

direita em outubro de 1931, por ocasião da conferência de Harzburg. onde Hitler e Rudolf 

Hess se reuniram oficialmente com Hugenberg, Linaltt y von Sybel (representante do 

45)- Ver BETTELHEIM, Charles "La economia alemana bajo el Nazismo". Voi.I ... pg.4l. 
46)- A Alemanha nunca pode reunir sob um mesmo Estado- com o mesmo estatuto juridico administrativo 

- todas as cidades livres e os restos de Estados de mesma origem, como era o caso da Austria. 



capital agrícola), Grandi (da União de Minas de Essen). Schlenken e Poensgen (do cartel 

do aço). Krueger (do trust do potássio}, Bluhm e Gok (dos estaleiros navais). Ravene (da 

indústria do ferro), Delius (dos têxteis), Scacht. Selde, Dusterborg. Krupp e von Thyssen, 
de viagem pela América se desculparam."(47) 
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Esse apoio ao nacional-socialismo representava, no campo político, uma 

reação antecipada da burguesia à possibilidade do nascimento de um movimento 

operário forte, contra o qual a república de Weimar pouco poderia fazer. No campo 

econômico, representava a possibilidade de uma recuperação baseada em obras 

públicas, incentivo à indústria pesada e rearmamento do país. 

Como v1mos, um traço característico fundamental da economia alemã foi o 

grau de concentração do capital, que determinou a formação de grandes empresas, 

trustes e cartéis, o que deu, desde cedo, conformação oligopolista àquela economia. 

Esse fato produziu, em conseqüência, um Estado onde a ideologia burguesa 

capitalista era muito desenvolvida, como se a História daquele País tivesse 

antecipado etapas.<48) 

"Em resumo. sob o regime nazi. se produz um aumento constante e regular do 

poder do capital monopolista. Esse aumento de poder se realiza de duas formas: de um 

lado graças a um processo de concentração, na forma de trusts (desenvolvimento dos 

Konzern), ( ... )e de outro através do poder que os cartéis dão aos Konzern. 

Os cartéis, desde sua aparição, tendem a constituir monopólios capitalistas que 

pretendem elevar ao máximo o lucro dos capitalistas ali agrupados. O cartel. entretanto, 

deixa às empresas que o integram uma independência relativa, independência que já não 

conhecem as empresas que fazem parte de um trust ou de um Konzern. Com o aumento 

da potência dos próprios Konzern, a natureza dos cartéis se modifica; estes cada vez mais 

se convertem em instrumentos do Konzern aderente mais poderoso, que adquire deste 

modo praticamente um poder similar ao de um trust:<49) 

Como o Estado alemão conseguiu devolver o dinamismo à economia é uma 

forma muito interessante de regulação. 

Iniciam ·se diversas obras públicas de vulto, como a construção de estradas e 

a reparação de imóveis - que representavam setores fortemente demandantes de 

47)- Ver BETTELHEIM, Charles "La economia alemana bajo el Nazismo", Voi.I ... pg.43. 

48)- Para uma periodização do desenvolvimento das grandes empresas ver BETTELHEIM. Charles "La 

economia alemana bajo el Nazismo" ,Voi.I ... pg. 94 e segs. 

49)- Nos Konzerns, .numerosas empresas distintas ficavam agrupadas e submetidas a uma direção única, 

porque a maioria das ações pertenciam a uma mesma sociedade. Ver BETTELHEIM. Charles "La 

economia alemana bajo el Nazismo" .. Voi.L.. pg. 93 e 108. 
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mão-de-obra - ao tempo em que se iniciavam o reequipamento e a reconstrução do 

exército. O rearmamento serviria, no futuro, para a conquista do espaço vital <50) e à 

reativação da indústria pesada, que contava com enorme capacidade ociosa. 

Assim, o nacional-socialismo recolocou a economia alemã novamente em 

marcha, e os anos que seguiram a 1933 foram de uma atividade impressionante. 

Essa recuperação criou novos mercados e toda uma demanda adicional por 

matérias- primas, fazendo com que, em 1939, a produção de bens de capital 

superasse em 47% o nível de 1928.(51) 

A regulação nesse período é especialmente interessante porque, com a 

economia em franca recuperação, seriam esperadas pressões por aumentos salariais, o 

que não ocorreu. 

Lá, o Estado, a propaganda e a dissolução por lei das organizações dos 

trabalhadores (em 02.05.33) fizeram com que os salários permanecessem estáveis, o 

que proporcionou uma considerável alta nas taxas de Iucro.<52) 

Como foram mobilizados os recursos para a reativação, numa conjuntura 

onde a economia vinha desarticulada pela crise de 1929, é o grande segredo de uma 

competente regulação estatal. Mais que isso, é a prova de que, individualmente, os 

capitalistas são incapazes de recolocar uma economia abatida pela crise novamente 

no caminho da acumulação. 

Coube ao Estado aglutinar e sinalizar que iria promover gastos e que era a 

hora de investir; isso porque nenhum capitalista colocaria recursos próprios em 

nenhum empreendimento, sem as garantias de que retornariam aumentados. <53) 

50)- Espaço vital era o conceito geo-político que representava a necessidade da expansão da Alemanha para 

além de suas fronteiras, como única forma de desenvolvimento e sobrevivência da Nação. 

51)- Ver BETTELHEIM. Charles "La economia a lema na bajo el Nazismo" ,Vol.ll ... pg.97. 

52)- Esse fenômeno ímpar demonstrou a essência do poder regulador do Estado alemão na sua tarefa de 

promover acumulação de capital. 

53)- Rosa Luxemburgo, com muito acerto. escreveu que os capitalistas fazem muita coisa como classe. menos 

investimentos. 
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Assim, o Estado nazista lançou mão do endividamento(54), em estreita 

colaboração com os bancos, o que fez a economia alemã apresentar taxas de 

crescimento da renda excelentes, comparáveis àquelas da época do "milagre 

brasileiro", conforme indica o gráfico a seguir:. 

14 

1J 

12 
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10 

o 

GRÁFICO IV.l 
Taxa de crescimento % da Rt>nda N acionai 

(ano base 1932) 

Fonte: Bettelheim. Charles "La economia alemana hajo el Na7ismo". V oi. li. Editorial 

Fundamentos. 1977 (Vide anexo 3). 

Os monetaristas ficariam estarrecidos com as políticas praticadas pelo Reich, 

porque seus modelos teóricos não eram capazes de explicar como a economia poderia 

responder àqueles impulsos sem inflação. 

A economia cresceu e, com ela, o poder de Hitler. 

A política externa da Alemanha passou a ser dirigida para a ampliação do 

poder e da influência do País. Com isso, conseguiram a revisão do tratado de 

Versalhes e obtiveram a igualdade militar de direitos(55>, o que havia sido negado à 

República de Weimar. 

Daí por diante, foi apenas uma questão de tempo para que o expansionismo 

alemão anexasse a Austria e incorporasse os Sudctos, a Boêmia e a Morávia. 

54)- Foram emitidos bonos do Tesouro. efeitos especiais e outros truques financeiros. no sentido de antecipar 

gastos e recolocar a economia nos trilhos da acumulação. 
55)- Essa concessão stgnificou um recuo importante dos países vencedores da I Guerra e o reconhecimento da 

Alemanha como potência militar. 
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O império alemão estava construído. 

Em agosto de 1939 foi firmado um tratado de não agressão entre Stalin e 

Hitler, o que liberou a Alemanha para iniciar, em primeiro de setembro, a 11 Guerra 

mundial, com a invasão da Polônia. 

A história de 11 Guerra Mundial <56> é também a história de uma nova 

destruição da economia alemã, que já havia sofrido, no mesmo século, profundas 

crises como a da I Guerra, na hiperin fiação, na grande depressão e finalmente na 11 

Guerra. 

Queremos mostrar, com isso, que a ideologia burguesa capitalista alemã não 

sucumbiu - apesar de todas as crises - ressurgindo e reconstruindo sua economia e o 

sentimento de Nação - de Estado forte. 

Para que s,e tenha idéia das condições do País ao final da 11 Guerra, basta 

assinalar que: 

"Em Colônia, uma cidade que antes tinha 730.000 habitantes, ainda há 40.000 

pessoas. vegetando entre as ruínas. Em Düsseldorf. 98% das casas estavam inabitáveis. 

Seis semanas depois da guerra. apenas cerca da metade dos 4.3 milhões de habitantes da 

capital alemã Berlim tinha onde morar. 3000 pontes ferroviárias destruídas impediam 

qualquer tráfego. Todas as pontes sobre o rio Reno e o Weser. 23 das 24 pontes sobre o 

Meno, e 22 das 34 sobre o Danúbio tinha sido destruídas - ou pelos bombardeios aliados, 

ou por ações posteriores. A indústria de mineração produzia apenas 25.000 toneladas 

diárias de carvão em comparação com as 400.000 toneladas produzidas antes da 

guerra. ·<57) 

Com sua economia novamente arrasada e uma enorme conta a ser paga, 

principalmente em decorrência dé uma fantástica dívida pública, o Estado alemão 

reiniciou a reconstrução do País. 

A forma de financiamento das necessidades da economia se fazia sentir no 

descontrole das contas públicas e na emissão crescente de moeda. 

56)- Não discutiremos as razões éticas. políticas e econômicas da guerra, por não ser nosso objetivo no 

presente texto, deixando, porém, consignado que foram os trabalhadores de todo o mundo que perderam 

suas vidas no conflito, defendendo valores estranhos à sua condição na sociedade capitalista. 

57)- Ver ·A democracia na Alemanha. História e Perspectivas". Editado pela República Federal da 

Alemanha, Departamento de Imprensa e Informação do Governo Federal. pg.85 
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Diferentemente da cnse dos anos 20 (pôs I Guerra), o rígido controle dos 

preços na Alemanha impediu o processo hiperinflacionário, mas, permitiu o 

crescente repúdio à moeda nacional, o que acabou com sua circulação restrita a 

apenas alguns bens de controle estrito pelo Governo. 

Assim, estabeleceu-se um sistema de trocas diretas ou a utilização de outros 

bens como intermediários das trocas. 

O descontrole da economta persistiu do final da guerra até 1948, quando 

finalmente veio a reforma monetária e, com ela, o início de um novo ciclo de 

prosperidade da Alemanha. 

Vejamos como o Estado alemão, tutelado pelos aliados vencedores do 

conflito, começou, mais uma vez, a produzir regulação. 

A questão que se colocava era a de quem (que classes) deveria pagar pelo 

ajuste da economia e pela recuperação das finanças do Estado (58). sem o que 

qualquer plano de crescimento estaria fadado ao insucesso. 

Assim, a questão era a de como distribuir o custo de uma dívida pública, que 

fora repudiada, entre os setores que possuíam alguma forma de riqueza. 

Em junho de 1948 fez-se uma reforma bancária seguida da reforma 

monetária, cujo principal objetivo era o de solucionar a questão do repúdio à dívida 

interna, contraída e aumentada durante a guerra. 

Assim, neste mesmo mês, os governos militares de ocupação promoveram a 

conversão dos Reich-Mark em Deutch-Mark, em proporções que significaríam 

redistribuição do ônus do reajuste para aqueles segmentos que mais podiam 

pagar.<59) 

58)- Defendemos a idéia de que o Estado tem de. necessariamente, dar o tom e o ritmo da acumulação. Para 

isso, ele tem de estar saneado ou, ao menos. ter credibilidade para poder endividar-se. como no caso do 

nacional- socialismo. 
59)- Para um estudo mais aprofundado da conversão de R.M. para D.M. ver DALL'ACQUA. Fernando 

Maida, "A reforma monetária de 1948 na Alemanha", Pesquisa e Planejamento Econômico. vol 20 abril 

1990- IPEA- pg.149 e seg., 
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Ao mesmo tempo foi promovido um ajuste fiscal de caráter não restritivo, o 

que poderia parecer um contraseriso, mas que deu bons resultados. O ajuste fiscal 

baseou-se no aumento de receitas pelo aumento na base de tributação e não nas 

alíquotas - que foram reduzidas. 

O diagnóstico que permitiu a reforma fiscal veto da percepção de que o forte 

controle de preços com política monetária frouxa tinha produzido um enorme 

repúdio à moeda, e, com isso, uma grande evasão de receitas, menos por questões 

inflacionárias e, mais, pela queda nas transações em moeda. 

Assim, optou-se pela diminuição de alguns impostos diretos (como forma de 

incentivar o consumo e o lucro das empresas) e a criação de um imposto - por 

tempo determinado - para fazer frente aos encargos da guerra e da dívida pública, 

que incidiu sobre as classes possuidoras de ativos reais. 

"Sob este prisma. pode-se dizer o ajustamento fiscal recebeu um tratamento 

pouco convencional durante o processo de estabilização iniciado em 1948. As ações 

implementadas para reequilibrar as finanças públicas não foram centradas apenas no corte 

de gastos e mudanças na tributação. Ao contrário. o ajuste fiscal foi principalmente 

estrutural. Além do repúdio da dívida pública mobiliária ocorrido no final da guerra o 

programa de estabilização de 1948 incluiu a anulação de outras obrigações do setor 

público. As principais agências e empresas públicas, tais como governos estaduais, 

municipalidades. correios, rede ferroviária. não tiveram seus balanços convertidos em RM, 

mas sim cancelados. Para recomeçar suas atividades receberam um valor inicial calculado 

com base na receita média mensal. ( ... )Com a anulação dos balanços, as agências e 

empresas públicas puderam recomecar suas atividades em cima de uma situação financeira 

completamente saneada. Dessa forma. a reforma fiscal foi direcionada principalmente a 

reequilibrar os estoques e não apenas os nuxos fiscais.(Grifos nossos)"(óO) 

Assim, novamente o ajuste se dá contra aqueles segmentos que de alguma 

forma conseguiram entesourar, em benefício, portanto, 

continuidade do desenvolvimento capitalista. 

da recuperação e da 

Como não houve especulação financeira, como nos anos 20, a atividade 

bancária estava mais ajustada e coerente com as necessidades da economia produtiva. 

Desta forma, as regras de conversão da velha para o nova moeda e o crescimento das 

transações (com a queda na inflação e o aumento do emprego) promoveram o 

60)- Ver Dali'Acqua, Fernando Maida, "A reforma monetária de 1948 na Alemanha" ... pg.153 
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crescimento de uma massa de recursos nas mãos dos bancos comerciais, o que 

possibilitou a expansão do volume de empréstimos. 

Ademais, é sempre bom recordar a importância dos recursos apartados pelo 

Plano Marshall, que permitiram a importação de bens indispensáveis à reconstrução 

do País, bem como garantiram a estabilidade da nova moeda. 

Para que se tenha idéia, em 1948, aproximadamente 1/3 da FBCF da 

economia alemã foram realizados com ajuda externa. Com relação às importações, no 

início da ajuda, 40% delas foram realizadas com recursos do programa. 

4 

GRÁFICO IV.2 
Ajuda Externa para a Reconstrução da Alemanha 

PLANO MARSHALL como % do lnnstimt>nto Total 

ANOS 

I!IS:SSSii TOTAL 

1'l51 

Fonte:Maier. C.S. The two postwar eras and the conditions for stability in twentieth

century Westerns Europe. The American Historical Review. 86(2), Abril 1981 (Vide anexo 

4). 

É preciso que se diga que o Plano Marshall foi uma fundamental ajuda à 

Alemanha, pois representou, já no primeiro ano, aproximadamente 1/3 dos 

investimentos da economia. 

No desenvolvimento econômico que se seguiu e até o presente, foi reforçada 

a idéia de que a economia alemã adotara um idcário liberal, o que, no entanto, não 

resiste a uma análise mais profunda. 
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John Zysman<61) demonstra que tal imagem é descahida já no pós-guerra, 

pois o ajuste econômico, monitorado pelos aliados, nunca promoveu completamente 

o ideário do liberalismo econômico. As prescrições severas foram sempre atenuadas 

quando os custos sociais, políticos e econômicos tornavam -se altos. 

Assim, a despeito da pressão dos aliados, a estrutura cartelizada 

freqüentemente organizada em estreita colaboração com o Estado - permaneceu 

quase que intocada. 

Com o passar do tempo, as associações das grandes empresas, em conjunto 

com o governo, retomaram as diretrizes do processo produtivo. A própria 

Constituição Federal conferiu a estas associações status semi-oficial e consultivo, e 

serviram como instrumento de pressão e indução das políticas econômicas. 

Essa forma de organização - um traço característico da economia alemã <62) -

foi herdada dos tempos da Alemanha Imperial e reforçada, enormemente, sob o 

regime nazista, como pudemos ver. 

Durante os anos da reconstrução, essa estruturação econômica e política 

perdurou e se aprofundou, especialmente na sua ligação com o "capital 

financeiro"<63>, o que é próprio das economia maduras. 

Para que se tenha idéia da importância dessa· associação, das 400 maJOres 

empresas da Alemanha, 318 tem banqueiros supervi~ionando seus boards. Nessas 318 

empresac "'(istem 570 executivos do setor financeiro nos boards, ou seja, quase que 

dois executivos por empre<;a.(64) 

Assim, mesmo na recon~•r .. ção, a Alemanha rej~·itou a ortodoxia econômica, 

e o crescimento (regulação) ocurreu com um forte e decidido apoio aos setores de 

61)- Ver zysMAN, John, "Governments, Markets. and Growth", USA. Cornell University Press. 1987. 

62)- Essa alta concentração e centralização do capital foi sempre um indicativo do grau de maturação 

atingido pela economia alemã, e muito bem percebido por Marx. 
63)- Rudolf Hilferding, apreendeu em "O Capitál Financeiro" esse processo de interpenetração entre o capital 

produtivo e o "financeiro", uma espécie de síntese entre bancos e industriais. 

64) Ver zysMAN, John, "Governments, Markets, and Growth", Cornell University Press. 1987. pg.264. 
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exportação - com a manutenção de uma taxa de câmbio desvalorizada (65) e uma 

política de incentivos às indústrias que buscassem novos produtos e mercados. 

A política fiscal foi orientada para permitir os investimentos produtivos com 

fortes incentivos ao lucro e à iniciativa privada. Talvez seja esse o traço privado 

sobre o qual se criou o mito do liberalismo alemão. Talvez essa imagem liberal 

decorra do alto grau de desenvolvimento do capitalismo naquele país, onde o Estado 

mais e mais se confunde com o grande capital, mascarando a ação do primeiro. Em 

outros países a ação estatal sobressai, dado que o Estado aparece mais como uma 

entidade externa. 

Desta forma, a economta alemã superou novamente suas dificuldades e 

readquiriu progressivamente seu vigor histórico para passar, uma vez mais, às 

primeiras posições do mundo desenvolvido. 

É fascinante ver como uma economta é capaz de ressurgir dos escombros 

com vigor redobrado, mostrando que não bastam recursos; o essencial é a ideologia 

burguesa, que Marx tão bem percebeu naquele País quando escreveu o Manifesto 

Comunista. 

Este País deve ser sempre alvo da atenção de todos que pretendam entender 

o que seja a capacidade de produzir capital (relação de produção), com tal força e 

determinação, que nada (nem mesmo a destruição física) é capaz de deter. Como 

vimos, seus limites são sempre os limites e contradições próprios do capitalismo. 

Assim, o confronto dessas duas experiências mostra o significado da completa 

revolução burguesa ocorrida na Alemanha - como antevisto no Manifesto Comunista 

- e da submissão do Estado argentino ao domínio de uma aristocracia conservadora. 

65)- Que transferia recursos dos consumidores para o setor exportador. o que redundava numa contenção 

salarial que. combinada ao crescimento vigoroso da economia. elevava enormemente os lucros. 



CAPÍTULO V 

REGULAÇÃO E CRISE NO BRASIL 

• O Estado brasileiro e o ideário nacional desenvolvimentista. 

O presente capítulo pretende recuperar um pouco da história do Estado no 

Brasil, especialmente, na sua função reguladora da economia. 

Intenciona buscar as raízes da crise que se abateu sobre o país nos anos 80, e 

as dificuldades de superação do ciclo recessivo característico da década. 

O que teria ocorrido com o Estado brasileiro? 

O Estado que sempre esteve à frente das conquistas na economta 

repentinamente já não é mais capaz de criar condições para a acumulação de capital. 

Como uma economia como a brasileira, que durante muitos anos apresentou 

índices de crescimento que a colocou entre as oito maiores do mundo, passa a 

apresentar resultados negativos ou estagnados? 

O que teria mudado na natureza e na atuação do Estado no Brasil? Como ele 

deixou de representar instrumento de desenvolvimento econômico para ser apontado 

(algumas vezes com certa razão) como o principal culpado pela crise? 

Na tentativa de responder a estas e out-ras questões é que vamos recorrer a 

uma retrospectiva, breve mas necessária, da economia brasileira no geral e da ação 

do Estado no particular. 



100 

Pretendemos ressaltar a natureza desse Estado, em momentos cruciais da 

história econômica do País, em que a intervenção na economia oferece pistas para o 

melhor entendimento dos interesses que são defendidos e representados na ação 

concreta . 

. Regulação e crise no Brasil - Um histórico 

Na Proclamação da República o Brasil era economicamente um país em 

crescimento acelerado. Os últimos decênios do Império foram marcados por um 

considerável progresso material. 

Esse florescimento da economia colocou em xeque a composição de forças 

políticas conservadoras que eram o sustentáculo do regime que ruía. Assim, não foi 

preciso mais que um golpe militar para selar o fim do Império, que cedeu ao ímpeto 

de enriquecimento despertado por sobre a base econômica que se modificava. 

"Em suma. a República, rompendo os quadros conservadores dentro dos quais se 

mantivera o Império apesar de todas suas concessões, desencadeava um novo espírito e 

tom social bem mais de acordo com a fase de prosperidade material em que todo o País se 

engajara. Transpunha-se de um salto o hiato que separava certos aspectos de uma 

superestrutura ideológica anacrônica e o nível das forças produtivas em franca 
expansão:(l} 

O novo regime foi entrecortado por crises e períodos de relativa 

prosperidade, onde as "políticas econômicas" se basearam, quase que exclusivamente, 

no gerenciamento do Tesouro Nacional, sendo as emissões de moeda o principal 

instrumento de intervenção na economia. 

Assim, da Proclamação da República até o ano de 1896 os ciclos dos negócios 

acompanhavam o tom dado por uma "política monetária" de mero gerenciamento de 

emissões, em que os gastos eram cobertos quase sempre por acréscimos - sem lastro 

- de moeda, impulsionadores de especulação e crise. 

Do lado real da economia, como fonte primária de acumulação, estava a 

economia cafeeira, cujo desempenho vinha sendo a âncora de suporte e principal 

atividade do País. 

1)- PRADO JúNIOR, Caio "História Econômica do Brasil". Editora Brasiliense, 22a. Edição. pg. 209. 
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Tal atividade nascera sob o signo da prosperidade, com preços externos e 

consumo em ascensão acompanhando o crescimento da produção. 

Entretanto, o ano de 1896 marcou a primeira dificuldade para o café e para 

a economia brasileira que dele dependia em larga medida - a superprodução. 

Nos anos seguintes os preços declinariam até 50% de seu valor histórico. Essa 

crise na produção coincidiu com a exaustão das finanças públicas e com a total 

impossibilidade do País de honrar seus compromissos externos. Esse momento 

marcou alteração significativa dos rumos e atores da vida econômica do País. Dele se 

aproveitaram bancos internacionais que, em resposta à moratória de 1898 (2), 

passam a participar de novos negócios - principalmente ligados à comercialização do 

café e à infra-estrutura ferroviária, portuária e de energia elétrica - como também 

transformam-se em fiscais do acordo que veio com a moratória. 

Forçaram, assim, principalmente via alterações nas taxas de câmbio, a 

manutenção de vantagens para os investimentos externos que passam a fluir em 

quantidade para o Brasil. 

A acumulação de capital floresce em novos patamares mudando a face do 

País, que não só restabelece o equilíbrio de suas contas externas como também 

incrementa sua produção interna, exportações e importações. 

Assim, o novo século se abre com a economia saudável e promissora. No 

entanto, como se pode ver, o principal impulso veio do exterior (3) e representou um 

passo a mais na inserção do Brasil na divisão internacional do trabalho. 

Por isso, o papel do País será o de continuar sendo essencialmente um 

produtor de alguns poucos produtos primários de expressão internacional cuja 

contrapartida interna repousa, ainda, em relações sociais atrasadas no que se refere à 

2)- "O serviço das dívidas seria suspenso, pagando-se os juros a vencer nos próximos três anos com novos 

títulos da dívida que se acrescentariam à dívida principal. Quanto às amortizações, elas somente seriam 

retomadas em 1911. Também se adiavam, convertendo-se em dívidas consolidadas, os pagamentos 

devidos por conta da garantia de juros de que gozavam várias companhias inglesas e francesas de 

estradas de ferro." Ver PRADO JúNIOR. Caio "História Econômica do ... pg. 222. 

3)- A acumulação interna respondia à mesma lógica do capital a nível internacional. Quando não ocorre essa 

coincidência de interesses, as dificuldades para o País superar seus problemas se multiplicam. A crise 

brasileira dos anos 80 vai demonstrar essa realidade. 
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forma de subsunção do trabalho ao capital. Predomina o latifúndio e a grande 

exploração. 

A grande produção - sempre ligada às cultura tropicais de exportação -

predominou em quase todo o País, sendo que, apenas no extremo sul - a partir do 

Paraná - se multiplicou a pequena propriedade que acompanhou o desenvolvimento 

das aglomerações urbanas que foram se formando com o desenvolvimento 

econômico. 

Em São Paulo, havia a concorrência com a economia cafeeira o que impediu, 

no princípio, uma maior partilha da terra. Isso acaba acontecendo somente após as 

sucessivas crises do café, especialmente a partir de 1930. 

É interessante notar que o processo de partilha das terras foi interrompido, e 

mesmo revertido, em alguns momentos quando são recompostas as condições 

favoráveis à grande lavoura. Ocorreu assim com o algodão nos anos 30, logo em 

seguida com a pecuária, e na década de 60 com a cana de açúcar.<4> 

Essa questão se revela tão mais importante quanto· se sabe que o 

desenvolvimento do capitalismo necessita revolucionar as relações de produção no 

campo. 

A produção de alimentos necessários à consolidação das atividades urbanas 

passa a ser condição necessária ao crescimento econômico sustentado. 

No Brasil, das duas formas clássicas <5> que pode assumir o desenvolvimento 

das relações de produção na agricultura uma se verificou, ainda que de modo 

incompleto: a partição das terras na região sul do País, onde o capitalismo mais se 

desenvolveu. No norte/nordeste, ao contrário, predomina, até hoje, o latifúndio 

improdutivo e o minifúndio, igualmente improdutivo. 

Essa questão tem sido apontada como um dos entraves ao desenvolvimento 

pleno da economia brasileira. O crescimento da produtividade e da produção de 

4) Mais recentemente com o advento do Programa do Álcool. houve intenso processo de concentração 

fundiária, especialmente em torno das grandes usinas. 

5)- A repartição das terras (via norte-americana) e a modernização do latifúndio (via prussiana). Ver 

KAUTSKY, Karl A questão agrária, Porto, Editora Portocalense, 1972, 2 vol. 
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alimentos ao baixar o custo de reprodução da força-de-trabalho faz subir a parcela 

relativa ao lucro. 

Um Estado motivado por interesses rentistas (de latifundiários improdutivos 

ou pouco produtivos) é um grande entrave à penetração e desenvolvimento do 

capital industrial que é única via do desenvolvimento integral da sociedade. 

Quando estudamos os casos Alemão e Argentino procuramos ressaltar nas 

diferentes políticas do Estado naqueles países os interesses ligados ao latifúndio na 

Argentina e à indústria na Alemanha. 

No Brasil há uma certa mescla onde a agricultura que produz alimentos tem 

ficado estagnada ao longo dos anos e as culturas mais capitalizadas ligadas ao 

mercado externo têm historicamente se desenvolvido mais, muitas vezes respondendo 

aos estímulos do Estado. 

Esse papel da agricultura de exportação teve uma importância crucial no 

desenvolvimento capitalista no Brasil, por representar uma fonte relativamente 

abundante de divisas que possibilitou por longo tempo a importação de bens de 

capital. Voltaremos a esse assunto adiante. 

Como nosso objetivo é o de mostrar como o capitalismo vai se consolidando 

no Brasil e, especialmente, como vão sendo superadas as crises, isto é, como o 

Estado vai regulando a economia, procuramos relacionar as medidas tomadas no 

decorrer do processo de industrialização e identificar, quando possível, os 

beneficiários de tais medidas. 

Parece ser consenso que a Depressão de 1929 inaugura uma nova fase na 

economia mundial e por conseqüência na brasileira. 

Para o País, de um lado, a cnse mostrou a vulnerabilidade da economia 

dependente das exportações de primários e, por outro, que já existia uma base de 

capital com vocação industrial e que as dificuldades rearranjam as forças políticas e 
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mobilizam os recursos para novas atividades, articuladamente, com a base agrícola 

pré -existente. (6) 

Assim, já em 1933 o Estado brasileiro aparece como regulador da atividade 

produtiva no sentido de desenvolver a indústria. 

A regulação se dá unindo os interesses do café com as demais atividades 

emergentes, e não por oposição como ocorreu em outros países. 

"O próprio responsável pela política econômica do governo prov1sono, o 

banqueiro paulista José Maria Whitaker. assim explica as decisões governamentais em 

relatório publicado em abril de 1933, antes da recuperação: 'Formara-se, então, em São 

Paulo, um grande estoque de café, que impedia, como uma muralha de barragem, a livre 

saída da produção desse Estado. Atrás dessa muralha debatia-se a lavoura, na situação 

terrível de não poder nem vender o seu produto. que só chegaria a Santos depois de dois 

anos e meio de retenção, nem levantar sobre ele qualquer quantia. que os particulares lhe 

negavam e os institutos oficiais já lhe não podiam fornecer. Em conseqüência desta 

situação cessaram de ser pagos regularmente os próprios colonos, e, como. com isso, não 

recebessem os comerciantes do interior, o que já lhes tinham adiantado, deixaram , por 

seu turno, de pagar aos atacadistas e importadores, refletindo-se. naturalmente. tais 

dificuldades nas indústrias, que ficaram inteiramente paralisadas. Resolvida, pelo 

Governo, a demolição daquela barragem, iniciada, por outras palavras. a compra do 

estoque, a produção pode escoar-se normalmente. restabelecendo-se. assim, o ritmo 

interrompido da vida econômica em todo o País". Em conseqüência constata Whitaker, 'o 

comércio reanimou-se, as indústrias movimentaram-se, desapareceram os sem trabalho'. 

Na verdade, desde 1928, ao definirem seus antagonismos com os comerciantes e fundarem 

o Centro das Indústrias, os industriais optaram por constituir-se em grupo de pressão 

sobre o governo para obter em seu favor uma política protecionista. ·(7) 

De toda forma, parece ser consensual que da Proclamação da República até 

os anos 30 o Brasil prepara-se, constrói a base por sobre a qual se assentará o 

desenvolvimento, mais especificamente, do capital industrial. 

Francisco de Oliveira considera a existência de um ponto de contato entre as 

diversas correntes do pensamento econômico (de neoclássicos a estruturalistas) acerca 

da passagem da economia brasileira para um patamar superior rumo à 

industrialização. 

6)- Há um interessante debate sobre a importãncia da crise de 29 para a origem da indústria no Brasil. José 

de Souza Martins em O Cativeiro da Terra, São Paulo, Editora Ciências Humanas, 1979, tenta 

reinterpretar o período sob outra ótica. Procura demonstrar que a tão aceita tese da defesa inflacionária 

dos preços do café, não era apenas uma defesa dos interesses ligados ao setor e sim um início de regulação 

pelo Estado dos negócios urbano- industriais. 

7)- Ver MARTINS. José de Souza, O Cativeiro da Terra ... pg. 100 e seg. 
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Esse ponto se refere a certas pré-condições existentes na economia tais como: 

a extensão territorial; recursos naturais; mão-de-obra abundante e um mercado 

interno potencial. 

A partir daí o autor coloca sua própria contribuição: 

"Nossa própria posição é diferente: Há que se ver o movimento das forças sociais 

em ação. e as diversas situações não devem ser entendidas nem como desvios nem como 

uma decorrência natural. O único destino • no sentido trágico da expressão - que se pode 

legitimamente aceitar no caso da economia brasileira é seu ponto de partida: uma 

economia e uma sociedade que foram geradas a partir de um determinado pressuposto. 

Este é, concretamente, seu nascimento e sua inserção no bojo da expansão do capitalismo 

ocidental. Portanto, o desenvolvimento, no sentido da expansão da economia brasileira 

consistirá na reafirmação ou na negação da forma de produção do valor específico do 

capitalismo; as diversas situações são, pois, expressões da dialética de produção dessa 

forma de valor. Não há nenhum destino quanto ao ponto de chegada. 

O legado econômico do Segundo Império à Primeira República apresenta-se, 

pois, mesmo à primeira vista, como o de uma economia que se expandia rapidamente, 

havendo encontrado seu lugar na divisão internacional do trabalho já caracterizada, como 

a crise da Abolição premonitoriamente anunciava. e cujos limites eram dados 

precisamente tanto pela expansão quanto pelas suas formas.·(8) 

Considera, assim, a economia brasileira como inserida na totalidade do 

processo mundial de valorização do capital, atribuindo como condição necessária 

(mas não suficiente) à criação de uma burguesia nacional, a qualidade e volume do 

excedente a ser controlado por ela. 

Para Oliveira, representou um grande impulso no desenvolvimento, a ruptura 

das relações escravocratas que, ao dar início ao assalariamento, confere 

especificidade à subsunção do trabalho ao capital, pois além de criar um mercado 

para bens de consumo dos novos trabalhadores, subtrai do custo de produção 

anterior a manutenção dos escravos. 

No entanto, há na cnse dos anos 30, ainda segundo Oliveira, um forte 

conflito de interesses entre as novas frações emergentes e a antiga burguesia agrária 

que vê esgotar seu poder à medida em que a produção de valor na atividade cafeeira 

se torna, progressivamente, menor que o financiamento da própria atividade. Era 

uma crise fundamental de uma forma de produção que envelhecia. 

8)· Ver OLIVEIRA, Francisco. A Economia da Dependência Imperfeita. Rio de Janeiro, Edições Graal. 1984, 

pgs. 11 e 12. 
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Conclui, diferentemente de José de Souza Martins, que a passagem para a 

economia industrial foi realizada por oposição à antiga classe hegemônica ligada à 

agroexportação. 

"Esse complexo movimento vai separar e distinguir as distintas personas do 

capital, transformando-as em classes sociais com interesses antagônicos. A negação do 

valor da própria economia agroexportadora impÍicava necessariamente na negação das 

demais atividades econômicas. pelos mecanismos já descritos. Na reiteração dessa 

negação. a burguesia agrária transforma-se em oligarquia antihurguesa. Não é estranho à 

dinâmica da história, portanto, que a reação a esse quadro, que vai desaguar na 

Revolução de 1930, tenha começado pela dissidência oligárquica de outras regiões do País 

em relação à oligarquia hegemônica. a cafeicultura sediada sobretudo em São Paulo. A 

quebra do monolitismo oligárquico é condição necessária para a Revolução, mas no seu 
rastro, terminando por impor-se, serão os novos interesses burgueses. será a nova forma 

de produção do valor. serão as novas condições de reposição do pressuposto fundamental 
- do lucro ( ... )"(9) 

Para nossos objetivos, no entanto, é emergência do capitalismo industrial -

especialmente a partir de 1930 - e a ação decidida do Estado brasileiro como 

regulador da atividade econômica o que mais importa. 

Os 15 anos. de permanência de Getúlio Vargas no Poder (1930-45) coincidem 

com a gestação e nascimento de um período onde a intervenção do Estado na vida 

econômica do País foi a marca registrada. 

Tal ação foi em essência dirigida no sentido de desenvolver a indústria 

brasileira. É por esse motivo que a discussão sobre qual a origem da "burguesia" 

brasileira, para nossos objetivos, perde um pouco de seu significado frente à 

inequívoca e decidida ação do Estado no desenvolvimento do capital industrial. 

Esse fato mostra que mesmo sem uma burguesia industrial monopolizando o 

poder, o nacionalismo, o autoritarismo e o ideário do governo Vargas, criaram, de 

fato, as condições para que o Estado encarnasse o papel de regulação como a síntese 

de uma vontade de desenvolvimento que era, nesse sentido, mais avançada que a 

própria classe que deveria ser portadora do ideário burguês. 

No início do período a iniciativa é mais estataB que privada. 

9)- Ver OLIVEIRA, Francisco. A Economia da Dependência ... pg. 34. 
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Essa certa autonomia do Estado brasileiro talvez explique a falta de uma 

consciência burguesa, nos moldes clássicos, para'os empresários brasileiros à época. 

Entendemos ser essa especificidade do Estado brasileiro uma das principais 

explicações para a crise dos anos 80, a qual discutiremos adiante em detalhes. 

Não queremos afirmar com isso que não se consolidasse no período uma 

burguesia industrial e que as políticas de regulação do Estado não a beneficiasse. 

Antes, defendemos a idéia de que o Estado brasileiro vat à frente nas 

iniciativas e não tem, como na Alemanha ou mesmo na Argentina, o rosto de uma 

classe hegemônica, seja ela qual for. 

Tem sim um ideário desenvolvimentista inequívoco, baseado em valores como 

o nacionalismo econômico, as questões estratégicas, gerenciando, com pouco controle 

direto da burguesia industrial, a economia.< 10> Esse fato é muito importante. 

Assim, essa característica especial do Estado brasileiro tem, por motivos 

diversos, preocupado os estudiosos que tentam, cada um a seu modo, explicar o 

porque das diferenças entre o caso brasileiro e as formas clássicas do 

desenvolvimento da burguesia industriaJ.(ll) 

Dessa forma, desde a compra dos excedentes do café, que resultou em um 

forte déficit público, combinada com desvalorizações progressivas da moeda 

nacional, foram exemplos específicos de medidas de regulação cujo resultado foi 

incentivar a indústria nascente. 

De um lado faziam baixar os salários e de outro possibilitaram a competição 

com os produtos importados, não pelo preço, mas pura e simplesmente pela 

incapacidade de comprá-los dada a escassez de divisas provocada pela política 

referida. 

10)- Quando se analisam as economias que se desenvolveram ou não, saltam aos olhos os atores que -

representados hegemonicamente no Estado - estavam por traz de cada medida no campo econômico e 

político. No Brasil, apesar de conhecidos os beneficiários, a ação estatal aparece muitas vezes dissimulada 

como se a classe burguesa emergente (e dominante) não fosse também a classe dirigente. 

11)- Luiz Carlos Bresser Pereira, avança no estudo da questão do Estado sugerindo a existência de uma 

classe de tecnoburocratas que tomando para si a propriedade do Estado dá a ele uma natureza diferente 

do modelo clássico burguês. 
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Nesse período foi também criada a legislação trabalhista e o salário mínimo, 

responsáveis pela ordenação do mercado de trabalho e incentivadores da acumulação 

de capital. 

Nas palavras de Oliveira: 

"Importa não esquecer que a legislação interpretou o salário- m in imo 

rigorosamente como salário de subsistência. isto é. de reprodução( ... )" 

E continua: 

"O decisivo é que as leis trabalhistas fazem parte de um conjunto de medidas 

destinadas a instaurar um novo modo de acumulação. Para tanto, a população em geral. e 

especialmente a população que afluía às cidades, necessitava ser transformada em exército 

de reserva. Essa conversão de enormes contingentes populacionais em exército de reserva, 

adequado à produção do capital. era pertinente e necessária do ponto de vista do modo de 

acumulação que se iniciava ou que se buscava reforçar. por duas razões principais: de um 

lado propiciava o horizonte médio para o cálculo econômico empresarial, liberto do 

pesadelo de um mercado de concorrência perfeita. no qual ele devesse competir pelo uso 

dos fatores: de outro lado, a legislação trabalhista igualava reduzindo - antes que 
incrementando - o preço da força de trabalho. ·(12) 

Na produção direta de capital o Estado entra investindo pesadamente na 

siderurgia (l3), petróleo, ferrovias, indústrias básicas, portos etc. Agia também no 

apoio à indústria via impostos, cotas de importação, créditos facilitados etc. 

Nesse sentido Vargas foi extremamente eficiente ao trocar o apoio aos norte

americanos por empréstimos de longo prazo via Exim- Bank<14> que serviram à 

indústria de base, principalmente. 

O brasilianista Thomas Skidmore corrobora, à sua maneira, nossa impressão 

de que o Estado brasileiro à época possuía certa autonomia do empresariado 

nacional. 

