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RESUHO 

Quando escolhemos analisar o fenômeno da 

"estatização", fomos lev.ados inicialmente pelo interesse 

que o tema estava aespertando em certos meios, apos um lon 

go periodo em sue a presença do Estado na econc~ia vinha 

sendo aceita sem maiores contestações. Para tentar compree~ 

der o Sue há de. específico na discussão atual sobre estati 

zação, partimos do pressupos to de c~ue nenhlL-:l "fenômeno soei 

aI pode ser estudado desvinculado do "rr'tovirr,entc da totalida 

de histórica", à qual devemos necessariamente nos remeter 

quando analisamos um aspecto especifico desta totalidade. 

Não se pode pensar o fenô~eno da "expa~ 

sao do Estado" sem tentar revelar o modo pelo qual socieda 

de, economia e Estado se determinam concretamente na histó 

ria. Qualquer tentativa de reduzir mecanicamente o movimen 

to da sociedace ao momento econômico, sem c-,ue se façam as 

devidas mediações, através da análise de como se organiza~ 

e se estruturam as forças sociais com base em interesses an 

tagônicos, ou de como classes ou frações de classes privil~ 

giam seus interesses, através da dominação polltica, obed~ 

ceria antes a objetivos analitico-formais e tal formulação 

apareceria apenas como um momento abstrato, ~uando tais fa 

tores não fossem reordenados posteriormente em uma síntese 

globalizante. Por outro lado, o estudo do Estado, como "va 

riávei independente", "acima das classes", tolhe a análise 

da percepção de como, no desenvolvinento do processo social, 

se identificam "conteúdos" diversos de atuação estatal, so 

explicáveis na medida em que estes conteúdos expressem a 

hegemonia da classe ou frações de classe na sociedade con

creta. Assim, a sociedade como um todo estruturado de rela. 
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-çoes sociais, se, por um lado, nao pode ser entendida sen~~ 

como a explicitação, ao nível global, do estágio concre~Q 

de desenvolvimento das relações de produção e do nível d~s 

forças produtivas, ou seja, de sua organização econômic~, 

que redefine o papel de antigos grupos sociais e cria noves 

grupos, com interesses especIficos, por outro, encontra s~a 
• 

expressa0 política no Estado, através do qual se diferen:i 

am grupos dominantes e dominados. 

o pressuposto geral, subj~cente à anã~i 

se, quando se trata de explicitar tal processo em socie::'?. 

des subdesenvolvidas e, no caso especIfico, a brasileira, é 
de que esta nao reproduz necessariamente modelos abstratcs 

de evolução das sociedades hoje consideradas desenvolvidas; 

a determinação do "modo próprio de ser" dessas sociedades é 

um momento indispensável na análise e seu próprio funda~2~ 

to, uma vez q"ue não só descarta como verdadeira a noção c.e 

que países subdesenvolvidos reproduziriam, apenas, de mo~o 

"atrasado" as situações por que' passaram os países hoj e e::~ 

nomicamente dominantes, como também tal perspectiva possi::l 

lita, a partir da análise concreta, e não de determinaçõss 

apriorísticas, redefinir o qJcance, os limites e as possi::l 

"G.idades desse desenvolvimento.O fenômeno do subdesenvolvims:1 

to não é visto isoladamente, como simples retardamento c.e 

certo nGmero de paIses no acesso ao estágio "capitalista~, 

mas se liga originariamente ao processo de expansão do ca~i 

talismo mundial, da qual é filho deserdado. Este fato cr~a 

deter~inações especIficas para o processo histórico daq~e 

las sociedades, diversas das sofridas pelos paIses que fer 

mam hoje a "linha de frente" da ordem mundial. Por out:-o 

lado, não se trata de mera determinação externa, da qual as 

variáveis internas seriam meros epifenômenos: ordem inter 

na e externa se articulam, de modo complexo, para deter=i 
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nar a forma concreta que assume o processo de transfornação 

econômico-social nas formações sociais periféricas. 

Há assim urna dupla determinação em jogo: 

a primeira, a do sistema externo, uma vez que o processo de 

transformação capitalista das formações sociais periféricas 

nâo pode ser pensa~o desvinculado dos processos de trans

formação por que passam os países "centrais" do sistema. l-_ 

identificação desta determinação poderia, em princípio, pr~ 

vilegiar a nação corno "unidade de análise", isto é, levar ã 

percepção de que o sistema interno nâo se ar~icula em ter 

mos de classe, mas como um "sistema explorado" a partir do 

exterior. No entanto, não é este nosso objetivo. Ao nos re 

ferirmos à articulação interno-externa, estamos mais inte 

ressados em determinar a especificidade do momento em que 

se inicia o processo de industrialização (reduzindo-se o 

concei to de desenvolvimento a seu aspecto econômico - acumu 

laçâo capitalista), que determina os parâmetros globais da 

transformação desses paises periféricos; ou seja, queremos 

detectar a "especificidade" dessa articulaçâo, através da 

qual podemos perceber porque certos traços que parecem prQ 

prios do processo de transformação capitalista clássico nao 

ocorreram nos países periféricos. Para citar apenas os mais 

importantes: por que do processo de industrialização não re 

sultou a "independência econômica" desses países ou, dito 

de outra maneira, por que a industrialização não gerou uc 

sistema autônomo e auto-determinado de produção? Por que as 

"revoluções burguesas" que se deram nesses países tornou de 

modo geral inviável um modelo de "democracia liberal" tal 

como se deu na forma clássica de implantação do capitalismo 

nos paises centrais?Somente compreendendo que as transforrn~ 

çoes por que passaram os países periféricos se deram em um 

quadro de expansão do sistema capitalista dominante nos ['aí 
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ses centrais, que requeria ~ existência dos próprios países 

"subdesenvolvidos" ta outra face do desenvolvimento) , e ç;'..:e 

a expansão do capitalismo nesses países representa 

estruturais do processo de desenvolvimento daqueles 

marcss 
~ e C"O 

se pode dar conta dos "desvios", "nuances" e "especificié.~ 

des" do processo. 

A segunda determinação é interna: isto É, 

é preciso identificar corno, simultâneo ao processo de expa~ 

são do capitalismo a nível mundial, se interrelacionam a o . 
conomia, a sociedade e o Estado, através da mediação da ES 

trutura de classes, que tem sua base objetiva na estrutu=~ 

econômica, (processos endógenos de acumulação), e explici~~ 

seus interesses através da produção ideológica, sendo o ~s 

tado a "unidade contraditória" de forças sociais antagôni

cas. Ver internamente é ver as contradicões externas ref:s , 

tidas e redefinidas endogenamente. Ou seja, e identifica= 

corno internamente a implantação do capitalismo industria: 

cria urna estrutura de classes que se define dentro do marc~ 

estrutural de expansão do sistema capitalista internacic

nal. Aqui, provavelmente, caberia uma pergunta: se o pr~ 

cesso de transformação interna reflete um sistema interr.~ 

cional, que define seu quadro estrutural, por que nao rec~ 

zir tudo a uma análise que pretenderia dar conta de urna es 

trutura de classes, a nível mundial? _P_o_r __ q.u __ e __ a_s _____ c_o_n __ t_r_a_d_i __ -

ções internas não se resolvem em contradições internacic

nais? Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que o sis 

terna internacional nao dissolve as formações nacionais. ~ 

própri'o do capitalismo que seu processo de expansão se faç~ 

desigual e fracionadamente no sistema mundial, tendo em vis 

ta o nível de desenvolvimento das forças produtivas e das 

relações sociais existentes no âmbito mundial, o que sign~ 

fica que a unidade do sistema internacional não supõe uni-
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forroidade do seu desenvolvimento. Por outro lado, a existên 

cia de Estados-Nações, centrais e periféricos, permanece c~ 

mo elemento contraditório do sistema. O sistema internacic 

nal é uma articulação complexa de formações sociais diver

sas e esta "diversidade" se coloca ao nível do próprio fr~ 

cionamento do capitalismo em escala internacional em ternos 
• 

de diversas articulacões internas entre o nível das forcas , , 

produtivas e as relações sociais. Isto é, a base da domina 

ção econômica e política ainda é nacional. Daí por~ue nao 

se pode falar em sistema internacional de clqsses e privil~ 

giar de modo exclusivo o sistema internacional. 