"O crescimento da responsabilidade estatal no setor econômico não resultou de 

exigência popular, nem de pressão trazida à tona pelo setor empresarial; foi. antes, a 

reação da elite política. O único grupo importante que amparou maciçamente a 

12)- Ver OLIVEIRA Francisco de. Critica à Razão Dualista. Petrópolis. Editora Vozes: 1981, pg.16 
13)- A Comissão do Plano Siderúrgico Nacional foi criada em 1940 e a Cia. Siderúrgica nacional fundada e,m 

1941. além da criação de outras empresas mistas. 
14)- Existem fortes evidências que Vargas vinha negociando. ao mesmo tempo com a Alemanha nazista, um 

apoio à siderurgia nacional. 



industrialização foi constituído pelos militares superiores. que desejavam urgentemente 

uma indústria siderúrgica. A medida justificava-se por uma lógica composta de 

argumentos baseados em considerações de economia. segurança emocional e nacionalismo 

emocional. A questão da industrialização per se não foi amplamente debatida nesse 
período, nem mesmo dentro dos círculos de negócios.·(lS) 
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Nesse sentido - e esse fato nos parece de extrema relevância - os militares 

brasileiros tiveram mais eficiência que seus colegas argentinos que apoiaram, de 

forma parecida, a proposta de industrialização capitaneada pelo Estado durante o 

governo Perón. No entanto, como vimos, forças ligadas a outros interesses 

neutralizaram o projeto industrializante naquele país.(16) 

Talvez a importância que os militares sempre tiveram, nos países de 

desenvolvimento tardio, tenha determinado, naquelas ocasiões, o aparecimento no 

seio das Forças Armadas do sentimento desenvolvimentista, no sentido capitalista do 

termo. 

No Brasil a consolidação de todo esse processo se dá com a Segunda Guerra, 

com o esforço produtivo reclamado pelo conflito, o qual foi aproveitado e canalizado 

pelo governo Vargas. 

Por outro lado, o desenvolvimento econômico da era Vargas trouxe consigo 

sua contrapartida necessária - a conscientização crescente dos trabalhadores e de 

outros segmentos representativos da sociedade brasileira. 

Aliada a isso, a vitória dos aliados na Guerra ressaltou uma grande 

contradição, qual seja: brasileiros lutando na Itália pela democracia, enquanto 

conviviam em seu próprio país com uma ditadura. 

Sopravam ventos da redemocratização e da liberdade. 

A sociedade brasileira se organizava e cobrava mudanças. 

15)- Ver SKIDMORE, Thomas. Brasil: De Getúlio a Castelo. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1988. pg. 70. 

16) Muito mais por um questão de foro íntimo de que por necessidade de posicionamento ideológico. 

queremos salientar que não estamos fazendo nenhuma defesa nem apologia dos regimes nem ideário 

militares. Nossa única preocupação é a de mostrar como e quando o Estado foi mais ou menos eficiente na 

sua tarefa de regulação. 
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Getúlio Vargas respondia às pressões de maneira dúbia, o que não agradava 

militares nem forças políticas representativas - que queriam ter vez e voz -, entre 

elas a UDN - União Democrática Nacional. 

Esse conflito político culminou com a deposição de Vargas na noite de 29 de 

outubro de 1945. 

A reação à ditadura Vargas se fez sentir imediatamente e, em especial, nos 

princípios da Constituição de 1946 que eram liberais nos seus aspectos políticos e 

econômicos. Essa liberalização e abertura da economia não agradou a todos os 

segmentos políticos. O recém criado Partido Comunista - que representava uma 

considerável força emergente <17> por conta do desenvolvimento econômico da era 

Vargas, foi a principal força a reagir contra o liberalismo naquele momento. 

Esse crescimento rápido da esquerda brasileira assusta Dutra que em 47 

declara <18) o Partido ilegal, no que foi prontamente apoiado pelos setores militares 

de longa tradição anti- comunista. 

A importância dessa ação contra a esquerda no Brasil não deve ser 

diminuída. É de se lembrar que a ditadura Vargas incentivou e organizou um 

sindicalismo fortemente controlado e atrelado ao Estado, o que permitiu a 

acumulação de capital sem grandes e insolúveis conflitos. 

Assim, a repressão ao Partido Comunista representou o forte entrave à 

consolidação no País de um sindicalismo mais autêntico e da organização dos 

trabalhadores que representasse alguma possibilidade concreta de poder político 

institucional. Não se pode esquecer que no curto período de existência o Partido teve 

forte representatividade como agremiação política nacional. 

O espaço deixado pela esquerda mais autêntica teve que ser ocupado. Com 

isso, vem à cena o populismo, na roupagem do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB. 

17)- O Partido Comunista conquista a maioria dos principais sindicatos de trabalhadores,chegando a ser o 

quarto maior partido político do País. Dado o seu pouco tempo na legalidade seu crescimento assustou 

muito as forças conservadoras. 
18)- O PC é considerado extinto com base em dispositivo legal que permitia cassar agremiações que fossem 

de natureza antidemocráticas. 
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O PTB, fundado em 45, soube aproveitar-se do vazio deixado pela 

ilegaJidade dos comunistas, preparando-se, por antecipação, para fazer Vargas 

ressurgir em 1951, reconduzido ao poder desta feita pelo voto popular. 

O início do Governo Dutra encontrou a economia brasileira em confortável 

posição, por conta do acúmulo de divisas durante a Segunda Grande Guerra. 

Por outro lado, havia algumas tensões inflacionárias herdadas do governo 

anterior e do esforço de Guerra que determinaram, de início, uma política mais 

ortodoxa (restritiva) para combater a alta de preços, em consonância com os ventos 

liberais. 

O retorno aos princípios do liberalismo- incorporados à Constituição de 46 -

determinou uma série de medidas que visavam afastar o Estado da economia, o que 

fora a marca registrada do período anterior. 

O efeito mais imediato dessa política de liberalização e abertura da economia 

brasileira, foi o rápido esgotamento das reservas cambiais acumuladas, devido, 

principalmente, à deliberada política de importações de manufaturas, cujo objetivo 

era o de servir de coadjuvante no com bate à in fiação. 

É interessante que essa reação ao controle estatal produziu, nos primeiro 

momentos do governo Dutra, uma espécie de desregulação da economia, pela 

dissipação das divisas, pelo descaso com a indústria nacional (desprovida de créditos 

e incentivos) e pela tentativa de recuperação do ideário da vocação rural do País. 

"Quanto ao destino econômico do Brasil, o Ministro da Fazenda (Correia e 

Castro) foi franco. Qualificou o Brasil como um 'país essencialmente agrícola' e 

acrescentou: 'É da essência da economia latino-americana. e o Brasil nesse conjunto está 

integrado, certa concentração de esforços na exportação de matéria-prima e de gêneros 

alimentícios, bem como na importação de ampla variedade de artigos manufaturados e de 

comestíveis industrializados. ·(19) 

Entretanto, a situação econômica e política dava claros sinais de que o País 

não era o mesmo e que a indústria era uma realidade contra a qual já não se podia 

lutar. 

19)- Ver SKIDMORE, Thomas. Brasil: De Getúlio a .... pg. 97. 
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Assim, com a redução drástica das reservas, o governo teve que rever sua 

política de importações, que passou a ser dirigida para bens essenciais, equipamentos 

e maquinaria. 

Era o início da reversão do liberalismo. 

Os controles monetários vão sendo relaxados com a instituição de linhas de 

crédito mais liberais de incentivo à indústria. É dessa época a criação das empresas 

Klabin (papel e celulose) e Acesita (aços especiais). 

Essa mudalllça de postura do governo Dutra mostra a força que já p~ssuía a 

indústria, a despeito da opinião do principal gestor da economia. 

A alteração de comportamento se completa com a edição do Plano SAL TE 

<20> que, apesar de não ter sido inteiramente aplicado, representava um esforço 

coordenado de planejamento de longo prazo e destinação de gastos públicos. 

Em 1948, foram criados, ainda, outros instrumentos de fomento regional que 

eram a CVSF - Comissão do Vale do São Francisco e a SPVEA ·- Superintendência 

do Plano de Valorização Econômica da Amazônia. 

Ao mesmo tempo em que ocorna esse recuo nas posições liberalizantes do 

governo, se assiste um intenso debate acadêmico estabelecido entre o que se poderia 

chamar de correntes monetarista e estruturalista. 

Os primeiros apoiavam -se, principalmente, nos resultados do relatório da 

Comissão Técnica Mista <21 > chefiada por John Abbink e Otavio Gouveia de 

Bulhões, cuja missão era estudar e diagnosticar a melhor estratégia para o 

desenvolvimento econômico do Brasil. 

Como vimos, apesar da pressão liberalizante, da Constituição de 46 e das 

posições neoliberais de economistas brasileiros e norte-americanos, o governo Dutra 

20)- Plano qüinqüenal que visava atingir os setores da Saúde. Alimentação. Transporte e Energia. 

21)- "Os resultados dos trabalhos da comissão. publicados em junho de 1949, ficaram conhecidos como o 

Relatório Abbink. O relatório refletia os pontos-de-vista fortemente neoliberais de seus dois chefes, 

Bulhões e Abbink. Negligenciava grandemente a área da indústria manufatureira e se decidia a favor de 

medidas financeiras e fiscais ortodoxas" .Ver SKIDMORE. Thomas. Brasil: De Getúlio a .... pg. 100. 
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deu continuidade (à exceção de seu primeiro ano de governo) à uma política de 

apoio estatal à acumulação, com forte incentivo ao setor industrial. O Estado 

brasileiro continuava na sua função reguladora. 

Todo o desenvolvimento econômico alcançado pelo Brasil até então produziu 

também, em certa medida, algumas das características das sociedades mais maduras. 

A industrialização e a urbanização fortaleceram os movimentos de 

trabalhadores e deram substancial impulso a uma nova classe média que ganha força 

e expressão social. 

No entanto, a par dessa efervescente sociedade persistiam, ainda fortes, os 

interesses ligados ao agro e seus pares comerciantes de importação e exportação, que 

reagiam à perda de espaço político e econômico frente à nova realidade. Ao mesmo 

tempo as atenções e o debate político se voltavam para a questão do desenvolvimento 

econômico. 

Apesar do crescimento da indústria, do ponto de vista da articulação política 

e do discurso desenvolvimentista, a burguesia industrial se fazia representar por 

alguns poucos nomes situados no triangulo São Paulo/Rio/Belo Horizonte. 

As ações desse segmento empresarial se limitavam á defesa de medidas de 

apoio à industrialização, sem, contudo, definir nenhuma espécie de projeto acabado 

de estratégia de desenvolvimento industrial. (22) 

Esse fato reforça a idéia de que o Estado brasileiro (em seu sentido mais 

amplo) possuía um ideário capitalista que era maior e mais articulado que aquele que 

a burguesia industrial brasileira era capaz de encarnar. 

"( ... ) as maiores concentrações urbanas dentro do triangulo desenvolvido, 

haviam produzido um grupo médio auto-consciente, composto de burocratas, profissionais 

liberais, os quadros executivos da nova sociedade industrializada e dos interesses 

comerciais cujo destino se ligava ao crescimento daquela mesma sociedade.( ... } De suas 

fileiras saia a maior parte dos administradores experimentados, indispensáveis ao 
desenvolvimento da economia brasileira ( ... ) e, tais grupos encaravam a industrialização e 

22)- Roberto Simonsen foi talvez o maior expoente de industrial progressista da época, pois defendia teórica 

e explicitamente uma decidida política de apoio à industrialização. 



a expansão dos métodos técnicos modernos como indispensáveis para o futuro do 
Brasil" .< 23) 

R e torna Vargas pela vontade popular. 
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Do governo Dutra, herdara, além do retorno à intervenção do Estado na 

economia, também o início de um debate político e acadêmico acerca das estratégias 

para o desenvolvimento econômico do Brasil. 

Três eram, principalmente, as estratégias defendidas por correntes que iam 

do liberal ao nacionalismo mais radical, passando por posições intermediárias, 

também nacionalistas, mas que politicamente não estavam tão indentificadas com a 

esquerda como os radicais.(24) 

Teses nacionalistas/ desenvolvimentistas e ambiente econômico propício(25) 

possibilitaram a importação de grande quantidade de equipamentos industriais 

facilitados por incentivos governamentais instituídos desde 1947. 

Os anos 51 e 52 registraram um volume de importações sem precedentes, a 

despeito do esgotamento progressivo das reservas cambiais acumuladas e das críticas 

do liberais. 

A acumulação de capital experimentou forte impulso - com o apoio decidido 

do Estado - e com o concurso de um processo inflacionário à la Keynes<26>. 

23)- Ver SKIDMORE, Thomas. Brasil: De Getúlio a ... pg. 113. 

24)- Os liberais defendiam orçamentos equilibrados, controles monetários rígidos e ampla liberdade de ação 

para o capital estrangeiro. E interessante que esse discurso acaba voltando mais ou menos elaborado a 

cada novo ciclo econômico. 

O outro extremo verbalizava suas propostas sempre com um conteúdo político-ideológico predominante, não 

havendo um desenho de estratégia econômica acabado. Esse grupo sensibilizava boa parte da esquerda 

ativa (concentrada no PCB) e alguns segmentos de intelectuais e não-marxistas que acreditavam que a 

principal causa do atraso do País devia-se à espoliação promovida pelo Imperialismo. 

Numa posição intermediária estava um grupo que possuía um projeto desenvolvimentista baseado no apoio 

decidido do Estado à industrialização e tinha fortes conexões com os quadros e ideário da CEPAL -

Comissão Econômica para América latina. Defendiam a tese de que o Estado deveria intervir para 

superar os pontos de estrangulamento assegurando os investimentos em áreas onde a iniciativa privada 

não se interessava ou não possuía capacidade. Aceitavam o capital externo desde que submetido a regras 

cuidadosas de conduta. 

25)- as reservas cambiais experimentaram considerável crescimento no período 49/51. 

26)- No sentido da regulação, criando poupanças forçadas e transferindo renda para os setores produtivos. 
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O componente nacionalista do governo, no entanto, exercia uma espécie de 

proteção ao capital genuinamente nacional, ao permitir uma sobrevalorização do 

câmbio que incentivava as importações (de bens de capital), deprimia exportações e 

a entrada de investimentos externos. 

No entanto, os limites de tais políticas se localizavam nas restrições do 

balanço de pagamentos, na escassez de divisas. 

É bom lembrar que o Estado brasileiro levava sua política de incentivo à 

industrialização sempre a níveis muito acima do que recomendava a boa ortodoxia. 

Apesar dessa inclinação do governo Vargas para a corrente 

nacionalista/desenvolvimentista, houve "boa vontade" por parte do governo norte

americano no que se refere à continuidade dos financiamentos de longo-prazo para a 

infra-estrutura, considerada como um ponto de estrangulamento de economia do 

Brasil. 

Esse esforço foi coordenado pelo recém criado (1952) BNDE - Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico, por intermédio do Fundo de 

Reaparelhamento Econômico, que viabilizou um grande número de projetos de 

in vestimenta. 

A continuidade do crescimento econômico se dava pari passu com a 

intensificação do sentimento nacionalista, o que fez Vargas se afastar de seu 

conhecido estilo conciliador e se aproximar mais de posições mais radicais. 

A criação da Petrobrás <27) é a expressão mais acabada do peso da 

mobilização e das tendências majoritárias do nacionalismo que toma conta do País. 

A esquerda, capitaneada pelo Partido Comunista Brasileiro, assumiu a luta do 

petróleo é nosso como uma bandeira mais ampla que significava uma crítica ao 

imperialismo, norte- americano principalmente. 

27)- A luta pela nacionalização do petróleo assumiu contornos políticos muito expressivos, que traduzia um 

certo rancor de amplos segmentos com relação ao capital estrangeiro. 
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No início de 1953, em face da forte pressão sobre o balanço de pagamentos é 

instituída uma política de taxas cambiais múltiplas (28) que, além de incentivar as 

exportações dos produtos brasileiros, propiciava taxas favorecidas para importações 

essenciais à industria. 

Entretanto, o processo inflacionário recrudescia e uma substituição do 

Ministro da Fazenda Horácio Lafer por Osvaldo Aranha, recoloca a discussão sobre a 

necessidade de medidas ortodoxas de controle monetário. 

"( ... ) Aranha prometeu cortar o déficit, seguindo uma política de estrita 

economia. Advertiu que o Brasil não podia senão 'conter prudentemente a velocidade do 

processo de industrialização' ao mesmo tempo 'tendo em conta o alívio ou a sobrecarga no 
balanço de pagamentos··(29) 

Tais medidas, no entanto, não foram capazes de debelar o processo 

inflacionário e o déficit no balanço de pagamentos com a rapidez necessária. 

Como temos insistido a acumulação de capital é um processo mundial e o 

caso brasileiro não pode ser entendido fora desse contexto de totalidade. 

Assim, a mudança na postura norte- americana <30), com o fim do governo 

Truman e o início de Eisenhower, com relaç.ão às políticas de ajustamento internas 

dos países mais pobres, colocou sérias dificuldades à economia brasileira que vinha 

dependendo, crescentemente, de apoio oficial americano. 

Pressionado externamente pelo novo posicionamento norte- americano <31) e 

internamente pela nova classe média que se consolidava com rapidez, empurrada pela 

urbanização e desenvolvimento da indústria que ele próprio patrocinara, Vargas 

reage abandonando sua característica conciliadora, tomando posições, cada vez mais, 

nacionalistas radicais. 

28)- Instruções SUMOC - Superintendência da Moeda e do Crédito, números 48 e 70 de fevereiro e outubro, 

respectivamente. 

29)- Ver SKIDMORE, Thomas. Brasil: De Getúlio a ... pg. 151. 

30)- Os EUA eram os grandes parceiros comerciais e financeiros do Brasil. além de serem a grande potencia 

capitalista mundial. As ações do governo norte-americano de incentivo à acumulação interna 

influenciavam, em grande medida, a economia brasileira. 

31)- Que respondia às necessidade de acumulação de capital naquele país. 
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Tais posições descontentam segmentos majoritários das Forças Armadas e 

daqueles políticos adeptos do liberalismo, em geral ligados à UDN. 

A classe média encontrava-se, por um lado, acuada pela inflação, e 

indignada com as denúncias de escândalos, por outro. A alta de preços subtraia -lhe 

os salários <32) e o plano de estabilização pretensamente ortodoxo de Osvaldo Aranha 

não produzia os resultados esperados. Em outras palavras estava cada vez mais difícil 

praticar políticas restritivas que diminuíssem o ritmo da acumulação de capital. 

Aranha estava perdendo a batalha contra a inflação e os gastos públicos_<33) 

Conforme se aprofundava a crise - com componentes políticos cada vez 

maiores - Vargas tornava-se ainda mais duro nas posições nacionalistas. 

Desta forma, o conturbado episódio do aumento de 100% no salário mínimo, 

defendido por seu Ministro do Trabalho João Goulart, foi uma espécie de síntese, 

um teste para o poder do Presidente. 

Todo o processo que culminou com o reajuste no salário mínimo foi 

acompanhado por intensa agitação política, o que· desgostou profundamente os 

militares que também estavam divididos. 

Menos porque não apoiassem a industrialização e a postçoes nacionalistas de 

Vargas, o que desgostava os militares era a posição cada vez mais à esquerda <34) que 

identificavam em Getúlio. 

A situação se agrava e o aumento de 100% <35) no salário mínimo era um 

ingrediente a mais na situação já explosiva, determinando uma reação dos 

empresários que tentaram anular o Decreto nos tribunais. Sob a ameaça de greve 

geral, o Supremo Tribunal Federal confirmou o reajuste salarial. 

32)- A inflação brasileira - nos momentos de intenso crescimento econômico - vinha sendo uma forma de 

sancionamento da acumulação de capital. coincidindo com fases onde o Estado patrocinara fortemente o 

a industrialização. Era uma maneira de socializar os investimentos privados. 

33)- É de se ressaltar que esses "problemas" de inflação e gastos públicos foram. em grande medida, os 

responsáveis por taxas impares de crescimento econômico para o País. 

34)- Na visão da oficialidade, pois Vargas nunca foi um homem com posicionamento de esquerda. Era sim 

um político hábil capaz de compor-se com forças políticas as mais diversas. 
35)- Esse reajuste salarial, representaria uma considerável .-,·cuperação salarial, revertendo, 

momentaneamente, a regulação que o Estado vinha promovenuu. com inflação, gastos públicos, 

transferências etc. 
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Daí por diante a queda do Presidente era uma questão de tempo. 

O quadro político se deteriorava rapidamente e Vargas recebeu ultimatum 

dos militares exigindo sua renúncia. 

Em 24 de agosto de 1954, o Presidente atira contra o peito deixando uma 

Carta Testamento que é uma síntese da teia de contradições por onde se enroscara o 

Brasil. 

A carta denunciava que "uma . campanha subterrânea dos grupos 
internacionais aliou-se às dos grupos nacionais e haviam tentado bloquear o regime de 

proteção ao trabalho, as limitações dos lucros excessivos e as propostas de criar a 

Petrobrás e a Eletrobrás. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao 

ano, dizia ele, enquanto as medidas do governo brasileiro para proteger suas exportações 
de café provocaram uma violenta pressão sobre nossa economia a ponto de sermos 

obrigados a ceder. ( ... ) Terminara a indecisão de Getúlio entre uma política ortodoxa ou 

nacionalista. Sua carta-suicídio era o apelo nacionalista mais vigoroso que jamais fizera. 
(Grifos nossos). <36) 

Morto Getúlio, assume Café Filho, que nomeia seu Ministro da Fazenda 

Eugênio Gudin, economista conservador que defendia políticas monetárias austeras e 

era um ardoroso crítico das teses intervencionistas/ desenvolvimentistas de Roberto 

Simonsen e outros nacionalistas. 

Apesar do bom desempenho da indústria (tanto a de bens de consumo como 

de capital), o boicote americano ao café havia determinado um agravamento das 

contas externas do l?aís e uma limitação na capacidade de importar. 

Uma vez mats um ministro de perfil conservador tenta deter o ímpeto da 

economia brasileira para tentar controlar a inflação e os gastos do governo. 

Assim, Gudin e o diretor da SUMOC - Superintendência da Moeda e do 

Crédito, Otávio Gouveia Bulhões <37> tentaram impor um programa de ajuste 

econômico ortodoxo que, além de suas próprias convicções teóricas, visava 

36)-Ver SKIDMORE, Thomas. Brasil: De Getúlio a ...... pg.180. 

37)- Dois dos maiores expoentes do monetarismo no País. 
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impressionar bem o Banco Mundial e o FMI, quanto à seriedade das medidas de 

combate ao déficit público e a inflação.(38) 

Apesar de algumas medidas de contenção monetária e creditícia - que 

tiveram como principal efeito a quebra de dois bancos e dificuldades para a 

indústria de bens de capital - as pressões sobre o governo foram de tal ordem que 

Gudin se demite, sendo substituído por José Maria Whitaker. Este logo volta atrás 

com as medidas restritivas ao crédito e à liquidez, devolvendo o dinamismo à 

economta. 

Um outro fato, na gestão de José Maria, que ilustra bem como se dá a 

regulação, acontece quando do abrandamento das medidas restritivas anteriormente 

promovidas por Gudin. 

Para compensar a liberalização da liquidez, o novo ministro tenta suspender a 

política de compras de café, que era realizada pelo Governo e grande responsável 

pelos gastos públicos. Contra esse gesto se levantaram violentos protestos dos 

cafeicultores. 

Na tentativa de acalmá-los, o ministro propos o fim do chamado confisco 

cambial que era um eficiente mecanismo a permitir a transferência de renda da 

agricultura de exportação para os investimentos prioritários, principalmente na 

indústria. 

Café Filho, não ouviu o seu ministro e o eficiente instrumento de regulação 

permaneceu, tendo saído o ministro. 

Até o final do governo de transição não houve nenhum outro lance de 

impacto, apenas, a edição de uma Instrução (número 113 da SUMOC) que ficaria 

famosa - por sua intensa utilização - no governo seguinte, e que facilitaria 

sobremaneira o investimento estrangeiro no Brasil. Era mais uma política de grande 

impacto na industrialização do País. 

38)- Procuramos demonstrar no Capítulo VI - "Liberalismo e Acumulação" qual a relação das políticas de 

ajuste macroeconômico. cobradas por organismos como o FMI e Bird dos países subdesenvolvidos. com a 

lógica de acumulação de capital em nível mundial. 
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O governo de Juscelino Kubitschek restabelece o ideário desenvolvimentista 

de Vargas<39), não só no discurso, mas levando até às últimas conseqüências aquele 

ideário que passou a ser slogan e marca registrada de seu governo. 

É durante do governo JK que se inaugura uma nova fase do desenvolvimento 

nacional, cuja principal característica, é a instalação da indústria de bens de 

consumo durável ou, grosso modo, a indústria de bens de luxo ou Departamento 

11.<40) Na era Vargas a principal preocupação foi o Departamento I - produtor de 

bens de capital. 

Com o novo governo, continuam os investimento na indústria de base, mas 

primordialmente para cnar as condições para a consolidação da indústria de bens de 

consumo durável. 

Para tanto JK utilizou-se, de imediato, de uma política de crédito abundante 

criando, ao mesmo tempo, Grupos Executivos setoriais <41 ) por atividade, com a 

finalidade de dinamizar o processo de tomada de decisão. 

O relacionamento com o capital estrangeiro foi extremamente liberal. 

Utilizou, ao limite, o expediente da Instrução 113 da SUMOC, que permitia a 

importação de fábricas inteiras sem cobertura cambial (42), desde que associadas ao 

capital nacional. 

O Governo JK flexibilizou a legislação sobre a remessa de lucros e royalties 

apelando, ao mesmo tempo, para o senso de nacionalismo, transmutado na 

necessidade de modernização, que era compatível com o novo tratamento dado ao 

capital estrangeiro. 

Com essa aliança temporária entre os setores, decorrente de um novo padrão 

de acumulação, e que atendia aos ditames da geopolítica norte- americana 

39)- Juscelino era afilhado político de Benedito Valadares - um histórico aliado de Getúlio - tradicional 

político mineiro e um dos fundadores do PSD. 
40)- No capítulo I desta Tese apresentamos um modelo teórico simplificado do funcionamento da economia 

capitalista no sentido de mostrar o relacionamento dos três setores no processo de acumulação de capital. 

41)- Os Grupos Executivos eram estruturas - algumas vezes paralelas - que visavam aproximar o Estado e 

os investidores no sentido de propiciar decisões de investimento mais rápidas. 

42) A Instrução 113 - criada ainda na gestão de Café Filho - permitia a importação sem a necessidade do 

importador adquirir as divisas. o que equivalia a um investimento direto. 
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(principalmente), foi possível um crescimento espantoso na produção de certas 

mercadorias anteriormente importadas. O Brasil estava acompanhando e participando 

do desenvolvimento do capitalismo e da divisão do trabalho em nível mundial. 

Essa nova "opção" de desenvolvimento trouxe consigo a necessidade de 

concentrar ainda mais a renda e determinou uma desproporcional (43) e prematura 

concentração (oligopolização) do capital que, apesar de favorecer o crescimento 

econômico, não permitiu melhorar o perfil da distribuição da renda. 

Em decorrência desse "modelo", cresceu e se consolidou no País uma classe 

de trabalhadores improdutivos.(44) 

Apesar desses problemas o inequívoco entusiasmo do Presidente, a conjuntura 

inicialmente favorável e sua realizações concretas fascinaram - além dos maiores 

beneficiários - boa parte da intelectualidade nacionalista, que possuíam o ideal ·do 

crescimento econômico como panacéia. 

Nesse élima propício, foram publicados uma série de livros e artigos que 

legitimaram teoricamente o ideário do Brasil potência moderna.(45) 

A intervenção estatal no governo JK, direta ou indireta, foi sem precedentes. 

Isso porque, o governo para fazer frente ao seu Plano de Metas mobilizou todos os 

instrumentos a seu dispor para crescer "50 anos em 5". Teve êxito, sem a menor 

dúvida, no campo econômico. 

No entanto, os limites da estratégia adotada estavam ligados - tanto interna 

quanto externamente - à questão de como financiar a continuidade do crescimento 

acelerado. 

43)- Desproporcionalidade no sentido dado por Tugan- Baranovsky. isto é, uma desproporção entre a 

produção e acumulação de capital nos três Departamentos. o que impediria um crescimento mais 

uniforme e teoricamente menos sujeito a crises, com melhor distribuição de renda, a exemplo dos países 

desenvolvidos. 
44)-No sentido de que não participam do trabalho produtivo. Constituem-se de parcelas da classe média e 

burocracia e auferem seus rendimentos na forma de ordenados. 
45)- É no ISEB - Instituto Superior de Estudos Brasileiros. onde se concentram os ideólogos e defensores do 

modelo brasileiro de desenvolvimento. 
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O desequilíbrio nas contas internas e no Balanço de Pagamentos colocou, 

mats uma vez, para o País o dilema entre a estabilização e o crescimento econômico. 

As pressões do FMI para adoção de políticas austeras encontravam sérias 

resistências nos empresários da indústria paulista. Nesse sentido, a relativa 

independência que historicamente possuía o Banco do Brasil com relação ao Ministro. 

da Fazenda, fazia com que políticas monetárias restritivas dependessem, também, da 

boa vontade do presidente do Banco, o que nem sempre ocorria. 

Para JK, no entanto, havia uma prioridade maior - seu Plano de Metas. Não 

estava disposto a sacrificá -lo em nome da estabilidade da moeda. 

Mais uma vez o desenvolvimentismo fala mats alto e há uma radicalização do 

governo em relação ao FMI.<46> 

"Em junho de 1959. Kubitschek fez sua opção. No meio de uma efervescente 

atmosfera política, deu ordens a seus representantes em Washington para que rompessem 

as negociações com o FMI. Diante do dilema da escolha entre prosseguir o programa para 

a obtenção de sua metas e a necessidade de conter a economia doméstica a fim de 

satisfazer os credorc:s estrangeiros e os partidários brasileiros do programa 

antiinflacionário. Kubitschek optou pelo primeiro caminho:<47) 

O governo JK, acentuou de forma dramática o processo de intervenção 

estatal na economia. O Estado continuava sendo formal e informalmente o principal 

vetor <48> na regulação da economia capitalista. Como vimos rejeitava, 

sistematicamente, as políticas ortodoxas que provocassem recessão. 

Nesse sentido pode-se especular que o regime presidencialista no Brasil foi 

uma garantia contra as oligarquias atrasadas que sempre estiveram mui to melhor 

(proporcionalmente) representadas no Congresso Nacional. A maior "autonomia" do 

46)- Tal como hoje, O FMI não era um grande emprestador de recursos. Antes, era o fiscal das políticas 

internas dos países endividados no sentido de sinalizar aos credores se seus empréstimos estariam 

protegidos. A ortodoxia adotada pelo organismo permitiu, ao produzir recessão, sobrarem (pela 

diminuição compulsória do consumo e investimento) excedentes exportáveis utilizados no pagamento do 

serviço da dívida. 

47)- Ver SKIDMORE, Thomas. Brasil: De Getúlio a .... pg.223. 

48)- É do período JK a criação da SUDENE- Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, que vinha 

em substituição ao DNOCS - Departamento Contra as Secas, que era uma estrutura corrupta e 

clientelista. 
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executivo isolava o legislativo atrasado e clientclista, permitindo ao Estado e sua 

burocracia sensibilizar-se mais com as pressões do setor moderno da economia.<49) 

Assim, o governo JK chega ao seu final com muitos problemas, transferindo 

para os governos seguintes - Jânio Quadros e João Goulart - a responsabilidade pela 

resolução de questões sérias como a inflação e o relacionamento com o capital 

internacional. De certa forma aqueles governos estavam prisioneiros de uma 

regulação e crise gestadas no período JK. 

As profundas alterações na economia brasileira processadas no governo 

Juscelino, cnaram as contradições que apareceriam no curto período de Jânio 

Quadros e, tomariam forma definitiva no governo de Jango, culminando no golpe 

militar de 1964. 

Como já ressaltamos, a mudança no padrão de acumulação da economia 

brasileira - com ênfase no Departamento 11 - vai colocar algumas dificuldades para 

a continuidade da acumulação de capital e, a "solução" para o impasse está na raiz do 

golpe de 64. 

Desse ponto de vista, analisar o governo Jango - em sua tentativa de 

solucionar os problemas estruturais, econômicos e políticos, - é fundamental para o 

entendimento do modelo econômico brasileiro que se seguiu . 

. Os anos 60: O impasse, o golpe militar e a modernização excludente • ou "milagre 
brasileiro" 

Antes, porém, façamos um breve relato do, também breve, período Jânio 

Quadros. 

Tendo recebido como herança de JK uma economia instável, Jânio tratou de 

nomear para Ministro da Fazenda Clemente Mariani - da UDN - que havia sido, 

como presidente do Banco do Brasil, corresponsável pela tentativa ortodoxa de 

estabilização de Eugênio Gudin no governo Café Filho. Era mais uma tentativa de 

estabilização liberal. 

49)- Essa hipótese necessita, sem dúvida. de estudos mais aprofundados que por certo dariam argumentos 

para uma outra Tese. 
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Apoiado pella força dos quase 50% de votos, Jânio pode levar um programa 

austero nos primeiros meses de governo. Reformou o sistema cambial, desvalorizou o 

cruzeiro em 100%, determinou uma profunda redução nos subsídios do trigo e da 

gasolina. Tal política resultou num substancial aumento no custo de transportes e no 

pão.(50) 

O custo do intenso incentivo à industrialização começava a ser pago, via 

inflação e aumento da parte do trabalho não pago.(51) 

Com tais medidas Jânio ganhou a confiança do FMI e da comunidade 

financeira internacional regularizando, assim, as relações rompidas por JK. Os 

financiamentos barrados no governo anterior foram liberados e novos empréstimos 

prometidos. 

No entanto, o arsenal ortodoxo tinha seus limites econômicos e políticos, e 

Jânio se apercebe disso. A crise em marcha se agudiza. 

Trabalhadores de um lado, indústria e comércio de outro, pressionam pelo 

fim das restrições monetárias e fiscais. A economia brasileira não aceita parar. 

Jânio, progressivamente, vai contrariando seu Ministro da Fazenda. Passa a 

aconselhar-se com setores ligados aos nacionalistas e recua na ortodoxia. 

Essa mudança de postura que no campo político significava uma 

capitulação às teses mais progressistas - desagrada a UDN (principal sustentáculo 

político do presidente) e ao FMI. 

50)- Como temos ressaltado, após cada ciclo de crescimento acelerado, o Estado tenta socializar os 

dispêndios encontrando financiadores. Nesse caso, os salários foram chamados para pagar a conta, caso 

típico de regulação. 

51)- A desvalorização cambial reduziu os salários em dólares, incentivou as exportações transferindo trabalho 

mais barato ao exterior rumo ao capitalismo central. De outro lado, o aumento do custo de reprodução 

da força-de-trabalho, determinado pelo aumento dos bens de consumo assalariado (como pão, transporte 

etc.), assumido pelos trabalhadores, incrementaram as taxas de lucro. Foi uma forma de socialização do 
investimento privado que ocorrera no período anterior. O resultado da socialização é repartido entre o 

capitalista local - pela diminuição dos salários - e o capital a nível internacional - pela exportação de 

mais-valia. 
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A cnse econômica herdada, a falta de apoio parlamentar, a imprevisibilidade 

do presidente, a política externa independente(5Z) e, segundo alguns analistas, uma 

estratégia mal calculada fez o presidente Jânio renunciar.<53) 

Assume João Goulart depois de um penoso processo de negociação política. 

Seu governo representava um divisor de águas onde as contradições, de uma 

economia que vinha se desenvolvendo rapidamente, apareciam na forma de um forte 

conflito distributivo por conta de uma estrutura de distribuição de renda 

extremamente desigual <54>; de um custo de reprodução da força de trabalho ainda 

alto <55> em virtude da baixa produtividade da agricultura de alimentos, tudo isso 

justificado por arcaicas relações na produção e propriedade fundiárias. 

Ademais, a opção de JK pelo crescimento acelerado e prematuro (56) do 

Departamento 11 (produtor de bens de luxo), colocava como pré-requisito econômico, 

para a continuidade do "modelo" de crescimento adotado, a necessidade de 

concentração de renda e, conseqüentemente, manutenção dos baixos salários. 

A inflação - reguladora - continuava tendo seu papel histórico de manter ou 

mesmo diminuir os salários reais. No entanto, os tempos haviam mudado. O 

crescimento da economia criara organização no lado dos trabalhadores. A classe 

média já não era mais a mesma. Nem mesmo a inflação estava se comportando 

dentro dos parâmetros toleráveis que permitissem a regulação. 

Nesse clima de exacerbação das contradições e efervescência política e social, 

o governo Goulart vai tentando administrar os conflitos cedendo, ora de um lado, 

ora de outro. 

52)- Jãnio Quadros visitou Cuba, condecorou Che Guevara, e não apoiou o boicote norte-americano à Ilha. 

53)- Permanecem obscuras, até hoje, as razões que levaram à renúncia. Muitas suposições são feitas existindo 

boa bibliografia a respeito. No entanto. nosso interesse reside unicamente no fato de que Jânio não foi 

capaz de levar, por mais de cinco meses, uma política restritiva que colocasse em risco a continuidade do 

crescimento da economia. 
54)- Por conta do processo de regulação descrito, em que os salários eram diminuídos pela inflação e os 

ganhos de produtividade - intensos no período anterior - eram apropriados pelos lucros. 

55)- Quando comparado ao desenvolvimento industrial alcançado até então. 

56)- Desproporcional vis-a-vis ao estágio de crescimento da economia brasileira, da produção interna de 

bens de capital e de consumo dos trabalhadores. 
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A falta de um respaldo político mais sólido <57) e a desconfiança das Forças 

Armadas tornavam as decisões de Jango mais contraditórias ainda. 

Precisava conter a inflação e era pressionado a tomar medidas restritivas. De 

outro lado, sua origem política populista dificultava enormemente a introdução de 

políticas recessivas. No front externo as dificuldades com os credores e organismos 

como FMI e Bird eram gritantes. 

A própria esquerda mais radical criticava o presidente quanto à sua timidez 

em relação ao imperialismo que exigia ajustes impopulares ao Brasil. 

Toda essa atmosfera estava, ainda, temperada pela intenção de Jango em 

implementar as Reformas de Base. Tais reformas estavam nos diagnósticos do Plano 

Trienal de San Thiago Dantas e Celso Furtado que tendo, em alguma medida, 

percebido os limites do "modelo" brasileiro de desenvolvimento, defendidam 

mudanças mais profundas na organização econômica. 

Assim, a reforma agrária (58) 
' 

a reforma tributária, administrativa e 

financeira, deveriam ser de tal porte que pudessem alte"rar a distribuição da renda, a 

ineficiência do Estado, juntamente com a criação de fontes de financiamento para o 

desenvolvimento econômico. Era uma tentativa - grosso modo - de redirecionar o 

desenvolvimento econômico para o Departamento I e 111. 

No entanto, com a sua política de ceder para ambos os lados - determinada 

pela própria inexistência de um consistente apoio no Parlamento - Jango substitui 

San Thiago Dantas por Carvalho Pinto. Respondia, assim, às pressões conservadoras, 

tanto internas quanto externas. 

O novo ministro tentou empreender uma política restritiva e, ma1s uma vez, 

a economia brasileira rejeitava a recessão. Seis meses depois deixava o ministério e 

com ele a ortodoxia. 

57)- A própria "saída" parlamentar para a posse do Jango. representava a falta de um apoio político maior 

ao novo presidente. 
58)- Pela legislação da época, as desapropriações deveriam ser pagas em dinheiro o que limitava muito a 

alteração da posse da terra e o aumento da produtividade do trabalho. Isso porque o custo de reprodução 

da força-de- trabalho era, majoritariamente. representado pelo custo da alimentação. 
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A situação política e econômica se deteriorava rapidamente. 

O governo criticado pela esquerda e direita também não conseguia o apoio 

das classes médias, que perdiam com a aceleração da inflação. 

Para uma economia que "optara" por desenvolver o setor produtor de bens de 

luxo, as reformas de base <59) representavam ameaça à medida em que propunha 

uma redistribuição da renda. 

À medida em que aumentavam as pressões por medidas de austeridade e a 

má vontade do governo norte-americano, FMI e Bird em aliviar o estrangulamento 

externo, crescia internamente as críticas e reações de setores nacionalistas à 

esquerda, que passaram a exigir um maior controle sobre o capital estrangeiro.(60) 

A contestação atingia setores que antes não se manifestavam. Era o caso das 

Ligas Camponesas que, apesar de seu caráter mais localizado, levava à região 

econômica e politicamente mats atrasada do País, a crítica aos rumos do 

desenvolvimento brasileiro. 

Nessa altura era impossível compatibilizar os diversos interesses e Jango tem 

que optar. Vai progressivamente assumindo um. discurso mais radical buscando, 

naturalmente, apoio político dos setores mais à esquerda. 

Apoiados pela direita <61 >, os militares conspiravam, enquanto que os setores 

de esquerda possuíam impressão exagerada de seu poder. 

Daí para o golpe militar foi apenas uma questão de tempo. 

59)- A exceção da reforma agrária que teria efeitos benéficos em qualquer modelo. 

60)- "Em dezembro de 1963, o GovernoJoão Goulart tomara outra medida com implicações de longo alcance 

para os investidores estrangeiros, emitindo um decreto que determinou a completa revisão de todas as 

conc~ssões governamentais na indústria de mineração. ( ... ) 

A Lei da Remessa de Lucros foi outro pomo de discórdia nas relações do Brasil com seus credores 

estrangeiros. Em janeiro de 1964, Jango emitiu finalmente a regulamentação que punha em execução a 

Lei da Remessa de Lucros.( ... ) Os lucros de reinvestimentos deveria ser considerados como capital 

nacional, não capital estrangeiro, o que vinha a ser diretamente contrário ao ponto de vista muitas vezes 

manifestado pelos investidores estrangeiros e pelo Governo dos Estados Unidos. Ver SKIDMORE, 

Thomas. Brasil: De Getúlio a ... pg.329. 

61)- Cujo principal expoente era o histórico anti-getulísta Carlos Lacerda. 
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No aspecto político o golpe representou a insatisfação da classe média, dos 

militares, dos latifundiários e dos segmentos conservadores, mesmo industriais, com 

os rumos do País. Do lado econômico a revolta militar sintetizava a reafirmação do 

modelo de desenvolvimento calcado no Departamento 11 (62) e que representava a 

submissão forçada de toda e qualquer tentativa de alterar a forma de acumulação de 

capital que tinha sua lógica na monopolização da economia, cujo corolário era a 

concentração da renda. 

Nesse sentido o caso brasileiro é essencialmente diverso do argentino. 

Naquele país a opção política foi populista - com distribuição de renda - uma 

desregulação no sentido capitalista do termo.(63) 

Do golpe militar de 64 ao "milagre brasileiro" encontra-se um importante 

período de ajuste da econom1a e da sociedade brasileira às necessidades da 

acumulação de capital. 

Assiste-se a um enfraquecimento do poder político do nacionalismo que, 

como vimos, foi uma espécie de marca registada na economia brasileira pós 30, e a 

ascensão de um modelo mais liberal. <64) 

Do ponto de vista econômico, a mudança refletiu a necessidade de consolidar 

e aprofundar o moddo econômica adotado por JK, de vez que, o capitalismo no 

Brasil já conseguira - em larga medida - completar o que se convencionou chamar 

de fase de substituição das importações. 

O final desse ciclo aliado às novas necessidades colocadas pela "opção" pelo 

desenvolvimento do Departamento 11, teve como contrapartida a repressão ao 

62)- Mostraremos, ainda nesse capítulo, que as políticas adotadas pelo governo militar foram de regulação no 

sentido de aprofundar a opção de desenvolvimento que tinha sido desenhada no Governo Juscelino, 

encontrara fortes contradições no período Janio/Jango. e se consolidava no governo militar. 

63)- Dessa diferença entre as experiências argentina e brasileira, fica patente o papel do golpe militar para a 

regulação, no sentido de que a tomada do poder político representava a manutenção da forma de 

acumulação de capital, gestada anteriormente, mas que se tornou majoritária e consensual - no que 

respeitava os novos donos do poder. 

64)- Esse liberalismo tem suas peculiaridades, isto é, foi um liberalismo pela metade. especialmente porque o 

Estado não diminuiu sua influência na economia, ao contrário, aumentou-a. Na verdade o ideal 

neoliberal serviu para facilitar a integração com o capital financeiro internacional: as políticas restritivas 

e, principalmente, o achatamento salarial. 
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populismo, aos sindicatos e a adoção de uma política de concentração de renda que 

era a conseqüência natural e necessária ao padrão de acumulação que se reforçava. 

Dessa forma, Castelo Branco inicia seu governo baseado num programa 

conhecido como PAEG C65> que buscava controlar as fontes da in fiação e a 

instabilidade da economia brasileira, a partir de um enfoque ortodoxo. Visava impor 

restrições aos gastos público/déficits, créditos ao setor privado, salários, ao mesmo 

tempo em que melhorava as relações com o capital externo, com uma política 

cambial mais "realista" e um melhor tratamento à repatriação dos resultados. 

Assim, é criado, logo nos primeiros meses do novo governo, o Conselho 

Monetário Nacional que atuaria como órgão fiscalizador das políticas monetária e 

fiscal. 

Pretendemos demonstrar que o ajuste do PAEG foi, antes de tudo, uma 

forma de regulação e que, no final das contas foram os salários os maiores 

sacrificados, pois mesmo os êxitos alcançados na diminuição do déficit público 

foram obtidos com o crescimento na arrecadação de tributos indiretos - que penaliza 

proporcionalmente mais os trabalhadores - pela melhoria da eficiência da máquina 

arrecadadora. 

O PAEG serviu, juntamente com a forte repressão política que se seguiu, 

para "resolver" o conflito distributivo que se instalara e se aprofundara com a 

aceleração da inflação. 

Procuramos defender essa nossa tese de que a regulação ocorreu com uma 

forte concentração do capital e da renda, baseado na análise insuspeita do Prof. 

Mário Henrique Simonsen.C66) 

A dupla Roberto Campos e Otávio Gouveia de Bulhões, respectivamente, 

ministros do Planejamento e Fazenda, procuraram reduzir o déficit do setor público, 

contraindo a liquidez da economia de forma gradual, mas controlando os salários de 

maneira efetiva. 

65)- Programa de Ação Econômica do Governo 64/66. 
66)- SIMONSEN, Mário Henrique, Innacão: Gradualismo X Tratamento de Choque, Rio de Janeiro. APEC 

Editora, 1970. 
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Ao analisar o PAEG Simonsen desculpa o critério pouco ortodoxo do 

tratamento à expansão monetária com o seguinte argumento: 

"O critério de expandir os empréstimos ao setor privado na proporção do 

aumento de meios de pagamento, apesar de encarado por certos analistas como estranha 

heterodoxia, parecia bastante adequado ao panorama gradualista que se revestia a 

estratégia an tiinflacionária do PAEG". 

E continua: 

"A questão é que, por volta de 1964, o consenso geral admitia que os 

empréstimos ao setor privado já se encontravam em níveis reais bastante reduzidos" <67) 

Assim, apesar de aparentemente contraditórios com os diagnósticos do 

PAEG, os argumentos do Prof. Simonsen procuram justificar o menor controle ao 

crédito, mas não aos salários, como teremos oportunidade de demonstrar.<68 ) 

Vejamos a opinião do Professor sobre os salários: 

"O segundo ponto interessante dizia respeito à política salarial. O programa 

reconhecia que numa inflação crônica os salários reais oscilam fortemente entre picos e 

vales, devido à conjugação de altas salariais descontínuas com altas contínuas de preços, e 

que a meta a ser estabelecida deveria ser a estabilização pela média (mais aumentos 

vegetativos de produtividade) e não pelos picos. Isso exigia o abandono do critério 

tradicional de reajustar salários proporcionalmente ao aumento do custo de vida desde a 

última revisão - critério que implicava simplesmente na recomposição do pico prévio de 

poder aquisitivo. Em seu lugar o PAEG propunha uma fórmula que calculava os 

reajustamentos salariais de modo a que, no período de 12 meses em que vigorasse a nova 

remuneração nominal, o salário real médio fosse igual à média verificada nos 24 meses 

anteriores, acrescida de uma pequena percentagem representativa do aumento de 

produtividade. A fórmula já levaria em conta certa previsão de inflação para o futuro. 

Mas como a inflação prevista seria inferior à registrada no passado recente (já que se 

estava num processo de estabilização), os reajustamentos normalmente seriam menos que 

proporcionais ao aumento do custo de vida desde a última revisão."(Grifos nossos)<69 ) 

Nota-se que para os salários não existia nenhuma contradição nem dúvida 

como relação a o que fazer como política. 

O outro ponto a atacar era o déficit do setor público. 

67)- Ver SIMONSEN, Mário Henrique, Inflação: Gradualismo X Tratamento ... pg.24 e seg. 

68)- Insistimos na tese de que o regime militar teve a capacidade de promover a regulação apesar dos 

enormes custos sociais que causou. Tal política vem em reforço à tese de que a economia capitalista 

prescinde de distribuição de renda para crescer. 

69)- Ver SIMONSEN, Mário Henrique, Inflação: Gradualismo X Tratamento .... pg. 26. 
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O Ato Institucional n.1 tornou privativo do Presidente da República a criação 

de despesas o que dava maior força à execução orçamentária. Foram suprimidas as 

políticas de câmbio favorecido para as importações de petróleo e trigo e reajustadas 

as ta ri f as dos serviços de utilidade pública. (70) 

Não satisfeitos com o comportamento dos salários em 1964 - uma vez que o 

governo só possuía instrumentos legais para controle de seus próprios servidores -

em 1965, os militares lograram impor para toda a economia a política salarial do 

PAEG. 

"Em matéria de política salarial, a atitude do Governo em 1965 foi bem mais 

austera do que a posta em prática no ano precedente. O ponto de reversão psicológica se 

registrou em fevereiro. quando se devia reajustar o nível do salário mínimo. O Governo 

aumentou-o de 42 para 66 mil cruzeiros mensais (no Estado da Guanabara), em estrita 

obediência aos princípios da política salarial do PAEG. Esse aumento de 57%, ficava bem 

abaixo do aumento percentual do custo de vida desde o último reajustamento. 

O fato mais importante ocorreu em julho, com a aprovação da Lei n. 4.725. O 

critério de reajustamento pela média (e não pelo pico) do poder aquisitivo passado lli 
estendido aos acordos e dissídios coletivos julgados e homologados pela Justiça do 

Trabalho. Graças a esse lei, os aumentos concedidos no fim do ano foram bem inferiores 

aos que se costumavam autorizar no passado, e o ano de 1965 terminou livre da tônica de 

inflação de custo que se havia verificado em 1963 e 1964."(Grifos nossos).(7 1) 

Por outro lado, no que se refere à política de controle da liquidez, o Governo 

foi em 65 bastante liberal (pouco ortodoxo para seus próprios diagnósticos), 

conforme atesta Simonsen. 

• Ao tremendo efeito expansivo do setor externo. somou-se ainda o da política de 

preços mínimos, posta em ação pelo Governo. Essas operações custaram 252,8 milhões de 

cruzeiros de expansão do ativo das Autoridades Monetárias. O resultado final é que o 

aumento do papel-moeda em circulação foi de 685,2 milhões cruzeiros contra 415,5 

milhões, previstos no PAEG. Percentualmente, tal expansão foi de 49,3% sobre o saldo 

existente em 31 de dezembro de 1964:(72) 

Foi uma espécie de política Robin Hood às avessas, que tira dos mais pobres 

e dá aos mais ricos. No entanto, eram essas as regras. 

70)- O que redundou num aumento de preços que. frente à política salarial em vigor. fazia recair sobre os 

salários os impactos da denominada inflação corretiva. 

71)-Ver SIMONSEN, Mário Henrique, Inflação: Gradualismo X Tratamento ... pg. 34. 

72)-Ver SIMONSEN, Mário Henrique, Inflação: Gradualismo X Tratamento .... pg. 36. 
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O ano de 1966 foi uma reafirmação da política de regulação que concentrava 

renda. O corte no déficit público, e o controle nos salários foram até mais severos 

que os previstos no PAEG. No entanto, mais uma vez a conta recaiu sobre os 

assalariados. Isso porque a contração do déficit deveu-se, majoritariamente, a 

aumentos na receita tributária. 

"A principal razão dessa melhoria de posição financeira foi o aumento de 61.1% 

na Receita - sobretudo na parte relativa aos impostos indiretos. cuja arrecadação se 
beneficiou amplamente da reativação industriai.(Grifos nossos)"(73) 

Toda essa política de restrição aos salários e aumento de arrecadação de 

impostos indiretos (que penalizava igualmente os desiguais) foi complementada por 

uma oferta de crédito abundante. 

Em síntese, o governo Castelo Branco produziu uma breve recessão que, 

como vimos, foi suportada em sua maior parte pelos salários, usando a ortodoxia no 

que respeitou o controle dos rendimentos dos trabalhadores.(74) 

Era a regulação apropriada ao modelo que se consolidava. 

Nem é preciso dizer que a política econômica praticada internamente 

agradava ao Governo norte-americano e, por conseguinte, ao FMI, Bird, que após 

um longo período passaram a apoiar financeiramente o Brasil e a sinalizar para os 

bancos privados os acertos da estabilização brasileira. 

15 de março de 1967. Toma posse o Presidente Costa e Silva. 

O novo presidente assume e com ele uma posição mats desenvolvimentista 

que seu antecessor. Esse é um fato importante politica e economicamente, se 

considerarmos que o governo Castelo - pela opção econômica que fez - assumiu 

posturas mais liberais. 

73)-Ver SIMONSEN. Mário Henrique, Inflação: Gradualismo X Tratamento ... pg.37. 

74)- "Em agosto de 1965 o governo solicitou ao Congresso a extensão ao setor privado da autoridade que 

possuía para fixar salários no plano federal. Campos e seus colegas argumentaram que reajustar salários 

'simplesmente aplicando índices de custo de vida é incompatível com a política anti-inflação'. Líderes 

sindicais combateram o projeto de lei, mas inutilmente. A lei foi aprovada pelo Congresso (expurgado dos 

principais porta-vozes da classe trabalhadora) e, embora os sindicatos tivessem apelado para os 

tribunais, estes decidiram em favor do governo em setembro de 1965." Ver SKIDMORE. Thomas. Brasil: 

de Castelo a Tancredo. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1988, pg. 81. 
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No campo econômico o novo governo sinalizava para o abrandamento das 

políticas restritivas de cunho ortodoxo, inspiradas no receituário do FMI. 

"Que a economia (e os negócios brasileiros) haviam sofrido com o plano de 

estabilização era irrefutável. Que firmas estrangeiras compraram algumas empresas 

brasileiras também era verdade. Os salários reais caíram: ( ... ) Todos os setores econômicos 
sofreram perdas. •(75) 

As perdas referidas pelo brasilianista foram impostas, principalmente, aos 

setores mais frágeis em especial aos trabalhadores, pelo uso sistemático da repressão. 

Essa política de controle econômico e social resultou numa redução da 

inflação, do déficit público e na melhoria das condições do balanço de pagamentos. 

Os custo sociais - justificavam os militares - seriam revertidos no futuro.(76) 

Completa-se o programa com a renegociação da dívida externa, pois nossos 

credores estavam satisfeitos com as medidas adotadas por Castelo. 

Assim, Costa e Silva começa por recolocar as bases (novas) para o 

crescimento econômico, incentivando, como veremos, decididamente o setor 

exportador .(77) 

Assim, a opção do governo foi pela modernização da indústria produtora de 

bens de consumo durável - que era para os padrões de renda dos trabalhadores 

brasileiros - uma indústria de bens de luxo. <78> 

75)- Ver SKIDMORE, Thomas, Brasil: de Castelo a .... pg. 141. 
76)- Se "esqueciam" os defensores do novo programa de estabilização que o modelo econômico ora adotado 

exigia - por sua lógica interna - concentração de renda e que o ajuste viria para ficar e não era - como a 

história acabou mostrando - um mal passageiro. 

77)- Para uma boa avaliação das políticas de incentivo às exportações ver Von DOLLINGER. Carlos, .,1 

política brasileira de comércio exterior e seus efeitos: 1967:73. Rio de Janeiro, IPEA. 1974. 
78)- Como vimos os bens de luxo, bem como os bens de consumo assalariado não se constituem numa relação 

fixa ou estável de mercadorias, visto tratar-se de um conceito que evolui historicamente. Assim, bens de 

luxo são aqueles que, em determinada época e local, não são consumidos pelos trabalhadores produtivos. 

Somente se transformam em bens de consumo assalariado num processo lento de incorporação ao custo de 

reprodução da força de trabalho. resultado do embate com os capitalistas. 
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Desta forma a economia brasileira se abre progressiva e definitivamente para 

o exterior estabelecendo novos - ou reforçando velhos - vínculos financeiros e de 

produção com o capital em nível mundial. 

Assume um papel na divisão internacional do trabalho como exportador de 

manufaturas que - graças aos reprimidos e baixos salários <79> - representará forte 

transferência de valor rumo ao capitalismo central. 

Essa era a resposta do Brasil às exigências da acumulação em nível mundial. 

Era uma definição de papéis e de espaço econômico. 

Para que se tenha idéia das tendências acima descritas, apresentamos a seguir 

gráficos - em números índices - que mostram a evolução dos salários e das 

exportações no período analisado. 

GRÁFICO V.1 
BRASIL- Salários 

(Salário Mínimo 1952=100/ Sindicalizados 1960=100) 

,~ ~-----------------------------------------------------------------. 
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C1 SALARIO IIA~II.IO + SINDICALIZADOS 

Fonte: SOUZA, Paulo Renato. Emprego Salários e Pobreza, São Paulo, 

HUCITEC/FUNCAMP, 1980 (Vide anexo 5). 

79)- Os baixos salários na produção para exportação foram, por bom tempo, considerados como uma grande 

vantagem comparativa do País. 
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GRÁFICO V.2 
BRASIL· Exportações 

(1964=100) . 
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Fonte: Banco do Brasil S.A. - CACEX (Vide anexo 6) 
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68 69 70 

Reforçando a mesma lógica, depreende-se do gráfico abaixo o crescimento 

na exportação de manufaturas - correia de transmissão na exportação do trabalho 

barato • frente aos produtos tradicionais de nossa pauta·, que respondiam à lógica de 

acumulação anterior. 

GRÁFICO V.3 
BRASIL· Exportações de Manufaturas X Primários 

(em % das Exportações Totais) 

90 ~--------------------------------------------------------------, 
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C1 BASICOS + ~ANUFATURAOOS 

Fonte: Banco do Brasil S.A. - CACEX (Vide anexo 7) 



136 

Dessa forma o governo Costa e Silva, seguindo as mesmas diretrizes de 

modernização excludente, inova com Delfin Neto comandando a economia. O novo 

ministro, baseado num diagnóstico diferente do de Campos e Bulhões sobre as causas 

da inflação <80> libera o crédito e recoloca a economia brasileira nos trilhos do 

crescimento econômico. 

Delfin inovava, ainda mais, ao criar um mecanismo de controle de preços (81) 

que soava para os ortodoxos seus predecessores como uma agressão ao liberalismo. 

Era novamente o Estado brasileiro atuando na regulamentação a economia, 

colocando as bases para o intenso crescimento econômico posterior, que ficaria 

conhecido como o "milagre econômico brasileiro". Em síntese, o que o novo governo 

fez foi liberar o crédito e controlar custos e preços. Do lado dos salários houve um 

aprofundamento do arrocho com a prorrogação - em 1968 - da política salarial 

criada pelo golpe militar <82 > e que tinha data marcada para acabar. 

Assim, progressivamente, a Revolução de 64 vai tornando permanentes os 

"ajustes" políticos e econômicos necessários ao novo padrão de acumulação que se 

instalara no País. 

O professor Mario Henrique Simonsen resume bem o que foi a regulação no 

período. 

"Quanto à política salarial foi mantido o princípio do reajustamento destinado a 

reproduzir a média, e não os picos, do poder aquisitivo mais os benefícios do aumento de 

produtividade. ( ... ) Já a expansão ao crédito às empresas se mostrou bastante liberal 

(embora não tanto quanto em 1968) atingindo a cifra percentual de 40%- em boa parte 

como decorrência de uma política folgada de redescontos. ( ... ) Como observamos acima, o 

déficit de caixa da União reduziu-se substancialmente em 1969.( ... ) O aumento da receita 

foi o principal motivo dessa melhoria de posição financeira.( ... ) Dos impostos, o que mais 

aumentou de arrecadação foi o de renda (65.5%) em parte pela melhor cobrança e 

80)- Para Delfin e equipe naquele momento as causas da innação deixaram de ser de demanda assumindo 

caráter de custo. Tal mudança de diagnóstico determinou uma alteração nas políticas restritivas que 

vinham sendo adotadas. 

81)- Em 1968 é criado do CIP- Controle Interministerial de Preços. 

82)-"0 novo governo também se tornou até mais intervencionista em matéria de política salarial. A princípio 

Campos e Bulhões limitaram sua autoridade aos salários do setor público. mas em 1965 a estenderam ao 

setor privado. A observância da lei tornou-se obrigatória, mas sua vigência era de três anos apenas, 

expirando em 1968, o que levou o governo Costa e Silva a decidir pela sua continuação." Ver 

SKIDMORE, Thomas, Brasil: de Castelo a ... pg. 146 



fiscalização, mas sobretudo pelo crescimento excepcional dos lucros das empresas de 1967 

para 1968. ( ... ) Menos rápido foi o crescimento do imposto sobre produtos 

industrializados, o qual se limitou em termos reais. a 4,7%. Isso se explica pela criação de 

incentivos fiscais relativos ao imposto em questão. para as exportações de manufaturas e 
para as importações de bens de capital:(83) 
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Essa síntese do professor Simonsen - um insuspeito - mostra claramente os 

ingredientes da regulação. De um lado um forte controle nos salários, de outro 

crédito abundante e incentivo~ fiscais (no sentido da integração com a economia 

mundial, isto é, para exportação de manufaturas e importação de bens de capital). O 

resultado só podia ser - como foi - uma acumulação "milagrosa" de capital. 

Assim, enquanto na frente política o governo Costa e Silva não consegue 

resolver pacificamente as contradições que o novo modelo excludente faz surgir, do 

lado econômico - da acumulação - o sucesso era evidente. 

A recuperação industrial, aliada a um crescimento na produtividade (84) e 

produção na agricultura, atenuavam o custo de reprodução da força de trabalho <85 ) 

e criavam espaços para a continuidade do arrocho salarial reclamado pelo modelo. 

Isso quer dizer que se de um lado não havia a incorporação de novas mercadorias 

como bens de consumo assalariado, de outro, o custo da alimentação também não 

aumentava mais que os salários. 

Outro ponto atacado por Delfin e que representou forte incentivo às 

exportações - um dos pilares do novo modelo - foi a instituição de uma política 

cambial de pequenas desvalorizações da moeda nacional (conhecida como 

minidesvalorizações), que teve como efeito importante a eliminação das incertezas, 

geradas pelas bruscas correções cambiais, que davam motivo para especulações. 

A nova política, ao dar previsibilidade às receitas de exportação, criava 

condições para o cálculo econômico e estabilidade para os empresários do setor. <86> 

83)-Ver SIMONSEN, Mário Henrique, Inflação: Gradualismo X Tratamento ... pg. 52 e 53. 

84)- A produtividade da agricultura brasileira de alimentos sempre foi muito baixa. apesar de todas as 

condições naturais favoráveis. O problema sempre foi a questão fundiária que, de certa forma, subsiste 

até hoje. 
85)- No Brasil, dados os baixos salários, o custo da alimentação tem sido historicamente dos principais itens 

da despesa do trabalhador. 
86)- Ver SUPLICY, Eduardo Matarazzo. Os efeitos das minidesvalorizacões na Economia Brasileira. Rio de 

Janeiro, Editora FGV, 1979. 
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O retorno do crescimento econômico e a normalização das relações com o 

exterior determinaram déficits no balanço de transações correntes. No entanto, a 

credibilidade do governo militar junto à comunidade financeira internacional, fez 

com que houvesse consideráveis ingressos líquidos de recursos externos. Fechava-se, 

assim, o elenco de pré-condições para um crescimento econômico continuado. 

É importante analisar o discurso e a prática do então Ministro da Fazenda 

Delfin Neto. Como vimos ele tão logo toma posse trata de reestudar e concluir que a 

inflação brasileira já não é mais de demanda, apesar das críticas dos monetaristas 

que o antecederam. Assim, libera o crédito, cria uma série de incentivos (87), 

controla preços, enfim, uma atuação que faria arrepiar o bom liberal. 

Costa e Silva adoece e é substituído pela Junta Militar formada pelos 

ministros da Aeronáutica, Marinha e Exército. 

Logo em seguida os militares elegem o general Emílio Garrastazu Médici 

para substituir Costa e Silva. 

A doença e substituição do presidente enfermo não causou nenhum desvio na 

política econômica, mesmo porque, o novo general preservou Delfin Neto no 

comando da economia e, com isso, garantia a continuidade do estilo e das regras. 

. Os anos 70: O aprofundamento da subsunção da economia brasileira ao capital 
mundial e a consolidação do modelo de modernização excludente. 

O rápido crescimento econômico sena a marca registrada do novo governo, 

juntamente com a mais perversa repressão política. 

A acumulação de capital seguia na mesma lógica de antes, ou seja, estava 

calcada na concentração de renda, na produção para o mercado externo e no controle 

dos trabalhadores para garantir os baixos salários. 

87)- "Como estes exemplos mostram. Delrim pregava as virtudes do livre mercado ao mesmo tempo que 

erguia uma pilha de incentivos especiricos."Ver SKIDMORE, Thomas, Brasil: de Castelo a .... pg. 188. 
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Uma forte propaganda tenta - e consegue em grande medida - incutir o 

sonho do Brasil potência, das grandes obras, do nacionalismo, e do crescimento 

sustentado. 

Boa parte da classe média embarcou na onda de euforia empurrada pelos 

êxitos do País do futebol. 

A inflação em queda, o crescimento econômico, o apoio externo criavam 

condições para planejar o futuro. Delfin prometia crescimento entre 8 e 9% a.a., 

inflação abaixo dos 20% a.a. e aumento nas reservas cambiais. 
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Foi feliz em todas aquelas metas. 
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GRÁFICO V.4 
BRASIL-Crescimento acumulado do PIB 

(1969=100) 

Fonte: Banco Central do Brasil Departamento Ecónômico (Vide anexo 8). 
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GRÁFICO V.S 
BRASIL· Reservas Internacionais 

(em US$ Bilhões) 

140 

7 r---------------------------------------------------------------~ 

o 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

67 6B 69 70 71 72 73 74-

Fonte: Banco Central do Brasil (Vide anexo 9). 
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GRÁFICO V.6 
Inflação Brasileira 

(% ao ano) 

65 61! 67 68 69 70 71 72 73 74 

Fonte: De 64 a 69- FGV (lndice do Custo de Vida no Rio de Janeiro. De 70 a 74 - FGV

Indice Geral de Preços-IGP (Vide anexo 10). 

O setor de bens de consumo durável foi o mais dinâmico no período, 

especialmente a indústria automobilística, que liderava o setor. 
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A produção direcionara-se respondendo ao perfil de distribuição de renda, 

ou melhor dizendo, a produção determinara o perfil de distribuição de renda. O 

modelo de modernização excludente fazia prevalecer sua lógica. 

Todo o incentivo à produção de bens de Iuxo<S8) se completava com 

esquemas de comercialização (realização) de crédito fácil e abundante.<S9) 

O excedente de bens de consumo duráveis que não podia ser absorvido pelos 

brasileiros de nível de renda melhor, eram exportados a custa de uma agressiva 

política de incentivos. 

GRÁFICO V.7 
Exportação de Manufaturas X Básicos 

(como % das Exportações Totais) 

o ~--._----6~5--·--~6~6----~6~7-----~L-----6~9----~7~0----~7~1----~7~2----~73~--~74~~ 

c BASICOS + ~ANUFATURAOOS 

Fonte: Banco do Brasil S.A. - Cacex (Vide anexo 7) 

Cabe ressaltar que as exportações de manufaturas brasileiras' foram, 

progressivamente, encontrando mercado mesmo nos países desenvolvidos. A lógica 

era combinar tecnologia avançada com salários baixos. Uma lógica perversa:- ,~ bem 

verdade - porém eficiente. 

88)- Bens de luxo para os trabalhadores brasileiros naquele momento histórico específico. 
' 89)- "( ... ) a concentração da demanda de automóveis estimulou mais investimentos no setor, em detrimento 

de outros onde havia imperiosa necessidade de injetar recursos. como a saúde e a educação. para não 

falar dos bens de consumo não-duráveis, cuja taxa de crescimento vinha caindo sensivelmente no últimos '( 

~· (Grifos nossos).Ver SKIDMORE, Thomas, Brasil: de Castelo_! ... pg.278. 



GRÁFICO V.8 
Distribuição da Renda Nacional 

OS 30% DE MAIOR RENDA 

ANOS 60 

ANOS 70 

70,; do Total (32,9%) 

70% do Total (29.~~) 

Fonte: SKIDMORE, Thomas. Brasil: De Castelo a Tancredo (Vide anexo 11) 
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Entretanto era um modelo dependente de importações para se manter em 

funcionamento, principalmente no que se refere aos bens de capital (tecnologia) e 

energia. 

Assim, o financiamento da acumulação vinha das exportações e do 

endividamento externo que aumentava com o aumento da credibilidade e confiança 

que inspirava o governo militar na comunidade financeira internacional. 

GRÁFICO V.9 
BRASIL· Endividamento Externo 
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Fonte: Banco Central do Brasil (Vide anexo 12). 

71 72 73 74 

A fragilidade do modelo apareceria em futuro próximo, pois a lógica de 

acumulação possuía variáveis que não eram do controle total dos brasileiros. 

Em síntese: 

"A política básica era maximizar o crescimento a partir da estrutura existente 

de produção e renda. Isto significava estímulo ao setor de bens duráveis, o qual tinha a 

capacidade e a experiência para produzir com eficiência e, quando necessário, ampliar 

efetivamente sua capacidade. As fábricas de automóveis estavam em franca prosperidade 

enquanto a industria de vestuário sofria dificuldades. Por que? Porque a renda 

continuava a ser concentrada nas camadas superiores. A estratégia de Médici também 

exigia fortes investimentos do setor público - energia, transporte, educação, 

desenvolvimento regional. matérias-primas etc. 



A descrição lembra a estratégia econômica dos anos Juscelino Kubitscheck 
( ... )"(90). 
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Como tentamos demonstrar não foi por acaso que a estratégia econômica do 

governo militar lembrava o período JK, mas, antes, era conseqüência da estratégia 

adotada por Juscelino. 

Já ao final do governo Médici, a crise econômica que havia sido gestada 

desde muitos anos, começava a mostrar seus contornos. Eram as contradições de um 

modelo concebido por JK, refreado - em alguma medida - por Jango, retomado 

pelos militares (que lhe deram forma definitiva), que mostrava, agora, seus limites. 

A esses limites dedicaremos especial atenção. 

Tentaremos mostrar as diferenças do endividamento externo quando 

financiou acumulação (importação de bens de capital, por exemplo), de quando 

estava apenas relacionado com consumo ou transferência de rendas. 

Insistiremos na análise do papel da dívida externa e sua relação com a 

acumulação em nível mundial, especialmente no que se refere à apropriação, pelo 

capital financeiro internacional, de parte do esforço produtivo brasileiro. 

Discutiremos o papel do endividamento externo como atenuador das 

contradições do capitalismo central, no sentido de que o ajuste daquelas economias, 

relativo ao impacto do choque do petróleo, por exemplo, foi em boa medida pago 

em forma de renda pelos países endividados como o Brasil. 

Inicia-se o período Geisel num clima de exacerbação das contradições do 

modelo econômico. 

Porém, para um melhor entendimento das raízes da crise econômica, que 

surge após os anos do "milagre" brasileiro 69/73, faz-se necessária uma breve análise 

da lógica de acumulação vigente até então, que estava centrada em fatores como a 

90)- Ver SKIDMORE, Thomas, Brasil: de Castelo a ..... pg.295 
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forte contenção salarial; a liquidez da economia internacional; a· concentração do 

sistema financeiro nacionaJ(91). 

As altas taxas de lucro acompanhadas de uma crescente. concentração do 

capital - que se reforçou no período recessivo de Castelo - e de um afluxo de 

recursos externos que buscavam valorização (num local onde a taxa de exploração do 

trabalho era intensa) completavam os ingredientes para o sucesso econômico. 

O Estado patrocinava a concentração do capital financeiro nacional. Produzia 

a infra-estrutura necessária à consolidação do modelo. Praticava preços e tarifas 

públicas que potencializavam as taxas crescentes de lucro do setor privado. 

Incentivava decididamente as exportações que eram parte importante da nova lógica. 

Endividava-se produtivamente, na melhor forma de regulação. 

Assim, o funcionamento do modelo dependia de um Estado forte que 

incentivasse exportações que, complementada pelo afluxo de capitais externos, 

permitisse a importação de bens de capital e matérias primas fundamentais para a 

manutenção da competitividade das manufaturas brasileiras, tanto para exportação 

quanto para um restrito mercado interno. Cabe salientar que esse restrito mercado 

era pequeno quando comparado com o total da população brasileira. Em termos 

absolutos, entretanto, era, e ainda é, maior do que muitos países desenvolvidos da 

Europa. 

Desse mercado interno vinha substancial impulso à produção de bens de 

consumo durável (boa parte bens de luxo) que, como vimos era responsável, por 

parte não despresível da acumulação de capital. 

Desta forma, o financiamento da acumulação estava centrado no 

endividamento externo (mais superávits na balança comercial) e interno que eram 

alimentados por, respectivamente, um bom grau de confiabilidade no Estado 

brasileiro - que se endividava sem maiores dificuldades<92 >, - e a liquidez na 

economia internacional. 

91)- A concentração do sistema financeiro nacional vai facilitar. na crise dos anos 80. que os bancos façam de 

refém o Estado brasileiro. 
92)- Conseguia com relativa facilidade colocar títulos da dívida pública no mercado. que sentia confiança 

numa economia em processo de intensa acumulação de capital. 
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Os investidores estrangeiros encontravam no Brasil baixos salários, uma classe 

trabalhadora reprimida e desorganizada, um Estado que patrocinava insumos a bons 

preços, enfim, taxas de lucros excelentes. 

Onde estava então a fragilidade do modelo? 

Haveria a possibilidade de se garantir as altas taxas de lucro por um longo 

tempo? 

Em síntese, era um modelo que para funcionar dependia do 

aprofundamento/manutenção do arrocho salarial; da continuidade do fluxo de 

capitais externos conjugada a uma boa performance da balança comercial, e, 

principalmente, da saúde do Estado em seu papel de fornecedor de matérias primas 

baratas, crédito fácil, infra-estrutura, repressão aos trabalhadores etc. 

No entanto, o primeiro choque do petróleo acende, para o sistema capitalista 

como um todo, uma luz amarela. Em que pese uma certa controvérsia sobre os 

efeitos da forte alta dos preços do petróleo em 1973, ela teve decisivas conseqüências 

para economia mundial e, em particular, na brasileira. 

Menos por seus efeitos diretos e imediatos (que não foram desprezíveis) o 

que ocorreu para o Brasil foi a alteração das regras de um jogo que vinha dando 

certo. 

De uma hora para outra um insumo largamente utilizado pela economia 

mundial tem seus preços violentamente majorados. Esse fato vai gerar uma reação 

em cadeia. As economias centrais vão tomar medidas defensivas - de ajuste de suas 

economias - alterando o sentido dos fluxos financeiros no mundo. 

Para o Brasil esse fato vai abalar um dos pilares de sustentação do modelo 

que era o financiamento externo. 

Para reforçar essa idéia, apresentamos a seguir o comportamento da balança 

de transações correntes, de 1964 até 1974. 



GRÁFICO V.lO 
BRASIL· Saldo em transações correntes 

(em US$ bilhões) 

148 

~ ~--------19-~------1-9-65 ........ 19_6_6-----1-~~7--------19_8_8-----1-9-69 ........ 19_7_0 _____ 1_9-71 ........ 19_7_2 ........ 19-73--------1-97-.--------~ 

Fonte: Banco Central do Brasil (Vide anexo 13). 

Assiste-se a um crescimento bastante grande das despesas com o insumo· 

petróleo, e com o custo (serviço) da dívida externa por uma reação dos credores, que 

transferiram para os devedores parte do ônus do reajuste de suas economias, via 

sistema financeiro (aumento das taxas de juros) ou relações comerciais (queda nas 

relações de troca dos produtos). 

GRÁFICO V.ll 
Taxas de Juros Internacionais 

C Plfmo-1'ate + Llbcr 

Fonte: Banco Central do Brasil (Vide anexo 14). 
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GRÁFICO V.12 
BRASIL- Remessas de Lucros, Juros e Dividendos 

(em US$ bilhões) 

71 72 73 74 

Fonte: Banco Central do Brasil (Vide anexo 15). 
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Se o endividamento aumentasse mas prevalecesse a mesma lógica anterior -

que era a do aumento da capacidade produtiva interna pela importação de bens de 

capital - o modelo continuaria coerente e em funcionamento. 

O que vai ocorrer, no entanto, é uma forte transferência de renda aos 

possuidores de petróleo. Uma forma de renda que era subtraída do esforço 

produtivo, deprimindo as taxas de lucro.<93> 

Em resumo, o importante da cnse do petróleo foi o fato de terem se alterado 

as regras do jogo vigentes até então, determinando um rearranjo nos esquemas de 

financiamento e de apropriação da renda em nível mundial. 

No Brasil, essa alteração de regras abalou a lógica de acumulação edificada 

sobre energia barata, crédito fácil e a estabilidade das finanças públicas - que fazia 

do Estado elemento crucial no esquema de acumulação. 

Voltemos ao período Geisel. 

93)- Uma boa defesa da questão da queda nas taxas de lucro da economia brasileira na crise de 1974 está em 

MANTEGA Ou ido e MORAIS Maria, "Acumulação Monopolista e crises no Brasil". Rio de Janeiro. Paz 

e Terra. 1979. 

'I 
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É importante inicialmente entender o que significava a volta ao poder de um 

castelista. 

Grosso modo, os castelistas - alusão aos partidários do ideário do marechal 

Castelo Branco - representavam uma ala moderada politicamente, por oposição aos 

chamados linhas duras. 

No que respeitava a economia, possuíam posições liberalizantes com relação 

ao capital estrangeiro e as vantagens das livres forças de mercado. Eram também 

favoráveis às políticas austeras de controle monetário. Por esse motivo foi escolhido 

para conduzir a economia o professor Mario Henrique Simonsen, conhecido por suas 

posições liberais neoclássicas. 

É muito interessante e merece, por certo, um estudo sociológico 

aprofundado, o fato de que os chamados linhas duras - como Costa e Silva e Médici 

- comandarem os períodos de maior crescimento econômico. 

Parece que a forte intervenção do Estado na economia e a repressão ao 

movimento operário nesses governos produziu as melhores· condições para a 

acumulação, isto é, aprofundaram e deram forma ao modelo de modernização 

excludente, cujos pressupostos eram a forte repressão política e a decidida ação do 

Estado. 

No entanto, dadas as condições de distribuição de renda e a forma como se 

organizava a economia brasileira à época, era natural que, até um neoclássico como 

Simonsen, buscasse a continuidade do crescimento econômico. mesmo com a crise 

que apresentava seus primeiros sinais. 

O crescimento era a única forma de atenuar a situação de pobreza de grandes 

segmentos da sociedade que, como vimos, foram excluídos dos benefícios do milagre. 

Assim, em setembro de 1974 é anunciado o 11 PND - Plano Nacional de 

Desenvolvimento, que fixava uma taxa de crescimento para os próximos 5 anos em 

10% a.a. Procurava, ainda, mudar a ênfase dada à indústria de bens de consumo 

durável - que fora a tônica do período anterior - para o incentivo aos bens de 

capital e insumos básicos, itens que o Brasil dependia de importações. 
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Desta forma, em plena crise do petróleo, o País opta por continuar as 

políticas de crescimento econômico, a despeito das dificuldades vividas. 

Para que se tenha idéia da força das novas diretrizes basta analisar a 

composição das importações brasileiras no ano anterior e posterior ao primeiro 

choque do petróleo, em 1973. 

GRÁFICO V.t3 
BRASIL-Composição das lmportações-72/74 

(em US$ milhões) 

6r-------------------------------------------------------~ 
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C BENS DE CONSlNO + IMTERIAS-PRIIMS o COWBUST. LUBRIF. 
A. BENS DE CAPITAL 

Fonte: BARROS DE CASTRO. Antonio e SOUZA. Franrisco E.P .• A Economia Brasileira em 

Marcha Forrada, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1985 (Vide anexo 16). 

O novo governo sinalizava - apesar da origem do novo ministro da economta 

para a continuidade do crescimento econômico, quando muitos neoclássicos 

defendiam e, em certos países praticavam, políticas recessivas como ajuste. 

"O que tornava tão difícil o ajustamento do Brasil à pressão sobre sua balança 

de pagamentos era que o crescimento acelerado desde 1967 fora intensivo em importações. 

De 1970 a 1973 as importações brasileiras cresceram à taxa anual de 24 por cento. Em 

termos grosseiros isto significava que cada um por cento de crescimento do PIB exigia 

dois por cento de aumento no volume das importações. 