Outra indagação pertinente, seria então: 

por que se faz referência à análise da articulação externa 

se ela se apresenta redefinida internanente? A resposta a 

esta pergunta dirige--se fundamentalIT.ente a ~uestões de Dra ... -
tica política. Só a análise do "sistema internacional ll de 

capitalismo dominante permite explicar porsue a forma que 

assumiu o desenvolvimento do caf'italisrno industrial nos pai 

ses periféricos não reproduziu o processo clássico de deser. 

volvimento dos países centrais. Isto traz consequências ao 

nível da prática política na medida em sue permite definir 

as diversas alternativas políticas e explicar o fracasso de 

outras. O fracasso do projeto nacional-desenvolvimentista 

não é mais do que o resultado da ausência de análise do mar 

co estrutural em sue se deu a transformação ca~italista de 

países periféricos. A noçao Ilfalsa" de uma possível alian

ça, em um determinado estágio de transformação, entre a bur 

guesia indus trial e os "setores urbanos" em torno de lLl1 mo 

delo político, que supunha a autonomia do processo econômi

COi a vinculação do processo de transformação econômica a 

regimes autoritários, dando origem a indagações teóricas 

que nao encontram respaldo no quadro de explicação do "de 
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senvolvimento clássico"; a ex.:tstêncía de uma burguesia CC::l 

fortes vinculações internacionais e que também não pode ser 

explicada dentro da "teoria" clássica de revolução burgue

sai a acentuada intervenção estatal, não totalmente ey.plic~ 

vel pelas categorias do "capitalismo monopolista de Esta

do", tal como se estrutura nas formações econômicas ce:-.

trais; tudo isso l~va-nos a pensar que apenas a tentati~a 

de vincular o modo de estruturação interna das classes soei 

ais a certos parâmetros de estruturação internacional ?0~2 

rá desvendar, através de análises concretas, as possiveis 2 

prováveis alianças de classes ou frações de ~lasses, se~3 
limi tes em termos de um "proj eto nacional" (se é que es te 

ainda tem condições de desenvolver-se) e uma prática poli~~ 

ca que corresponda ao nivel real de organização das forças 

sociais existentes. 

Com a percepçao desta dupla determinaçãc. 

pOder-se-ão, de um lado, superar uma análise que pretenc~ 

perceber a "irredutibilidade" do processo nacional a qual 

quer processo conhecido (uma vez que a variável externa 2 

um momento de sua determinação, com todas as suas implica-

ções politicas, econômicas e sociais) como também apreends~ 

a especificidade estrutural do modo como se articulam inte~ 

namente a dominação econômica e a politica. 

o quadro geral acima exposto pretende fc~ 

necer parâmetros globais à análise. Ao invés de pretende~ 

verificar "o grau de expansão do Estado na economia", impc~ 

ta identificar, em momentos históricos dados, a que tipo ce 
determinação estrutural respondeu e responde a referida ~~ 

pansao. Mais ainda: detectar, dentro desse processo de ex

pansao, os interesses objetivamente satisfeitos. Além dis

so, pretende a análise verificar o grau ou medida de contr~ 
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dição entre interesses ~~e se arrogam o caráter de públicos 

e os interesses privados. 

tão presentes: 

Portanto, suatro ordens de i~dagações es 

• 
I} a que determinações h is tórieo-cul tu-

rais do processo de desenvolviDento 

brasileiro responde a expansao da ati 

vidade estatal; 

2) que padrão de atuação assume o Estado 

no processo de aCTh~ulação capitalista; 

3) como se comportam concretamente gru

pos, classes e frações de classes fre~ 

te ao padrão de dominação estruturado 

em cada momento histórico; 

4) que alternativas se abrem ao processe 

de expansão capitalista no Brasil e 

quais os seus limites. 

Isto nos conduziu a um trabalho de levar. 

tamento histórico dos padrões de estruturação da dominação 

politica e econômica que informaram o "Papel do Estado".Foi 

privilegiada a análise qualitativa do Estado, enquanto via 

biliz~dor de interesses das fracões de classes da burcuesia , ~ 

industrial e, tanto quanto foi factível, ela pretendeu, e2 

cada "corte histórico", relacionar os níveis econôrüco e p~ 

lítico, enquanto polos de uma totalidade histórica, mediada 

pela estrutura de classes. 

Indispensável se torna dentro da perspe~ 
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tiya desse trabalho, em primei~o lugar, determinar os ma=

cos histórico-estruturais, através dos quais se qualific~ 

ria a expansão do Estado. Se o objetivo da investigação é a 

determinação do processo pelo qual se instaura e se dese~

volve a "intervenção estatal", entendida como objetivamen:'2 

determinada e independente da voluntariedade de seus Fro~~ 
• gonistas, os cortes históricos deverão ser estabelecidos a 

partir,da necessidade teórica que surge do problema especí 

fico e não de sualquer enquadramento abstrato, superpos:.~ 

ã realidade concreta. Como o objetivo não é desenvolver ~ 

quadro geral de evolução econômica do Brasil, nao se uti~i 

zaram, de modo exclusiv%s esquemas até agora desenvol~~ 

dos para identificar as "etapas" do crescimento econômic:) 

brasileiro. Para detectar as mudanças expressivas na quali 

dade dessa intervenção, três momentos são fund~entais: :) 

período anterior ã Revolução de 30; todo o período que vêi 

daquele momento histórico até 1964 ie urna terceira etapa qu: S2 

inicia a partir desta data. Cada urna delas inclui, em 

mesma, o que é bastante óbvio, bs fundamentos da fase 

.. 
s:' 

se-

guinte: além disso, não se fecham em si meSITas, como momE~ 

tos acabados e definitivos da história, mas podem lanç~ 

suas raízes no período seguinte; tudo isto deve ficar cla 

ro, ainda quando seja necessário identificar períodos "ma

cro", onde se explicitam as grandes linhas de atuação gOVE~ 

namental, marcadas por urna especificidade que nao se até:J. 

exclusivamente à própria atuação estatal mas se estende a~ 

processo glóbal da sociedade corno um todo. 

No período até 1930, que contém vários c:) 

mentos políticos relevantes (Independência política, Impé

rio e la. RepÚblica) , interessou-nos, basicamente, certa ~ 

niformidade do comportamento estatal, nos primeiros est~

gios do desenvolvimento do capitalismo no Brasil. A RevoL: 

ção de 30, por sua vez, abre um novo período da história 
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brasileira, e se o estendemos até o movimento de 1964, COE 

subperíodos distintos do ponto de vista da estruturação pc 

lítica e, principalmente, econômica, é porque também, e~ 

termos globais, o processo de intervenção governamental de 

senvolveu-se em um quadro específico, de criação de um novo 

patamar de acumula~~o, do qual se originou urna etapa inter 

mediária que abriria na história do Brasil urna fase de "cri 

se" política, exacerbada na década 

mento de superação, em termos dos 

dominantes, no movimento de 1964. 

de 60, e que teve seu mQ 

interesses das classes 

Este, trazendo no bojo a 

derrocada da democracia (ainda que "restrita"), a implanta 

ção de um regime basicamente autoritário e uma nova confi 

guraçao da expansão estatal, colocou novos problenas para 

a análise. 

Corno consequência desse trabalho, começ5: 

mos a perceber que o "problema" da estatização, tal corno 

formulado atualmente, se coloca basicamente ao nível da do 
, 

minação política, isto é, ao nível da organização das for-

ças sociais em torno de seus projetos de conservação ou 

transformação social. Ao identificar o "nível político" co 

mo aquele em que se funda a discussão da estatização (e 

nao ao nível econômico de controle estatal do processo prQ 

dutivo como está sendo colocado nas discussões), tambéD pe~ 

cebemos que a temática da estatização diz respeito basica 

mente ao "pacto político" entre burguesia industrial e apa 

rato governamental. Isto é, o que está em jogo é a base PQ 

litica do regime autoritário implantado a partir de 1964. 

Trata-se, de um lado, da tentativa de certas frações da bur 

guesia industrial de assumir o domínio da hegemonia burgu~ 

sa, em detrimento do aparato estatal, enquanto que este prQ 

cura manter o seu lugar no pacto de dominação. As possíveis 

estratégias de uma ou outra fração politicamente hegemônl. 
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ca, discutidas nas conclusões deste trabalho, nos remetera~ 

diretamente ã política dos grupos sociais envolvidos na di~ 

cussao da estatização e suas implicações para o process~ 

global da sociedade. Na identificação dessas estratégias -, 

cou claro, por outro lado, que a tentativa de deixar de _~ 

do a discussão sobre a característica do regime - seu autc-
• ritarismo - esconde o ponto central para o aual deverá cc~ 

vergir.a prática teórica das forças sociais transformadorê3. 
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NOTA SOBRE REFE~NCIA BIBLIOGRÁFICA 

• 
Para evitar o acúmulo de notas de rodapé, 

a referência bibliográfica que objetive identificar o texto 

original de ond~ foi retirada a citação ou a informação 

constará do próprio corpo do trabalho, entre parênteses, i~ 

dicando-se o sobrenome do autor ou o primeiro nome da publ~ 

caça0, ano de edição do livro ou artigo e a página de onde o 

texto foi retirado. A identificação da obra será feita na 

Bibliografia Geral apresentada ao final do trabalho. 

Em virtude da utilização deste mecanismo, 

só haverá notas de rodapé quando se quiser fazer referência 

a urna bibliografia geral sobre o tema o~ dar informação adi 

cional à que já está dita no corpo do trabalho. 



Um cão, porque vive, 

ê agudo. 

O que vive fere. 

O homem 

porque vive, 

choca com o que vive. 

Viver 

é ir entre o que vive. 

João Cabral de Melo Neto 

- 15 -



- 16 -

!NDICE página 

RES U~10 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

AGRADECI~1ENTOS •••..•..••..••.••.•..••••••••.....• 

NOTAS SOBRE REFERtNCIA BIBLIOGRÁFICA . . . . . . . . . . . . . 
LISTA DE TABELAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
PRH1ElRA PARTE - ESTADO E SUBDESENVOLVT;,Q!:NTO 23 

capítulo I - Papel do Estado à luz da Teoria do 

Imperialismo .................... . 25 

1.1 - visão geral da teoria do Im 

perialismo ...... ~........... ~5 

capítulo 11 

1.2 O Estado na teoria do impe-

ria1ismo 37 

1.2.1 - O capitalismo monopo 

lista de Estado .•.• 37 

1.2.2 - O capitalismo monopQ 

lista de Estado Mun 

dial . . . . . . . . . . . . . . . 
- O desdobramento do imperialismo no 

conceito de dependência •••••••.•• 

2.1 - visão Geral da Teoria da de 

d - . pen enCla •••.••••••••••.... 

2.2 - A Teoria da dependência se

gundo F.H. Cardoso e E. Fa 

39 

48 

48 

letto ••••.•••.•••••.•.•.•.• 50 



Capítulo 111 - Considerações críticas sobre a te~ 

ria do imperialismo e da dependê~ 

Capítulo IV 

cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A ação estatal como consequência 

de ~onfigurações endógenas de apro 

- 17 -

. - d' - G5 prlaçao e omlnaçao .•..•...•..••. 

4.1 - Questões metodológicas preli 
~ -

nares 

4.2 - Papel do aparato govername~ 

tal nas análises voltadas p~ 

ra os processos endógenos de 

65 

acumulação e apropriação ... 67 

4.3 - O capitalismo no Brasil como 

processo endógeno de acumul~ 

çao ....................... . 

4.3.1 - A "crítica; razao 

dualista" de Francis 

co de Oliveira •.••. 

4.3.2 - João Manuel Cardoso 

de Mello e a imagem 

do capitalismo tar-

dia ............... . 

4.4 - Considerações críticas ••••. 

6f 

75. 



- 18 -

SEGUNDA PARTE - A EVOLUÇÃO DO CAPITALISBO NO BRA 

SIL E AS TRANSFORHAÇCES DO APARATO 

ESTATAL 

Capítulo V 

Capítulo VI 

O período pré-1930: o início da in 

dustrialização 
• 

5.1 - O Estado oligárquico .....•. 

5.2 - Os surtos de industrializa-

ç ao ••...•..••..•..••..•.... 

5.3 - A política governamental ... 

5.4 - A indústria e seus porta-v2 

o.., 
~' I 

lC2 

zes ••...••..•..•...•....... 1(.6 

5.5 - Conclusões . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- O período 30-64: Nascimento e Hor 

te do Modelo Nacional - Desenvolvi 

112 

mentista 115 

6.1 - A revolução de 30 e a cria-

ção do Estado Populista •.•• 115 

6.2 - O Estado Populista ~........ 122 

6.3 - Os frutos do Hodelo Nacio-

nal - Desenvolvimentista ••• 

6.3.1 - Da Revolução de 30 ao 

suicídio de Vargas: 

a industrialização 

restringida ...•...• 127 



6.3.2 - O Governo de Jusceli 

no Kubltscheck e o 

novo patamar de acu 

mulação: a implant~ 

ção da indústria p~ 

- 19 -

da ................. 13 ~ 

6.4 - O aparato governamental e a 

busca da "Racionalidade eco 

nômi ca" •••..•••••.....•.... 13-:' 

6.5 - O pensamento industrialis-

ta ......................... J~ 57 

6.6 - Conclusões 

Capítulo VII - A crise política dos anos 60 .•••. 