Dado o gigantesco aumento no preço do óleo importado, como poderia o Brasil 

administrar a pressão sobre a balança de pagamentos? A curto prazo havia três opções: 

reduzir as importações não petrolíferas, sacar sobre as reservas em moeda estrangeira, ou 

tomar emprestado no exterior. 
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Cortar as importações não petrolíferas reduziria o desenvolvimento - preço que 
o governo Geisel se recusava a pagar." (94) 
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A estratégia adotada, no entanto, tinha como contrapartida a necessidade de 

forte ingresso de capital externo. Para isso o novo governo reduziu e eliminou 

entraves à entrada de empréstimos e financiamentos, como o depósito compulsório, o 

período de permanência de investimentos no País, o imposto sobre os lucros etc. 

A idéia era vencer a crise pelo crescimento.<95 ) 

No curto prazo a estratégia significava uma transferência de renda para a 

OPEP e, depois, uma bomba de efeito retardado que iria detonar nos anos 80. 

No entanto, a ação governamental tinha uma perfeita coerência com o 

modelo econômico adotado e mais, procurava aperfeiçoá -lo apoiando, 

significativamente, a indústria de msumos e de bens de capital. 

Poucos ousariam defender a recessão naquele momento. 

Ninguém poderia prever que a dívida externa se constituiria, juntamente com 

a dívida interna na degeneração de uma economia de produção para uma rentista, na 

década perdida dos anos 80. 

Com sua ação o governo Geisel conseguiu manter o crescimento econômico a 

custa de um crescente endividamento externo. Por outro lado, a economia brasileira 

se modernizou, ainda mais, reforçada pelos resultados - aquém do planejado, mas 

consideráveis - do 11 PND. 

O gráfico a seguir ilustra e resume os acontecimentos actma descritos do 

período Geisel. 

94)-Ver SKIDMORE. Thomas. Brasil: de Castelo a ..... pg. 352. 

95)- Ver BARROS DE CASTRO. Antonio e PIRES DE SOUZA. Francisco E. A Economia Brasileira em 

marcha forçada, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1985. 



GRÁFICO V.t4 
BRASIL-Crescimento do PIB e da Dívida Externa 

(1973=100) 
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C DIVIDA EXTERNA + CRESCIMENTO DO PIB 

Fonte: Banco Central do Brasil (Vide anexo 17). 

A armadilha estava armada mas, ainda, não havia disparado. 

O PIB continuava crescendo regado pelo afluxo de recursos externos que 

serviram ao pagamento das importações de bens de capital, petróleo, matérias primas 

essenciais, enfim, de combustíveis para a acumulação de capital. 

No entanto o capitalismo mundial colecionara contradições que iriam disparar 

o gatilho da crise brasileira dos anos 80. 

Os dólares que pagavam, nos anos 70, o capital produtivo e a conta petróleo 

- que era fundamental na matriz de produção de bens de luxo no Brasil - tiverain 

que ser desviados para pagar os rentistas (improdutivos) do capital financeiro 

internacional e, depois, seus pares nacionais. 

Em síntese, era um crescimento baseado na postergação de um problema 

financeiro que dependia de decisões externas ao País. 

"Havia, apesar de tudo, óbvios problemas em relação ao 'crescimento baseado na 

dívida'. Se os volumosos empréstimos diminuíssem ou cessassem, o crescimento econômico 



do Brasil teria igual comportamento. Em segundo lugar a maioria dos empréstimos dos 

bancos comerciais cobrava taxas de juros vinculadas à prime rate do mercado do 

eurodólar de Londres ou Nova York. Era impossível. portanto. prever o encargo da dívida 

no futuro. o que era especialmente preocupante numa fase de taxas de juros sabidamente 

instáveis. Em terceiro lugar. a febre de empréstimos tornara o setor privado especialmente 

vulnerável. A maior parte da dívida (70 por cento segundo estimativa da ECLAl fora 

feita pelo setor privado que achava os juros do eurodólar mais baixos que os 
brasileiros. (grifos nossos)" (96) 
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Esse forte endividamento privado em moeda estrangeira vat mostrar, mais 

uma vez, que nos anos 80 o Estado tenta proteger burguesia nacional, assumindo, 

por diversas formas, a dívida externa privada. Esse fato vai constituir-se em um dos 

mais importantes componentes da crise de esgotamento das possibilidades de 

regulação do Estado brasileiro e, segundo entendemos, da estagnação econômica . 

• Os anos 80: O Estado em crise e a armadilha rentista. 

Como vimos ninguém conseguiu parar a economia brasileira, apesar de todas 

as crises e contratempos. 

Entretanto, os anos 80 representam uma cnse maJOr e mats profunda que as 

anteriores, e com uma natureza diferente, especialmente, na sua relação com o 

capitalismo mundial. 

Março de 1979. Toma possa o general João Figueiredo para dar continuidade 

ao processo lento gradual, mas seguro para os militares, de retorno à democracia. 

Geisel havia vencido os linhas-duras, cujo representante e postulante à 

presidência era o general Silvio Frota, e feito o seu sucessor. 

Durante a recessão mundial do início dos anos 80, o Brasil teria que recorrer 

ao FMI para fechar suas contas externas. A reorganização da economia mundial 

frente à crise colocaria o País - e seu modelo desenvolvimento - em cheque. 

As taxas dé juros no mercado internacional saltam (em conseqüência da crise) 

de 8% em 1978 para 17% em 81. 

96)-Ver SKIDMORE, Thomas, Brasil: de Castelo a .... pg. 404. 
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A resultante dessa alteração de regras no capitalismo mundial daria início a 

um período dificílimo para a economia brasileira. O País passa a pagar, 

progressivamente, mais pelo serviço da dívida externa, que crescia reflexo das 

políticas de ajuste praticadas nas economia centrais. Criam- se esquemas de 

financiamento, mediados e intermediados pelo Estado, que vai internalizando e 

assumindo a responsabilidade pelos pagamentos. 

O resultado foi um enfraquecimento do poder de regulação do Estado e uma 

crescente apatia do chamado capital produtivo, que foi incapaz de esboçar uma 

reação contra a crise que se aprofundava. 

No entanto a recessão mundial termina em 82 e a brasileira estava apenas 

começando. 

Naquela altura a armadilha rentista já estava disparada. O Brasil devia 

continuar pagando, com o que seria esforço de investimentos, o serviço de uma 

dívida externa - com todas suas ligações com a interna - que passou a determinar o 

destino do País. 

A economia mundial impõe a nova ordem e o Brasil não soube ou pode 

adaptar-se. 

A inflação em alta, a liberalização do regime autoritário e a crescente 

conscientização dos trabalhadores fazem de 1979 um ano de fortes movimentos 

grevistas, o que não se via desde o golpe de 1964. Tais mobilizações fariam os 

trabalhadores - principalmente ligados aos setores de ponta da economia 

recuperarem sua condição de luta econômica e política. Estabelecia-se um novo 

sindicalismo independente e combativo. 

Na frente econômica continuava como comandante o ministro Simonsen, que 

agora ganhara o status de um super- ministro, ao acumular funções e atribuições 

retiradas da Secretaria do Planejamento e do Ministério da Fazenda. 
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O professor Simonsen, que houvera cedido em suas crenças neoclássicas pela 

necessidade de manter o crescimento econômico após o primeiro choque do petróleo, 

em 1979 - no segundo - passa a defender um ajuste recessivo da economia. 

Para um país que vivera por mais de uma década o crescimento econômico, 

defender a tese da recessão corretiva er_a tarefa quase impossível. 

O novo governo sabia que para atender aos reclamos de toda uma sociedade, 

que estava acordando para a vida política, uma recessão seria algo desastroso. 

De outro lado, no ministério de Figueiredo havia também - como ministro da 

agricultura - Delfin Neto que fora o artífice do "milagre" econômico e que - todos 

sabiam - estava disposto a tentar de novo. 

Foi o que ocorreu. 

Simonsen desgastado na defesa de suas teses recessivas foi substituído por 

Delfin. 

Aquele ano de 1979 mostrava uma crescente contradição, a economia 

continuava em crescimento, mas a inflação bate o recorde desde 1964.<97) 

Com a inflação ascendente a reação defensiva dos chamados "agentes 

econômicos" passaria a crescer tornando-se, nos anos 80, a marca registrada da 

economia - o chamado conflito distributivo. 

A pressão dos trabalhadores e a impossibilidade de fazer recuar a distensão 

política fizeram com que os reajustes salariais passassem a ser semestrais e 

proporcionassem uma reposição de 10% (acima da inflação do período anterior) aos 

trabalhadores que recebecem até 3 salários mínimos. Nota-se que tal política - do 

ponto de vista da lógica do modelo concentrador de renda vigente - representava 

uma desregulação. 

Essa nova política salarial duraria .cerca de dois anos quando foi modificada. 

A alteração, apesar de preservar a reposição de 10% para quem ganhasse menos, não 

97)- A inflação atinge 77% e tinha, como veremos depois, uma natureza diferente. Era o inicio da crise e da 

armadilha rentista. 
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garantia a reposição aos níveis mais altos da pirâmide salarial. Novamente a política 

contrariava o modelo de modernização excludente. 

Era uma tentativa de redistribuição intra-salários e não fosse a forte recessão 

81/83, as reações teriam sido ainda maiores. 

É nesse período pós 79 que progressivamente todos os agentes 

econômicos vão pressionar para aumentarem a indexação de seus rendimentos, como 

forma de proteção contra a inflação em alta. 

Delfim reage tentado pré-fixar em 1980 a correção monetária e cambial para 

conter as expectativas de crescimento de preços. No entanto, o que se verificou foi 

uma perda para os credores (que tinham sua renda indexada em títulos do governo) 

e exportadores. 

Essa política também, no que diz respeito aos exportadores representou uma 

desregulação que, no entanto, durou apenas um ano. 

Todo esse período é marcado por fortes lutas dos trabalhadores, o que 

mostrou que os anos de ditadura criaram uma capacidade reivindicatória mais que 

proporcional ao que as condições da economia - agora em recessão - faziam supor. 

A administração desse conflito distributivo pelo Estado vat desaguar na 

armadilha rentista. A forte contração na demanda interna, de bens de consumo 

durável, principalmente <98>, e as políticas de subsídio às exportações fazem o setor 

exportador permanecer fora da crise. Essa proteção ao setor externo estava assentada 

na necessidade de gerar as divisas necessárias aos pagamentos do serviço da dívida 

(transferência de valor rumo ao centro do Sistema) que passa a ser a lógica da 

década dos 80. 

98)- "Em janeiro de 1983 - quando o Congresso estava em recesso - o presidente Figueiredo expediu o 

decreto-lei 2012, que reduziu o reajuste de 110 por cento para 100 por cento. o reajuste para a faixa de 

3·7 salários mínimos para 95 por cento e para a faixa de 7·15 salários para 80 por cento. As novas regras 

afetavam diretamente o consumo de bens de luxo. "Ver SKIDMORE, Thomas. Brasil: de 

Castelo ..... pg.439. 
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Assim, a queda no consumo, a redução nas importàções, o crescimento das 

exportações darão os novos contornos do modelo que se instala, dada a mudança nas 

regras vigentes no capitalismo mundial. 

Como vimos a economia brasileira crescia e se modernizava baseada nas 

importações (e ingresso de capital para financiar a atividade produtiva); e em taxas 

de juros compatíveis com a economia de produção (não rentista). As mudanças das 

regras do capitalismo mundial e a reação interna empurram a economia brasileira 

para a economia rentista, da qual falaremos adiante em detalhe. 

O que era uma economta que se modernizava e disputava o mercado 

mundial, passa a ser uma exportadora de renda ao exterior. Renda esta gerada pela 

forte contenção das importações e do consumo frente ao incentivo às exportações. 

A regulação passa a ser ditada pelo Capital mundial, que submete o espaço 

capitalista brasileiro a uma lógica que lhe é prejudicial. O "Capital Financeiro" 

internacional será o agente recebedor do valor criado na periferia do Sistema. 

Essa drenagem de recursos para fora do Brasil vai determinar, internamente, 

uma reação dos diversos segmentos que se recusam - no limite de suas forças no 

mercado - a pagar a conta. Essa é a gênese da desregulação da economia brasileira 

nos anos 80, que se desdobrará naquilo que denominamos armadilha rentista. 

Nesse período surge, de forma acabada, o fenômeno que era a estagnação 

econômica convivendo com inflação ascendente. Recebeu o nome de estagflação e 

significou a drenagem de valor para fora do País e, internamente, um conflito 

distributivo não resolvido. 

Nenhum setor econômico que pudesse aceitava pagar o ônus representado 

pela transferência de valor para fora do País, e reagia aumentando seus preços. Era 

uma luta pela manutenção da participação relativa no Produto. Os setores mais 

frágeis do empresariado e os trabalhadores foram obrigados a ceder parte de seus 

rendimentos. 

Os anos de 82 e 83 foram de extrema dificuldade para o Brasil no que 

respeitava o pagamento dos compromissos externos, a ponto de, em 83, ser assinada 
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uma "carta de intenções" ao FMI, onde foram prometidos ajustes que - apesar de 

não cumpridos - significavam a tentativa de enquadrar a economia brasileira aos 

ditames do capital financeiro internacional. 

O pagamento aos bancos estrangeiros passou a ser a prioridade e o 

crescimento da economia um objetivo r_elegado a plano inferior. 

O ajuste cobrado pelo FMI determinava profundos cortes nas despesas do 

Estado visando inibir os investimentos das empresas estatais. 

Nesse momento a economta mundial recuperava seu crescimento e no Brasil 

se aprofundava o conflito distributivo, a inflação e crise fiscal. 

Os anos seguintes - 84 e 85 - representariam uma reação às políticas 

impostas pelo FMI. O PIB voltaria a crescer convivendo, no entanto, com taxas cada 

vez maiores de inflação. 

No entanto, esse crescimento já se daria sob novas regras, isto é, com queda 

nas importações, arrocho salarial, etc., que servia, prioritariamente, aos setores 

externos. Foi um crescimento monitorado pela necessidade de superávits comerciais 

que gerassem valor a ser transferido aos credores. 

A economia brasileira dava, mats uma vez, mostras de sua vitalidade, apesar 

de todas as dificuldades e imposições. 

Antonio Barros de Castro (99) defende a tese - com a qual concordamos -

que esse crescimento do PIB pós 84 deveu-se, em grande medida, às conquistas do 11 

PND. O Estado, que optara por continuar o crescimento econômico no Governo 

Geisel, agora colhia seus frutos. 

A inflação, entretanto, continuava ascendente. 

Assim, em março de 1985, quando toma posse o Vice Presidente José Sarney, 

após o terrível período em que agonizou o Presidente Tancredo Neves, a situação 

externa estava momentaneamente sob controle. Esse fato era muito importante se 

99)- Ver BARROS DE CASTRO, Antonio e PIRES DE SOUZA. Francisco E. A Economia Brasileira em ..... . 
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lembrarmos que a nova ordem internacional exigia a produção de divisas para 

pagamento da dívida externa. 

O Brasil possuía ao final do governo militar aproximadamente 12 bilhões de 

dólares de reservas cambiais, que seriam fundamentais para uma tentativa de 

estabilização heterodoxa que viria em seguida - o Plano Cruzado. 

O novo presidente herdara um ministério que não era o seu. 

Na economia assume Francisco Dorneles, que identificava na in fiação o 

principal problema a ser atacado, no melhor estilo conservador. 

De início o ministro determinou cortes nos gastos do Governo e desejava 

fazer uma política de ajuste ortodoxa. No entanto, como vimos em diversas ocasiões, 

o Brasil, sempre que lhe era dado escolher, optava pelo crescimento econômico, 

mesmo que isso significasse déficit público, in fiação etc. 

Dorneles, desgastado em seus freqüentes embates com o Ministério do 

Planejamento de João Sayad, é substituído por Dilson Funaro, um industrial 

progressista de São Paulo que encarnava <100>, juntam ente com seus assessores mais 

próximos - Luiz Gonzaga Beluzzo e João Manoel Cardoso de Mello -, a idéia de que 

inflação em países como o Brasil não se combate com recessão. 

Essa nova equipe vai dirigir uma das mats interessantes experiências 

econômicas da história do País. 

O chamado Plano Cruzado, além dos efeitos econômicos que teve, 

determinou uma série de reações sem precedentes na população brasileira. 

Para se entender melhor o momento econômico do Plano é de se lembrar que 

os brasileiros vinham de um doloroso e frustrante processo representado pela doença, 

agonia e morte daquele em que a sociedade depositara toda sua esperança: o 

Presidente Tancredo Neves, eleito e não empossado. Todo esse processo criou as 

condições para o consenso que viria depois. 

100)- Dilson Funaro fora Secretário das Finanças e de Planejamento em São Paulo e era um industrial que 

sabia muito bem os malefícios da ciranda financeira e das altas taxas de juros para a atividade produtiva. 
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O Estado brasileiro estava emprenhado da necessidade de produzir alguma 

resposta que resgatasse, em alguma medida, o que representou toda a Juta pela 

redemocratização do País. 

Do ponto de vista econômico, o Plano Cruzado tentava colocar um freio na 

inflação(1°1> usando medidas consideradas heterodoxas, como o congelamento de 

preços e salários e uma política monetária e fiscal expansivas. 

Em suma, o programa de estabilização consistiu numa reforma monetária 

(criação de nova moeda: o cruzado); conversão dos salários e demais remunerações 

pela média real dos últimos seis meses, acrescida de um abono de 8% e 16% no caso 

do salário mínimo; congelamento de preços inclusive dos títulos do governo; e 

políticas monetária e fiscal frouxas. 

A resposta foi imediata. 

O Plano, ao conceder um abono salarial, invertia um dos fundamentos da 

modernização excludente, em primeiro lugar, e controlava, momentaneamente, os 

efeitos das inflação, que era o de transferir valor dos salários para os rentis"tas. 

Ao terminar abruptamente com a inflação, determinou um aumento do 

salário médio real (1°2> potencializando, ainda mais, o desejo de consumir de tantos 

brasileiros contidos pela concentração de renda. 

Por outro lado, o congelamento de preços impedia a reação dos demais 

segmentos no sentido de retirar o ganho instantâneo nos salários. 

Mesmo na equipe econômica que idealizou e implantou o Programa, não 

havia um consenso quanto à política salarial. Especialmente os técnicos da 

UNICAMP(103)- Beluzzo e João Manoel - defendiam o abono, enquanto que Lara 

101)- Os autores do Plano apostavam que a principal causa da inflação brasileira era a própria inflação, isto 

é, a forte indexação dos preços da economia pela inflação passada determinaria uma inflação presente 

pelo menos igual à anterior. Era a chamada inflação inercial. • 

102)- Com relação aos anos imediatamente anteriores, isto porque o arrocho salarial no Brasil é mais que um 

fenômeno episódico. É, como vimos, uma estratégia deliberada - um padrão de acumulação. 

103)- Universidade de Campinas. 
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Resende e Persio Arida eram contrários. Representavam a posição do Banco Central, 

preocupados com a estabilidade da moeda. 

A política salarial seria a da UNICAMP. 

O relativo efeito distributivo do cruzado era uma questão política acima de 

tudo. 

A manutenção de taxas de juros muito baixas no início, teve pelo menos dois 

efeitos imediatos. O primeiro seria uma fuga das aplicações financeiras; o segundo, 

um incentivo aos novos investimentos. 

Todos esses ingredientes colidiam com a nova regra que era a de gerar 

superávits para pagar nossos credores externos. 

No entanto, o fôlego do Programa duraria ainda mais. O Estado estava forte 

e legítimo. A sociedade civil participava e o mais simples homem do povo era capaz 

de colocar seus direitos com tal força e legitimidade que os rentistas tiveram que 

recuar estrategicamente, esperando hora melhor para contra-atacar. 

Seria questão de tempo. As reservas cambiais cairiam perigosamente, dada a 

pressão sobre as importações, pela incorporação de um maior número de brasileiros 

ao mercado e pelo reforço na renda daqueles que já estavam. 

A proximidade das eleições e o alto nível de popularidade do Governo 

impediram ajustes impopulares ao Plano. Naquele momento qualquer novo pacote 

teria que, necessariamente, atacar o consumo. Esse seria o caminho "natural" se 

considerarmos como estava montada a lógica da economia brasileira. 

Assim, o ano de 1986 foi o ano de maior crescimento do Produto Interno da 

década. No entanto, por estar em desacordo como o padrão de acumulação imposto 

pelas novas condições do capitalismo internacional, o 'plano estava fadado ao 

insucesso. 

A queda na balança comercial deveu- se, em parte, à importação de bens de 

consumo (inclusive alimentos) dos trabalhadores e também à própria queda nas 
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exportações. O que era produzido era consumido internamente, por uma sociedade 

ávida. 

O País, esgotado teve que declarar moratória. Nesse momento o ágio se 

institucionalizara. 

Os rentistas e classes produtoras atrasadas - como os pecuaristas, para dar um 

exemplo - tinham vencido. 

Conspiravam abertamente contra o Plano. 

O Estado já não tinha tanta legitimidade nem apoio para combatê-los e a 
I 

ação do governo se resumiu a medidas desastradas e inócuas. 

O Plano Cruzado fora, por assim dizer, uma espécie de espasmo da economia 

brasileira no sentido da regulação voltada para os interesses internos. No entanto, a 

armadilha da dívida externa - e sua interrelação com os interesses internos -

mostrou a limitação de uma política independente do capital financeiro internacional. 

Essa constatação deve ser levada muito a sério, pois qualquer solução mais 

definitiva para a econom1a brasileira deve passar por uma alteração do 

relacionamento com os bancos internacionais. 

Por outro lado, o Plano mostrou que a economia brasileira responde de 

maneira sempre surpreendente aos estímulos e que o País é um local privilegiado 

para a acumulação de capital. 

Para os rentistas internos o Programa mostrou outro fato interessante. Com a 

estabilização cresceu, e muito, a demanda da sociedade pela moeda nacional, e o 

Governo pode comprar - com emissões - parte da dívida interna. 

Era uma inversão momentânea da lógica rentista que não duraria muito, é 

verdade, mas deixaria claro a quem interessava o jogo. 

O que se seguiu foram tentativas de ajuste de Plano. Com a queda de 

Funaro, assume Bresser Pereira e com ele uma nova tentatíva .de estabilização. 
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A principal característica do chamado Plano Bresser foi a combinação de um 

congelamento de preços - uma medida considerada heterodoxa - com um aperto 

salarial. Significava um certo retorno o modelo vigente, pois tentava refrear a 

demanda agregada pelo lado dos salários. 

O ministro Bresser, apesar de suas posições acadêmicas progressistas, se 

dobraria adotando uma política econômica conservadora e um pouco mais afinada 

com os interesses dos nossos credores externos, que defendiam maior controle sobre 

o consumo. 

Mesmo assim, a renegociação com os bancos credores foi difícil e não 

conclusiva. O ministro tentou preservar - em alguma medida - os interesses do 

Brasil, mas não foi feliz. 

Sem êxito e sem o apoio necessário Bresser deixa o Governo. 

Em seu lugar assume interinamente, e depois é confirmado, Mailson da 

Nóbrega. 

Burocrata inexpressivo, o novo ministro capitula aos interesses da banca 

internacional e firma, talvez, um dos piores acordos de que se tem notícia. 

Internamente leva a economia especulativa às últimas conseqüências. Sua 

política do "feijão com arroz"(104) representava, em primeiro lugar suas próprias 

limitações, e depois uma vergonhosa submissão aos interesses rentistas internos e 

externos. 

Entrega a Pasta com a maior taxa de inflação dos tempos da República -

ma1s de 80% ao mês. 

Assim, os anos 80 representam, em essência, a armadilha rentista na qual o 

País foi aprisionado, por conta de alterações na economia mundial e, internamente, 

104)- Política econômica do feijão com arroz queria dizer uma política tradicional de controle de liquidez 

pela flexibilização das taxas de juros. 
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pelo esgotamento do papel regulador do Estado <105) e a institucionalização de uma 

forma de organização econômica onde a máxima - de outrora - de produzir capital 

passa a ser a de participar da luta por maiores parcelas de uma mesma renda - um 

conflito distributivo aberto e tendente à hiperinflação. 

Em 15 de março de 1990, assume o primeiro governo eleito pelo voto 

popular depois do golpe de 1964, Fernando Collor de Melo. 

Com ele uma eqUipe econômica iria produzir ma1s uma tentativa de 

estabilização. 

O Plano Collor continha componentes heterodoxos, e trouxe uma medida 

nova e surpreendente - o bloqueio temporário de grande parte da liquidez da 

economia no Banco Central do Brasil. 

Era ma1s uma tentativa de frear a economia rentista, que atingira com 

Mailson da Nóbrega sua expressão mais acabada, lembrando que a política do "feijão 

com arroz" consistia em segurar a inflação descontrolada com elevação das taxas de 

juros, o que era para os rentistas o melhor dos mundos.· 

O bloqueio dos cruzados foi uma forma de ganhar tempo. 

Aprisionou todos os ativos financeiros - que naquele momento eram de curto 

prazo - à ordem do Banco Central, para serem devolvidos em parcelas no futuro. 

O Plano previu também um programa de modernização do Estado <106) (com 

a privatização de empresas) e competitividade industrial (com a abertura da 

economia à concorrência estrangeira). Trouxe, ainda, um forte controle dos 

gastos do setor público e uma política monetária rígida. 

105)- Que sempre evitou com crescimento econômico que interesses, internos ou externos, obrigassem o País 

a abdicar da economia produtiva. 
106)- Essa modernização - dadas as condições vigentes na economia brasileira - nos parece uma encomenda 

dos rentistas para transformarem seus ativos financeiros em ativos reais, e do capital em nível 

internacional, pela maior abertura da economia nacional. 
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No entanto, os vazamentos dos cruzados novos retidos; a recessão econômica 

que se aprofundou, e a necessidade de pagar os credores, revelou os limites do 

Plano. 

Volta a estagflação. 

Como na época dos ministros Funaro e Bresser, o empurrão final para a 

queda do condutor da economia veio, uma vez mais, do exterior. 

Caiu a ministra Zélia Cardoso, sendo substituída por Marcílio Marques 

Moreira, embaixador nos EUA, além de bom e confiável interlocutor da comunidade 

financeira internacional. 

A história se repete. A política recessiva foi aprofundada e o País voltou ao 

FMI. Uma nova carta de intenções foi firmada. 

As metas constantes do documento sinalizavam aos nossos credores que o 

gasto público e os salários iriam ser controlados, de forma a satisfazerem o serviço 

da dívida . 

• Uma síntese da evolução da economia brasileira na crise dos anos 80 

Uma retrospectiva da década dos 80, mostra que todas as tentativas de 

estabilização esbarraram na economia da renda, isto é, a economia da produção -

que fora a marca registrada do País - cedeu lugar à ciranda financeira, em que 

credores externos e internos aprisionaram o Estado e estabeleceram as diretrizes e 

políticas a serem adotadas. 

Quando essa submissão deixou de ocorrer, como no Plano Cruzado por 

exemplo, esses mesmos interesses cuidaram de sabotar a estabilização. 

No entanto, acreditamos, que essa década perdida teve o efeito de mostrar à 

burguesia produtiva que o jogo da renda tem seus riscos. O atraso tecnológico, o 

desinvestimento e a especulação financeira têm seu preço. 
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Boa parte da riqueza que terminou nas mãos dos rentistas brasileiros (107) não 

passa de ouro dos tolos. 

Ainda que para o investidor individual isso não seja verdadeiro, pois este 

pode eventualmente transformar seus ganhos em capital, do ponto de vista 

macroeconômico é impossível a materialização de tal riqueza. Se todos quiserem, ao 

mesmo tempo, transformar seus "ganhos" em ativos reais (ou capital) será a 

h i perin fiação. 

O que ocorreu no período foi o Estado obstaculizando a desvalorização do 

capital fictício acumulado, representado por créditos privados e débitos estatais, 

majoritariamente. 

Em essência não estava havendo a transformação do 0-M em 0', assim, o 

que se deu foi a institucionalização da luta por aumento de participação no mesmo 

PIB, pois ninguém (capitalistas, trabalhadores e rentistas) estava disposto a diminuir 

sua respectiva parte no Produto do País. 
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GRÁFICO V.lS 
BRASIL-Crescimento do PIB 

Fonte: Banco Central do Brasil (Vide anexo 18). 

107)- São rentistas toda a sorte de indivíduos ou empresas - mesmo produtivas - que retiram para si, de uma 

atividade não produtiva, parte do Produto do País. Um aluguel que fazem de suas propriedades. os juros 

que obtém de suas aplicações, etc. 
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A atuação do capital financeiro internacional tem respeitado a mesma lógica 

e, nesse quadro, o País vem remetendo boa parte do produto gerado internamente. 

Isso tem sido possível mediante forte contenção do consumo interno (diminuição da 

participação dos salários na renda) e dos investimentos, o que resulta em excedentes 

exportáveis. 

O gráfico V.16 sintetiza essa lógica. Nota-se o forte crescimento das remessas 

financiado pelo superávit comercial que é obtido, principalmente, via contenção das 

importações e do consumo. 

GRÁFICO V.l6 
BRASIL-AJUSTE EXTERNO 

Remessas de Juros, Lucros e Dividendos e 
Balança Comercial 
(em US$ bilhões) 
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Fonte: Banco Central do Brasii·(Vide anexo 19). 

Como vimos, inverte-se a lógica que predominou durante o "milagre" 

econômico. O Investimento caiu nos anos 80, e a poupança externa desapareceu. O 

Brasil passou de receptor de capital para exportador. 



GRÁFICO V.17 
BRASIL·AJUSTE INTERNO 

Participação da Poupança Interna e Externa no Investimento 
(como % do PIB) 
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Fonte: Revista de Economia Política, Vol. 10 n.l.,Jan/Mar 90 (Vide anexo 20). 

O Estado, por seu turno, perdeu o poder de regulação, tornando· se incapaz 

de garantir investimentos produtivos - seu tradicional papel. 

O gráfico V.18 realça bem essa tendência e as diferenças gritantes entre o 

período pré e pós década de 80. 

GRÁFICO V.18 
Poupança Interna Pública e Privada 

(em % do PIB) 
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Fonte: Revista de Economia Política, Vol. 10 n.l.,Jan/Mar 90 (Vide anexo 20). 
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Com a economia em crise, a luta por participação maior no PIB estagnado 

fez recrudescer a inflação. Exacerbou-se o conflito distributivo e os trabalhadores - · 

enfraquecidos pela crise - "cederam" mais de sua parcela na Renda Nacional, 

conforme indica os gráficos V.19: 

GRÁFICO V.19 
BRASIL· Participação % dos salários na renda 

(os 30% de maior renda) 

ANOS 70 

ANOS BO 

Fonte: SKIDMORE, Thomas. Brasil: De Castelo a Tancredo, Rio de Janeiro. Paz e Terra. 1988 (Vide anexo 

11). 



GRÁFICO V.t9.a 
BRASIL· Participação % dos salários na renda 

(os tO% ,MoW'lrr renda) 

ANOS 80 
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90% da Total (!13,6%) 

901: óO Totd {52.5"-l 

Fonte: SKIDMORE, Thomas. Brasil: De Castelo a Tancredo. Rio de Janeiro. Paz e Terra. 1988 (Vide anexo 

11). 

Como vimos, a crise inf\acionãria se aprofundou quando o crescimento 

econômico se interrompeu. Desse momento em diante a luta por parcelas de uma 

<enda estagnada termina por acelerar o pwcesso inrtacionááo, e o que é pin<, 

emprestando-lhe uma dinâmica própria. 

Os trabalhadores e pequenos empresãrios - que não podem elevar seus preços 

devido à concorrência · pe<de<am mais. O Estado viu seus <ecursos escassea<em pela 

fuga de receitas (crise fiscal) de um Íado, e pelo desc<édito na moeda, de outm. 

Seguiram· se cortes - mui tas vezes inadeq nados • de despesas, que longe de 
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resolverem o problema da dívida interna, acentuam a falta de dinamismo econômico, 

diminuindo, ainda mais, a possibilidade de aumentar a receita. 

Os cortes nos ordenados pagos pelo Governo determinaram queda na 

demanda por bens de luxo o que, também, tem seus efeitos no crescimento 

econômico. 

No Brasil o Estado utilizou-se em larga escala de incentivos à indústria na 

forma de tarifas e preços públicos subsidiados, o que numa conjuntura de 

crescimento econômico não causou maiores problemas. Isso porque as perdas foram 

compensadas pelo crescimento das receitas (maior base tributária) e pela 

possibilidade de endividamento a taxas de juros compatíveis, baseada numa 

perspectiva de crescimento futuro. 

No entanto não houve crescimento econômico nos anos 80 e a dívida interna 

aumentou apenas para satisfazer os rentistas. 

Além disso, os preços públicos freqüentemente foram utilizados como política 

de combate à inflação, fazendo a ineficiência da empresa estatal e transferindo renda 

para os setores usuários daqueles serviços, conforme indicado a seguir: 
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GRÁFICO V .20 
BRASIL· Preços Reais de Tarifas e Bens Públicos 

(em números indices) 

81 

(deflacionados pelo IGP.di) 
(1980=100) 
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112 83 84 
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Como vimos, o Estado tenta por todas as formas proteger o setor privado, 

vendendo insumos a pre~os irreais, assumindo a responsabilidade pela dívida externa 

etc. 

Toda ação de proteção ao capital privado foi limitando o poder de regulação 

do Estado brasileiro que se tornou, progressivamente, refém dos rentistas internos e 

externos. 

Para que se tenha idéia, a dívida externa brasileira era 52% de 

responsabilidade pública em 1973. Em 1989 já atingia os 90%. 
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GRÁFICO V.21 
BRASIL- Dívida Externa Pública e Privada 

(em US$ bilhões) 

o L-----~~~~----~----~~L-~-----L----~----~~~~----~----~----~~~-L----~ 

Cl PUBUCA + PRIVADA O TOTAL 

Fonte: Banco Central do Brasil (Vide anexo 22). 

Essa assunção dos compromissos externos pelo Estado deixou as empresas 

privadas com capacidade de investir e o Estado em precária situação financeira. 

Entretanto, ocorreu que a necessidade crescente de financiamento do setor 

público - não coberta por receita fiscal - criou um mercado onde o principal 

tomador foi o próprio Estado. Isso possibilitou às empresas capitalizadas dirigirem 

seus recursos - que deveriam ter destinação produtiva - para o mercado financeiro, 

fechando-se a armadilha. 
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GRÁFICO V.22 
Dívida Pública Interna e Externa 

(Em US$ bilhões) 

83 85 86 

DIVIDA TOTAL + DIVIDA INTERNA O DIVIDA EXTERNA 

Fonte: Banco Central do Brasil (Vide anexo 23). 
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87 

Além disso, a estatização da dívida externa aliada ao acréscimo das taxas de 

juros internacionais (por conta dos ajustes relativos aos choques do petróleo, etc.) 

aprofundou ainda mais a crise do Estado. 

GRÁFICO V.23 
Taxas de Juros Internacionais 

(% a.a.) 
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Fonte: Macrodados: Suma Econômica (Vide anexo 14). 
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O gráfico V.23 mostra a reação dos bancos (via aumento das taxas de juros) 

às crises de 73 e 79, que representou a clara resposta dos países centrais (credores) 

aos choques do petróleo. Por outro lado, deve-se levar em conta que, quanto maior 

o aperto de liquidez que pressionava os países devedores, maiores eram os spreads 

cobrados pelos bancos para renegociarem seus créditos. 

Assim, os spreads tiveram o efeito de anular - para os países endividados -

a queda nas taxas de juros que acompanhou a recuperação das economias 

desenvolvidas nos anos 80, conforme indica o gráfico acima. 

Os principais mecanismos que determinaram o esgotamento do Estado foram: 

a. como o Brasil, com a crise (choques do petróleo, etc.), não possuía reservas 

suficientes para fazer frente ao serviço da dívida, permitiu-se que o setor privado 

depositasse a contrapartida em moeda nacional de seus débitos em divisas, que 

passavam a ser assumidos pelo Banco Central e assim estatizados; 

b. com a crescente demanda por divisas necessárias às remessas (cuja 

contrapartida em moeda nacional já havia sido recolhida ao Banco Central), o Estado 

passa a utilizar-se de suas empresas para captar no exterior os recursos necessários 

para "resolver" essa armadilha financeira, ou seja, apenas, para devolver aos credores 

a contrapartida de um aumento das taxas de juros que eles próprios produziram. 

Como internamente a situação também era de inflação ascendente (conflito 

distributivo aberto) o governo foi compelido a "enxugar" a criação de moeda por 

conta dos recursos externos que entravam. Assim, lançou títulos e com isso assumiu 

ou transformou divida externa em interna. 

Esse jogo financeiro foi progressivamente assumindo contornos de uma crise 

maior, qual sejà, o esgotamento da capacidade de regulação do Estado que se 

exauriu nessa armadilha. Com isso cresceu a- necessidade de financiamento do setor 

público que passou a disputar os recursos - oferecendo taxas de juros cada vez 

ma10res - dando origem à ciranda financeira que, como sabemos, colocou o País na 

rota da biperinflação. 
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Para complicar o problema, ainda mais, boa parte do ônus da cnse do 

petróleo também foi exportado para os países endividados. O mecanismo foi mais ou 

menos o seguinte: 

A alta dos' preços do petróleo provocou inflação nos países credores (como os 

EU A e Europa Ocidental). Esses países passaram a praticar políticas de restrição 

monetária para conter a inflação. Tais instrumentos elevaram as taxas de juros 

interna e externamente, o que transmitiu parte do ônus do ajuste para os países 

devedores. Este talvez tenha sido o principal exemplo da perversidade desse 

mecanismo que permitiu aos países desenvolvidos pagarem a conta de seu consumo 

de petróleo "ajudados" por países subdesenvolvidos. Essa tendência de as taxas de 

juros acompanharem a inflação está esboçada no gráfico a seguir: 

GRÁFICO V.24 
Inflação americana e Taxa de Juros (Prime) 

(% a.a.) 
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Fonte: Banco Central: Macrodados e Suma Econômica (Vide anexo 24). 

Nota-se claramente que a partir de 79 (segundo choque do petróleo) houve 

um afastamento entre as curvas de juros e in fiação, o que mostrou a essência da 

economia rentista e seus efeitos para os países endividados. Vale dizer que, além de 

ajudar a pagar as contas dos choques do petróleo, aqueles países continuaram a 

pagar taxas de juros maiores que a inflação ampliando o ganho real e, portanto, 

fazendo o jogo da economia rentista, imposto pelo Sistema Financeiro Internacional. 
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Ao lado dessa tendência, outro movimento determinou a evasão de valores 

gerados internamente. Trata- se da deterioração dos termos de troca do comércio 

externo brasileiro, esboçado no gráfico V.25 a seguir: 

GRÁFICO V.25 
BRASIL· Relações de Troca 

Total e Total excluindo petróleo 
(1973=100) 
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C TOTAL + EXCLUSIVE PETROLEO 

Fonte: Banco Central do Brasil (Vide anexo 25). 

A burguesia nacional "não percebeu" que o Estado ao protegê -la do 

endividamento - trocando dívida externa por interna(1°8) - colocava as condições 

para que a economia não fosse aprisionada na armadilha rentista. No entanto, 

preferiu começar um jogo - que a curto prazo não tinha riscos - mas que não era 

uma prática capitalista produtiva. Instalava-se no país a cultura da renda, nos 

mesmos moldes da ocorrida na Argentina. 

O Estado montou um esquema de financiamento das dívidas interna e 

externa, que permitiu ganhos em dinheiro sem que houvesse acumulação ampliada de 

capital. Aumentava -se, apenas, a taxa de exploração tomando dos trabalhadores uma 

108)- Para um excelente estudo sobre os mecanismos que possibilitaram a troca de dívida externa privada 

por interna estatal ver CAVALCANTI, Carlos Brandão, Transferência de Recursos ao Exterior e 

Substituição de Dívida Externa por Dívida Interna, Dissertação de Mestrado apresentada na 

Universidade de Brasília, 1978. 
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parte mator de trabalho. (trabalho não pago). As empresas "capitalizadas" tiveram 

lucros maiores, que foi subtraído, via mercado financeiro, de outros segmentos mais 

frágeis. 

Por um intrincado esquema de relacionamento entre o Tesouro Nacional e o 

Banco Central, aliado à administração dos fluxos financeiros e das contas públicas, o 

governo brasileiro patrocina a ciranda financeira.(109) 

A crise brasileira é uma cnse de acumulação. Ela aparece com feição 

financeira (crise do Estado), e o que é pior, ocorre quando a economia mundial 

vinha saudável e em crescimento há quase uma década. 

Será que o capitalismo brasileiro só vai bem quando o Estado é capaz de 

financiar ou dirigir o processo de acumulação? Parece que sim, pois tão logo perde 

seu poder de regulação se inicia a década perdida. 

Outro indicativo da força da economia de renda é o crescimento e 

consolidação de um forte sistema financeiro nacional, cuja principal finalidade é 

intermediar a ciranda financeira. 

Tal sistema passa a ser um dos mats desenvolvidos do mundo capitalista, 

respondendo com eficiência aos ditames do Capital Financeiro (conceito de Marx). 

Sua criação - e de tantas outras formas de apropriação de renda nesse período -

reafirma o surgimento e a predominância da economia rentista (e portanto da classe 

rentista, da mentalidade rentista) ficando cada vez mais difícil a regulação (sinônimo 

de capital produtivo/acumulação). 

O combate da inflação dos anos 80 - vta aumento de taxas de juros 

consolida a desregulação, pois é muito difícil supor que qualquer atividade produtiva 

(ou a maioria delas) seja capaz de pagar juros tão altos por períodos longos. O 

gráfico V.26 sintetiza nossos argumentos, e mostra claramente o divisor de águas do 

pré e pós 1980. 

109)- Para um aprofundamento dos mecanismos que estão na raíz da ciranda financeira, Ver MUNHOZ, 

Dercio 0., Os déficits e o reordenamento das Finanças Públicas, in Déficit Público Bràsileiro: Política 

Economica e Ajuste Estrutural. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987. 



GRÁFICO V.26 
BRASIL-Taxas de juros internas reais 

(Deflacionadas pelo ICV • RJ) 
(% a.a.) 
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Fonte: ZINI Jr .. Alvaro. "O Brasil num cruzamento: divida externa e exaustão fiscal". Revista 

de Economia Política, vol.lO. jan/mar-90 (Vide anexo 26). 

Com tais níveis de taxas de juros reais, nenhuma atividade produtiva, que 

tenha que tomar dinheiro no mercado, sobrevive pois as taxas de lucros serão, 

necessariamente, menores que as de juros, inviabilizando o empreendimento. 

Em síntese, o golpe militar de 64 conseguiu reverter a cnse com repressão 

aos trabalhadores que "aceitaram" o aumento da exploração. No período posterior 

veio o milagre econômico que possibilitou - com o crescimento - uma atenuação do 

conflito distributivo. Na atualidade temos a crise da estagflação e a armadilha 

rentista. 

O reencontro com a economia de produção terá que passar por um pacto 

social ou pela hiperinflação, que fará o mesmo trabalho, porém de uma forma 

violenta. A tendência ao descontrole inflacionário permanece presente e recorrente 

mantendo o Estado refém dos rentistas que obrigam-no a pagar taxas de juros cada 

vez maiores exatamente para - segundo eles - impedir o total descontrole de preços. 

É um circulo vicioso. 



GRÁFICO V.27 
Inflação Brasileira 

(em % a.a.) 

Fonte: Fundação Getúlio Vargas- IGP (lndice Geral de Preços (Vide anexo 27). 
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Qualquer ajuste definitivo deverá penalizar aqueles que se beneficiaram da 

ciranda financeira - os rentistas. Por esse motivo é compreensível a falta de 

interesse daqueles segmentos na queda da inflação que, como vimos é a essência de 

seus rendimentos. Isso fica muito claro com o recuo da participação do Setor 

Financeiro no PIB, quando há queda nas taxas de inflação. No Plano Cruzado, em 

especial, esta tendência ficou evidente. Ademais, há estudos que comprovam a 

inviabilidade de muitos bancos para taxas de inflação mensais abaixo de 10%, 

mantido o atual tamanho e complexidade do Sistema Financeiro Nacional. 

Assim, para o retorno da atividade produtiva como centro da economia, 

fatalmente teríamos um grande enxugamento no número e tamanho dos bancos no 

Brasil. No entanto, como se sabe, este é um .setor com grande poder político. 

A regulação terá que passar por uma total revisão do Sistema Financeiro e 

dos demais setores interessados na economia de renda. 

Dever-se-ia promover o desmonte dos mecanismos que permitem a ciranda 

financeira e que têm fornecido os contornos da lógica do capitalismo de papel. É a 

única forma de recuperar o Estado como regulador e estruturador da economia. 
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Fazer retornar, o quanto antes, os incentivos ao setor privado que realmente 

investir na produção; promover uma ampla reforma fiscal que arrecade com 

eficiência impostos (preferencialmente dos rentistas); promover um alongamento 

compulsório - se não for consentido - do passivo do Estado, conjugado a alguma 

forma de penalizar os setores beneficiários da ciranda financeira . 

• Os anos 90: autodestruição ou consciência burguesa? 

Conforme ressaltamos anteriormente, não acreditamos que a burguesia no 

Brasil <110) permitirá o sucateamento de seu parque industrial que está - apesar de 

maltratado nos anos 80 - entre os maiores do mundo. 

O espaço produtivo brasileiro foi - e continua sendo - local privilegiado 

para a acumulação de capital. É uma economia que responde avidamente a todos os 

impulsos de regulação <111) e é capaz de propiciar condições muito boas para a 

acumulação. 

Assim, torna-se necessário ressaltar que, mesmo nos anos 80, a economia 

brasileira foi capaz de pagar ao exterior o pesadíssimo ônus representado pelo 

serviço da dívida externa. De fato se a década foi perdida para o Brasil não o foi 

para os nossos credores que têm recebido percentual de nosso PIB que se aplicado 

internamente, por certo, teria produzido uma história diferente. 

Essa sangria de valor remetido - e a sua contrapartida interna representada 

pela armadilha rentista e pelo esgotamento do poder de regulação do Estado 

brasileiro - mostra uma economia que, mesmo ferida, é capaz de produzir superávits 

no seu balanço comercial de fazer inveja aos países mais desenvolvidos, a custa, é 

claro, do sacrifício do povo brasileiro. 

No entanto, entendemos que os limites da cnse estão se aproximando. Já se 

pode constatar reação dos empresários contra a economia da especulação que, é bom 

que se diga, protegeu os mais aptos por bom tempo. 

110)- Incluímos ai todo o capital produtivo em operação no País, e não somente o capitalista brasileiro. 

111) - Basta lembrar a experiência do Plano Cruzado, entre outras, em que a decisão pelo crescimento 

enterrou a idéia d0 JUSte recessivo. O Brasil sempre se recusou a deixar de crescer. 
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Ademais, os limites mesmos da própria economia de renda estão cada vez 

mais próximos. A hiperinflação será o final - violento - de um processo que não é 

capaz de perpetuar-se indefinidamente, se nada for feito. E por que? 

Porque com a aceleração do processo inflacionário, há uma queda nos 

rendimentos médios reais daqueles agentes que não tem poder de mercado para 

diminuírem o intervalo de recomposição de sua renda pelos picos - caso típico dos 

assalariados de uma maneira geral. 

Assim, em virtude da indexação não ser igual e nem possível para todos os 

agentes econômicos, os fluxos de transferência de renda são também desiguais, o 

que, a nosso juízo coloca por terra a idéia de que apenas a indexação generalizada 

da economia pode impedir a hiperinflação. 

Dada a extrema desigualdade distributiva no País, amplos segmentos da 

sociedade estão muito próximos do limite de sua subsistência física e deles não há 

mais o que tirar. Ao rejeitarem, até mesmo de maneira violenta, perder o que resta 

de sua renda, esses segmentos, colocariam fim à lógica da ciranda financeira, a qual 

lhes confere fatia cada vez menor do PIB estagnado. 

Essa recusa aceleraria violentamente as demandas por reposições, que teria 

como reação o acréscimo de preços dos demais setores - em especial os mais fortes -

fechando-se, assim, o circulo vicioso que se degeneraria na hiperinflação. 

Com relação ao Estado .brasileiro começamos a assistir tentativas de sanear as 

finanças públicas. Ao lado de algumas totalmente equivocadas, outras, no entanto, 

partem de diagnóstico correto:- o de que o Estado não pode mais conviver, nem 

bancar, o jogo rentista e que é um importante instrumento para a acumulação de 

capital. 

Do lado dos críticos do neoliberalismo, assiste-se a uma reação - agora já 

possível - contra a liberalização irresponsável e cega que foi moda por um bom 

tempo. A possibilidade de uma crise mundial profunda - depois de tantos anos de 

crescimento econômico - faz com que mesmo alguns liberais recalcitrantes revejam 

suas posições e, na calada da noite, leiam a "Teoria Geral" de Keynes. 
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Finalmente, em nosso entendimento o caso brasileiro dos anos 80 foi uma 

falta de Estado; falta de ideologia burguesa; sobra de desregulação de ideologia 

rentista. 

A saída para a economia brasileira passa pela recuperação do papel regulador 

do Estado. Entretanto, há uma conta a ser paga por aqueles que acreditaram no 

brilho fácil do ouro dos tolos. Aqueles que acumularam dinheiro - e não capital -

acumularam apenas papel, papel que representa um Estado fraco, que não é capaz de 

propiciar acumulação. 

Há que haver alguma forma - mats ou menos violenta - de impor perdas aos 

rentistas. A hiperinflação fez esse trabalho na Alemanha. Em alguns outros países o 

ajuste se deu com algum tipo de pacto, como na Espanha. 

Sabemos que a força dos improdutivos no Estado brasileiro é ainda muito 

grande, mas a necessidade de auto-preservação do capital produtivo deverá criar as 

condições para a restauração econômica. 

Não se trata de ser mais ou menos otimista, mas de constatar que o Brasil 

sempre ofereceu condições para a acumulação de capital - em alguns momentos de 

forma sem precedentes no resto do mundo. Tais condições não podem ter se alterado 

em essência. 



CAPÍTULO VI 

LIBERALISMO E ACUMULAÇÃO 

O liberalismo econômico, que possui raízes em Adam Smith - ou pelo menos 

o considera seu expoente maior - nasce no momento histórico coincidente com o 

florescimento do capitalismo industrial. 

Smith acreditava nos valores da liberdade individual e na ordem natural (1) 

como fio condutor de Uma visão otimista das virtudes do capitalismo industrial que 

avançava e impunha suas regras. 

"Em quase toda outra raça de animais cada indivíduo. quando chega à 

maturidade, é inteiramente independente, e em seu estado natural, não tem ocasião para 

a assistência de qualquer outra criatura viva. Mas o homem tem quase constantemente 

ocasião para o auxílio de seus semelhantes, e é vão que ele o espere apenas por 

benevolência. Ele poderá prevalecer, mais provavelmente, se puder interessar o amor 

próprio deles em seu favor, e mostrar-lhes que é para a sua própria vantagem fazer para 

ele aquilo que está lhes exigindo. ( ... ) Não é da benevolência do açougueiro, cervejeiro. ou 

padeiro, que esperamos nosso jantar, mas de sua preocupação por seu próprio 

interesse. ·(2) 

Era contrário a qualquer intervenção dos governos na ordem econômica. 

Entendia que a opção intervencionista seria sempre a pior escolha, levando a uma 

ineficiente alocação de recursos. 

A quem servia tal ideário? 

1)- Segundo o autor, há uma superioridade da ordem natural em relação às imperfeições das instituições 

criadas pelo homem. Para ele era da natureza humana o desejo de ser livre, o sentimento da propriedade, 

o habito do trabalho e a vontade de comerciar. Com tais predicados naturais o homem, ao buscar a 

satisfação de suas vontades individuais, terminava por produzir o maior e melhor nível de bem estar 

social. 

2)- Ver SMITH, Adam. Riqueza das Nacões, São Paulo, Hemus Editora Ltda., pg. 8 



Para responder a essa questão, devemos situar-nos historicamente. 

"Foram extraordinariamente rápidos e completos os resultados que se seguiram 

aos esforços de Smith. Muito grande foi a influência que a Riqueza das Nações exerceu. 

tanto sobre os negociantes como sobre os políticos. Mas embora o apóstolo do liberalismo 

econômico falasse em termos brilhantes e persuasivos, seu sucesso não teria sido tão 

grande se não tivesse dirigido a um auditório já preparado para receber sua mensagem. 

Falou pela .voz dele. pela voz de industriais que desejavam eliminar todas as restrições do 

mercado da oferta de trabalho. restrições que eram resíduos do antiquado regime do 

capital comercial e dos interesses dos proprietários de terra.(Grifos nossos)(3) 
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Com esse discurso, Smith colocava-se ao lado dos industriais que emergiam 

como força econômica e contra o Estado anterior<4>, que encarnava interesses em 

declínio. 

Smith escrevia sua obra no momento histórico em que a Inglaterra se tornava 

o mais adiantado país capitalista do mundo. O conceito de mão invisível <5> e a 

crença no equilíbrio natural representavam as necessidades específicas do capital 

naquele momento da História, e pressionavam por amplas liberdades para a classe 

emergente. 

"Com efeito, ao longo de todo o século XIX a Inglaterra. especialmente, foi um 

exemplo vivo do conteúdo da Riqueza das Nações. 

Entretanto, 

No hiato convulsionado causado pela Revolução Francesa e pelas guerras 

napoleônicas, houve uma recessão. dando origem a pensadores mais pessimistas. como 

Malthus(1766-1831). 

As tendências de crescimento ilimitado da economia. à maneira indicada por 

Smith. tiveram um máximo até o reinado de Vitória e Alberto. Aqui começa uma 

saturação, um esgotamento das possibilidades de um sistema que se fixara. começando a 

exploração excessiva dos operários, que Ricardo e seus seguidores já apontavam, e 

finalmente bem evidenciada por Marx.·<6> 

Com o avanço da acumulação surgem as crises e com elas a suspeição sobre 

as Teses de Adam Smith. Nesse cenário aparece David Ricardo (1772-1823) e, 

3)- Ver ROLL, Eric. História das Doutrinas Econômicas. São Paulo. Cia. Editora Nacional, pg. 139. 

4)- É muito importante salientar que o Estado, contra o qual Smith pregava, era o representante das classes 

que haveriam de ser substituídas pela burguesia industrial. 
5)- Que significava uma espécie de equilíbrio obtido pela não intervenção de forças externas àquelas que 

faziam parte da natureza mesmá do ser humano. 

6)- Ver SMITH, Adam. Riqueza das Nações ... pg. XV 
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utilizando-se, em grande medida, do mesmo referencial teórico clássico desenvolvido 

por Smith, constrói, com notória competência, o que seria a ponte entre o otimismo 

da Riqueza das Nações e o realismo crítico de O Capital de Marx. 

Ricardo, destrói a pretensa harmonia do conceito de equilíbrios naturais que 

permeava a Riqueza das Nações. Mostrou logo a impossibilidade do crescimento 

ininterrupto dos lucros, determinado pelos rendimentos decrescentes na 

agricultura(7) e, ainda mais, ressaltou o profundo conflito de interesses que havia 

entre proprietários de terra, consumidores e industriais. 

"O preço do trigo pode ser permanentemente elevado somente porque é 

necessário mais trabalho para a sua produção. A mesma causa geralmente aumenta a 

renda e, por isso, o proprietário da terra tem interesse em que o custo de produção do 

trigo aumente. No entanto. isso não interessa ao consumidor: para ele seria desejável que 

o preço do trigo fosse baixo em relação ao dinheiro e às mercadorias. pois o trigo é sempre 

adquirido com mercadorias ou dinheiro. Nem ao fabricante interessa que o trigo seja caro, 

pois isso ocasionaria a elevação dos salários, sem aumentar o preço de suas mercadorias. 
Por isso. ele não somente teria que entregar uma quantidade maior de suas mercadorias 

ou, o que é a mesma coisa, um valor maior de suas mercadorias em troca do trigo que ele 

próprio consome, como teria que entregar aos seus trabalhadores mais em espécie ou um 

valor maior em salários, sem por isso receber recompensa alguma. Todas as classes. 

portanto. à exceção dos proprietários de terra. serão prejudicadas pelo aumento do preço 
do trigo. (grifas nossos). (8) 

O sonho harmonioso de Smith tinha acabado pelas mãos de Ricardo. Este, no 

entanto, como bom representante da burguesia em ascensão, não foi capaz de ir além 

na sua crítica ao Sistema. Esse fato, entretanto, não altera em nada a importância de 

Ricardo para o desenvolvimento da Economia Política. 

Naquele momento histórico, a classe capaz de revolucionar a sociedade era 

exatamente a burguesia industrial. Defendê-la, como fez Ricardo, significava ato 

progressista. O trabalho de criticar, antecipadamente, um Sistema que nascia e se 

fortalecia rapidamente, ficou a cargo de Marx. 

A força dos argumentos de "O Capital" reside, exatamente, na coragem e 

competência teórica de criticar um Sistema que estava em pleno desenvolvimento, 

pois teria sido muito mais fácil apoiá-lo. 

7)- Com a utilização progressiva de terrenos menos férteis, haveria um aumento no custo de reprodução da 

força de trabalho e, portanto, uma queda nos lucros. 
8)- Ver RICARDO, David. Princípios de Economia Política e Tributação, São Paulo, Nova Cultural. pg. 226. 
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Quanto à questão do liberalismo, em discurso proferido em 7 de janeiro de 

1848, na Associação Democrática de Bruxelas, Marx fez uma síntese da questão do 

livre-câmbio (9) e dos argumentos utilizados por seus defensores e detratores. 

O autor desnuda os argumentos para mostrar os reais interesses que os 

motivavam. 

Para justificar aos trabalhadores a supressão dos direitos protecionistas, os 

liberais argumentavam que tal imposto onerava os salários e determinava a carestia 

dos alimentos de primeira necessidade. 

Falando pelos operários, Marx retrucava em seu discurso: 

"Como é que, desde os últimos trinta anos em que a nossa indústria teve o maior 

desenvolvimento, o nosso salário baixou numa proporção muito mais rápida que a do 

aumento do preço dos cereais? 

E os fabricantes replicaram: 

Têm razão senhores operários; não é apenas o preço do trigo, mas também a 

concorrência entre os braços oferecidos. que determina o salário. 

Mas pensem bem numa coisa: é que o nosso solo apenas se compõe de rochedos e 

de bancos de areia. Imaginam, por acaso, que se pode fazer crescer trigo em jarras de 

flores? Assim, se, em vez de esbanjarmos o nosso capital e o nosso trabalho num solo 

completamente estéril, abandonássemos a agricultura para nos entregarmos 

exclusivamente à indústria, toda a Europa abandonaria as manufaturas e a Inglaterra 

formaria uma única grande cidade manufatureira, que teria por campo o resto da 
Europa. ·(lO) 

Transparece do trecho acima a estratégia da Nação mais desenvolvida 

(Inglaterra) da época, frente ao restante da Europa. 

O liberalismo representava, assim, regulação que interessava ao Centro do 

Sistema, como forma de submeter a periferia. 

9)- A questão do livre-câmbio originou uma luta política (que representava interesses econômicos 

específicos) que dividia, de um lado os chamados liberais (os free-traders) e de outro os democratas (os 

cartistas). 

Os liberais da época, ao defenderem a plena liberdade na importação de cereais - com a queda das barreiras 

protecionistas - se igualam, na essência - aos nossos liberais contemporâneos. 

10)- Ver MARX, Karl. Misêria da Filosofia. Lisboa, Editorial Estampa. 1978, pg. 214 e seg. 
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O livre-cambismo interessava ao fabricante - de locais mais desenvolvidos -

porque ao mesmo tempo em que baixava os salários, diminuia a renda da terra, 

aumentando, portanto, os lucros da indústria. 

"Os operários ingleses compreenderam muito bem o significado da luta entre os 

proprietários fundiários e os capitalistas industriais. Eles sabem muito bem que se queria 

baixar o preço do pão para se baixar o salário e que o lucro industrial aumentaria aquilo 

que a renda teria diminuído."(11) 

Resulta que, para o trabalhador, o crescimento do capital é mais importante, 

pois daí ele tira seu sustento. A renda (qualquer que seja ela) é subtraída do lucro 

ou dos salários. Por esse motivo, "interessa" mais ao trabalhador reforçar a posição 

do capitalista que do rentista. 

A partir desse constatação, Marx amplia o conceito para explicar o 

relacionamento entre países. 

"Fizemos ver o que é a fraternidade que o livre-câmbio faz nascer entre as 

classes de uma única e mesma nação. A fraternidade que o livre-câmbio estabeleceria 

entre as diferentes nações da terra não seria muito mais fraterna. Designar pelo nome de 

fraternidade universal a exploração no seu estado cosmopolita. é uma idéia que não podia 

ter origem senão no seio da burguesia. Todos os fenômenos destruidores que a livre 

concorrência faz nascer no interior de um país reproduzem-se em proporções mais 

gigantescas no mercado mundial. ( ... ) Dizem-nos, por exemplo que o livre câmbio faria 

nascer uma divisão internacional do trabalho que marcaria para cada país uma produção 

em harmonia com as suas vantagens naturais. ( ... ) Uma coisa ainda é preciso nunca 

perder de vista é que, do mesmo modo que tudo se tornou monopólio, há também nos 

nossos dias alguns ramos industriais que dominam todos os outros e que asseguram aos 

povos que os exploram mais o domínio sobre o mercado mundial. ( ... ) Se os livre

cambistas não podem compreender como um país pode enriquecer-se à custa de outro, 

não nos devemos espantar com isso, já que esses mesmos senhores não querem 

compreender como, no interior de um país. uma classe se pode enriquecer à custa de outra 

classe.(Grifos nossos)" ( 12) 

Prestemos muita atenção ao trecho seguinte em que a dialética aparece em 

toda sua beleza. O autor diz: 

"Mas em geral, nos nossos dias, o sistema protecionista é conservador. enquanto 

que o sistema do livre câmbio é destruidor. Dissolve antigas nacionalidades e leva ao 

extremo o antagonismo entre a burguesia e o proletariado. Numa palavra, o sistema da 

11)- Ver MARX, Karl. Miséria da Filosofia .... pg. 219. 

12)- Ver MARX, Karl. Miséria da Filosofia .. pg. 229 e segs. 
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Quando Marx diz "nos nossos dias o sistema protecionista é conservador" 

estava descrevendo um momento histórico específico em que o protecionismo 

representava interesses das classes atrasadas ligados ao comércio e à renda (restos 

feudais em alguma medida). 

No entanto, capitaneado por um Estado burguês o 

"( ... ) sistema proteCionista não é senão um meio de estabelecer num povo a 

grande indústria. ( ... ) É por isso que vemos que nos países em que a burguesia se começa 

a impor como classe, na Alemanha, por exemplo, faz grandes esforços para obter direitos 

protecionistas. São para ela armas contra ou feudalismo e contra o governo absoluto. são 

um meio de concentrar as suas forças, de realizar o livre-cãmhio no interior do próprio 

pais.(Grifos nossos)" <14) 

Em síntese, Marx demonstrou, com muita clareza, como que temos afirmado 

em especial no Capítulo 111, que dependendo da classe detentora da hegemonia (ou a 

possuidora do ideal da revolução) no Estado tenderá para um protecionismo 

revolucionário ou retrógrado. 

Esse fato para nós tem uma importância crucial, pois é nosso principal 

argumento contra o neoliberalismo. 

Sustentamos a tese de que dependendo de para quem (para que classe) se 

destina o protecionismo, ele se transformará em forte estímulo à acumulação de 

capital ou em grande entrave ao crescimento da indústria. Isso é fundamental. 

. A falácia do discurso neoliberal 

Conforme defendemos no Capítulo 11, desde 1929, o mundo capitalista não 

conheceu outra crise clássica - com deflação generalizada. 

Acreditamos que a ação estatal, de lá para cá, tem regulado a economia no 

sentido de postergar a ocorrência de outra grande crise mundial. Isso tem sido 

possível com políticas de gastos públicos e 

possibilitado refrear a queda nas taxas de lucro. 

14)- Ver MARX, Karl. Miséria da Filosofia ..... pg. 231 

de inflação (controlada), que têm 
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De vez em quando, uma ou outra economia lança mão do chamado arsenal 

liberal para produzir recessões localizadas, que permitem, ao derrubar o nível de 

emprego e os salários, recuperação da lucratividade. 

As medidas defendidas pelos neoliberais, no entanto, tem vida curta, pois a 

burguesia industrial sabe muito bem dos limites de sua aplicabilidade e de seus 

efeitos. 

Recessões ma1s fortes, como as que ocorreram no início dos anos 70 e 80, 

precipitadas pelos choques do petróleo, tiveram o efeito acima descrito. 

A inflação, como se sabe, derruba o nível médio do salário real e impõe 

perdas a todos os setores - mesmo burgueses - onde a concorrência é maior. Por esse 

motivo, torna-se relativamente fácil conhecer o maior beneficiário dos períodos 

recessivos com inflação - o grande capital -, que sai de cada crise revigorado, como 

nos ciclos posteriores a 1929. 

Assim, quando a burguesia industrial percebeu que os gastos do governo 

eram o principal remédio anti- ciclo, lançou mão dele, com extremo sucesso. Prova 

disso, o formidável crescimento econômico havido desde a Depressão de 29. Essa 

experiência concreta foi o maior golpe que poderia levar o liberalismo desde Adam 

Smith. 

A reação viria, mais tarde, com os neoclássicos e demais correntes liberais 

defensoras dos equilíbrios <15) de mercados. 

Infelizmente, todas essas tentativas teóricas perderam muito do encanto e do 

poder de explicar a realidade que encontramos nos clássicos Smith e Ricardo. Não 

passam de exercícios (muitos dos quais vulgares) de simulação de variáveis e pontos 

de equilíbrio, que pouco ou nada tem que ver com a realidade complexa da 

Economia Política. 

Em primeiro lugar, esquecem totalmente a História, mesmo porque a História 

é contribuição coletiva e não cabe em modelos. 

15)- Para Marx, assim como para nós, o equilíbrio numa economia capitalista em expansão só pode ser um 

acidente, um ponto teórico possível. mas pouco provável. Uma economia em funcionamento está em 

constante mutação e não cabe, a nosso juízo, em nenhum modelo matemático de equilíbrio. 



No entanto, vejamos um exemplo de uma pérola do pensamento liberal: 

"Chegamos ao ponto crucial: a diferença entre a Economia e as Ciências Físicas. 

Em economia - e em outras disciplinas que lidam com o que chamo de fenômenos . 

'essencialmente complexos' - podemos conseguir dados quantitativos para apenas alguns 

aspectos dos fatos que devem ser explicados. Além disso. esse número necessariamente 

limitado de aspectos quantificáveis talvez não inclua os aspectos mais importantes. Nas 

ciências físicas geralmente supõe-se, provavelmente com base em boas razões, que 

qualquer fator importante na determinação dos fatos observados poderá ser, ele mesmo, 

diretamente observado e mensurado. Quando se trata de um estudo de fenômenos 

'essencialmente complexos' - como é o caso do mercado. que depende das ações de 

diversos indivíduos - dificilmente se poderão conhecer a fundo ou mesmo dimensionar 
todas as circunstâncias que determinam o resultado de um processo:(16) 
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O problema para Hayek se confunde com a impossibilidade de medir os 

fenômenos "essencialmente complcxos"<17l. Esse senhor - que aliás é premio Nobel 

de Economia <18) - e seu professor Von Mises <19) têm verdadeiro horror ao que 

representa o Keynesianismo, desconhecendo - ou fingindo desconhecer - que a 

intervenção do Estado na economia não é uma criação da burocracia ou dos 

economistas e sim, uma necessidade da acumulação de capital. 

"Compreender essa verdade básica significa reconhecer que a maioria dos 

economistas - cujos conselhos durante este período. têm sido seguidos por governos em 

toda parte, na Grã- Bretanha e no resto do mundo ocidental - caíram no mais completo 

descrédito e deveriam mesmo penitenciar-se de todas as maneiras pelo que fizeram. 

Aquilo que foi, durante quase trinta anos, uma ortodoxia praticamente inquestionável, 

passou hoje a ser uma teoria completamente desacreditada. A crise econômica constituiu· 

se em amarga derrota também para a economia, no que concerne à sua autoridade - ou 

pelo menos assinala o colapso. que há muito tempo já deveria ter ocorrido, do modismo da 

doutrina keynesiana, que dominou a opinião de toda uma geração. Não tenho dúvidas de 

que, para podermos ter esperanças de voltar a uma estabilidade razoável - para não dizer 

uma prosperidade duradoura· , temos que exorcizar o 'demônio' keynesiano.·<20l 

Como se a burguesia seguisse, durante pelo menos 30 anos - conforme 

admite o autor -, conselhos prejudiciais à acumulação.(21) 

16)- Ver Von HAYEK, Friedrich. Desemprego e Política Monetária, Rio de Janeiro, José Olímpio, 1985. pg. 

56. 

17)- Talvez seja pedir muito para que tais "cientistas" entendam algo essencialmente complexo. 

18)- O que nos dá a impressão de que, no que se refere à Economia, esse premio é no mínimo suspeito. 

19)- Ver Von MISES, Ludwig. Uma crítica ao lntervencionismo. Rio de Janeiro. Editorial Nórdica Ltda. 

1977. 
20)- Ver Von HAYEK. Friedrich. Desemprego e Política .. pg.73 e seg. 

21)- Não é nosso objetivo nesta Tese, realizarmos uma critica elaborada e profunda da escola liberal. No 

entanto, para quem tenha interesse, basta recorrer a Joan Robinson, que faz uma crítica - nos limites do 

próprio referencial teórico neoclássico- muito interessante. No mais seria perder tempo. 
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Por outro lado, não sejamos ingênuos a ponto de pensar que essas teorias 

não tenham sua função, e que tais autores não possuam outra motivação que não a 

"científica". 

Na verdade, tais teorias legitimam uma série de ações de política econômica 

- geralmente receitadas por organismos internacionais (FMI, BIRD, BID, etc.) para 

"ajustes" de economias de países subdesenvolvidos - que terminam por beneficiar 

interesses bem definidos e já claramente identificados. 

Assim, para melhor compreensão do significado da teoria e da prática liberal 

e sua influência, é interessante estudar o papel de Instituições como o Fundo 

Monetário Internacional-FMI e o Banco Mundial-BTRD, que foram criados após a 

consolidação do poderio econômico e militar norte-americano. Nesse contexto 

histórico, um bloco de capitais assume os destinos do mundo capitalista e passa a 

ditar, as regras do jogo. 

Como vimos, a criação do FMT e BTRD ocorreu quando da emergência de 

uma nova ordem econômica internacional, que surgiu ao final da 11 Guerra Mundial. 

Os aliados, vencedores do conflito, teriam agora que submeter-se aos EUA 

que se transformaram na maior e mais poderosa potência econômica e militar. Ela 

comandaria o bloco formado pelos países capitalistas frente ao bloco das economias 

ditas socialistas, aliado na guerra, mas inimigo na ideologia. 

O dólar passou a ser o dinheiro do mundo, em torno do qual gravitariam 

todas as outras moedas, servindo de referência de valor. 

Criados com o intuito de reordenar o Sistema Financeiro Internacional, os 

organismos nasciam com um ideário liberal, propício à dominação da nova potência 

emergente. 

Esse ideário trazia um código de conduta dirigido, especialmente, àqueles 

países que tivessem pmblemas em seus balanços de pagamento. Foi o caso, por 

exemplo, dos países destroçados pela Guerra, inicialmente, e depois de todos os 

outros que desejaram desenvolver-se. 
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Era uma forma de condicionar, um grupo de nações que dependia de 

recursos externos (em especial dos EU A) e que, para tanto, necessitavam recorrer ao 

FMI e BIRD. 

Sobre a criação dos organismos em Bretton Woods, Monica Baer e Samuel 

Lichtensztejn (22) dizem: 

"Esse evento serviu para deixar claro o propósito compartilhado de propugnar 

por um desenvolvimento econômico mais equilibrado e multilateral, mas também 

demonstrou as divergências que já separavam as concepções norte-americanas e inglesa. 

as quais voltariam a emergir com maior força em plena discussão dos planos Keynes e 

White. ( ... ) 

A esse respeito, deve-se considerar que, enquanto a Grã-Bretanha e os países 

europeus procuravam estabilizar suas destroçadas balanças de pagamento, ao mesmo 

tempo evitando uma aguda depressão interna, os Estados Unidos pretendiam consolidar 
seu poderio econômico-financeiro ( ... )(23) 

Prevaleceu a posição norte-americana, e, por interessante artifício, elegeu-se 

o dólar como moeda- padrão para o Sistema Financeiro Internacional. 

"Com relação ao padrão monetário. a solução encontrada em Bretton Woods foi 

sustentada pelo Plano White. que consistiu em restabelecer o ouro como instrumento de 

reserva internacional. Como se argumentou que a quantidade existente desse metal era 

insuficiente para reativar e expandir o comércio mundial. acordou-se, como princípio 

básico do novo padrão monetário, que toda moeda nacional podia adquirir o status de 

meio de pagamento internacional se fosse convertível em ouro. ( ... )No entanto, no cenário 

do pós-guerra, esse princípio encobria um privilégio, posto que os Estados Unidos 

concentravam a maior parte do ouro existente e contavam com um comércio exterior 

fortemente superavitário. Era, pois, de fato. o único país que podia manter a 

convertibilidade de sua moeda em ouro, o que tornava o dólar a divisa-chave e a moeda 

de reserva obrigatória no sistema financeiro internacional e no Fundo.(24) 

O final da 11 Guerra Mundial trouxe grande destruição física de capital para 

a Europa. Preparou-se, com os acordos de Bretton Woods, um grande espaço para a 

acumulação ou reacumulação de capital. 

"Nos 25 anos que se seguiram. mais aço, automóveis. navios e bens de consumo 

foram produzidos que em toda a história da Humanidade. ( ... ) Os Estados Unidos 

beneficiaram-se desproporcionalmente dos arranjos de Bretton Woods e se tornaram a 

nação mais rica da história do mundo. Em uma geração, Europa e Japão se recuperariam 

22)- Ver LICHTENSZTEJN, Samuel e BAER. Monica. Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial, 

São Paulo, Editora Brasiliense, 1986. 

23)- Ver LICHTENSZTEJN, Samuel e BAER, Monica. Fundo Monetário Internacional e ..... pg. 27. 

24)- Ver LICHTENSZTEJN, Samuel e BAER. MoniCa. Fundo Monetário Internacional e ... pg. 29. 



da. devastação da guerra para então lutarem contra a supremacia industrial americana. 

Mesmo alguns países do Terceiro Mundo - como o Brasil - tirariam vantagem da 

economia aberta mundial. criada em Bretton Woods. para se tornarem forças 
industriais." (25) 
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O marco representado pelo final da li Guerra e a ascensão definitiva da 

economia norte-americana como a principal do mundo capitalista, "coincide" (26) 

com a criação do FMI e Banco Mundial, que passariam a ser o referencial teórico do 

ideário econômico liberal que vigoraria por muito tempo ainda. 

Representavam as necessidades do capital no sentido de permitir sua livre 

circulação, a exemplo do que ocorrera com a Inglaterra, na defesa do livre

cambismo. 

Defendiam, assim, que o desenvolvimento deveria acontecer num ambiente 

econômico sem restrições nem práticas protecionistas de qualquer natureza. 

Nesse período <27) as políticas de ajustamento "receitadas" - em especial do 

centro para a periferia - tinham como lógica a transferência de capital produtivo e a 

apropriação do valor gerado como contrapartida da exportação pretérita de capital. 

Essa fase se confunde com o processo de multinacionalização da economta 

mundial. O movimento do capital produtivo se dá rumo aos países (ou locais) menos 

desen v oi v idos. 

"A teoria dos custos comparativos permitia justificar o comércio pelas vantagens 

relativas que certos países poderiam conseguir em relação a outros dentro de um sistema 

internacional de concorrência perfeita. Mediante esta concepção. o FMI pretendeia 

demonstrar que a divisão internacional do trabalho funcionava dimamizada pelos 

diferenciais de produtividade entre os diferentes países. A esse tipo de explicação pelos 

custos se integrava, com caráter complementar. uma teoria de dotação relativa de fatores 

ou recursos. ( ... ) Para explorar, desenvolver e estender essas vantagens ao nível 

25)- Ver MOFFITT, Michael. O Dinheiro do Mundo .... pg. 14. 

26)- Essa coincidência, segundo entendemos. não explicitava à época. que tais organismos seriam utilizados 

pelos blocos hegemônicos para seu benefício. Era, pelo contrario, legitimada pela necessidade de rearranjo 

do mundo capitalista no pós-guerra. 

27)- Nesse momento histórico de reconstrução da economia mundial sob a direção dos EUA. a máxima era a 

da liberdade ·do capital produtivo. Veremos adiante, que com o florescimento da atividade bancária 

(capital financeiro) em nível mundial. vai ocorrer uma alteração qualitativa na ação de organismos como 

FMI e BIRD. Passarão a fazer o jogo dos bancos. O Capital Financeiro- em especial sua parcela rentista · 

- imporá suas regras, sendo o início da armadilha rentista. em nível iniernacional. 



internacional. a movimentação dos produtos e cap1ta1s entre países não deveria estar 
sujeita a restrições de pagamentos nem práticas discriminatórias. ·(28) 
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Era uma fase em que as necessidades de busca direta de novos mercados 

(para a circulação e produção do valor) davam a tônica do processo. 

"Contudo, as economias estão sujeitas a flutuações, ou seja. à expansão ou 

retração de certas magnitudes que tendem a provocar desajustes no sistema internacional. 

E claro que a interpretação destes desequilíbrios não implica, no pensa·mento que inspira o 

FMI, uma visão histórica crítica que aponte para rupturas no desenvolvimento do 

sistema; mas. sim, permite anotar a necessidade de corrigir políticas econômicas erradas 

ou adotar aquelas cuja racionalidade permite atingir uma nova posição de equilíbrio como 
necessidade de uma trajetótia de crescimento e desenvolvimento.(29) 

Reequilibrar significava devolver(3°) para o centro do sistema valores que 

representavam o serviço da dívida ou repatriação dos investimentos diretos. que 

foram característicos dessa fase. 

Os valores rumo ao Centro constituíam-se, principalmente, da contrapartida 

de déficits oriundos de gastos de importação, superiores às receitas de exportação. 

Portanto, eram gastos ou déficits produtivos ligados a uma fase de grande 

acumulação, nos países em desenvolvimento. As importações· representavam, 

majoritariamente, bens de produção. 

Na liberdade implícita das políticas do FMI. se configurava a liberdade que 

interessava ao Estado mais poderoso que não necessitava de proteção. Tal ideário 

desaconselhava a intervenção dos Estados Nacionais dos países menos 

desenvolvidos, naturalmente - no sentido de incentivar a acumulação. 

"( ... ) a concepção do FMI consiste em atribuir às políticas econômicas 

governamentais a quase exclusiva responsabilidade pelos desequilíbrios e pelas 

instabilidades externas e internas de suas respectivas economias. Particularmente, as 

políticas econômicas protecionistas, suas conseqüências no crescimento do aparelho estatal 

e a utilização 'fora das leis do mercado' de diversas variáveis são alvo de sua critica e o 

ponto de partida para o desenvolvimento de suas propostas. ·(31) 

28)- Ver LICHTENSZTEJN. Samuel e BAER. Monica. Fundo Monetário Internacional e ..... pg. 72 e 

seg. 
29)- Ver LICHTENSZTEJN. Samuel e BAER. Monica. Fundo Monetário Internacional e ..... pg. 73 

30)- ou contabilizar como reinvestimentos. 

31)- Ver LICHTENSZTEJN, Samuel e BAER, Monica. Fundo Monetário Internacional e ..... pg. 78 e seg. 
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Com a internacionalização dos bancos, o que para nós significa o primeiro 

passo para a economia de renda em nível mundial, o FMI e BIRD se adequam aos 

seus novos senhores. 

Estes, de modo di verso do ciclo anterior, em que a repatriação do capital 

investido vinha na forma de lucros, assumem progressivamente feições rentistas e 

passam a importar-se muito mais com o circuito monetário, com os destinos do 

capital financeiro, especialmente, com o capital dinheiro que "produz" renda. 

Essa mudança de perspectiva - que teve efeitos perversos para as economias 

endividadas do Terceiro Mundo - reflete-se no novo enfoque teórico dado pelo 

FMI. 

"Como foi comentado anteriormente. a internacionalização financeira apoiou-se 

na América Latina em uma reformulação de concepções monetárias que privilegiavam a 

unificação dos circuitos internos e externos de capitais e a revitali;:ação da intermediação 

financeira. Esse novo pensamento se reforçou a partir dos trabalhos realizados em certas 

escolas norte-americanas que innuíram explicitamente nos modelos das chamadas 

'pequenas economias abertas' aplicados no Sudeste Asiático e no Cone Sul latino
americano." (Grifas nossos)(32) 

Nota-se claramente uma preocupação com a garantia da renda sobre os 

empréstimos, o que transparece quando se compara o modelo anterior à 

internacionalização da cultura da renda. 

"Realmente, se na fase de expansão dos empréstimos dos bancos privados 

internacionais o enfoque monetário da balança de pagamentos justificou um elevação 

desmedida da capacidade de importação dos países subdesenvolvidos, na fase atual de 

contração desse financiamento externo. o FMI propugna por um ajuste depressivo das 

importações. ( ... ) Com uma severa restrição do novo financiamento aos países 
subdesenvolvidos mais endividados, a viabilidade da balança de pagamentos - agora 

condicionada dessa forma - implica· fundamentalmente cobrir déficits provocados pelo 

pagamento dos serviços dessa dívida externa (em particular. dos juros. caso estejam em 

curso processos de renegociação). Isto supõe um esforço recessivo de contenção de 

importações, estimular ao máximo as exportações e a entrada sem travas dos eventuais 

investimentos diretos estrangeiros. ou seja, subordinar a dinâmica produtiva agora não à 

entrada, mas à saída de capitais. com vista a satisfazer os serviços da dívida acumulada. 