TERCEIRA PARTE - ESTATIZAÇÃO OU HEGEIvl0NIA BURGUESA 

AUTORITÁRIA? 19E 

Capítulo VIII - O Estado brasileiro e o neo-impe-

rialismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0'7 __ l 

8.1 - Introdução •••••..••••••••.• 197 

8.2 - A internacionalização da ec~ 

nomia: o neo-imperialismo e 

suas implicações econômicas 

1 
... 

e po 1 tl cas .••••.•••••••••. 

8.2.1 - Características ge

rais do neo-imperi~ 

lismo de base multi 

nacional . . . . . . . . . . . 

201 

201 



Capítulo IX 

capítulo X 

• 

8.2.2 - Implicações econômi 

cas da internaciona 

lização da economia 

brasileira . . . . . . . . . 
8.2.3 - Implicações políti

cas da internaciona 

lização da economia 

brasileira 

. 
- Estatização ou viabilização do ca 

- 20 -

2C4 

pi talisrno? ....................... 218 

9.1 - O Estado, esta abstração •.. 220 

9.2 - O Estado Bonapartista ....•• 221 

9.3 - Hegemonia da burguesia indu~ 

trial ou da "tecnocracia es 

t t I "? 226 a a . • ~ ..•..•••.•..•.•.•• 

- Papel do Estado na intermediação 

financeira •.•••••.•••••.. ••••.•.. 231 

10.1 - O capital financeiro no Br~ 

sil: tendências recentes de 

sua evolução . . . . . . . . . . . . . . 
10.2 - O BNDE e seu papel na acurn~ 

231 

lação real da economia •••• 233 

10.2.1 - Tendências gerais 

da atuação do BNDE 233 

10.2.2 - A aplicação dos r~ 

cursos financeiros 

pelo BNDE ••..•••• 



·Capítulo XI 

10.3 - Conclusões . . . . . . . . . . . . . . . . 
- A Expansão do aparato estatal .... 

11.1 - Aspectos quantitativos da 

"expans ão" do Es tado •..... 
• 

11.2 - A participação do Estado na 

base produtiva 

11.3 - Conclusões . . . . . . . . . . . . . . . . 
Capítulo XII - A discussão atual sobre a estatiza 

ção e o verdadeiro sentido da con 

trovérsia ....................... . 

BIBLIOGRAFIA 

-?J -

2[5 



TABELA I 

LISTA DE TABELAS 

- EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÁO DO SETOR 

PÚBLICO E PRIVADO NO TOTAL DE EM

P~STIMOS DO BNDE -. DISTRIBUIÇÃO 

PERCENTUAL (COLbBORAÇÁO APROVADA 

EM MOEDA NACIONAL) 

TABELA 11 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DAS FONTES 

DE RECURSOS POR "TIPO DE PROPRIEDA . 

DE" - PERíODO 1966/1970 - PROJETOS 

-22-

Pago 

240 

APROVADOS BNDE E CDI/MIC 247 

TABELA 111 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS RECUR 

SOS DO BNDE POR G~NERO DE INDOS-

TRIA E POR TIPO DE 

PERíODO 1966/1970 

PROPRIEDJI.DE -

TABELA IV - DISTRIB~IÇÃO PERCENTUAL DOS EMPRÉS 

TABELA V 

TABELA VI 

TIMOS EXTERNOS, POR G~NERO DE IN 

DÚSTRIA E TIPO DE PROPRIEDADE - PE 

RíODO 1966/1970 

- EVOLUÇÃO DO TOTAL DE EMPRESAS DO 

GOVERNO FEDERAL POR SETOR (1947/ 

1969) 

." 
- DISTRIBUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS 

200 MAIORES EMPRESAS NO PATRH1llNIO 

LíQUIDO, LUCRO LíQUIDO E RENTABILI 

DADE POR TIPO DE PROPRIEDADE E SE 

TOR DE ATIVIDADE (1975) 

250 

252 

259 

269 



PRINElRA PARTE 

ESTADO E SUBDESENVOLVH1ENTO 



- 2f t- -

Antes de desenvolver especificamente o t~ 

ma, é indispensável tentar identificar o quadro teórico a 

partir do qual se pode apreender o processo concreto de 

criação e consolidação do capitalismo industrial a partir 

das perspectivas abertas pela explicação teórica do "subde 

senvolvimento" e as limitações desse mesmo quadro estabele 

cendo-se, por dedução, os parâmetros de análise do papel do 

Estado. Pode-se destacar três tipos de abordagem que pre

tendem dar conta do fenômeno: a teoria do imperialismo, a 

teoria da dependência e estudos recentes que procuram anali 

sar o processo de transformação capitalista no Brasil atra 

vés do pri vilegiamento do "sistema interno" de acumulação. 



CAPITULO I 

PAPEL DO ESTADO Ã LUZ DA TEORIA OO.IMPERIALISHO 

1.1 - visão Geral da teoria do imperialismo 

• 
O "imperialismo" nao é urna categoria teé 

rica plenamente desenvolvida, nem se apresenta como um todc 

único e coerente de explicação. Desde que se iniciou a dis 

cussão do probl~ma, nas últimas décadas do Século XIX, não 

houve uniformidade de tratamento na formulação do quadro 

.teórico que tornaria explicável de modo consciente o fenôrre 

no do imperialismo. Em fins da década de 60, deste século, 

a discussão do imperialismo foi retomada para explicar o pr2, 

cesso de articulação das formações sociais do capitalismo 

central e formações sociais do capitalismo periférico. 

Os autores "clássicos" da análise do imp.s 

rialismo sao Lênin, Rosa Luxemburg e Bukharin. l O primeiro 

lAnteriormente, o problema havia sido abordado por 
Hobson e colocado no contexto da discussão da social-demc 
cracia pelo seu maior representante Bernstein e 
austro-marxista, representada por Hilferding e 
(Palloix, 1972, p. 58). 

pela escola. 
Otto Bauer 

Hilferding e autor de uma obra muito importante se 
bre o capitalismo "moderno" e inspirou decisivamente os a C!. 

tores clássicos citados. Para ele, o que caracterizaria o 
modo de produção capitalista, na fase do capitalismo monop: 
lista e do capital financeiro, era a anexação da circulaçãõ 
pelo processo de produção dos carteis e trustes, com vista~ 
a recu~erar a mais-valia produzida e apropriada pelo come= 
cio (Palloix, 1972, p. 77). A contradição básica nesta fas~ 
e a que se estabelece entre a criação-realização da acumula 
ção, ou seja, a massa de capitais destinados ã acumulaçao 
cresce e diminuem as possibilidades de realização. Esta se 
resolve com a exportação de capital que passa a ser a pol: 
tica econômica do capital monopolista, alargando o mercadc 
interno dos paises menos desenvolvidos para que se torne~ 
mercado dos países capitalistas industrializados. 
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autor da tríade dos "clássicos", Lenin, conceitua o imperi1: 

lismo como o estágio monopolista do capitalismo. As caract~ 

rísticas básicas desse estágio se resumem em: concentraç~J 

e centralização da economiai existência do capital financE~ 

rOi a política de exportação de capital; a partilha do m~~ 

do entre as nações lnter-imperialistas e a 

território do globo entre os maiores países 

(Palloix, 1972, p. 96). Lenin se contrapunha 

repartição ê.J 

capitalistê.::; 

às idéias " .-L.._ 

tra-imperialistas" de Rosa Luxemburg que dissolviam as "r..::. 