(Grifas nossos)<33) 

Quando os autores dizem "na fase de expansão dos empréstimos dos bancos 

privados", estão referindo-se à fase de financiamento produtivo destinado à 

32)- Ver LICHTENSZTEJN. Samuel e BAER. Monica. Fundo Monetário Internacional e_ ..... pg. 82 

33)- Ver LICHTENSZTEJN. Samuel e BAER, Monica. Fundo Monetário Internacional e .... pg. 86 e seg. 
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acumulação de capital. O que ocorreu depois, com a economia rentista, foi um 

aumento nas taxas de juros e spreads - para satisfazer as necessidades do centro do 

Sistema. 

Isso vem demonstrar que a mudança da economia de produção para a rentista 

- patrocinada pelo Capital Financeiro internacional - foi avalizada e incorporada 

como ideário pelo FMI e BIRD. 

Assim, no contexto da cnse mundial em marcha e de sua atenuação - em que 

o Centro expropria a periferia - há uma luta do Grande Capital (que representa as 

frações hegemônicas e imperialistas) contra os "Estados Nacionais" periféricos. 

Nessa luta - que significa concorrência intercapitalista - FMI, BIRD etc, 

representam o Centro contra o desejo das burguesias locais, das camadas médias e de 

trabalhadores, para a consolidação de seu próprio nacionalismo - um Estado que os 

represente. 

"O FMI não aceita. por conseguinte, a necessidade de políticas comerciais e 

financeiras que combatam as desigualdades entre os países centrais e periféricos. Menos 

ainda participa da idéia de alentar mudanças na produção e demanda, por exemplo, 

através de reformas agrárias, fiscais ou redistributivistas. controle de preços e mecanismos 

protecionistas. Enfim, repele a necessidade de uma participação ativa e seletiva dos 

Estados nacionais na planificação, na política e na acumulação econômicas." <34) 

A expressão mais acabada e singela da atuação de um Estado hegemônico em 

organismos internacionais pode ser visto, por exemplo, nos depoimentos do Sr. David 

Mulford - Sub-secretário para Assuntos Internacionais do Governo Americano - na 

segunda sessão da Câmara dos Representantes em Washington, em 28 de fevereiro de 

1990. 

Na ocasião discorrendo sobre o desempenho e competitividade dos bancos 

norte- americanos no exterior respondeu a uma pergunta da Sra. Petterson: 

"Sra. Petterson: Senhor Secretário, eu estava interessada na página 5 de sua declaração 

no que se refere à América.Latina, em que o senhor disse que os países latino-americanos 

praticamente ... o progresso com eles e seus mercados financeiros tem sido praticamente 

inexistente. Penso eu, isso é particularmente inquietante. devido ao fato de que muitas 

dessas Nações estão tentando conseguir dinheiro novo ou refinanciamento. A medida que 

34)- Ver LICHTENSZTEJN, Samuel e BAER, Monica. Fundo Monetário Internacional e ... pg. 88 



enfrentamos este problema da dívida. terá o Tesouro planos de utilização deste poder de 
pressão para conseguir acesso a seus mercados? 

Mulford: Bem, realmente o Tesouro já insiste. especialmente por meio do Fundo 

Monetário Internacional e Banco Mundial, onde os empréstimos para esses países estão 

sendo negociados, de modo que as reformas que essas nações façam para 'melhorar suas 

economias incluam reformas no setor financeiro que abram seus mercados, 

Não temos sido tão bem sucedidos como gostaríamos. naturalmente. mas é 

muito importante para nós que esses países reformem seus setores financeiros e os abram. 

Achamos que o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial são os melhores 

lugares para exercermos o poder de pressão, porquanto as reformas estão sendo 

negociadas por uma instituição internacional que lhes está concedendo recursos. em troca 

dos quais eles estão atendendo certas condicões.(Grifos nossos).(35) 
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Nada mais claro acerca da influência do Centro do capitalismo sobre o FMI e 

BIRD. 

Em resumo, as medidas de econômicas defendidas pelo FMI e BIRD devem 

ser vistas como regulação dos países centrais, e os estragos que produzem na 

periferia se explicam pela concorrência intercapitalista. A hipótese é que os países 

resistem mais ou menos à ortodoxia quanto maior for a possibilidade dos capitalistas 

(e mesmo trabalhadores) resistirem a concorrência do grande capital. 

A ideologia econômica que prega a recessão como inevitável ou natural para 

a regulação do Sistema Econômico é a justificativa - "técnica" ou metafísica - de 

que não há qualquer outra saída para a crise, a não ser aquela em que os 

trabalhadores e setores mais frágeis da burguesia, enfraquecidos pelas circunstâncias, 

ficam obrigados a suportar o ônus do ajuste que redunda num crescimento das taxas 

de lucro e numa concentração e centralização do capital em nível mundial. 

• Fragmentos sobre a atuação do Estado em alguns países 

Neste segmento da Tese separamos, nas histórias econômicas de alguns 

países, o que denominamos de fragmentos da ação estatal. 

Objetivamos utilizá-los para demonstrar e reafirmar a ação do Estado no 

sentido de promover a acumulação de capital. Pretendemos, também, demonstrar 

35)- Ver Audiência ante o Subcomite sobre Supervisão. Regulamentação e Seguro das Instituições 

Financeiras- Centésima Primeira Legislatura. Segunda Sessão, 28.02.90. Washington. pg. 12. 
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algumas limitações da ação estatal nesses países frente às ocorrências na economia 

mundial, e suas próprias contradições internas. 

Não nos aprofundaremos mats do que o indispensável para apoiar nossas 

teses. Por esse motivo denominamos o tópico de "fragmentos". 

Em resumo, trata-se de mais uma coleção de argumentos para comprovar a 

indispensabilidade do Estado capitalista burguês para a acumulação. 

Discorreremos principalmente sobre as economias da União Soviética (36), 

Inglaterra, Estados Unidos e Japão . 

. UNIÃO SOVIÉTICA 

O caso da URSS é de extrema importância para o entendimento do papel do 

Estado numa economia. 

Mais importante ainda ele se torna em virtude de o ideário político que 

motivava os líderes da Revolução de 1917 na Rússia, indicava a necessidade de 

superação do capitalismo como modo de organização social. 

Pelo fato de a economia russa, em 17, possuir fortes características pré

capitalistas, a tarefa seria muito mais árdua. Isso porque o novo modo de 

organização social perseguido - a emancipação dos trabalhadores - só viria quando o 

capitalismo tivesse atingido sua etapa mais desenvolvida e acabada. 

Assim, naquele país onde, de certa forma, o capitalismo ainda convivia com 

fortes traços feudais, era enorme o papel reservado ao novo Estado que emergiu da · 

Revolução e assumiu o poder em 1917. 

A primeira tarefa, remover os restos feudais, fazendo desenvolver o 

capitalismo. 

36) - No momento em que escrevíamos esta Tese a União Soviética estava em transformação para 

Comunidade dos Estados Independentes - CEI. 
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Tal processo estava, naquele momento histórico específico, situado em grande 

medida no campo e na estrutura fundiária, que .melhor representavam o antigo 

regime. 

Só para que se tenha idéia da questão agrária na Rússia de 1917, basta 

lembrar que ....... . 

"Antes da Revolução de 1917, na Rússia. o grosso da população (130 em 159 

milhões de habitantes) ocupava-se da agricultura. Mas a terra estava distribuída entre 

esses 130 milhões de modo extremamente desigual. As propriedades camponesas, pequenas 

e minúsculas, dispunham de um total de 135 milhões de hectares, enquanto que a 

burguesia rural (os kulaks, que exploravam,o trabalho dos assalariados agrícolas sem 

terra) possuía, à sua conta, 80 milhões de hectares! As herdades de alguns milhares de 

latifundiários (entre os maiores contavam-se o czar e seus familiares) ocupavam, por sua 

vez, nada mais nada menos que 152 milhões de hectares! 

Um latifundiário médio possuía pois 2.3 mil 'deciatinas' (1 deciatina 

correspondia a aproximadamente 1 hectare), ou seja, a mesma quantidade de terra que 

cabia a 300 famílias camponesas! Acresce que os pequenos proprietários dispunham das 

piores terras, uma entre cada três famílias camponesas não possuía sequer cavalo ou 
alfaia .... ·<37) 

Assim, o principal entrave para a modernização da economia do País estava 

nas relações econômicas vigentes no setor agrário. 

Reformar ou mesmo revolucionar os critérios da utilização da terra era, 

talvez, a principal tarefa para o momento. Lenin bem o sabia. 

Em seu livro "O programa agrário da social-democracia na Primeira 

Revolução Russa de 1905/7" o autor analisa com uma competência e clareza 

impressionantes, sob todos os aspectos, a questão da propriedade da terra e de todos 

os seus condicionantes. 

A análise teórica que Lenin fez sobre a questão da renda fundiária frente às 

possibilidades e limitações do desenvolvimento capitalista no País representa valor 

inestimáveL 

O texto se torna mais importante ainda, à medida em que permite separar, no 

amplo e diversificado espectro político da época, as propostas mais avançadas que 

37)- Ver SELúNSKAIA, Valéria e TÉTIUCHEV, Vladimir, A Verdade sobre a coletivizacão na URSS, 

Moscou, Edições Progresso, 1982. pg 9. 
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proporCionariam desenvolvimento econômico ma1s rápido. Esse sentimento 

revolucionário "burguês" destaca-se - por toda a obra - e é entendido como positivo 

e progressista. 

Para Lenin, destruir os restos feudais - representados principalmente pelos 

latifúndios <38> - tornava-se o principal desafio para superar o atraso econômico do 

país. 

Isso poderia teoricamente ser conseguido por duas v1as: 

"( ... ) as formas desse desenvolvimento podem ser duas. Os restos do feudalismo 

podem desaparecer, quer mediante a transformação dos domínios dos latifundiários quer 

mediante a destruição dos latifúndios feudais, isto é, por meio da reforma ou por meio da 

revolução. O desenvolvimento burguês pode verificar-se tendo à frente as grandes 

propriedades dos latifundiários, que paulatinamente se tornarão cada vez mais burguesas, 

que paulatinamente substituirão os métodos feudais de exploração pelos métodos 

burgueses; e pode verificar-se também, tendo à frente as pequenas explorações 

camponesas, que, por via revolucionária, extirparão do organismo social a 'excrescência' 

dos latifúndios feudais e, sem eles, desenvolver-se-ão livremente pelo caminho da 

agricultura capitalista dos granjeiros (farmer no original)"(39) 

No entanto, dos dois caminhos interessa ma1s ao ·povo as pequenas 

explorações camponesas, porque a modernização do latifúndio implica .... 

"( ... ) a manutenção, ao extremo. da sujeição e da servidão (adaptada ao modo 

burguês), o d!:senvolvimento menos rápido das forças produtivas e um desenvolvimento 

retardado do capitalismo.·( 40) 

E aí vem o mais interessante. 

Ciente da importância do desenvolvimento do ideário burguês dos populistas 

(41), Lenin criticava alguns marxistas que, apegados profundamente às questões 

teóricas, não se conformavam com o curso da História. 

"O erro de certos marxistas consiste em que. ao criticar a teoria dos populistas, 

perdem de vista seu conteúdo historicamente real e historicamente legitimo na luta contra 

o feudalismo. Criticam, e com razão, o 'princípio do trabalho' e o 'igualitarismo' como 

38)- Que eram a base de sustentação do Estado anterior. 

39)- Ver LENIN. V.l. O Programa Agrário da Social-Democracia na Primeira Revolucão Russa de 1905-

1907, São Paulo, Ciências Humanas. 1980. pg. 29 e seg. 

40)- Ver LENIN, V.l. O Programa Agrário da Social-Democracia .... pg. 34. 

41)- Como eram conhecidos os camponeses Trudoviques, que sustentavam ponto de vista burguês 

revolucionário. 



socialismo atrasado, reacionário. pequeno-burguês e esquecem-se de que essas teorias 

exprimem o democratismo pequeno-burguês avançado. revolucionário, e de que essas 

teorias servem de bandeira à mais decidida das lutas contra a velha Rússia, a Rússia 
feudal."( 42) 
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Lenin sabia perfeitamente que o ideal para o desenvolvimento do 

capitalismo, não só na Rússia mas de resto em todos os lugares, seria o fim da 

propriedade privada da terra, e, com ele, o fim da renda absoluta.(43) 

Defendia, teoricamente, que o melhor para o desenvolvimento do capitalismo 

era a estatização das terras. Isso propiciaria acabar com a renda absoluta que 

deprimia lucros e salários. 

No entanto, a realidade concreta que nasce com o final da Revolução de 17 

não permite a melhor solução. 

·o campesinato na Rússia exigira a posse niveladora da terra ainda antes da 

Revolução de Outubro ( ... ) Os camponeses pensavam, também, que a liberdade de 

circulação dos excedentes da produção camponesa, aliada à posse niveladora da terra 

criaria um regime de terra ideal ( ... ) O governo soviético, com Lénine à frente, dava-se 

perfeitamente conta de que a distribuição da terra por igual não tinha futuro ( ... ) As 

previsões de V.I. Lénine revelaram-se justas. A divisão niveladora da terra não surtiu o 

efeito esperado nem para os camponeses, nem para a sociedade no seu conjunto:C44) 

Em resumo, apesar do ideário socialista o novo governo que se instalara, 

sabia por demais da necessidade do Estado criar as condições para que a economta 

do país se desenvolvesse em moldes capitalistas para, então, tentar o novo - a utopia 

no seu sentido revolucionário. 

Assim, o fruto de toda a reflexão sobre a necessidade do desenvolvimento e 

da atuação decisiva do novo Estado se materializou num conjunto de medidas e 

procedimentos concretos que recebeu o nome de "Nova Política Econômica - NEP" -

para o período 1921-25. 

42)- Ver LENIN, V.I. O Programa Agrário da Sociai-Democracia .... pg. 28. 

43)- Como se sabe a renda absoluta· é um imposto que os proprietários fundiários cobram de toda a· 

sociedade, pelo simples e único fato de possuírem - por direito e distinção - a propriedade de uma parcela 

das terras finitas do globo terrestre. 

44)- Ver SELúNSKAIA, Valéria e TÉTIUCHEV. Vladimir, A Verdade sobre a coletivização ... pg. 10 e seg. 
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Lenin percebera com precisão os limites da economia soviética da época e 

propos que o desenvolvimento deveria ocorrer com o incentivo à industrialização 

mas, para tanto, seriam utilizados também os capitais privados. 

"Por isso, Lénine propos que se permitisse a atividade dos pequenos empresários 

privados e certa desnacionalização de empresas comerciais e industriais. Semelhante 

retrocesso, sem afetar as bases do Estado soviético. nem minar a ditadura do proletariado, 

permitia restabelecer, em prazos mais breves, a indústria e aumentar a produção de 

mercadorias, extremamente necessárias para melhorar a situação dos operários e 

camponeses. ( ... ) Esta circunstância dava ao Estado soviético a possibilidade de utilizar o 

capital nacional e estrangeiro. em forma de arrendamento e de concessões, sob o controlo 

estatal, para acabar com as conseqüências da guerra civil e restabelecer a economia do 
país:(45) 

Essa capitulação à economia do possívet<46) rendeu a Lenin severas críticas 

principalmente vindas das correntes trotskistas. 

"Os trotskistas afirmavam que a passagem à Nova Política Econômica desataria 

inevitavelmente as forças do capital, condenaria o Poder soviético à ruína e conduziria à 

restauração do capitalismo. ( ... ) Lenin explicou, uma vez mais, a essência das medidas 

traçadas na esfera da economia e, depois de ter dado uma merecida réplica aos que 

procuravam impor ao partido concepções erradas. sublinhou que o êxito da construção do 

socialismo dependia da capacidade de se saber utilizar as novas condições para fortalecer 

a grande indústria e aumentar a produção de artigos, extremamente necessários ao 
país:<47) 

O erro de tal corrente estava na suposição de que a Revolução por si só teria 

que garantir a superação dos restos feudais e do capitalismo em um só golpe. No 

entanto, uma discussão mais profunda desse tema nos desviaria de nossos objetivos. 

O importante é que o Estado soviético foi utilizado de uma maneira 

extraordinariamente intensiva, com o único objetivo de produzir a acumulação de 

capital, necessária à superação do antigo regime. 

Destaque-se também como um autor leninista como Katorquine fez a defesa 

de Lenin usando os verbos no tempo passado, acreditando que a transição pàra o 

socialismo tivesse sido completada. A publicação é de 1977. 

45)- Ver KATORQUINE, 1.1. Experiência Histórica do P.C.U.S. na Aplicação da Nova Política Econômica 

1921-1925. Moscou, Edições Progresso. 1980. pg.65 e seg. 

46)- Economia do Possível no sentido que demos nesta Tese. 
47)- Ver KATORQUINE, 1.1. Experiência Histórica do P.C.U.S. na Aplicação da_ .... pg.67 



"O capitalismo de Estado surgiu e e:osttu na Rússia sovtettca como tipo 

passageiro de economia no período de transição. Lenine assinalava que o capitalismo de 

Estado nas condições do Estado proletário, além de não constituir um grave período 

econômico para o socialismo, ajuda-o objetivamente. ( ... ) A utilização do capitalismo de 

Estado no interesse da construção do socialismo só era possível conservando as posições 

de·comando nas mãos do Estado proletário, sobre uma demarcação estrita dos limites de 

admissão do capitalismo de Estado e o estabelecimento de um controle constante sobre 
ele. •( 48) 
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Talvez estejamos vivendo hoje, com desagregação do bloco "socialista", a 

reação do capital russo contra a prisão a que foi submetido pelas regras e lógica 

próprias do ideário socialista, que suportou as pressões até quando pode. Bom, mas 

este é outro problema. 

Consideramos o exemplo soviético, apesar de parecer estranho a primeira 

vista, um dos melhores para explicar a ação do Estado na acumulação. Isso porque o 

que ocorreu naquele país - capitalismo de . Estado ou coisa parecida - foi a 

dominação total de todos os aspectos da vida econômica pelo aparelho estatal, que 

pode utilizar-se da "burguesia" para seus fins. O contrário do que ocorreu nas outras 

Revoluções onde a burguesia como classe toma de assalto o Estado e o utiliza. 

Na União Soviética o Estado (e sua burocracia) completou uma obra que a 

burguesia não fora capaz de realizar pelas próprias mãos. Talvez agora haja um 

retorno ao modelo tradicional. Vamos esperar para ver. 

Parece-nos que lá ocorreu uma Revolução com ideário socializante sem, 

contudo, haver uma base material suficiente para a superação do capitalismo de 

Estado. 

No entanto, é bom que se diga, a Revolução de 1917 tirou a economta 

soviética do atraso e a colocou como uma das principais potências do mundo. É 

claro, e isso ninguém desconhece, o modelo adotado detinha profundas contradições 

que terminaram por desembocar na crise atual. 

Economia essencialmente voltada para a produção do Departamento I (bens 

de capital) - no melhor modelo de Tugan- Baranovsky - mesmo assim terminou em 

48)- Ver KATORQUINE, 1.1. Experiência Histórica do P.C.U.S. na Aplicação da ... pg. 83 e seg. 
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crise. Não foi capaz de produzir bens de luxo, outra peça fundamental da dinâmica 

do capitalismo. 

No entanto isso não impediu que aquele Estado transformasse a velha Rússia 

na super poderosa URSS. Foi um Estado autoritário e rcpressor que, por isso mesmo, 

conseguiu um nível de acumulação de capital tão intenso. Era capaz de mobilizar 

trabalho como em nenhuma economia dita livre do Ocidente. 

"O processo de agrupamento e consolidação da classe operária revestia um 

caráter planificado. Regressavam à indústria os combatentes desmobilizados que 

engrossavam as fileiras da classe operária. Voltavam à produção industrial os operários de 

quadro, que nos anos da guerra civil tinham sido lançados para a aldeia pela fome e a 

desorganização da economia. Os quadros dos operários industriais engrossavam-se com 

jovens operários e pessoas procedentes do campo. Só em 1924-1925, o número de 

camponeses que foram trabalhar para a cidade atingiu o número de 2.867.800 pessoas 

(sem contar a R.S.F.S. da Transcaucásia, Uzbequistão e Turcomenistão). (Grifas 
nossos)"<49) 

O impressionante trecho acima dá a dimensão do poder do Estado Soviético 

(durante a NEP) para "mobilizar" os trabalhadores para a acumulação~ 

A seguir, procuraremos demonstrar com dados adicionais (por país)<50> a 

atuação do Estado na sua tarefa de criar tendências anticíclicas . 

. INGLATERRA 

O caso inglês representa exemplo muito interessante porque se tornou - por 

longo tempo - uma espécie de paradigma do liberalismo no mundo. No início, como 

vimos, por ser a economia mais poderosa e, na atualidade, pela tentativa de reverter 

o processo de esclerose e envelhecimento de sua economia, com medidas 

pretensamente liberalizantes. 

A ascensão de Margareth Thatcher ao poder, em 1979, representou o 

afastamento do Partido Trabalhista, que encarnava o estatismo e o assistencialismo 

na sua forma acabada. 

49)- Ver KATORQUINE, 1.1. Experiência Histórica do P.C.U.S. na Aplicação da ... pg.244 
50)- Os países, EUA, JAPÃO e INGLATERRA. foram selecionados no Anuário Estatístico da OCDE. dentre 

aqueles que possuíam dados sobre Formação Bruta de Capital separados em ESTATAIS e PRIVADOS. 
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Assim, estudar a era Thatcher permite, exatamente, desmistificar o discurso e 

situar a prática em sua real perspectiva. 

Claro que não temos a pretensão de realizar, no pequeno espaço que 

destinamos à Inglaterra, um estudo aprofundado daquele País. Pretendemos mostrar, 

apenas, alguns dados e informações sobre o que realmente se realizou e a distância 

entre a ação e o discurso. 

Na Inglaterra, como nos demais países capitalistas estudados até aqui, ocorre 

também o movimento anti-ciclo, com o Estado aumentando sua atuação nos 

momentos de crise. 

O gráfico a seguir mostra o comportamento do PIB britânico bem como 

permite a visualização dos ciclos recessivos. 
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Fonte: OCDE • Departament of Economics and Statistcs (Vide anexo 28) 

No período 73175 houve uma queda no PIB porque a redução nos 

investimentos privados não pode ser totalmente revertida pelo incremento nos 

investimentos do Estado. 
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No início da era Thatcher, houve uma queda dos investimentos totais até 81. 

No entanto, com o agravamento da crise, houve uma reversão tanto no investimento 

privado quanto no do Estado. Este último, mesmo sob Thatcher, reverte a tendência 

- de 81 a 83 - para com bater o ciclo recessivo. 

O gráfico a seguir mostra a reação do investimento, em especial o público, 

nos períodos analisados: 

GRÁFICO VI.2 
INGLATERRA 

Comportamento da Formação Bruta de Capital 
Estatal e Privada 

(1974=100) 
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Fonte: OCDE- Departament of Economics and Statistrs (Vide anexo 29) 

Ressalte-se que no caso Inglês, a participação do Estado na Formação Bruta 

de Capital sempre foi das mais significativas. Para que se tenha idéia, depois de toda 

a queda na participação do Estado na economia (pós 76), os investimento estatais, 

ainda representam boa parte dos investimentos totais. 
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GRÁFICO VI.3 
Participação % da FBC Estatal no PIB 

por países 
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Fonte: OCDE - Departament of Economics and Statistcs (Vide anexo 29). 

Nota-se claramente no gráfico acima que os investimentos do Estado na 

Inglaterra eram consideravelmente altos, mesmo quando comparados aos do Japão. 

Realmente houve uma diminuição da FBC' estatal no período analisado, mas, 

mesmo assim, este ainda situa-se bem acima dos investimentos estatais diretos 

americanos,(Sl) mostrando, ainda, reversão de tendência ao apresentar crescimento no 

período pós 89 . 

. ESTADOS UNIDOS 

A econom1a norte-americana tem sido nosso paradigma. tendo em vista sua 

condição de principal economia capitalista contemporânea, ao redor da qual gravitam 

todas as demais. 

51)- Deve-se ter em conta que o Estado nos EUA atua diretamente na economia numa proporção muito 

menor que os demais países capitalistas. Como 'vimos sua ação se faz. principalmente. por meio de 

contratos com o setor privado. 
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Assim, vamos apenas repassar alguns pontos relevantes que não mereceram 

destaque, anteriormente, quando falávamos do Sistema Capitalista como um todo, 

sob a hegemonia americana. 

A economia dos EUA tem sua lógica de funcionamento calcada, em certa 

medida, na liberdade comercial e financeira, como interessa às economias 

hegemônicas. É um país onde o nível de consumo (inclusive investimentos) tem sido 

incentivado e mantido alto. 

A idéia difundida de que seu Estado é pequeno (quando comparado ao 

tamanho da economia) e que pouco intervém não resiste a uma análise mais 

profunda. 

Hyman Minsky <52) mostra que, embora o governo dos EUA possua muito 

pouco dos meios de produção e também forneça poucos serviços diretamente, ele (o 

Estado) é muito grande. 

Responsável por um grande contingente de funcionários, especialmente 

militares, o Estado faz a maior parte de seus gastos indiretamente na forma de 

contratos com a iniciativa privada (por exemplo: aviões e mísseis com a Lockheed 

ou Rand Corporation; construção de estradas e infra- estrutura em geral com 

empreiteiras etc.) 

Despendc ainda grandes somas com transferências para seguro social, saúde, 

seguro desemprego, ajuda humanitária, etc. Mais recentemente, o custo da dívida 

externa (53), da interna e dos gastos militares representam a principal fonte de 

despesas de uma economia que tem continuar crescendo para manter a hegemonia. 

O gráfico a seguir indica o crescimento do PIB de 1970 a 90, em que 

podemos visualizar dois ciclos recessivos, entre 73!75 e 79/'8.2 (exceto o ano de 80 

onde houve ligeiro crescimento). 

52)- MINSKY. Hyman P. Stabilizing an Unstahle Economy. Yalc l'niversity Press. Ncw Haven and London. 

1986. Sobre o tamanho do Estado americano e sua atuafi'ãO ver pgs. 13 e segs. 

53)- Este é talvez o principal fenômeno da crise americana e. portanto. da economia mundial que depende do 

dólar .. Significa o envelhecimento (declínio) de uma economia que não tem mais o dinamismo suficiente 

para produzir mercadorias de forma competitiva. para um mercado mundial que deve ser livre 

exatamente para responder aos anseios da economia hegemônica. 
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Fonte: OCDE - Departament of Economics and Statistcs (Vide anexo 28) 

Para uma análise mats completa, convém comparar, especialmente naqueles 

períodos de crise, o comportamento dos investimentos privado e estatal. 

setores: 

O gráfico a seguir apresenta a Formação Bruta de Capital dividida por 

GRÁFICO VI.S 
EUA • Comportamento da Formação Bruta de Capital 

Estatal e Privada 
(1974=100) 

170 r-------------------------------------------------~------------1 

C1 PRIVADA + ESTATAL 

Fonte: OCDE - Departament of Economics and Statistcs (Vide anexo 29) 
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Nota-se, nos números apresentados, que nos dois períodos recessivos 73175 e 

79/82, há uma queda acentuada nos investimentos do setor privado, consoante com 

as expectativas pessimistas dos empresários. O crescimento do ano de 80 se deveu à 

breve reversão das expectativas do capital privado, que aumentou naquele ano seus 

investimentos. No entanto, no ano seguinte, houve nova queda na FBC privada. 

Contrariamente, agiu o setor estatal e nos períodos analisados aparece 

claramente sua ação anticíclica. Os investimentos do Estado apresentaram picos 

exatamente nos anos em que há retração do FBC do setor privado. 

No entanto, a regulação pelo Estado tem seus limites. A economia americana, 

cada vez mais refém de uma espécie de armadilha financeira 

apresenta desse modo a face de sua crise. 

(ou rentista)(54>, 

Trata-se, como no caso inglês, do envelhecimento de uma economia que va1 

perdendo seu antigo desempenho. No entanto, como sempre foi legitimada(55> pelo 

modo de vida norte-americano - cujos fundamentos estão calcados no alto consumo 

- tem de manter produtividade sempre crescente, para que a transformação de bens

de-luxo em bens de consumo assalariado não cause queda nas taxas de lucros, pelo 

crescimento da participação dos salários no Produto. 

No entanto, especialmente a partir de 1974, a queda da produtividade 

combinada com a manutenção dos níveis de consumo rendundaram num crescimento 

menor das taxas de investimentos e, portanto, na diminuição da saúde daquela 

economia, conforme indicado no gráfico a seguir: 

54)- Há um interessante estudo realizado pelo Congresso dos Estados Unidos chamado "Making Things 

Better", de fevereiro de 1990. que procura fazer um diagnóstico sohre as causas do declínio da economia 

americana e da ascensão das economias japonesa. dos "Tigres" asiáticos etc. Entre outras conclusões. o. 

trabalho sugere que os americanos preocupam-se apenas com o curto prazo. com os "lucros" financeiros 

imediatos, enquanto que os japoneses planejam a longo prazo. 

Isso porque o clima financeiro nos Estados Unidos não ajuda investimentos de longo prazo de maturação. 

Altas taxas de juros que são necessárias para o financiamento dos déficits não permitem investimentos 
que envolvam pesquisas demoradas e arriscadas. A economia norte-americana mergulhou na lógica 

financeira da armadilha rentista. 
55)- Tem sua lógica de acumulação dada pela alta produtividade e pelo barateamento das mercadorias que 

significa a incorporação de bens-de-luxo como bens assalariados. 



GRÁFICO VI.S.a 
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Fonte: OCDE- Departament of Economics and Statistcs (Vide anexo 30) 

Nos bons tempos o alto consumo não causava maiores. problemas porque era· 

financiado (a taxas de juros baixas) pela acumulação em alta. A economia produtiva 

estava em marcha, correspondendo no gráfico ao período 60173 em que a linha do 

investimento está acima da linha do consumo. 
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Após a segunda metade dos anos 80, há um crescente descompasso entre a 

Demanda Interna (C+I) e o PTB (Y), que indica a necessidade de financiamento 

para manter o crescimento da renda. Se Y= C + I + (X- 1)(56) e (X- I)< O, significa 

que o acúmulo de déficits na balança comercial deve ser financiado de alguma 

forma. 

Para manter o desempenho da megaeconomia, os EUA foram obrigados a 

incrementar seus déficits interno e externo, não utilizando, em nenhum momento, 

das "fórmulas" que receitam para os países devedores do Terceiro Mundo. 

Para cobrir seus déficits, os americanos laçam mão do poder que ainda tem a 

sua moeda e de sua possibilidade de flexionar taxas de juros internacionais, para 

atrair financiadores para suas di fi cu Idades. 

Aí está o segredo, os EU A utilizam- se de sua capacidade de captação no 

mercado financeiro mundial para complementar a poupança necessária para manter 

sua economia em crescimento. Regulação pura! 

Entretanto, as dificuldades são crescentes e indicam que qualquer "solução" 

para a crise interna americana deverá ser também a solução para os problemas da 

economia mundial, que ainda está intimamente ligada à moeda norte-americana. Sem 

contar, ainda, todos os ativos - resultado de acumulação pretérita - que estão 

acumulados na forma de dinheiro americano. Como outra crise clássica poderá 

desvalorizar repentinamente esta "riqueza" acumulada, não interessa a muitos países 

(e seus empresários e banqueiros) uma corrida contra o dólar. 

Os limites, no entanto, são cada vez ma1s visíveis e representam exatamente 

as contradições - rumo à crise mundial clássica - que temos falado. 

56)- Y = Produto: C = Consumo: I =Investimento: X =Exportações; I = Importações. 
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. JAPÃO 

O caso japonês constitui, sem dúvida, dos mais interessantes exemplos, uma 

vez que alguns menos avisados podem ter a idéia de que todo o crescimento 

econômico daquele país se deu pelo esforço da chamada iniciativa privada. 

Como poderemos ver nos gráficos a seguir, o Estado foi responsável direto 

pelo sucesso daquela economia, que atravessou confortavelmente os dois períodos 

recessivos de 74/75 e 80/82 (com apenas o ano de 73 sem crescimento econômico), 

enquanto que o resto do mundo capitalista amargava a crise. 
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Fonte: OCDE - Departament of Economics and Statistcs (Vide anexo 28). 

A parcela do investimento relativa ao Estado mostra tendência crescente nos 

momentos de queda ou desaceleração da FBC privada, como foi o período 74/78. De 

78 até 82 há forte crescimento da FBC privada, acompanhada de pequena retração 

(79/80) do investimento estatal. Daí até 85 há estabili7ação quando o Estado volta a 

incrementar seus investimentos por conta da desaceleração do investimento privado, 

reafirmando a tendência anticíclica da atuação estatal. 
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O gráfico a seguir ilustra as ocorrências descritas: 

+-

GRÁFICO Vl.7 
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Fonte:OCDE- Departament of Economics and Statistcs (Vide anexo 29) 
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Mais interessante, ainda, é que no período 74175 o Estado foi capaz de 

reverter uma provável queda no PIB, devida ao forte recuo dos investimento 

privados. 

A julgar pelo vigoroso desempenho da economia japonesa no período - sem 

diminuir a importância da FBC da iniciativa privada que, a partir de 1979, 

ultrapassa os índices de 1974 - deve-se ressaltar a constância(57) do setor estatal 

japonês, para os êxitos de sua economia. 

O gráfico a seguir mostra o comportamento relativo do investimento privado 

e do estatal no período. 

57)- Ressalte-se que de 1985 em diante há uma tendência ao crescimento da FBC estatal japonesa. 
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Fonte: OCDE - Departament of Economics and Statistcs (Vide anexo 29). 

Assim, o Japão, detentor da mator participação proporcional do Estado no 

investimento, foi o que maior crescimento econômico apresentou no período sob 

análise. 

Contrariamente ao ocorrido nos EUA, onde a acumulação foi parcialmente 

financiada pelo "resto do mundo", no Japão ocorreu o oposto. Aquele país, além de 

financiar sua acumulação interna, parte da poupança líquida tem sido enviada ao 

exterior. 

Outro ponto fundamental a ser ressaltado, que reafirma a forte intervenção 

estatal na economia japonesa, é a situação das finanças públicas. 

O déficit do Governo Central passou de pouco menos de 10% do PIB em 

1970 para mais de 60% em 88, sendo que o excesso de gastos com relação às receitas 

assumtu proporções espantosas, depois da primeira crise do petróleo, conforme 

indica a figura a seguir: 
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Isso mostra como o Estado agiu no sentido da superação da crise, 

financiando (via endividamento interno) a continuidade da acumulação de capital. O 

déficit público naquele país teve um caráter essencialmente capitalista - financiou a 

a ti v idade produtiva. 

Este é mats um exemplo importante para desmistificar a crença de que 

déficit público gera necessariamente inflação.(59) 

58)- Figura reproduzida da publicação OECD Economic Surveys- JAPAN. 1989, Paris, pg.41. O acréscimo 

na taxa percentual da Dívida Bruta relativa a 1986, foi, em parte, causado pela transferência de débitos 

(1,5% do PNB) das Ferrovias Japonesas para o Governo Central. 
59)- Para que se tenha idéia da magnitude dos déficits públicos totais por países. Ver Japan - OECD 

Economic Surveys, 1988/1989, Paris, 1989, pg. 44. Dívida Pública Total com Relação ao PIB em 1988: 

Estados Unidos (51,5%); Canada (68,7%); Japão (72,9%): França (43.5%): Alemanha (44,6%): Itália 

(94,5%) e Inglaterra (45.0%). 
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No Brasil, como em outros países que "adotaram" a economia rentista, a 

dívida pública acabou servindo como correia de transmissão da expropriação - via 

processo inflacionário - de renda dos segmentos mais frágeis. 

No Japão, pelo contrário, a conta foi paga com o crescimento econômico. A 

queda na atividade econômica ficou restrita ao ano de 73. O Estado se recusou a 

promover recessão para ajustar a economia. 

Por outro lado, para evitar a desregulação rentista que ameaçava todo o 

mundo, o governo japonês regulamentou fortemente seu Sistema Financeiro, 

obrigando-o (e aos poupadores) a aceitar as regras da economia de produção. 

Mr. David Mulford, na audiência do Sistema Financeiro, citada 

anteriormente, coloca sua crítica de forma muito clara, no entanto, de um ponto de 

vista equivocado. Ignorava que o segredo do êxito japonês estava exatamente no alvo 

de suas críticas. 

"Mulford: Bem, acho que, antes de mais nada, a mudança na situação internacional que 

ocorreu nos anos recentes. em que o iene se fortaleceu em relação ao dólar. tornando-se 

uma moeda mais utilizável para investimento, para a denominação das transações ao 

redor do mundo, fizeram que as instituições financeiras japonesas, de certa forma, 

tirassem partido da força de sua economia interna e de sua moeda para aumentar a taxa 

de expansão no exterior. 

Acho que é também sabido por todos, na minha opinião que, pelo fato de o 

Japão continuar sendo hoje um mercado extremamente regulamentado internamente, de 

modo que a base de depósito é ainda muito regulada. isto significa. com efeito, que os 

bancos nipônicos têm acesso a recursos e capital a custos relativamente mais baixos. ( ... ) 

É por isso que temos procurado continuar pressionando vigorosamente. em nossos esforços 

para fazer com que o mercado japonês se desregulamente, se reforme. se abra e se 

liberalize, de modo que essas dificuldades sejam removidas(Grifos nossos). (óO) 

A manutenção interna de taxas de juros baixas e controladas impediu a 

degeneração da economia produtiva em rentista. 

A mão visível e incômoda do Estado japonês mostra toda sua força pelas 

palavras do parlamentar norte-americano Mr. Toby Roth, de Wisconsin. 

60)- Ver Audiência ante o Subcomite sobre Supervisão, Regulamentação e Seguro das Instituições 

Financeiras- Centésima Primeira Legislatura, Segunda Sessão, 28.02.90, Washington. pg.IO. 



"Sr. Roth: Obrigado, Sr. Presidente, Sinto que o meu bom colega. o Sr. 

Shumway, tenha ido embora, porque desejo fazer um comentário. Ele lhe fez uma 

pergunta sobre se olhamos para o Japão de modo diferente de como o fazemos em relação 

a outros países. E, certamente. não acho que seja assim. Mas acho que existe. o Sr. sabe. 

temos que fazer uma avaliação realística. Temos um relacionamento específico com o 

Japão. Ter:nos um déficit comercial de US$ 50 bilhões. E toda a vez que o senhor entra 

num lar norte-americano, o Sr. vê produtos Sony, ou muitos Toshiba, muitos produtos 

japoneses. Assim, naturalmente, essa situação tende a se avolumar. Mas, acho que esta é 
apenas uma avaliação realística. 

E, quanto a ser o Japão fechado. é claro que é fechado! A maior empresa do 
mundo é a Nippon Telegrafh and Telephone, e até recentemente, um norte-americano não 
poderia nem mesmo comprar ações daquela empresa.~(6l) 
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O desespero norte-americano deve ser comparável, apenas, ao Inglês, no 

processo de decadência de sua economia. A luta pela reafirmação do liberalismo -

que só tem sentido para a economia hegemônica - não mais encontra eco na 

realidade; 

O País vê seus produtos perderem competitividade frente aos japoneses, vê 

seus mecanismos liberais produzirem exatamente os efeitos contrários ao esperado, 

pois o problema não está na esfera da circulação (monetária) mas na esfera da 

produção - uma crise de acumulação, um envelhecimento da economia. 

O diálogo adiante sintetiza bem o espanto do Presidente do citado Sub

comite, o Sr. John LaFalce, de New York. 

"Sr. LaFalce: Tem havido muita conversa sobre o Japão. O senhor disse que 

uma das coisas que estão erradas no Japão é que eles têm tetos para as taxas de juros. 

Está certo isso? 

Sr. Mulford: Eles têm o que? 

Sr. LaFalce: O senhor está dizendo que uma das coisas que estão erradas no 

Japão é que eles possuem tetos para as taxas de juros? 

Sr. Mulford: Sim. 

Sr. LaFalce: Isto é injusto? Tivemos tetos para as taxas de juros até cerca de 

dez anos atrás, mais ou menos isso, e não pensamos que isso fosse injusto em relação a 

ninguém. Provavelmente, não pensamos que isso se tratava de assunto para o resto do 

mundo. Pode ter sido errado. Realmente, acho que o que estava errado é que havia 

descasamento entre os ativos e os passivos. e é o descasamento que está errado, acho eu, 

mais do que qualquer outra coisa. 
Sr. Mulford: Bem a questão não é assim tão simples, realmente. Ela está 

vinculada, e muito, com algumas outras questões macroeconômicas sobre as quais falamos 

no passado. A economia japonesa é uma economia na qual. há alguns anos, os senhores se 

61)- Ver Audiência ante o Subcomite sobre Supervisão, Regulamentação e Seguro das Instituições 

Financeiràs- Centésima Primeira Legislatura. Segunda Sessão, 28.02.90, Washington, pg.l8. 



lembram, era importante para nós reforçar a demanda interna no Japão e fortalecer o 
consumo e o investimento no Japão. 

Sr. LaFalce: Não são as taxas de juros, por definição, que .... 
Sr. Mulford: Não. 

Sr. LaFalce: .... desestimulam a poupança e estimulam o consumo? 

Sr. Mulford: O que aconteceu é que os tetos para as taxas de juros no Japão 

tenderam a proporcionar um incentivo para que os investidores japoneses levassem seu 

dinheiro para os mercados externos. O investidor japonês não possui a diversidade de 

taxas de mercado livremente estabelecidas que nós temos, e acho que o que mudou, Sr. 

Presidente, nos anos recentes. desde que desregulamentamos. foi que ... 

Sr. LaFalce: O investidor japonês levou seu dinheiro para o exterior. Isso não 
nos está ajudando a financiar nosso déficit? 

Sr. Mulford: Sim, está. ( ... ) e se o Japão continuar a ter um mercado altamente 

regulamentado, que concede às suas instituições posições protegidas, baixos custos de 

capital, lamento dizer - e não estou fazendo este comentário por mim mesmo. mas receio 

que, politicamente - muitas pessoas considerarão aquilo como alguma forma de prática 

desleal de comércio, que, então, lhes permite expansão no exterior respaldados por esse 

custo de capital mais baixos em seus mercados. gue são o resultado da intensa 

regulamentação. ( ... ) Quero dizer que o investidor japonês não tem tido condições de 

conseguir uma taxa de mercado para sua poupança. Ele tem sido forçado a aceitar uma 

taxa ditada pelo governo, em níveis muito baixos. Que dizer sobre isso? 

Sr. LaFalce: Vejo um problema no fato de estarmos criticando-os porque estão 

penalizando seus poupadores e investidores e, até aqui, eles apresentam taxas de 

poupança e investimento maiores gue as nossas, e me pergunto como isso pode acontecer 
dessa maneira?"(Grifos nossos) (62) 

222 

Como vimos, o sucesso japonês está assentado na priorização da economia de 

produção em detrimento dos aspectos financeiros, capitaneada por uma forte e 

decidida intervenção reguladora e regulamentadora patrocinada pelo Estado. 

Enquanto nos EUA, a política federal para desenvolvimento tecnológico está 

direcionada para a pesquisa pura, no Japão, ela se transforma em pesquisa aplicada, 

cujo objetivo é a difusão das inovações e sua transformação em mercadorias. 

"O clima financeiro nos Estados Unidos não conduz a investimento de longo 

prazo em tecnologia e equipamentos, como no Japão, na Alemanha Ocidental e nos países 

asiáticos que crescem mais rapidamente. Vários fatores contribuem para esse ambiente 

relativamente adverso. Os elevados custos de capital nos Estados Unidos abreviam os 

horizontes de prazo dos investidores, como o fazem as pressões que exerce sobre as 

companhias o mercado de capitais, especialmente os investidores institucionais e os 

especialistas em assumir controle de empresas. Em síntese, tanto as políticas do setor 

público como o comportamento do setor privado reforçam a preocupação excessiva com o 

lucro a curto prazo nos Estados Unidos.(Grifos nossos) <63) 

62)- Ver Audiência ante o Subcomite sobre Supervisão, Regulamentação e Seguro das Instituições 

Financeiras - Centésima Primeira Legislatura, Segunda Sessão. 28.02.90, Washington. pg.20 e seg. 

63)- Ver Making Things Better, do Escritório de Avaliação de Tecnologia do Congresso dos Estados Unidos, 

sobre Competição Industrial, em fevereiro de 1990, pg. 14. 
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Enquanto que no Japão: 

"Outro manancial da façanha técnica dos japoneses é a cooperação na pesquisa e 
no desenvolvimento tecnológico. que apresenta as vantagens da socialização das despesas 
e da sinergia. ( ... ) Quanto maior o investimento em pesquisa e desenvolvimento 
tecnológicos, maior o risco do investimento( ... ). Por exemplo. está custando hilhões de 
dólares o desenvolvimento da litografia com raios- X. uma soma que afeta os recursos até 
de empresas gigantescas. No Japão, um consórcio patrocinado pelo governo está 
participando dos riscos e esforços voltados para a criação da litografia com raios- X para 
uso comercial. ( ... ) Especialmente quando há participação governamental. os consórcios 
podem servir de instrumentos para promover o investimento adequado em tecnologias que 
apresentam toda uma série de exterioridades.( ... ) Os consórcios serviriar. assim. para 
alongar os horizontes de curto prazo da administração norte-americana.·({• ) 
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Os gráficos a seguir comparam as economias japonesa e norte-americana em 
seus aspectos relativos a balança comercial e de serviços e poupança, mostrando, 
claramente as tendências opostas. 

O Japão, como a economia dinâmica, produzindo mercadorias (acumulação) 
que excedem seu poder de consumo, ao passo que os EUA consomem mais de que 
suas possibilidades, gerando déficits que têm de ser cobertos com poupança externa. 
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Fonte: OECD - Organisation for F.conomic Co-Operation and Development (Vide anexo 31). 

64)- Ver Making Things Better. do Escritório de Avaliação de Tecnologia do Congresso dos Estados Unidos. 

sobre Competição Industrial. em fevereiro de )990 .. pg. 24 
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GRÁFICO Vl.tt 
Comparativo entre a Formação de Poupança Líquida 
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fonte: OF.CD- Organisation for F.conomic Co-Operation and Oevclopment (Vide anexo 32). 

A figura a seguir mostra o sentido que tomaram os fluxos de capitais nos 

anos 80, indicando a forma de financiamento da economia norte-americana. 



40.6 

l I Japão l 

11.9 

225 

FIGURA Vl.t2<65 ) 

FLUXOS FINANCEIROS MUNDIAIS 
(período 1983 ·1988) 

(em US$ bilhões) 

I I ~5.8 
EUA I 

l l7,9 
c•> 
4,1 

A. C.n1ra1 6.6 c•l Outros puJK& 
e doSuJ c:k:amYoiYidOS 

5,7 

1 0.1 ( •• , 

Oucros patliiCS 28.9(•) 

em dc:Senvofv1mento 

2'7 .4 

Fonte: OCOE- Geographiral of Pinanrial Plows: IME- Oirertion ofTrade Statistirs: US 

Oepartament of Commerrc: Rank of .l<lpan: JETRO- Whitc Paper on Jnternational Tradc. Japan. 1990. 

A figura anterior é uma espécie de síntese dos fenômenos descritos no 

decorrer desta Tese. Senão vejamos: 

Há um grande (o maior) afluxo de dólares rumo aos EUA, vindos 

especialmente do Japão e de Outros Países Desenvolvidos. reafirmando com números 

nossos argumentos anteriores. 

De outro lado, há a indicação da remessa de vultosos recursos advindos de 

países da América Central e do Sul, confirmando, também, a ação do Capital 

Financeiro em nível mu:1Jial, que tantos prohk·mas trouxe para países endividados 

como o Brasil na década de 80. 

Nota-se, ainda, um afluxo de capitais a Outros Países em Desenvolvimento 

vindos esp~ •. ialmente do Japão e Demais Países Desenvolvidos. Foram fluxos 

dirigidos, principalmente, aos "Tierrs" asiáticos e a outros países que "ajustaram" suas 

65)- Figura reproduzida da Revista Brasileira de Comércio E~tcrior. n.J2. pg. 55. ano VIIT. Pl1'\ICEX. 1992. 
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economias aos interesses do Centro e atuaram, no período, com um forte grau de 

complementaridade, em relação aos países desenvolvidos. 

Tais países tem sido citados como exemplo de acerto na condução de suas 

economias, sem, no entanto, serem mostradas as contradições que existem e o grau 

de dependência criada em relação ao Centro do Sistema. Esses países são uma 

espécie de mimetismo mal acabado e dependente dos países que serviram de modelo. 

Desse modo, para ser mantido o funcionamento do Centro do Sistema Capitalista 

- sendo os EUA, apesar da crise, a principal economia - foi preciso toda essa 

migração de capitais (monetário/rentista em alguns locais e produtivo em outros). No 

entanto, todo esse movimento não eliminou a crise, apenas retardou-a. 

Por esse motivo, em que pese todo o dinamismo da economia japonesa, ela 

está estreitamente vinculada à norte-americana. Seus laços ultrapassam o 

relacionamento comercial. O Japão tem boa parte de seu dinamismo econômico 

devido às suas enormes relações econômicas e financeiras com os EUA. 

Assim, uma cnse maJOr da economia amencana terá, com certeza, impacto 

violentíssimo para o Japão. Por esse motivo não se pode avaliar o êxito da economia 

japonesa fora dessa perspectiva, pois aquela economia só tem sentido como parte de 

um Sistema. 

Em resumo, a regulação estatal assume múltiplas formas e é, sem dúvida, a 

grande arma de que dispõe os capitalistas (pois o Estado deve cuidar dos interesses 

de longo prazo daquela classe) para atenuar e postergar - o maior tempo possível -

uma depressão. 

Vimos como o Estado tem investido nos períodos de cnse econômica em que 

a iniciativa privada se retraiu. 



227 

Mesmo não merecendo uma crítica maior do que a que o próprio Keynes fez 

a alguns economistas, a tradição neoclássica tenta atribuir o recuo dos investimentos 

privados ao avanço dos estatais.<66) 

Ocorre que essa "ciência" só tem validade para "explicar" o recuo do 

investimento privado durante o ciclo depressivo, pois em diversas ocasiões há 

coincidência dos crescimentos ou retrações dos totais investidos tanto pelo Estado 

quanto pela iniciativa privada. (Vide Inglaterra 80/83 e Japão em quase todo o 

período analisado). 

Outro caso que· por certo mereceria destaque nesta Tese é o italiano. Como 

v1mos anteriormente, o endividamento do setor público naquele País atinge níveis 

·inusitados, até mesmo para os padrões dos países desenvolvidos (quase o tamanho do 

PIB em 1988). Na Itália o Estado está presente em setores fundamentais da vida 

econômica e dominando parte substancial da economia. 

Lá, por certo qualquer outro mito que porventura tivesse restado teria caído. 

No entanto um estudo mais profundo daquela economia demandaria, por certo, uma 

Tese específica e teria o inconveniente de "parecer", para alguns, um modelo viciado 

ou uma exceção à boa e saudável regra defendida pelo liberalismo econômico. 

Como é sempre melhor desmistificar aquilo que teima em esconder-se, 

optamos pelos casos mais obscuros. 

No entanto como homenagem à boa performance da economia italiana 

citaremos para concluir o capítulo um trecho da fala do Sr. Franco Reviglio, 

presidente da ENI - Ente Nazionale ldrocarburi, na palestra "Holding Estatais na 

Itália: Uma lição da Teoria e Experiência", proferida em 14.11.89, em Calcutá na 

Índia. 

"É propósito deste trabalho examinar o papel exercido por um tipo peculiar de 

empresa pública na Itália: as holding estatais (Parteripa7ioni Statali). Esta modalidade 

específica de empresa pública desempenhou e ainda desempenha uma importante missão 

no desenvolvimento da economia italiana. ( ... ) Para clarificar minhas idéias. gostaria de 

frisar que em um país como a Itália. com uma estrutura industrial rararterinda por umas 

66)- Esse fenômeno é chamado pelos adeptos dos equilíbrios neoclássiros de crowding out. A quem interessar 

um estudo mais profundo desse fenômeno - se é que isso possa trazer algum proveito - ver 

DORNBUSCH. R. e FISCHER. Stanley. Macroeconomia. São Paulo McGraw-Hill. \982. pg. 136 e seg. 



poucas companhias muito grandes e um padrão peculiar de acumulação de capital. o 

papel da atuação estatal em certas áreas estratégicas é muito importante e necessário. A 

experiência italiana mostra que o sistema de holding estatais pode ser justificado. sob 

diversos aspectos como um mecanismo para corrigir o desenvolvimento espontâneo e 

desequilibrado da economia. 

Devo registrar que boa parte das críticas. hoje em voga. dirigida às empresas 

públicas é baseada no pobre desempenho de certos segmentos. tais como companhias 

estatais de ãgua, transportes. eletricidade e ferrovias, que se transformaram em 

organizações altamente burocratizadas e ineficientes. Ao contrário. o sistema italiano de 

holding estatais. que é quase único na Europa. atualmente iguala-se em eficiência ao setor 

privado." 
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CONCLUSÃO 

Esta é uma espécie de conclusão de conclusões, daquelas conclusões que 

produzimos em vários momentos durante a tese. Talvez caiba agora, apenas, ressaltar 

as mais importantes e realçar outras que eventualmente tenham ficado diluídas. 

Assim, concluímos que, do ponto de vista epistemológico, o materialismo 

histórico é a ferramenta científica capaz de compreender e explicar os fenômenos e 

a essência da História do Sistema Capitalista contemporâneo e suas possibilidades 

futuras. Sabemos, por outro lado, que há um grande movimento para diminuir ou 

mesmo rever a importância desse referencial teórico. O momento atual não é o mais 

propício para a defesa de nossas teses. Esse é o nosso maior risco que, no entanto, 

desejamos assumir conscientemente. 

Concluímos que o Estado burguês é uma criação do Capital, indispensável 

para organizar e patrocinar a produção e a acumulação capitalista. 

Concluímos que, no entanto, há limites para a intervenção reguladora do 

Estado na economia. Esses limites são dados pela inevitabilidade dos ciclos 

econômicos no Sistema Capitalista. A intervenção estatal pode, segundo acreditamos, 

postergar uma cnse como tem feito desde 1929 mas não evitá-la 

indefinidamente. 

É dessa contradição que surgem as correntes liberais. Elas são uma espécie 

de resposta da própria burguesia aos limites do Estado. 

Concluímos que certos países percorreram caminhos diferentes na acumulação 

pela forma e pela composição da burguesia representada no Estado. Mostramos que 

as diferenças da composição de forças e hegemonia na máquina estatal determinavam 

o resultado das políticas econômicas. Os casos argentino e alemão são peculiares. 
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Naqueles países as características do Estado geraram - especialmente nos momentos 

de crise - soluções avançadas em um, e conservadoras, em outro. 

Não queremos dizer com isso que a Argentina não logrará desenvolver-se. 

Antes, defendemos a idéia de que, para tanto, é necessário uma "revolução" nas elites 

daquele país, no sentido de transformá-la, ou mesmo, de guindar a fração industrial 

não hegemôniq (no passado) ao poder. 

Concluímos que o Estado, no Brasil, foi efi<:iente - abstraídas a injustiça 

social, a péssima distribuição da renda etc, - durante muito tempo, logrando coloca

lo entre as maiores economias capitalistas do mundo. Nesse sentido, nossa 

experiência é essencialmente diversa da argentina. O "efeito Orloff" não passa de 

uma coincidência de práticas rentistas que tomaram de assalto a economia brasileira 

nos anos 80 - a chamada década perdida. 

No Brasil dos anos 80, contrariamente ao que dizem os neoliherais, faltou 

Estado. Faltou Estado burguês industrial produtivo e sobrou Estado rentista. 

Concluímos que a burguesia brasileira terá de reagir diante da ameaça da 

manutenção, por mais tempo, daquilo que chamamos de armadilha rentista. 

Aproxima-se o momento no qual os capitais do Centro do Sistema terão de migrar 

para locais onde as taxas de lucro são maiores, na tentativa de reverter a crise. O 

Brasil deverá ser mais uma vez uma boa opção de investimento. 

Concluímos que o liberalismo tem uma lógica histórica bem definida 

respondendo aos anseios das economias - ou frações do Capital Total - mais 

desenvolvidas e que estas o utilizam muito mais como um discurso do que como 

prática, como pretendemos demonstrar em alguns fragmentos de experiências 

econômicas incluídas no Capítulo VI. 

O discurso neoliberal serve para justificar uma forma de relacionamento 

entre capitais (relação de produção), na qual o que tem maior poder no mercado 

impõe suas regras e se apropria de parte do valor produzido fora de sua esfera de 

exploração direta. 
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Nesse sentido, o liberalismo é um discurso do e para o Centro do Sistema. 

Têm o efeito de atenuar a queda na lucratividade, servindo de contratendência à 

cnse de acumulação. 

Outro fator de retardamento da cnse foi a desagregação do chamado bloco 

socialista. Tal processo deverá determinar, a médio prazo - o caso alemão é o mais 

claro -, um aumento das taxas de lucro, devido principalmente a dois movimentos: 

a. a incorporação de um grande contingente de trabalhadores com salários 

baixos, induzindo uma tendência à depreciação de toda a massa salarial; 

b. o aumento dos gastos do Estado para equiparar e nivelar as economias 

assumidas pelo capital ao bloco capitalista. 

Tais movimentos têm sido acompanhados de um processo de inflação e 

estagnação, uma forma de sancionar a nova partilha da renda entre lucros e salários. 

Por esse motivo entendemos que, superada a crise, a incorporação das 

economias "socialistas" à esfera capitalista deverá representar um novo alento ao 

capitalismo como um todo, apesar dos problemas políticos e sociais que o processo 

envolve. 

De mesma natureza deverá ser o papel representado pelas economtas 

periféricas - locais de capitalismo menos desenvolvido. Com a crise dos anos 80, o 

poder reivindicatório dos trabalhadores e setores mais frágeis em geral tornou-se 

consideravelmente debilitado. Assim, a tendência à queda da lucratividade no Centro 

poderá ser refreada se parte daquele capital, que não pode mais obter rentabilidade 

compatível (com taxas de lucro crescentes), migrar para a periferia ou para os 

antigos países ditos socialistas. Naqueles locais, por certo, encontrará condições 

muito mais propícias para exploração do trabalho do que nos países desenvolvidos do 

Centro. 

Concluímos que outra grande conquista dos neoliberais, no sentido de 

contraverter a crise, são os programas de privatizações. 



232 

Esses são uma espécie de acumulação primitiva (1), na qual frações de capital 

acumulado anteriormente e de propriedade estatal são "vendidas" aos capitalistas 

privados. 

A transferência de propriedade é uma forma de mostrar que o capital deve 

ficar nas mãos da burguesia "laboriosa, inteligente e dotada de aptidões 

administrativas", que pode bem gerir aquele capital ineficientemente administrado 

pelo Estado. 

Geralmente os preços praticados nessas ''vendas" são aviltados. Isso ocorreu 

nos caso inglês, boliviano, entre outros, conforme foi amplamente noticiado e 

debatido. 

Ocorre que a avaliação de uma empresa é sempre um processo muito 

complicado e controvertido, por envolver muitos aspectos subjetivos. Por outro lado, 

como processos desse tipo ocorrem em momentos de crise do Estado, a posição das 

empresas a serem privatizadas é sempre prejudicada, justificando a oferta de preços 

mais baixos que o real. 

1)- "A acumulação primitiva desempenha na economia política o mesmo papel. pouco mais ou menos. que o 

pecado original na teologia. Adão mordeu a maçã. e o pecado surgiu no mundo. A origem do pecado explica

se por uma aventura que se teria passado alguns dias depois da criação do mundo. 

Da mesma maneira teria havido outrora. faz muito tempo isso. uma época em que a sociedade se 

dividia em dois campos: acnlá pessoas de elite. fahoriosas. inteligentes e. sobretudo. dotadas de aptidões 

administrativas: aqui uma porção de folgazões. divertindo-se de manhã à noite e da noite ao dia seguinte. 

Naturalmente, aqueles acumularam tesouros sohre tesouros. enquanto estes encontraram-se em breve 

desprovidos de tudo. ( ... ) E não cansam de repetir essas insípidas infantilidades. Thiers. por exemplo. ainda 

ousa presentear com elas os franceses. outrora tão espirituais. e isso num volume onde. com um aplomb de 

homem de Estado pretcll '' ter reduzido a nada os ataques sacrílegos do socialismo contra a propriedade. É 

verdade que. posta em discussão a questão da propriedade. todos se devem impor o sagrado dever de ater-se 

à sabedoria da cartilha, a única em uso e ao alcance dos escolares de todas as idades: 

Goethe. irritado com estas tolices. hurla-se delas no diálogo seguinte. 

'O mestre escola: Dize-me. pois. de onde veio a fortuna de teu pai? 

O menino: De meu avô. 

O mestre: E a deste? 

O menino: De meu bisavô. 

O mestre: E a deste último? 

O menino: Ele a tomou.' 
Ver MARX. Karl. A Origem do Capital- "A Acumulação Primitiva·. São Paulo. Olohal Editora. 1979. pg. 

11 e seg. 
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No caso brasileiro tem havido um agravante a mats. A privatização iniciou-se 

pelas empresas mais dinâmicas e rentáveis, - que apesar de tudo resistiram à crise -

transferindo-se para o patrimônio privado o que havia de melhor no Estado. 

Ademais, foi possível a utilização de moedas podres (2) na compra, pelo capital 

privado, das empresas públicas. O Estado entregou capital produtivo em troca de 

papéis de pouco ou nenhum valor. Pura acumulação primitiva! 

O efeito econômico dessa "acumulação primitiva" é o de - na média -

baratear os elementos do capital constante e atenuar a queda nas taxas de lucro do 

capital privado. É também uma forma de desvalorização do Capital Total que 

também ocorre nas crises. 

Em resumo, durante a realização da Tese, procuramos responder a algumas 

indagações que nos incomodavam e que reforçavam nossa crença de que o discurso 

neoliberal só poderia ser compreendido numa perspectiva histórica. 

Visto fora dessa perspectiva - e em especial nos momentos de acumulação 

acelerada de capital - o liberalismo é vendido como o melhor dos mundos; os 

eventuais problemas econômicos são creditados à intervenção ineficiente do Estado 

na economia. Essa é a forma utilizada pela burguesia para ampliar seus espaços de 

acumulação. 

Quando o Centro sugere, ou mesmo exige, que alguns Estados Nacionais 

pratiquem políticas de não intervenção, estão, na realidade, pedindo (ou exigindo) 

que o Estado se afaste da proteção aos setores mais frágeis das burguesias nacionais 

e de certa forma dos seus trabalhadores. O efeito desse movimento é a 

desnacionalização das economias mais frágeis e o aumento das taxas de lucro no 

Centro. 

Por outro lado, tão logo a cnse se aprofunda, os capitais buscam proteção 

contra a desvalorização nas políticas do Estado; o discurso neoliberal perde sua força 

e a prática é esquecida até a volta dos "bons tem·pos". 

É, assim, uma ideologia que acompanha os ciclos e deles se serve. 

2)- Títulos de emissão do Estado. que tem pouco valor no mercado pelas suas poucas possibilidades de 

resgate em virtude da crise das finanças pí1blicas. 
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A década perdida para o Terceiro Mundo endividado representou, nesse 

sentido, a prestação de um serviço ao Sistema Capitalista como um todo. 

Outra falácia que tentamos rechaçar foi a questão do déficit do setor público 

como elemento de instabilidade econômica e foco de inflação. 

Mostramos as experiências de países desenvolvidos que, apesar de possuírem 

gigantescos déficits, têm economias estáveis com desenvolvimento econômico, sendo 

o gasto público acima das receitas arma crucial anti recessão. 

Em países como o Brasil dos anos 80, qualquer emissão de moeda ou de 

títulos pa1 cobrir déficits transformam -se em fator de instabilidade, exatamente 

porque o Estado se tornou incapaz de promover a acumulação. Assim, tanto a moeda 

quanto os títulos públicos passam a alimentar o circuito rentista da especulação 

financeira. 

Não é a magnitude do déficit o que importa, mas o que ele financia. Se é a 

acumulação, estará fazendo o jogo da economia produtiva; se, por outro lado, 

financiar a apropriação na forma de renda, estará fazendo o jogo dos improdutivos e 

qualquer déficit produzirá inflação, pois esta é a correia de transmissão e 

apropriação da renda pelos setores mais poderosos. É a lógica da economia rentista 

em movimento. 

Finalmente, acreditamos que o Sistema Capitalista deu um grande salto na 

sua história ao incorporar espaços que outrora estiveram sob o domínio de limitadas 

relações capital/trabalho, como foi o caso do bloco "socialista". 

No entanto, cada vez mais, tornam -se estreitas e limitadas as possibilidades 

do Capital Total evitar uma crise clássica. Isso porque, ao incorporar todos os locais 

à sua lógica de acumulação, vê diminuídas as possihiliuaues de evitar que a cnse 

tome proporções universais, assumindo feições incontroláveis e irreversíveis. 

Finalmente, queremos ressaltar que a parte realmente ingênua do discurso 

liberal está na defesa do Estado mínimo, aquele que cuida apenas da segurança, da 

educação, da saúde etc. 



235 

Concluímos que o Estado capitalista tem como função primordial fazer 

acumulação e defender, de quaisquer ameaças internas ou externas, a classe dos 

proprietários dos meios de produção, garantindo continuidade a um processo que, 

quando pára, entra em crise. 

Porém, começamos a assistir, em nível mundial, um refluxo das teses 

liberais. 

A crise geral do Sistema faz ressurgir os movimentos nacionalistas em todos 

os cantos do mundo. Eles assumem múltiplas formas, que vão desde as lutas raciais 

(nos EUA) e étnicas (em países do leste europeu), até ao renascimento do nazismo 

na Alemanha. 

O caso norte-americano é muito significativo. Lá, renasce a xenofobia contra 

hispânicos e contra o perigo amarelo - representado pelos outrora bem- vindos 

produtos bons e baratos do Japão. Explodem os conflitos raciais, que se exacerbam 

pressionados pelo empobrecimento maior de negros e outras minorias. 

As ex-repúblicas socialistas buscam reencontrar suas identidades, 

reafirmando - às vezes de modo violento - o desejo do Estado étnico. 

Voltam as práticas fascistas e todos os tipos de autoritarismo. Voltam os 

grupos radicais (mesmo em países de larga tradição progressista como a França), e 

seus discursos parecem mais coerentes e verdadeiros. Encontram eco na crise. A 

direita reacionária aponta a concorrência dos braços estrangeiros - que vieram fazer 

o pior trabalho - como a causa do desemprego. 

• ... o 

O ideário internacionalista de um mundo sem fronteiras desaba com a mesma 

rapidez do Muro de Berlin, cujo significado tanto inspirou os liberais. 

A esperada união da Europa coleciona sérios revezes que vão desde a "guerra 

das moedas" <3> à recusa da Dinamarca em participar do bloco. 

3)- A Inglaterra e a Itália recusam-se a participar da unificarão monetária. e medidas unilaterais no mercado 

monetário dos países - em especial da Alemanha - têm causado fortes reações dos demais. 
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Na França, onde a defesa do Tratado de Unificação (Maastricht) se fez com 

o decidido apoio governamental, o plebiscito dividiu o país dando, aos que 

aprovavam a união, 50,R2% contra 49,1R%. Esse fato indica que não haverá a 

legitimidade pretendida para o Tratado. Ademais, muitos são aqueles que acreditam 

que, se o referendum tivesse se realizado um pouco mais tarde, a marcha da crise 

teria revertido a vantagem já tão estreita. Se a França vacila, o que dizer dos 

demais? 

Por fim, ao que parece, o refluxo do ideário neoliberal toma o ritmo da 

crise. Da queda do Muro de Berlin à vitória democrata nos Estados Unidos, o 

liberalismo vem acumulando um sem número de derrotas - cada vez mais profundas 

- evidenciando toda a fragilidade do seu discurso e de sua prática. 

É tempo de revisar as posições: 

EL PAIS 
MADRI 

Sexta-Feira 18 de Setembro de 1992 
OS PARTIDÁRIOS FRANCESES DO "NÃO" CRESCEM PELO CAOS 

MONETÁRIO 

O cataclisma provocado na Europa pela 

crise dos mercados monetários deu espaço aos 

partidários do não a Maastricht na França. que 

sentem-se reforçados pela grave situação que vive o 

Sistema Monetário Europeu e usam esse argumento 

para defender sua posição. "Como podemos discutir 

sobre a moeda única quando o sistema acaba de 

estourar?". clamou o ultra-direitista Jean Marie Le 

Pen num debate televisionado. 

Os partidários do sim respondem que se 

fosse rejeiiado o Tratado o pior estaria ainda 

por vir. 

O GOVERNO ITALIANO APROVA MEDIDAS DE 
EXTREMA DUREZA PARA SALVAR A SUA ECONOMIA 

O governo italiano açoitado pelas 

turbulências monetárias. com a lira fora do Sistema 

Monetário Europeu e com uma eronomia muito 

debilitada. viu-se obrigado a aprovar uma série de 

normas sem precedentes para manter sua 

credibilidade. As medidas. que incluem cortes em 

pensões. na sailde. bloqueio dos aumentos salariais 

dos funcionários e instituição de novos impostos aos 

profissionais e empresas. vão mudar a vida dos 

italianos. segundo manifestou o primeiro ministro 

Juliano Amato. 



PÚBLICO 
LISBOA 

19 de Setembro de 1 <)<J2 

LIBRA FICA FORA DO SME 

A libra, que continua em queda nos 

mercados financeiros, só regressará ao Sistema 

Monetário Europeu (SME) quando houver 

alterações na política monetária alemã, garantiram 

ontem as autoridades do Reino Unido. Helmut 

Kohl. que apóia a realização de uma cimeira 

extraordinária dos Doze. proposta por italianos e 

franceses refere que ·alterações só as haverá quando 

o déficit rçamental alemão estiver dominado. no 

que é secundado pelo Rundesbank. 

HERALD TRIBUNE 
Estados Unidos 

Segunda, 21 de setembro de 1992 
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A FRACA APROVAÇÃO DO MAASTRIC'HT NA FRANÇA DEIXA A EUROPA 
NUM FRÁGIL CONSENSO: 

Os eleitores franceses deram um "sim" de 

má vontade ao Tratado do Maastricht para a 

unificação européia no referendum de domingo. O 

governo disse que o índice de aprovação foi de 

pouco mais de 51%. 

A aprovação na França mesmo por uma 

margem tão pequena foi vista como a salvação do 

País de um repúdio constrangedor do sua própria 

política pró européia e deixa a porta aberta para 

esforços para atingir um melhor nível de cooperação 

econômica e diplomática. 

Num país que no passado tem prestado apoio 

inabalável em prol da união européia, esse "não" de 

quase 49% dos votantes, numa eleição que 

mobilizou cerca de 70% dos eleitores. contribuiu 

para fortalecer a impressão crescente de que os 

líderes europeus deverão relaxar sensivelmente os 

seus planos por uma Comunidade Européia mais 

coesa. 

Receosos de que um "não" pudesse 

reacender a turbulência financeira que se 

agravou na semana passada, quando os 

mercado reagiram às ten<i'<'s européias, as 

autoridades alemãs e italianas manifestaram o 

seu "alívio". 

( ... ) Mas o voto francês resultou muito 

abaixo da aprovação esmagadora que havia sido 

inicialmente esperada, seis meses atrás, quando 

o presidente François Mitterand convocou o 

referendo. a fim de fortalecer o ãnimo da 

Comunidade Européia. após a rejeição do 

Tratado pelos eleitores dinamarqueses, no mês 

de junho. 



EL PAIS 
MADRI 

Segunda-Feira, 21 de Setembro de 1992 

ALIVIO NA EUROPA PELA MÍNIMA VITÓRIA 
DO SIM NO REFERENDUM DA FRANÇA 

A França disse sim a Europa ontem. Em 

nome de um Continente angustiado pela crise 

econômica. a tormenta sohre o Sistema Monetário e 

o ressurgimento dos nacionalismos e dos conflitos 

bélicos. J acq ues Dclors agradeceu pu hlica mente. 

Tamhém François Mitterand agradeceu quando 

apareceu as 22:15 na TV. para confirmar o triunfo 

do sim nci referendum da ratificação do Tratado do 

Maastricht. John Major convocou uma reunião 

para o mês de outubro para analisar a nova 

situação em que fica a Comunidade. O alívio que a 

apertada vitória do sim produz na Europa. deixa 

muitas questões pendentes. 

EL PAIS 
MADRI 

Segunda-Feira, 21 de Setembro de 1992 

ITÁLIA E INGLATERRA DECIDEM FICAR FORA 
DO SISTEMA MONETÁRIO EUROPEU 

Inglaterra e Itália acordaram ontem que 

continuarão fora do Sistema Monetário 

Europeu(SME). apesar do resultado positivo do 

referendum francês sohre o Tratado do Maastricht. 

A Inglaterra impos três difíceis condições para sua 

volta. enquanto que a Itália. que se comprometera 

inicialmente a retornar na terça-feira. optou agora 

por esperar para ver. 

EL PAIS 
MADRI 

Segunda-Feira, 21 de Setembro de 1992 

DINAMARCA ACHA MAIS FÁCIL ENTENDER AGORA 
O SEU NÃO AO TRATADO 

A Dinamarca já não se sente só na 

Europa. O governo dinamarquês considera que a 

vitória apertada do sim no referendum francês 

ajudará agora a entender agora a posição da 

Dinamarca que. no passado mês de junho. votou 

tamhém. mediante um referendum. não ao Tratado 

Maastrich t. 
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PÚBLICO 
LISBOA 

21 de Setembro de 1992 

SUSPIRO DE ALÍVIO, SEM ENTUSIASMO 
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A União Européia escapou. ontem. por 

um fio ao pesadelo de um "não" francês ao Tratado 

de Maastricht. sem que isso signifique. todavia. que 

vem aí um futuro risonho. Apesar do alívio 

generalizado que o resultado do referendo francês 

provocou em Bruxelas. a "capital" da Europa, o 

momento não se prestou a qualquer sentimento de 

euforia devido às profundas cicatrizes que a 

excessiva dramatização dos debates deixou. tanto 

no seio da opinião pública francesa como entre os 

Doze Estados-membros. 

No Edifício Greydel. sede da Comissão 

Européia. a emoção que se seguiu ao anúncio do 

"sim" foi discreta. quase sem entusiasmo. 

CRISE MONETÁRIA DOMINA FINAL DE CAMPANHA 
EM FRANÇA 

Se já era difícil distinguir os argumentos 

do "não" de direita das teses .do "não" de esquerda 

sobre Maastrich t. a concentração do dcha te na crise 

monetária européia acabou por diluir ainda mais as 

fronteias entre o que dizem .homens como Séguin e 

Pasqua e o que afiram o socialista Chévênement. os 

comunistas (ortodoxos ou reformadores. por uma 

vez unidos na mesma causa) ou os esquerdistas 

tradicionais. 

Para todos eles. o que está em causa na 

Europa e em França é a ameaça da moeda 

única e a supremacia dos critérios monetários -

e. em especial. o império do banco central 

alemão - sobre as necessidades económicas e o 

emprego. Os últimos acontecimentos vieram 

mostrar que "o franco está refém" da 

especulação internacional, afirmou ontem 

Philippe de Villiers, o terceiro mosqueteiro do 

"não" da direita. 

ALEMANHA 
REGRESSAM OS FANTASMAS 

A campanha do referendo em França foi 

dominada pelo fantasma da hegemonia alemã. Os 

ingleses acusam o Rundeshank de destruir a libra. 

Todos. em geral. olham com inquietação o regresso 

dos fantasmas do passado alemão, com a 

incontrolável vaga de xenofobia. Dentro da 

Alemanha. o clima é de crise. Medo da invasão dos 

estrangeiros. medo de perder o marco, crise 

institucional latente. crescimento da extrema

direita. Apesar da aparente "saúde" do marco. a 

Alemanha está doente. 



CINCO DIAS 
MADRI 

Terça- Feira, 22 de Se tem hro de 1992 

A COMUNIDADE EUROPÉIA DECIDE SEGUIR 
ADIANTE COM O PROCESSO DE RATIFICAÇÃO 

DO TRATADO 

SOLCHAGA: "Existem aspectos delicados que requerem 

uma interpretação flexível" 

N~ma reunião que não foi exatamente 

fácil. os Ministros do Exterior da Comunidade 

Européia decidiram continuar com os 

procedimentos de ratificação do tratado de 

Maastricht. mas não estabeleceram ainda uma data 

fixa para a resolução dos mesmos. A CE pretende 

conhecer as intenções dinamarquesas. e o próximo 

16 de outubro e a data mais provável para a 

reunião de Londres. O ministro da economia 

espanhol Carlos Solchaga propos ontem 

reconsiderar alguns pontos do Tratado para 

dissipar os receios que provoca em muitos cidadãos 

europeus. 

EL MUNDO 
MADRI 

Sexta-Feira, 25 de Setembro de 1<><)2 

O TRATADO MAASTRICHT TEM QUE SER REVISTO 

Os franceses intimados a aceitar um 

Tratado que lhes foi apresentado como um "pegar 

ou largar". soh ameaça de se expor às piores 

catástrofes. responderam como o faria um homem a 

quem se pede que diga sim com um revolver à 

cabeça: com um quase inaudível murmúrio. No 

entanto. a mensagem é clara: "Não queremos 

carregar o peso de uma· rejeição que. segundo nos 

dizem. provocariam o Apocalipse .... 

ISTO É 
4.11.92 

O MAIOR PROTESTO CONTRA JOHN MAJOR REÚNE 
200 MIL CONTRA O FECHAMENTO DE MINAS DE CARVÃO 

por Paula Alzugaray, de Londres 

Carregando bandeiras. mensagens escritas 

a mão e cartazes com a frase Fora Major. a 

multidão. liderada pelo presidente do sindicato dos 
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mineiros, Arthur Scargill. tentou dar o troco. nos 

maiores protestos da ultima década no país. Mas 

apesar do clima de revolta. a Cãmara dos Comuns. 

o Parlamento britãnico. aprovou por apertada 

maioria de votos (320 a 307) o fechamento imediato 

de dez minas. O projeto não contrariou apenas 

adversários do governo. Pela primeira vez. numa 

década marcada pelas privatinções, alguns 

companheiros do partido de Major questionaram a 

ortodoxia do livre mercado e sete parlamentares 

conservadores chegaram a votar contra o 

fechamento das minas. Sob fogo cruzado. Heseltine 

admitiu uma "revisão da viabilidade" de 21 minas 

condenadas. 

FOLHA DE S.PAULO 
Sexta- Feira, 13 de novembro de 1992 

CLINTON PROMETE 500 MIL EMPREGOS 
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O futuro presidente dos EUA. Bill 

Clinton. prometeu ontem criar 500 mil empregos 

em um ano. Ele acha que consegue isso com um 

programa de incentivos fiscais para planos de 

investimentos das empresas e outro de aumento dos 

gastos em obras publicas. 

Por exemplo. é significativa a escolha de 

Rohert Reich. professor de economia da 

Universidade de Harvard. para chefiar o grupo 

de definirá a política econômica do governo 

Clinton. 

O atual presidente. George Rush. havia 

prometido em 1988. 30 milhões de novos empregos 

em oito anos de governo. Conseguiu 78 mil em 

quatro anos. Há pelo menos 9,5 milhões de 

americanos desempregados. 

Clinton anunciou também os nomes de 48 

integrantes de sua equipe de transição. Algumas 

escolhas são indícios de suas reais intenções de 

poder. 

Rcich é considerado um defensor ardoroso 

da intervenção do Estado na economia. 

GAZETA MERCANTIL 
14.11.92 

COMO ESTÁ MUDANDO O CAPITALISMO DE MERCADO 
THE ECONOMIST 

A eleição de Bill Clinton marca. em parte, 

o desencanto tanto com a retórica quanto com a 

realidade da economia de mercado. Durante a 

campanha. o presidente eleito dos Estados Unidos 

muitas vezes repudiou a política de tributação e 

gastos dos seus antecessores democratas. mas seus 

discursos. mesmo assim. elogiaram o papel positivo 

que o governo pode desempenhar na economia. ( ... ) 

A moda parece oscilar novamente para o 

Jàdo do ativismo estatal também em muitas 

outras partes do mundo rico - apesar de 

parecer estranho. ocorrendo tão pouco tempo 

depois que a alternativa comunista ao 

capitalismo de mercado foi exposta como um 

desastre fraudulento. 



GAZETA MERCANTIL 
18.11.92 

A VOLTA DO ESTADO 
por Celso Pinto de Londres 
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Quando o dem ··rata norte-americano 

Bill Clinton ganhou as eleições presidenciais. o 

primeiro ministro francês, Pierre Bérégovoy. 

comemorou. 

"Se eu tivesse que tirar uma única lição 

das eleições americanas. ela seria que. ao contrário 

do que se diz tão frequentemente. os cidadãos 

querem mais governo porque vêem que quando 

existe um vácuo na política pública aumenta a 

desigualdade". sugeriu. 