ções" na análise do capitalismo mundial, enqu~nto que aq1.:.~ 

le, ao observar a situação pré-revolucionária da Rússia ê.2 

1917, acreditava ser cabível a luta revolucionária em tE= 

mos de "Nação". Por outro lado, via no desenvolvimento dê.::; 

contradições do capitalismo, a nível mundial, principalmE~ 

te na sua política de exportação de capitais, uma forma ê.2 

acelerar o processo de transformação dos países periféri

cos. Por outro lado, o privilegiamento do âmbito nacional, 

dissolvendo as contradições int~rnas de classe, fazia cc~ 

que ele opusesse nações ricas e exploradas, coerente com ~ 

seu pressuposto teórico de ser possível uma frente nacionê.: 

contra o imperialismo. 

Rosa Luxemburg, dentro da teoria do imF~ 

rialismo, tem nível diferente de preocupação. Sua anális2 

visa a mostrar o imperialismo não necessariamente ligado::. 

uma etapa de evolução do capitalismo - o capitalismo monoF2 

lista - mas comomdispensável à própria reprodução ampliaê.::. 

do capital, tendo em vista a contradição estrutural entre ::. 

criação-realização do excedente. O imperialismo seria a 

"expressão política do processo de produção capitalista, r::. 

nifestando-se pela concorrência entre os capitalistas naci:) 

nais em torno dos últimos territórios não-capitalistas l~ 

vres" (Palloix, 1972, p. 109). O "mercado externo" garant~ 
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ria a superação da contradição criação-realização do exce

dente, aumentando as forças produtivas dos países centrais, 

ampliando o mercado para a realização da mais-valia, obte~_ 

do as mercadorias necessárias para o aumento de sua própria 

produção e garantindo força de trabalho pela transfo~açã:, 

nas regiões periféricas, de trabalhadores em força de trat~ 

lho 11 livre 11 , isto é, despojada de qualquer instrumento cs 
trabalho e tendo apenas a sua própria força humana como me~ 

cadoria. O que releva mostrar é que para Rosa Luxernburs, di:~ 

rentemente de Lenin, capitalismo e imperialismo são vistc= 

como duas faces de um mesmo problema, isto é, como o res~: 

tado da contradição entre criação e realização de mais-va 

lia. O capitaZismo~ enquanto modo de produção~ 

forma de funcionamento o imperiaZismo. 

tem cor::: 

Bukharin, representa, nesta tríade de e~ 

critores clássicos sobre o imperialismo, o primeiro auto= 

que procura vincular sua anális~ diretamente à ordem mund~ 

aI. Sua preocupação é com os mecanismos e efeitos do imp~ 

rialismo: a divisão internacional do trabalhoi a lei do às 

senvolvimento desigual entre países ricos e países pobres s 

a exportação do capital como criação da teia de exploraçã: 

(Palloix, 1972, p. 116). Ao analisar o imperialismo dentr: 

de uma ótica de reprodução das relações capitalistas em es 

cala mundial, o autor esquece, consequentemente, a deterrr~ 

nação da base nacional das formações sociais, o que o si-

tua, sob este aspecto, em oposição a Lenin, uma 

quantd este achava possível a IIfrente nacional 

lista ll aquele dissolvia as fronteiras da Nação 

que ele chamava de lIordem capitalista mundial ll
• 

vez que e~ 

anti-imperi.=: 

dentro C2 

A retomada da discussão do imperialismo, 

já na década de 60, deste século, é representada por três 
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tend~ncias teóricas. A primeira delas ~ a "dial~tica fre~ 

tista", com base na concepção leninista do imperialismo. ~ 

dial~tica frentista parte da concepção leninista de imperi~ 

lismo, supondo, de um lado, que a contradição básica do si~ 

tema ~ a que se estabelece entre as economias socialistas e 

as economias capitalistas. Nas formações sociais centrais, 

a contradição básica ~ a da sobreacumulação do capital lev~ 

da a efeito pelos monopólios e conduzindo à baixa tendênci~ 

do lucro, cuja contratendência ~ representada pelo pape: 

do Estado (capitalismo monopolista do Estado)'e pela expo~ 

tação de capital. Nas formações sociais periféricas, a co~ 

tradição resulta do papel da exportação de capital, que i~ 

duz a atividades de produção voltadas para o exterior e nas 

para o mercado interno, obstaculizando o desenvolvimento 

conômico. A passagem do sistema capitalista para o sociali~ 

mo resultaria, nos países capitalistas avançados, de uma es 

tratégia democrata, de união das esquerdas que, no poder, 

poderiam transformar o capitali~mo em socialismo. Nas soci~ 

dades perif~ricas a estratégia seria a do desenvolviment: 

de um capitalismo democrático atrav~s da união com a burgu~ 

sia liberal, fazendo com que se desenvolvessem as "forças 

produti vas", incl usi ve atrav~s de uma forma de capi talisrn: 

de Estado. 

A segunda tend~ncia atual da teoria rna~ 

xista do imperialismo ~ a análise trotskista, representad~ 

por MandeI e Bob Sutcliffe (Palloix, 1972, p. 129). Tenta~ 

do art"icular o sistema econômico internacional, no qual se 

insere toda economia nacional, e o aspecto político espec~ 

ficamente nacional da luta de classes, a linha trotskist~ 

conduz a uma estrat~gia revolucionária para as formações s2 

ciais capitalistas periféricas, privilegiando o predohúni2 

do proletariado, nas formações sociais periféricas, gcrac: 
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pela atividade das firmas multinacionais, o qual constitui 

ria a vanguarda da luta de classes, representando massas P2 

pulares mais amplas. 

A terceira linha de análise reune vários 

teóricos, entre os quais Samir Amin 2 .Aqui,cingir-nos-emos à 

apresentação das idéias centrais deste último autor. A sua 

preocupaçao básica é com a acumulação capitalista em esca 

la mundial. A razão que apresenta para este nível de análi 

se é a observação de que "o nosso mundo se compõe de paí

ses ,"desenvo'l vidos" e de países "subdesenvolvidos" ,os quais 

por sua vez, incluem países que se proclamam "socialistas" 

e outros que ter-se-á de chamar por seu nome, "capi tali~ 

tas"; que uns e outros estão integrados, se bem que em 

graus di~erentes, em uma rede mundial d~ relações comerci

ais, financeiras e de outro tipo, que nos impede de conce 

ber a cada uma dessas nações, isoladamente, isto é, fazendo 

abstração dessas relações, como poder-se-ia fazer se se tra 

tasse do Império Romano e da China Imperial da época em que 

se ignoravam mutuamente" (Amin, 1975, p. 9). Esta integr~ 

ção de todas as formações sociais no sistema capitalista 

mundial se expressa através de dois tipos de relações: rel~ 

çoes entre as formações centrais e as formações periféri-

cas, através das quais estas transferem valor para aquelas, 

de acordo com mecanismos de acumulação primitiva que não se 

reduziram apenas ao estágio inicial da passagem do feudali~ 

mo para o capitalismo industrial e relações entre formações 

centrais entre si (relações internas) que são quantitativa 

e qualitativamente importantes. Sua análise pretende enfa 

tizar as relações entre as formações sociais centrais e 

2Christian Pa110ix cita vários representantes 
corrente, entre os quais A. Emmanue1, G. Arrighi e o 
prio autor (cf. Christian Pa11oix, 1972). 

desta ... 
pro-
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perif~ricas. A explicitaç~o das formas sucessivas de acumu 

lação primitiva, em benefício do centro, seguindo as trans 

formações das formações sociais centrais é o aspecto cen

tral de sua análise da "acumulação em escala mundial". Na 

caracterização de umas e outras, Samir Amin deixa claro que 

nas formações sociais centrais "o modo de produção capi ta

lista não só ~ dominante, mas que, como sua extensão está 

baseada na amplificação do mercado interno, tende a conver 

ter-se no modo de produção exclusivo" (Amin, 1975, p.53). 