Uma das vozes mais importantes do 

Ranco Mundial. a do vice-presidente e 

economista-chefe l.awrence Summers, ia na 

mesma direção. Para retomar o crescimento nos 

anos 90. disse Summers. os países desenvolvidos 

devem esquecer os dogmas não

intervencionistas dos anos 80 e contar com 

"mais ação governamental". 

Alguém poderia dizer que esse é o tipo de 

conclusão previsível de um socialista francês. 

Acontece que Bérégovoy não é a exceção. 

Não é por acaso. Summers é um dos 

candidatos a cargo importante na 

administração Clinton. O "intervencionismo" 

está de volta. depois de uma década de 

ostracismo. 

FOLHA DE S.PAULO 
Terça- feira, 24 de novembro de 1992 

ATENTADO NEONAZISTA MATA 3 NA ALEMANHA 

Uma mulher e duas meninas de origem 

turca morreram ontem em um incêndio provocado 

por neonazistas na cidade de Molln. noroeste da 

Alemanha. O fogo. o pior ataque contra 

estrangeiros desde a reunificação alemã (outubro de 

1990). deixou ainda nove pessoas feridas. cinco em 

estado grave. O procurador federal 1\lexander von 

Stahl assumiu a investigação. tirando-a das mãos 

da polícia local sob o argumento de que o incidente 

ameaça a segurança interna do pais. Na França e 

na Itália ocorreram ataques contra estrangeiros e 

cemitérios não-cristãos. 



FOLHA DE S.PAULO 
Quinta- feira, 26 de novembro de 1992 

PARA KOHL ALEMANHA VENCE 
ONDA NEONAZISTA 

O chanceler Helmut Kohl. chefe do 

governo alemão. disse estar confiante na vitória da 

democracia sobre a onda de violência neonazista. 

"A Alemanha atual não é a República de Weimar". 

afirmou. lembrando que a democracia parlamentar 

de 1919-1933 que sucumbiu ao na7ismo. Cerca de 

20 neonazistas atacaram ontem alojamentos para 

estrangeiros no sudoeste do país. 

GAZETA MERCANTIL 
Quinta- Feira, 26 de novembro de 1992 

O GOVERNO DA FRANÇA SEM APOIO INTERNO 
por Maria Hirszman, de Paris 

O primeiro-ministro socialista da França. Agricu I tores franceses 
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realizaram 

Pierre Bérégovoy. não conseguiu ontem respaldo 

político interno forte. segundo ele essencial para 

das sustentação à posição francesa na Comunidade 

Européia (CEE) e para acalmar os revoltados 

agricultores, pois os partidos de oposição se 

recusaram a avalizar a estratégia proposta pelo 

governo socialista. 

protestos que causaram ferimentos em 47 

policiais. 

Bérégovoy recorreu à Assembléia 

Nacional em busca de apoio político par· vetar 

qualquer acordo "que contrarie os interesses 

agrícolas da França", conforme julga ter ocorrido 

nas negociações da CEE com os Estados Unidos 

encerradas na última sexta-feira. ( ... ) 
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BERLIN, SEXO E DINHEIRO 
por Frederick Kempe, do 
The Wall Street Journal 

Jovens prostitutas em roupas justas 

coloridas e botas brancas de cano longo até as 

coxas passeiam pela Oranienburgerstrasse, em 

frente à maior sinagoga de Rerlin.( ... ) 

Outrora isolada e dividida. vítima da 

Guerra Fria. hoje Berlin é a cidade mais de 

vanguarda da Europa. o fulcro novamente 

unificado do país mais poderoso do continente. 

Com a derrubada do muro. surgiram de repente 

novos hotéis, restaurantes e galerias. O designer da 

alta costura alemã. Karl Lagerfeld. que vive em 

Paris e Mônaco. voltou para abrir uma sede em 

tempo parcial na capital. 

"Berlim está mudando radicalmente", 

afirma Eherhard Diepgen, prefeito cristão

democrata. Como muitos berlinenses. espera que a 

cidade volte a ser. como diz. "o fermento intelectual 

e artístico da década de 20". quando Rerlin era uma 

das principais capitais culturais da Europa. 

Mas suas mudan<;as nem sempre agradam 

a todos os berlinenses. Muitos temem que a 

cidade de 3.5 milhões de habitantes se tenha 

tornado um laboratório social. cujos elementos 

- o legado burocrático do comunismo e o 

liberalismo total do capitalismo - nem sempre 

se mesclam. Mesmo sem o muro. os cidadãos 

continuam divididos: os ricos dos pobres. os do 

Leste dos do Oeste. A criminalidade aumenta. 

assim como os preços. os engarrafamentos de 

trânsito e a intolerância dos neofacistas. 

A POLÍTICA DE ABERTURA DEVE SER REVISTA 
por Claudia Safatle, de Brasília 

O governo começa a rediscutir a política 

industrial e de comercio exterior. a partir da 

realidade de um novo governo. após dois anos de 

experiência da política de abertura do comér<'io 

exterior e com uma reorganização do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES). que pretende ser um órgão de política 

industrial e não apenas veículo do programa de 

privatização. 

"Tudo está em xeque. agora". resumiu a 

este jornal o secretário executivo do Ministério da 

Indústria do Comércio e do Turismo (MICT). 

Antonio Maciel Neto. O novo governo até recriou o 

ministério que pretende, junto com o RNDES "e 

nuca relação fortíssima de parceria com a dire.;ão 

do banco", redesenhar a política industrial e de 

comércio exterior. a partir de uma resposta clara a 

perguntas que estão no ar: o País deve fazer 

política industrial geral. por meio dos instrumentos 

de financiamento, programas de exportação. 

inovações tecnológicas e tarifas de importação, ou 

deve seguir modelos de maior especializa<;ão. 

concentrando as atenções em alguns setores mais 

competitivos? 

Para o comércio internacional. bastam os 

instrumentos de política tarifária ou o governo 

deverá lançar mão de barreiras não tarifárias? 

Se. a partir do cronograma de redução tarifária, 

algum setor da economia ficar realmente 

amea<;ado. o governo estará aberto a rever ou 

não a política para esse setor? 



FOLHA DE S.PAULO 
Sábado, 28 de novembro de 1992 

PRESIDENTE ADRÉS PERES SUFOCA SEGUNDA TENTATIVA 
DE GOLPE MIUTAR EM DEZ MESES 

Instabilidade marca o governo Péres 

Quando assumiu a Presidência da 

Venezuela pela segunda vez. em fevereiro de I <:l89. 

o presidente Carlos Andrés Péres impos ao país 

uma política de austeridade para atender às 

exigências do Fundo Monetário Internacional 

(FMI): cortou subsídios. aumentou tarifas. liberou 

preços e congelou salários. As medidas foram 

adotadas para enfrentar a grave crise econômica 

deixada pelo antecessor de Péres. Jaime Lusinchi. 

Este sustentara o crescimento do país mantendo 

uma política de altos subsídios. apesar da queda 

dos preços do petróleo, a maior e quase única 

riqueza do país. 

JORNAL DO BRASIL 
Terça Feira, 24/11/92 

FRANÇA PROTESTA CONTRA O ACORDO AGRÍCOLA 
Governo já admite utilizar seu poder de \'eto 

dentro da Comunidade Européia e agricultores 
atacam empresas americanas 

PARIS - O acordo agrícola entre Europa e os 

Estados Unidos, anunciado na sexta-feira, 

desencadeou uma onda de protestos na Europa. 

particularmente na Fran~a. fazendo das 

propriedades e símbolos americanos um alvo das 

multidões. Após ataques à rede de lanchonetes 

McDonald's no final de semana. cerca de 300 

agricultores ocuparam. a partir das 8 horas de 

ontem. a fábrica da Coca-Cola em Grigny. próxima 

a Paris. bloqueando as linhas de produção. 
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GAZETA MERCANTIL 
Terça-feira. 8 de dezembro de 1992 

. A SUÍÇA QUER CONTINUAR NO ISOLAMENTO 
por lan Rodger 

do Financia/ Times 

246 

"Acabamos de criar um obstáculo para 

nós mesmos. Agóra precisamos encontrar uma 

forma de contorná -lo." 

Outros analistas financeiros mostraram 

desapontamento com o resultado. 

Foi assim que Jean Rodolphe de Salis. o 

mais conceituado historiador suíço. resumiu ontem 

a recusa (por 50.3% dos votos em 16 dos 23 

cantões) de seu país a participar da Área 

Econômica Européia (AEE) voto que 

potencialmente deixa a Suíça isolada em meio a 

uma Europa integrada. ( ... ) 

"Nós suíços podemos levantar cedo. mas 

acordamos tarde", comentou um banqueiro de 

Zurique. 

Mas muitos germano-suiços que 

votaram por uma ampla margem contra a AEE 

- estavam claramente preocupados de que um 

estreitamento dos laços com a Europa trouxesse 

desvantagens .com o aumento do nuxo de 

imigrantes ou o rresrimento do desemprego. 

FOLHA DE S.PAULO 
Domingo, 13 de dezembro de 1992 

O SOCIALISMO CONTRA·ATACA 
O historiador Eric Hobsbawm alerta contra os riscos de um capitalismo sem freios e reafirma a necessidade 

da utopia socialista. marcando a volta dos grandes debates políticos e ideológicos 

O britâniro Erir Hohshawm. nascido no 

Egito há 75 anos, não é apenas um dos mais 

importantes historiadores do sérulo, autor de 

clássicos como "A Era das Revoluções" e "Rebeldes 

Primitivos". É também um dos poucos intelertuais 

de renome mundial a desafinar o roro neoliheral dos 

contentes e prorlamar a validade do marxismo e da 

proposta socialista nos dias de hoje. 

GAZETA MERCANTIL 
14.12.92 

ESQUECER A ORTODOXIA 
por Celso Pinto 

de Londres 

Se os governos dos países desenvolvidos 

querem evitar transformar a atual recessão numa 

depressão. ou numa estagnação prolongada. devem 

esquecer os prinripais dogmas da ortodoxia clássica 

que imperou na última dérada. "É tempo de a 

revolução da economia da oferta ser 

complementada pela restauração da eronomia da 

demanda." 

O alerta é duplamente interessante. por 

partir do economista Lawrence Summers. 

Considerado um dos mais brilhantes 

economistas da nova geração, lirenciado de 

Harvard. ele é vire-presidente e economista

chefe do Banco Mundial (RIRD). Além disso. é 

candidato a ocupar um posto innuente na 

presidênria norte-americana do democrata Bill 

Clinton. 
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GAZETA MERCANTIL 
Sexta· Feira, 18 de dezembro de 1992 

OS EMPRESÁRIOS QUEREM DE NOVO A TUTELA DO ESTADO 

Uma importante mudança de 

comportamento está ocorrendo entre os líderes 

empresariais. Os principais. e mais antigos. porta

vozes do neoliberalisnio econômico estão revendo, 

em público, sua concepção dl modernidade" na 

economia. 

Estão reduzindo o volume de suas 

tradicionais críticas ao Estado. E passando a dizer 

que o mercado só não basta. não é suficiente como 

alternativa para o futuro do País. 

"Livre iniciativa é coisa ultrapassada", 

diz. por exemplo. José Mindlin. do Grupo Metal 

Leve. "Eu sou a favor do Estado intervindo na 

economia" acrescenta Boris Tabacof. presidente do 

grupo Bahia-Sul Celulose. "Aliás, não conheço 

empresário convictamente defensor do 

neoliberalismo no Brasil" 

Muitos pensam assim. há muito tempo. A 

maioria. porém, adotava uma postura de 

conveniência: em público. exaltava o mercado como 

limite: nos bastidores atuava para aperfeiçoar a 

vida econômica do País à sombra da intervenção 

esta tal. 

A queda do governo Fernando Collor, 

com a conseqüente ruína de seu programa 

econômico neoliheral e a ascensão de Itamar 

Franco ao poder - um político de perfil 

nacionalista. está levando uma parcela 

significativa (e crescente) dos empresários a 

essa mudança de comportamento. 

"O que havia. até agora. é uma posição 

envergonhada do empresariado", interpreta 

Emerson Kapaz. líder do Pensamento Nacional 

das Bases Empresariais (PNBE), uma 

dissidência da Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo (FIESP). "Vejo essa 

mudança com muita alegria. o discurso de que 

só o mercado salva e as ações governamentais 

nessa direção estavam levando o País a maior 

concentração de renda e à desindustrialização" 

complementa Eugênio Staub. do Grupo 

Gradiente e Diretor da PIESP. 
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ANEXO 1 

ESTADOS UNIDOS 
========================================================= 
INDICE DE PAECOS POR ATACADO (IPA) 
(1910/14=100) 

========================================================= 
Anos lndice 

1800 129 
10 131 
20 106. 
30 91 
40 95 
50 84 
60 93 
70 135 
80 100 
90 82 
1900 82 
10 103 
20 225 
30 126 
40 115 
50 232 
60 269 
70 313 

80 702 

========================================================= 
Fonte: De 1800 a 1970 - Historical Statistics of the United States, 
Washington, DC 1976; de 1970 a 80- Economic Aeport of the President, 
Washington, DC, 1986. 



ANEX02 

ESTADOS UNIDOS 
================================================================== 
lndice de Precos por Atacàdo 
(media decena/) 
1910/14=100 

================================================================== 
decadas indice 1800-10=100 
================================================================== 
1800-10 129 100 
1810-20 144 112 
1820-30 100 78 
1830-40 101 79 
1840-50 84 65 
1850-60 97 75 
1860-70 143 111 
1870-80 116 90 
1880-90 91 71 
1890-1900 75 58 
1900-10 90 70 
1910-20 138 107 
1920-30 149 116 
1930-40 112 87 
1940-50 175 136 
1950-60 255 198 
1960-70 281 218 
1970-80 463 359 
================================================================== 
Fonte: FRIEDMAN, Milton e SCHWARTZ, Anna," A Monetary History of the United States 
Princenton University Press, 1983 



ANEXO 3 

ALEMANHA 
========================================================= 
RENDA NACIONAL (em bilhoes de R.M) 
========================================================= 
Anos Total lndice Tx.Crescimento 

1932 45,17 100 
1933 46,51 102,9665 2,966570 
1934 52,71 116,6924 13,33046 
1935 58,66 129,8649 11,28818 
1936 64,88 143,6351 10,60347 
1937 72,88 161,3460 12,33045 
1938 79,72 176,4888 9,385290 

========================================================= 
Fonte: Bettelheim, Charles. "La economia alemana bajo el Nazismo", vol.ll, 
Madrid, Editorial Fundamentos, 1977, pg. 146 



ANEX04 

RECONSTRUCAO DA ALEMANHA- Plano Marshall 
(em US$ milhoes) 

========================================================= 
·Anos 

Plano Marshall (1} 
FBCF Total (2} 
(1 }/(2} 

1948 1949 1950 1951 

1130 948 470 362 
3600 4340 4400 5300 

31,38888 21,84331 10,68181 6,830188 

========================================================= 
Fonte: Maier, C.S. The two postwar eras and the conditions for stability in 
twentieth-centuryWestern Europe. The American Historical Review, 86(2), 
abril 1981, in Pesquisa e Planejamento Economico (IPEA}, vol.20, n.1, abr. 90, 
pg.146. 



ANEXO 5 
--------------------------------------------------------------------------
BRASIL 
================================================================== 
INDICE DO SALARIO MINIMO REAL E DOS SALARIOS 
REAIS MEDIOS DE OPERARIOS SINDICALIZADOS 
(18 Sindicatos) 
(1960=100) 

Anos Salario minimo real Salario dos Sindicalizados 

54 99 
55 111 
56 117 
57 123 98 
58 106 103 
59 119 94 
60 100 100 
61 112 105 
62 102 105 
63 90 107 
64 92 103 
65 89 98 
66 76 92 
67 72 89 
68 70 92 
69 68 94 
70 69 95 
71 66 98 
72 65 102 
73 59 107 
74 54 107 
75 57 
76 57 
77 59 
78 48 
===============================================~================== 

Fonte: DIEESE 



ANEX07 

COMPOSICAO DAS EXPORTACOES BRASILEIRAS 
(Em Percentagem do Total) 

========================================================= 
Anos PRODUTOS 

BASICOS SEMI-MANUFAT. MANUFATURADOS 

-----------------------------------------------------------------
64 85,87 8,04 6,26 
65 81,54 9,65 8,13 
66 82,95 8,08 8,73 
67 78,74 8,89 11,84 
68 79,29 9,46 10,76 
69 77,72 9,12 12,3 
70 74,82 9,09 15,19 
71 68,47 8,29 20,02 
72 68,27 7,77 22,84 
73 66,08 7,68 23,64 
74 57,56 11,53 28,45 
75 57,99 9,8 29,81 
76 60,52 8,31 27,41 
77 57,41 8,61 31,68 
78 47,22 11,23 40,15 
79 42,98 12,38 43,59 

80 42,16 11,67 44,84 

81 38,29 9,08 51,02 
82 40,83 7,1 50,82 

83 38,97 9,18 51,53 
84 32,42 10,46 56,03 

85 33,3 10,76 54,85 

86 32,82 11,08 55,31 

87 30,59 12,1 56,59 

88 27,85 14,48 56,78 

89 27,91 16,88 54,06 

========================================================= 
Fonte: Banco do Brasil S.A.- CACEX- Series Estatísticas 



ANEXO 8 

BRASIL - Comportamento do Produto Interno Bruto 
(Crescimento Percentual e lndice) 

========================================================= 
Anos % lndice 

69 100 
70 8,3 108,3 
71 11,3 120,5379 
72 11,9 134,8819 
73 14 153,7653 
74 8,2 166,3741 
75 5,2 175,0255 
76 10,3 193,0532 
77 4,9 202,5128 
78 5 212,6384 
79 6,8 227,0978 
80 9,2 247,9909 
81 -4,4 237,0793 
82 0,6 238,5017 
83 -3,4 230,3927 
84 5,3 242,6035 
85 7,9 261,7692 
86 7,6 281,6636 
87 3,6 291,8035 
88 -0,1 291,5117 

89. 3,3 301,1316 

90 -4 289,0863 

========================================================= 
Fonte: Banco Central do Brasil- Departamento Economico-COAGE 



ANEXO 9 

BRASIL- Reservas Internacionais 
(em US$ milhoes) 

========================================= 
Anos US$ 

67 198 
68 256 
69 655 
70 1186 
71 1722 
72 4183 
73 6415 
74 5269 
========================================= 
Fonte: BANCO CENTRAL DO BRASIL 

Departamento Economico 



ANEXO 11 

BRASIL - Distribuicao da Renda no Brasil 
(Por decil)- 1960/80 
(em Percentuais) 

======================================================== 
Renda Familiar Renda Individual 

60 70 70 80 

10% da Base 1,4 1,2 1,2 1,2 
2 Decil 2,4 2,4 2,1 2 
·3 Decil 3,6 3,2 3 3 
4 Decil 4,6 4,1 3,8 3,6 
5 Decil 5,6 4,9 5 4,9 
6 Decil 7,2 6 6,2 5,6 
7Decil 8,1 7,7 7,2 7,2 
8 Decil 13,1 10,8 10 10 
9 Decil 14,6 16,6 15,2 15,4 
10% do Topo 39,4 43,1 46,5 48 

========================================================= 
Fonte: SKIDMORE, Thomas. Brasil: De Castelo a Tancredo, pg.551 



ANEX013 

BRASIL - Saldo em Transacoes Correntes 
(em US$ bilhoes) 

================================================= 
Anos US$ BILHOES 

64 0,14 
65 0,368 
66 0,054 
67 -0,237 
68 -0,508 
69 -0,281 
70 -0,562 
71 -1,307 
72 -1,489 
73 -1,688 
74 -7,122 

================================================= 
Fonte: Banco Central do Brasil 



ANEX015 

BRASIL - Remessa de Lucros, Juros e Dividendos 
(em US$ milhoes) 

========================================================= 
Anos US$ Milhoes 

70 
71 
72 
73 
74 
75 

353 
420 
520 
712 
900 

1732 
========================================================= 
Fonte: Banco Central do Brasil 



ANEX016 

IMPORTACOES BRASILEIRAS 
(em US$ milhoes) 

================================================================== 
Tipo/Anos 1972 1973 1974 

Bens de Consumo 463 720 973 
Ma terias-Primas 1565 2560 5588 
Combust./Lubritic. 469 769 2962 
Bens de Capital 1734 2142 3119 
IMPORTACOES-Total 4231 6191 12642 
EXPORT ACOES-Tota 3991 6199 7951 

================================================================== 
Fonte: BARROS DE CASTRO A. e SOUZA, Francisco E.P. "A Economia Brasileira 

em marcha forcada", Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1985. 



ANEX017 

BRASIL- Taxas de Crescimento do PIB e Divida Externa 
(1973=100) 

============================================================= 
Anos Divida PIB 

(Us$ milhoes) lndice (Taxas%) lndice 

73 13963 100 14 100 
74 18871 135,1 8,2 108,2 
75 24186 173,2 5,2 113,8 
76 30970 221,8 10,3 125,5 
77 36736 263,0 4,9 131,7 
78 50143 359,1 5 138,2 
79 53986 386,6 6,8 147,6 

============================================~================ 

Fonte: Banco Central do Brasil 



ANEX019 

BRASIL - Remessa de Juros, Lucros e 
Dividendos X Balanca Comercial 

(em US$ Bifhoes) 

. ========================================= . . 

Anos Remessas Balanca Comercial 

79 5542 -2839 
80 7032 -2822 
81 10272 1202 
82 13494 780 
83 11008 6470 
84 11470 13089 
85 11258 12485 
86 11126 8304 
87 10318 11172 
88 12084 19184 
89 12546 16119 
90 10658 10990 
========================================= 
Fonte: Banco Central do Brasil 



ANEXO 21 

BRASIL- lndices de Preces Relativos do 
Setor Produtivo Estatal 

'(deflacionados pelo IGP.di- FGV) 
1980=100 

===================================================================== 
Setores/ Energia Acos Transp. Tele- Deriv. Serv. Minerio 
Anos Eletrica Planos Ferrov. comunic. petrol. Portos Ferro 

80 100 100 100 100 100 100 100 
81 104,3 107,3 96,6 86,9 105,1 98,5 93,2 
82 102,5 82,4 101,5 79,4 98,8 110,3 98,7 

83 94,4 68,4 86,6 64,5 99,4 100,5 82,7 

84 91,8 74,9 86,1 57 93,8 91,1 73,3 

85 91,8 74,7 87,7 47,5 65,8 91,5 86,8 

86 87,2 62,4 63,2 36,5 49,2 81,7 75,9 

===================================================================== 
Fonte: SEST - Secretaria de Controle das Estatais 



ANEX022 

BRASIL- Divida Externa Registrada 
Privada e Publica 

(em US$ Bilhoes) 

========================================= 
ANO PUBLICA PRIVADA TOTAL 

----------------------------------------------
73 6496,5 6075 12571,5 
74 8533,1 8632,9 17166 
75 11461,3 9710,1 21171,4 
76 14852,1 11133,3 25985,4 
77 19308,7 12728,5 32037,2 
78 27556,4 15954,3 43510,7 
79 34035,4 15868,7 49904,1 
80 37270,5 16577 53847,5 
81 41788,5 19622,3 61410,8 
82 47402,5 22795 70191,5 
83 60291,8 21027,4 81319,2 
84 71755,9 19335,1 91091 
85 78680 17176,6 95856,6 
86 87117,5 14641,2 101758,7 
87 93079,9 14434,3 107514,2 
88 91040,9 11514,1 102555 
89 89477,4 9807,5 99284,9 

========================================= 
Fonte: Banco Central do Brasil 



ANEX023 

BRASIL - Endividamento do Setor Publico 
Interno e Externo 

(em US$ Bilhoes) 

================================================================== 
Anos 

1. TOT AL(2+3) 
2.Divida Interna 
3.Divida Externa 
4.Divida Media/PIB 

82 

86,6 
38,5 
48,1 
0,32 

83 

96,8 
34,8 

62 
0,47 

84 

105,5 
42,4 
63,1 
0,5 

85 

119 
49,1 
69,9 

. 0,52 

86 

140,2 
58,4 
81,8 
0,52 

87 

161,8 
71,1 
90,7 
0,52 

================================================================== 
Fonte: Banco Central do Brasil- Revista de Economia Politica, jan/mar-90 

in Alvaro Zini Jr. "0 Brasil num cruzamento: divida externa e 
exaustao fiscal" 



ANEX025 

BRASIL- Relacoes de Troca 
(1973=100) 

================================================= 
Anos Total Exclusiva 

Petroleo 

73 100 100 
74 82 95 
75 80 92 
76 89 103 
77 105 122 
78 90 102 
79 83 98 
80 68 92 
81 57 86 
82 56 84 
83 61 78 
84 61 75 
85 57 73 
86 63 66 
================================================= 
Fonte: Banco Central do Brasil - Relatorio anual (varios numeres) 



ANEX027 

lnflacao Brasileira 
(Taxa anual) 

========================================================= 
Anos % 

70 19,3 
71 19,5 
72 15,8 
73 15,5 
74 34,6 
75 29,4 
76 46,2 
77 38,8 
78 40,8 
79 77,2 

80 110,2 
81 95,1 
82 99,7 

83 211 
84 223,8 
85 235,1 

86 65 
87 415,8 

88 1037,6 

89 1782,9 

90 1476,6 

========================================================= 
Fonte: IGP/FGV (lndice Geral de Precos- Fundacao Getulio Vargas) 

\ . 



ANEX028 
---------------------------------------------------------------------------
Crescimento do PIS 
(preços de 1980) 

================================================================== 
Países/ Japao EUA Inglaterra Alemanha 

(bilhoes Yens) (milhoes de US$) (milhoes Libras) (milhoes de DM) 
Anos PIB base PIB base PIB base PIB base 

================================================================== 
67 110581 100 1908702 100 176859 100 949740 100 
68 124492 112,57 1988765 104,19 184128 104,11 1002540 105,55 
69 139528 126,17 2045873 107,18 186388 105,38 1077350 113,43 
70 152651 138,04 2044326 107,10 190195 107,54 1132820 119,27 
71 159106 143,88 2111360 110,61 195715 110,66 1165600 122,72 
72 172442 155,94 2219668 116,29 200087 113,13 1214700 127,89 
73 186023 168,22 2326288 121,87 215399 121,79 1271650 133,89 
74 183759 166,17 2309309 120,98 213393 120,65 1275100 134,25 
75 188537 170,49 2286396 119,78 211963 119,84 1254830 132,12 
76 197556 178,65 2398456 125,65 219948 124,36 1322740 139,27 
77 208004 188,10 2505852 131,28 222231 125,65 1361790 143,38 
78 218616 197,69 2635111 138,05 230168 130,14 1400900 147,50 
79 229958 207,95 2688503 140,85 235018 132,88 1459040 153,62 
80 240177 217,19 2688467 140,85 230091 130,09 1478940 155,72 
81 249447 225,57 2788399 146,08 227400 128,57 1481390 155,97 
82 256527 231,98 2719661 142,48 229892 129,98 1471830 154,97 

83 264613 239,29 2829489 148,24 237952 134,54 1493920 157,29 
84 277883 251,29 3027500 158,61 242806 137,28 1534870 161,60 

85 290383 262,59 3122200 163,57 251840 142,39 1574850 165,81 

86 297464 269,00 3215200 168,44 259155 146,53 1614230 169,96 

87 312903 282,96 3317710 173,82 273264 154,50 1641900 172,87 

88 330887 299,22 3465679 181,57 284611 160,92 1701800 179,18 

89 347060 313,85 3552735 186,13 290561 164,28 1769200 186,28 

90 366595 331,51 3585575 187,85 292951 165,64 1852732 195,07 

================================================================== 
Fonte: OCDE - Main Aggregates, vol. 1 e 2, Paris 1988 e 1992. 



ANEXO 29 
------------------------------------------------------------------------
INGLATERRA - Formacao Bruta de Capital 
(precos de 1980) 
(em milhoes de Libras) 

==== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== === 

INDICES %PIS 

======================================================================== 
Anos Setor Setor Total PIB Setor Setor PIB Setor Setor Total 

Privado Estatal Privado Estatal Privado Estatal 

74 27359 17010 44369 213126 100,00 100,00 100,00 12,84 7,98 20,82 

75 20663 18098 38761 211882 75,53 106,40 99,42 9,75 8,54 18,29 

76 25674 17699 43373 219881 93,84 104,05 103,17 11,68 8,05 19,73 

77 29155 14782 43937 222221 106,56 86,90 104,27 13,12 6,65 19,77 

78 31375 13559 44934 230168 114,68 79,71 108,00 13,63 5,89 19,52 

79 33385 13072 46457 235018 122,03 76,85 110,27 14,21 5,56 19,77 

80 26553 12422 38975 230091 97,05 73,03 107,96 11,54 5,40 16,94 

81 25066 10104 35170 227400 91,62 59,40 106,70 11,02 4,44 15,47 

82 28313 10183 38496 229892 103,49 59,86 107,87 12,32 4,43 16,75 

83 30128 12175 42303 237952 11 O, 12 71,58 111 ,65 12,66 5,12 17,78 

84 34110 11184 45294 242806 124,68 65,75 113,93 14,05 4,61 18,65 

85 36264 10746 47010 251840 132,55 63,17 118,16 14,40 4,27 18,67 

86 36641 10565 47206 259155 133,93 62,11 121,60 14,14 4,08 18,22 

87 42473 8885 51358 271573 155,24 52,23 127,42 15,64 3,27 18,91 

88 51357 8987 60344 283065 187,72 52,83 132,82 18,14 3,17 21,32 

89 52547 10862 63409 289534 192,06 63,86 135,85 18,15 3,75 21,90 

90 48148 11495 59643 291915 175,99 67,58 136,97 16,49 3,94 20,43 

======================================================================== 
Fonte: OCDE- National Accounts, vols. 1 e 2, Paris, 1988 



ANEX029 ( cont.) 
--------------------------------------------------------------------
JAPAO - Formacao Bruta de Capital 
(precos de 1980) 
(em bilhoes de YENS) 

==== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== 

INDICES %PIS 
================================================================== 

Anos Setor Setor Total PIB Setor Setor PIB Setor Setor Total 
Privado Estatal Privado Estatal Privado Estatal 

74 50367 17215 67582 183759 100,00 100,00 100,00 27,41 9,37 36,78 

75 44603 18273 62876 188537 88,56 106,15 102,68 23,66 9,69 33,35 

76 46445 18755 65200 197556 92,21 108,95 107,59 23,51 9,49 33,oo· 

77 47174 20906 68080 208004 93,66 121,44 113,28 22,68 10,05 32,73 

78 48812 24167 72979 218616 96,91 140,38 119,06 22,33 11,05 33,38 

79 53977 24165 78142 229958 107,17 140,37 125,24 23,47 10,51 33,98 

80 54857 22633 77490 240177 108,91 131,47 130,80 22,84 9,42 32,26 

81 56314 23430 79744 249447 111 ,81 136,10 135,85 22,58 9,39 31,97 

82 57181 23050 80231 256527 113,53 133,89 139,71 22,29 8,99 31,28 

83 56434 22699 79133 264613 112,05 131,86 144,11 21,33 8,58 29,91 

84 61550 22573 84123 277883 122,20 131 '12 151,34 22,15 8,12 30,27 

85 68755 21262 90017 290383 136,51 123,51 158,14 23,68 7,32 31,00 

86 71623 22595 94218 297464 142,20 131,25 162,00 24,08 7,60 31,67 

87 78486 23697 102183 312903 155,83 137,65 170,41 25,08 7,57 32,66 

88 91800 24636 116436 330887 182,26 143,11 180,20 27,74 7,45 35,19 

89 103519 24235 127754 347060 205,53 140,78 189,01 29,83 6,98 36,81 

90 113062 25532 138594 366595 224,48 148,31 199,65 30,84 6,96 37,81 

==================================================================== 
Fonte: OCDE - National Accounts, vols. 1 e 2, Paris, 1988 



ANEX029 (cont.) 
----------------------------------------------------------------------
EUA - Formacao Bruta de Capital 
(precos de 1980) 
(em milhoes de US$) 

==== ===== ===== ===== ====== ===== ===== ===== ===== ===== ===== 

I NO ICES % PIB 

============================================================== 
Anos Setor Setor Total PIB Setor Setor PIB Setor Setor Total 

Privado Estatal Privado Estatal Privado Estatal 

74 415060 69367 484427 2309309 100,00 100,00 100,00 17,97 3,00 20,98 

75 329705 75773 405478 2286396 79,44 109,23 98,76 14,42 3,31 17,73 

76 392817 70386 463203 2398456 94,64 101,47 103,60 16,38 2,93 19,31 

77 451186 72810 523996 2505852 108,70 104,96 108,24 18,01 2,91 20,91 

78 499342 73711 573053 2635111 120,31 106,26 113,82 18,95 2,80 21,75 

79 496175 67740 563915 2688503 119,54 97,65 116,13 18,46 2,52 20,98 

80 436968 71284 508252 2688467 105,28 102,76 116,13 16,25 2,65 18,90 

81 470767 74541 545308 2788399 113,42 107,46 120,44 16,88 2,67 19,56 

82 384385 76200 460585 2719661 92,61 109,85 117,48 14,13 2,80 16,94 

83 439006 61316 500322 2829489 105,77 88,39 122,22 15,52 2,17 17,68 

84 581369 64286 645655 3027500 140,07 92,68 130,77 19,20 2,12 21,33 

85 564711 86890 651601 3122200 136,06 125,26 134,86 18,09 2,78 20,87 

86 572442 81835 654277 3215200 137,92 117,97 138,88 17,80 2,55 20,35 

87 600262 79762 680024 3317710 144,62 114,99 143,31 18,09 2,40 20,50 

88 636154 64722 700876 3465679 153,27 93,30 149,70 18,36 1,87 20.22 

89 649969 82169 732138 3552735 156,60 118,46 153,46 18,29 . 2,31 20,61 

90 3585575 

====================================================================== 
Fonte: OCDE - National Accounts, vols. 1 e 2, Paris, 1988 



ANEXO 30 
-------------------------------------------------------------------
EUA 
Consumo X Investimento 
(em valores de 1985) 
(em US$ milhoes) 

==============~============================================= 

Anos CONS. base privado estatal INVEST. base 

------------------------------------------------------------------
60 1472670 100 1099619 373051 316055 100 
62 1592729 108 1170316 422413 341848 108 
63 1646802 112 1213499 433303 366646 116 
64 1736834 118 1282343 454491 390701 124 
65 1824233 124 1355319 468914 427211 135 
66 1927554 131 1423619 503935 444158 141 
67 1995909 136 1464986 530923 439814 139 
68 2o992a2 142 1540155 549127 467809 148 
69 2156934 146 1595091 561843 476341 151 
70 2196840 149 1633475 563365 458813 145 
71 2248231 153 1686940 561291 485356 154 
72 2351001 160 1796228 554773 527621 167 
73 2427512 165 1872284 555228 560519 177 
74 2419219 164 1851293 567926 526710 167 
75 2459869 167 1891022 568847 470266 149 
76 2574018 175 1995132 578886. 502810 159 
77 2669140 181 2084024 585116 559946 177 
78 2767405 188 2169084 598321 612880 194 
79 2825954 ,, 192 2216283 609671 627509 199 
80 2827923 192 2210488 617435 584525 185 
81 2868906 195 2244770 624136 583727 185 
82 2907804 197 2268830 638974 532912 169 
83 3044815 207 2383246 661569 579720 183 
84 3189944 217 2498387 691557 671793 213 
85 3343730 227 2615804 727926 718119 227 
86 3485074 237 2721812 763262 732577 232 
87 3586606 244 2797358 789248 753489 238 - .,.:._. ...... 

88 3706362 252 2900711 805651 791324 250 
89 3767730 256 2959698 808032 812333 257 
90 3809215 259 2987309 821906 822004 260 

============================================================ 
Fonte: OCDE - Main Aggregates. vol. 1 e 2, 1988 e 1992 



ANEXO 31 
-----------------------------------------------------------------------
Crescimento do PIS/Balança Comercial 
Consumo e Investimento 
(precos correntes) 
(em bilhoes de YENS e milhoes de US$) 

=============================================================== 
p A I s E s 

-----------------------------------------------------------------------
JAPAO E U A 

-- ====== ===== ===== ===== ===== ====== ===== ===== ====== ====== 
Consumo/ Export. lmport. De fie./ PIB Consumo/ Export. lmport. De fie./ PIB 

lnvest. Super. lnvest. Super. 

Anos 

67 44630 4311 4211 100 44730 809242 42605 39468 3137 812379 

68 52385 5348 4757 591 52976 886786 46958 46059 899 887685 

69 61237 6558 5567 991 62228 957440 50843 49953 890 958330 

70 72404 7926 6985 941 73345 1005291 58501 55177 3324 1008615 

71 78503 9452 7254 2198 80701 1094887 61725 61729 -4 1094883 

72 90261 9779 7645 2134 92395 1207161 69396 73494 -4098 1203650 

73 112467 11291 11261 30 112497 1341572 92964 90410 2554 1344126 

74 135243 18258 19257 -999 134244 1457786 123004 125583 -2579 1455207 

75 148265 18982 18919 63 148328 1568197 134852 120625 14227 1582424 

76 165238 22582 21247 1335 166573 1766707 145164 148483 -3319 1763388 

77 182581 24308 21267 3041 185622 1990814 154218 179049 -24831 1965983 

78 200849 22729 19174 3555 204404 2245083 180256 208188 -27932 2217151 

79 223548 25627 27629 -2002 221546 2489377 221519 248147 -26628 2462749 . 

80 242326 32887 35036 -2149 240177 2703194 271033 288074 -17041 2686153 

81 255314 37977 35927 2050 257963 3027007 290702 310521 -19819 3007188 

82 268552 39391 37341 2050 270602 3145630 268065 295137 -27072 3118558 

83 276750 39275 34258 5017 281767 3409265 259918 319797 -59879 3349386 

84 292342 45066 36865 8201 300543 3828528 278686 389441 -110755 3717773 

85 309644 46307 35532 10775 320419 4086124 276048 399952 -123904 3962220 

86 321310 38090 24791 13299 334609 4313400 303869 441173 -137304 4176096 

87 337410 36210 25195 11015 348425 4603084 346505 496711 -150206 4452878 

88 363010 37483 29065 8418 371428 4923562 426342 540823 -114481 4809081 

89 390261 42352 36768 5584 395845 5222449 484222 574670 -90448 5132001 

90 423193 47440 44526 2914 426107 5472100 528400 608300 -79900 5392200 

======================================================================= 
Fonte: OCDE - Main Aggregates, vol. 1 e2, 1988 e 1992 



AI~EXO 32 
-------------------------------------------------------------------
Poupanca Liquida 
(precos correntes) 
(em bilhoes de YENS e milhoes de US$) 

=========================================================== 
JAPAO EUA 

------------------------------------------------------------------
ANO Poup. Saldo Diver. Formacao Poup. Saldo Diver. Formaca 

Liqu. Op.Corr. Estat. Liq.Cap. Liqu. Op.Corr. Estat. Liq.Cap. 
67 9926 -18 -13 9931 78561 3484 -373 74704 
68 12731 427 229 12533 85241 1655 -1118 82468 
69 15651 803 257 15105 94915 1660 -3919 89336 
70 19722 744 -91 18887 79092 3939 -1133 74020 
71 19748 2036 228 17940 90082 541 1840 91381 
72 22524 2077 -450 19997 105634 -3600 -1600 107634 
73 28847 11 -1309 27527 145897 8823 -4273 132801 
74 31001 -1285 39 32325 127532 7410 -1702 118420 
75 28845 -152 590 29587 94406 21596 2502 75312 
76 33547 1117 -97 32333 118577 8959 3605 113223 
77 36416 2867 702 34251 150248 -8710 -27 158931 
78 40974 3504 706 38176 197499 -10138 -1908 205729 
79 42230 -1896 215 44341 206782 1448 -965 204369 
80 44026 -2481 225 46732 159347 11830 4920 152437 
81 47152 1251 372 46273 193606 9478 4124 188252 
82 46486 1885 104 44705 83696 -953 -56 84593 
83 45636 5083 88 40641 74328 -33485 5161 112974 
84 51838 8467 114 43485 163025 -90948 5359 259332 
85 58082 11660 161 46583 129485 -114359 -4750 239094 
86 60930 14306 159 46783 92751 -135838 -1795 226794 
87 64777 12697 -1091 50989 93461 -154621 -10585 237497 
88 73470 10364 -·1708 61398 151434 -119242 -28245 242431 
89 77838 8100 -1692 68046 162524 -96828 -17048 242304 
90 87161 5630 -1800 79731 119100 -85500 -1700 202900 
=========================================================== 
Fonte: OCDE - Main Aggregates, vol. 1 e 2, Paris, 1988 e 1992 
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