Já as formações sociais periféricas "t~m a particularidade 

de que nelas é dominante o modo" de produç~o capitalista, 

mas esta dominância não conduz a uma tendência exclusiva 

porque a expans~o do capitalismo está baseada aqui no mer 

cado externo. A consequência disso ~ que os modos de prod~ 

ção pr~-capitalistas não são destruídos mas transformados e 

submetidos ao modo de produção dominante em escala mundial 

e local: o modo de produç~o capitalista" (Amin, 1975, p. 

54) • 

Para tentar dar conta dessa articulação 

entre formações sociais centrais e perif~ricas, o autor i 

dentifica três fases no desenvolvimento do sistema capita

lista mundial, correspondendo a cada uma delas um sistema 

de relações centro-periferia: 

1) o período de constituição do capitali~ 

mo que se estende dos grandes descobr~ 

mentos até a revolução industrial dos 

Séculos XVIII e XIXi 

2) o período da expansao do modo de prod~ 

ção capitalista no centro, isto é, o 

período concorrencial e o domínio do 

capital industrial - período clássico, 

até final do Século XIXi 
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3) o período imperialista dos monopólios, 

no sentido limitado da expressa0, q~e 

se inicia em fins do Século XIX(Amin, 

1975, p. 56). 

N~ primeira etapa, as formações sociai3 

periféricas desempenham a função de criar a "acumulação mE:';: 

cantil'" necessária para a passagem do feudalismo ao capit~ 

lismo industrial, através da comercialização de produtos c2 

loniais no mercado internacional. Na segunda"etapa, com ~ 

revolução industrial, a função das formações sociais perifi 

'ricas muda: agora elas importam produtos manufaturados e E:-' 

portam produtos agrícolas e matérias primas com a função c~ 

diminuir o custo de produção da mão-de-obra nas formaçõE:3 

sociais centrais e o custo do capital circulante. Por s~~ 

vez se inicia o intercâmbio entre países do centro, agor~ 

acrescidos da Europa Continental e da América do Norte 3 • t~:) 
final do Século XIX (1870-90), ~urge o imperialismo no se~ 

tido leninista, com a criação de monopólios e a exportaç~: 

de capitais. A época imperialista se subdividiria em dois 

períodos. O primeiro deles vai de 1880 a 1945, em que se 

mantém as formas "clássicas" da divisão internacional co 
trabalho, mas o capital europeu começa a investir na e cor.:) 

mia mineira e nos setores terciários ligados ao setor ex

portador: de 1945 em diante estas relações adquirem uma r.: 

va roupagem: as formações sociais periféricas implanta:: 

uma "indústria leve", com base em uma política de substitt::. 

çao de importações, ao mesmo tempo em que as formações s:) 

ciais centrais se tornam fornecedoras de bens de capita: 

que possibilitam aquela instalação. 

3 ~ - .. . f Neste per~odo, o comerc~o ~nternac~onal se az de ='.J 

do que os produtos intercambiados sio trocados pelo seu V2 

lor, dando a aparência de ser um comercio entre iguais;a iZ 
to atribui Samir Amin a falta de interesse de Marx,pelo pr: 
blema do "colonialismo" (Cf. Amin, 1975, p. 113). -
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. ~ preciso ainda destacar as relações in 

ternacionais que se estabelecem entre as econorüas cen-

trais, que se baseiam em troca de produtos manufaturados, 

ao mesmo tempo em que se acentua a dependência das forma

ções sociais periféricas em relação às formações sociais 

t .4. cen ralS • 

Samir Arnin considera ultrapassada esta fa 

se abrindo-se duas alternativas: a primeira seria a inte

gração da Europa do Leste nos intercâmbios internos do cen 

tro. A segunda seria a "especialização" das formações soei 

. ais periféricas na produção industrial "clássica" (compree.!l 

dendo a de bens de capital) enquanto o centro se reservaria 

as atividades ultramodernas (automação, eletrônica, con-

quista do espaço, átomo), em que há utilização crescente de 

"trabalho altamente qualificado" (Amin, 1975, p. 115/116). 

Para explicar ,a expansao do comércio Exte 

rior no capitalismo, Samir Amin negô. a importância das 

"vantagens comparativas", indo buscar na contradição entre 

a capacidade de produzir e a de consumir, incessante~ente 

colocada e superada pelo sistema, a causa da tendência i 

nerente ao capitalismo para a ampliação dos mercados e para 

o movimento internacional do capital (Arnin, 1975, p. 117/ 

118). A primeira se explicaria pela busca do lucro, a qual 

gera a competição tanto na fase concorrencial corno na mono 

polista. A segunda tendência, por sua vez, se explica p~ 

la fas~ de monopolização do capitalismo em que se procura 

4 ~ -Enquanto 80% do comercio da periferia sao feitos 
com o centro, os países que formam o centro realizam entre 
si 80% do seu com~rcio e apenas 20% com os países subdcsen 
volvidos (cf. Amin, 1975, p. 89/90). 
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superar a lei da tendência decrescente da taxa de lucrosS. 

No que diz respeito à exportação de cap~ 

tal, o autor apresenta seis fatos significativos: o cresc~ 

mento do total de capitais exportados, a partir de l880i 
- . -concentraçao dessa exportaçao para os "novos centros capit~ 

lista~"J a manutenção do com~rcio de mercadorias; as dife 

renças entre fluxo de inversões de capital e lucros export~ 

dos, quando se examinam as relações entre centro e perif~ 

ria e relações entre "velhos centros" e "novos centros" e:::-. 

formação; as diferenças salariais 

e as diferenças de taxas de lucro 
6 

entre centro e periferi~ 

entre um e outro. (hmin, 

1975, p. 130/132) • 

o fundamento econômico das relações inte= 

nacionais entre formações sociais centrais e periféricas 

a "troca desigual" na qual as formações sociais periféricas 

trocam mercadorias com maior valor-trabalho por mercadorias 

em que se contém menor valor-trabalh0 7 • 

58· . 1· . d d'" amlr Amln ana lsa extenslvamente estas uas ten e~ 

cias (Cf. Amin, 1975, p. 118 a 155). 

6A exportação de capitais passou de 100 milhões d= 
libras no período de 1925/30 para 1.300 em 1880 e 3.763 n: 
1hões em 1913, na Inglaterra; de 12-40.000 milhões de fra~ 
cos em 1870 a 45 em 1914, na França; de 500 milhões de dõl~ 
res em 1896 a 18.583 em 1922 a 22.200 em 1933, nos EE.ur. 
Por outro lado, a partir da 11 Guerra Mundial, os EE.UU.pa~ 
saram a ter predomínio absoluto na exportação de capitais. 
passando de 6,3% em 1914 a 33,3% em 1960, concentrando-se 
nos países desenvolvidos da Europa (Cf. Amin, 1975, p. 13: 
e 134). 

7 -O autor segue a formulaçao de A. Emmanual (cf. 
nuel, A. - El intercambio desigual - ensayo sobre los 
gonismos em las relaciones economicas internacionales. 
nos Ayres, siglo Veintiuno, Editores S/A, 1972). 

E r:1l":: Z 

ant~ 

Bu= 
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Quanto as aspecto político, o autor situa 

a luta de classes no nível internacional. "A controvérsia 

não pode ser superada se não se considera que a luta de 

classes não se desenvolve em quadros nacionais, sim nos de 

sistema mundial" (Amin, 1975, p. 36)8. Como se trata de for 

mações sociais cent~ais e periféricas e não há um único me 

do de produção capitalista, a burguesia mundial é a burgu~ 

sia do centro e acessoriamente a da periferia; esta toma 

formas diferentes porque resulta da transformação das forma 

ções pré-capitalistas. O proletariado é o prôletariado de 

centro e o da periferia, que sofre uma exploração crescente 

'em relação ao centro, representando o núcleo central do pr~ 

letariado mundial. O proletariado da periferia compreend~ 

ria os assalariados das grandes empresas modernas, as mas 

sas camponesas e os "desocupados urbanos" e seria uma rebe 

lião dessas massas, explorada pela burguesia dependente da 

periferia, que determinaria o agravamento das condições de 

exploração no centro (Amin, 197~, p. 35 seguintes) . 

A discussão do autor, sobre as formações 

do capitalismo periférico, se baseia na análise da transi 

ção das formações sociais pré-capitalistas para formações 

sociais do capitalismo periférico. Apesar de tentar este~ 

8 0 a~tor se refere ã controversia entre A. Emmanuel 
e Charles Bettelheim, em que aquele atribui ao proletariadc 
do centro uma posiçio privilegiada e de dominaçio em rela
çio ao proletariado da pe~iferia, dificultando a uniio de 
proletariado a nível internacional enquanto este nega que c 
proletariado do centro estaria em aliança com a burguesia 
para "explorar" o proletariado das forC1ações sociais per i 
fericas (Cf. Cadernos de Pasado y Presente, n9 24, C6rdo
ba, 1972). 
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der esta análise a todo o Terceiro Mundo, centra-se mais 

nos países da Âfrica e da Âsia. O resultado final da artic~ 

lação entre centro e periferia dependeria da estrutura ê~ 

formação pré-capitalista no momento de sua integração inte~ 

nacional, da forma econômica em que se deu o contato inte~ 

nacional e das formas políticas que acompanharam esta ints 

graçao. O desenvolvimento do capitalismo periférico, frut~ 

da extensão do domínio do capitalismo para novas regiões 

em que a taxa de mais-valia é mais alta e em que se poàe C~ 

ter um sobre-lucro, em virtude da troca desig~al, cria, n~ 

periferia, três tipos de distorções: a distorção em favc~ 

das atividades exportadoras, a distorção em favor das ativ:. 

dades terciárias e a distorção na evolução dos ramos àe i~ 

dústrias, favorecendo os ramos "leves". Por outro lado I n2.S 

formações sociais periféricas, sua estrutura social nao _ 

presenta a polarização que caracteriza as formações sociais 

centrais entre burguesia e proletariado. O início e a estr~ 

turação das formações sociais p~riféricas variam, distin

guindo o autor as formações orientais e africanas, e as fo~ 

maçoes americanas por outro (Amin, 1974, p. 312). 

Todas as formações sociais periféricas, 

apresentariam três características comuns (Amin, 1974, p. 

332) : 

1) predomínio do capitalismo agrário e CJ 

mercial no setor nacional; 

2) constituição de uma burguesia local nJ 

âmbito do capital estrangeiro domin2~ 

te; 

3) a tendência a um desenvolvimento bur2 



crático original, próprio da 

ria contemporânea. 
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perif~ 

A primeira dessas características ou sur 

ge diretamente pela implantação da organização capitalista 

(ex.: latifúndio latino-americano) ou da transformação das 

formações pré-capitalistas. O capitalismo comercial, ass~ 

me duas formas: ou esta função é cumprida pela "nova burgu§. 

sia urbana", proveniente da própria oligarquia latifundis 

ta, corno foi o caso da América Latina e numerbsos países do 

Oriente, ou é cumprida diretamente pelo capital colonial, 

'corno no caso da África negra. 

A segunda característica determina o cará 

ter dependente do capitalismo local: a burguesia capitali~ 

ta local está dominada pelo capital do centro no processe 

de acumulação: "a margem sobre a qual pode deduzir-se a acu 

mulação em benefício desta burgvesia está determinada te 

talmente pelas relações hierárquicas entre a burg~esia do 

centro e da periferia" (Amin, 1975, p. 392). Por outro la

do, os mecanismos de acumulação primitiva em benefício de 

urna burguesia nacional que opera em setores que, só indire 

tamente, dependem do mercado externo funcionam de maneira 

acessória, criando, na expressão do autor, "urna forma mise 

rável de capitalismo nacional". Por fin, a terceira carac 

terística é, a de que o aparato burocrático estatal tem Q~ 

peso maior: de um lado porque a burguesia metropolitana que 

exerce a dominação básica é a grande aus,ente e, de outro I 

a fraca burguesia local não controla o Estado. Neste caso, 

ou o Estado ajuda na promoção de urna burguesia local peri

férica ou libera a nação da dominação do centro, mediante 

a promoção industrial nacional de caráter pÚblico. Este re 

forço da burocracia de Estado pode levar a uma generaliz~ 
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çao do capitalismo de Estado, mas conclui o autor, na medi 

da em que este capitalismo de Estado não rompe com a inte

graçao no mercado mundial, ele "apenas traduz as novas vias 

de desenvolvimento do capitalismo da periferia" (Amin,1975, 

p. 401). 

• 

1.2 -"A Teoria do Estado na Teoria do I~perialismo 

1.2.1 - O capitalismo monopolista do Estado 

A teoria do Estado no imperialismo é resu 

mida no conceito de capitaZismo monopoZ~sta de ~stado~ 

senvolvido por Lenin em 1917, para dar conta de um lado 

crescente socialização das forças produtivas e de outro 

de 
~ 

a 

ao 

caráter privado de apropriação. A sobreacumulação e a conse 

quente baixa tendencial da taxa ,de lucros encontra seu limi 

te contraditório não só na expansão do capitalism? para o 

mercado externo (exportação de capital) como na "interven

çao estatal" pela qual o Estado desvaloriza o capital soci 

aI, de modo a ampliar a taxa de acumulação do setor monopQ 

lista. Na teoria do capitalismo monopolista de Estado, im 

bricam-se Estado e monopólios, aquele "servindo" a estes. A 

aparição histórica do capitalismo monopolista de Estado se 

prende ao início do estágio imperialista mas toma sua forma 

definitiva durante a la. Guerra Hundial, em virtude do "es 

forço "de guerra". A depressão de 30 e a 2a. Guerra Hundi

al "dão novo impulso ao processo, passando o Estado a paE 

tir daí a exercer papel decisivo no processo de acumulação 

capitalista, de concentração do capital e da produção. En

tre rnonopólios e o Estado há urna estreita interação, cada 

um tendo, por seu lado, um papel próprio e um rr.esmo fim: de 
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senvolver a acumulação e concentração do capital, re:orç~r 

a exploração capitalista e aumentar o lucro dos grandes ~o 

"nopolis tas. 

Se continuam em funcionamento as traçcs 

do "capitalismo monqpolista " .. j á detectados por Lenin , o ç·.:e 

caracterizaria o "capitalismo monopolista de Estado", ::-.J 

estágio" atual, seria a relevância do financiamento públic:. 

Esta atividade do Estado se faz de diversos modos: alé~ d~s 

despesas parasit"árias típicas ao seu próprio .funciona::1ent:, 

o Estado dirige seus gastos para atividades que contribus~ 

.para o desenvolvimento das forças produtivas sociais: ps~ 

quisa, educação, saúde, transportes, etc.; além disso, J 

consumo de Estado passa a ser um elemento importante no P=2 

cesso de realização de excedente; a política de créditos e 

subvenções, ou através de regulamentação geral ou de inter 

venção direta sobre seus recursos próprios, a utilização C~ 

política fiscal, da política de preços e da exportação ce 

capitais públicos, tudo isso representa esferas de atuaçãç, 

através da qual o Estado procura aumentar a taxa de luc=J 

do setor monopolista, ou assumindo os "setores pesados" ::'::t 

economia, para que este possa fornecer produtos de im?ort;~ 

cia básica para o processo industrial, ou realizando des~e 

sas na área de pesquisa e atividade de ponta (fornecendot~ 

nicas, quadros, mercados e meios de financiamento) ou fo~en 

tando políticas de exportação e de financiamento na área :i 

nanceira e monetária, em favor da acumulação capitalista dcs 

monopólios. Seriam manifestações do capitalismo monopol~~ 

ta de Estado a existência de um "setor público" na econom::..~, 

onde a importância do capital fixo é grande e não pode ser 

reduzida,e onde ocorre a interpenetração de capitais priv~

dos e públicos, e a utilização da planificação da economia,~ 

través de previsões econômicas e da própria intervenção es 

tatal. O capitalismo monopolista de Estado e, em reSUl10, a 
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expressa0 política do imperialismo na fase do capitalismo 

.monopolista, tal como se desenvolveu nas formações sociais 

centrais. Para Palloix, a caracterização do capitalis~o me 

nopolista do Estado privilegia ainda o caráter nacional, is 

to é, as formações sociais nacionais, apesar de algumas re 

fer~ncias já denotatem a preocupação com a exist~ncia de 

uma "economia mundial capitalista" 9 . 

E é em busca da caracterização dessa nova 

etapa de desenvolvimento do capitalismo monopolista que 

Christian Palloix tenta desenvolver um quadro teórico 
~ 

pro-

'prio ao estágio de internacionalização do capital. Este qu~ 

dro seria o do capitalismo monopolista de Estado mundial. 

1.2.2 -o Capitalismo Monopolista de Estado Mundial 

o pressuposto fundamental do qu~dro teóri 

co de Christian Palloix é a análise da reprodução das rela 

ções da produção em escala mundial. O estágio de capitali~ 

mo monopolista de Estado Hundial ou da concorrência inte:!: 

nacional dos monopólios sucederia, dentro da etapa de capl 

talismo monopolista, a do capitalismo industrial e financei 

ro privado e a do capitalismo monopolista de Estado (nacis;: 

.9 0 capítulo 7 do Traite Marxiste d'~conomie Politi
que - Le Capitalisme Monopoliste d'Etat - trata das rela
ções internacionais específicas do capitalismo monopolistê 
e de suas contradições, identificando as seguintes: o movi 
mento do capital e o cariter transnacional de sua acumula
ção; a socialização das forças produtivas e a internacion~ 
lização monopolista da produção; as relações entre os paí
ses imperialistas e os países da periferia e as relações e~ 
tre os países imperialistas e a tendência para a integraçã~ 
(ver referência bibliogrifica no final do trabalho). 
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nal) (Palloix, 1972, p. 154/155). A realidade fundamenta:' 

.passa a ser, na última etapa, a economia mundial capi~ali~ 

ta - entendida corno um complexo de formações sociais avanç~ 

das, subdesenvolvidas e socialistas. A articulaç~o e o l~ 

gar de cada urna das formações sociais se define a partir de 

sua funç~o em relaç30 ã formaç~o social dominante. E proc~ 

rando explicar mais o seu argumento, acrescenta que o impo~ 

tante é "compreender que o elemento nacional subsiste na: 

só como reflexo .da economia mundial capi tali sta, na base d: 

desenvolvimento desigual das forças produtivas mundiais,co~ 

soante as regiões, mas também corno exigência do capital i~ 

ternacional que tende nitidamente a constituir em seu pr~ 

veito e de maneira única ao nível mundial (o que todavia ~ 

carreta o seu fracionamento no funcionamento concreto) aqu~ 

lo que é próprio ao movimento contradi tório do capi tal" . 

(Palloix, 1972, p. 15). O objetivo, portanto, da análise -

examinar: 

lia) como cada formaç~o social é Q resulta.. 

do histórico da sua imers~o no compl~ 

xo da economia mundial, na qualidade 

de dominante ou dominada, o que define 

a combinaç~o dos modos de produção na.. 

dita forma sociali 

b) corno cada formaç~o social se inscreve 

no complexo da economia mundial em fQ~ 

ç~o do nível de desenvolvimento das 

forças produtivas e das relações de 

produç~o, enquanto produtos históri-

COSi 
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c) como cada formação social se desenvol 

ve, se deforma ou estagna, consoante 

a sua articulação (índice de domínio 

ou de dependência) neste complexo" 

(Palloix, 1972, p. 27). 

A partir da identificação desse .. novo nl 

vel de análise - as relações de produção do capitalismo mun 

dial - Palloix constrói um quadro teórico que pretende dar 

conta da articulação nível nacional-nível internacional, c~. 

mo momentos contraditórios de um todo, em que as formações 

sociais nacionais não se dissolvem no nível internacional, 

e, muito pelo contrário, se tornam necessárias à sua 
... 

pro-
. - 10 -pria estruturaçao . Dentro dessa articulaçao complexa de 

formações sociais com predomínio do modo de produção capit~ 

lista, o subdesenvolvimento é entendido como a "aparência 

de que se reveste uma formação social capitalista ao sofrer 

as relações internacionais de produção do capitalismo, com 

o qual se articula". E acrescenta: "esta articulação defi 

ne a combinação dos modos de produção, assim como a incap~ 

cidade das relações capitalistas de produção - internas à 

formação social subdesenvolvida - para dominar as forças 

produtivas" (Palloix, 1972, p. 36). A capacidade ou nao de 

as relações de produção dominarem as forças produtivas será 

o elemento identificador do índice de dominação ou de depeg 

dência, das formações sociais centrais e periféricas, res

pectivamente. Explicando melhor: a formação social avançada 

100 autor afirma que nem Marx nem Lenin se preocupa 
ram com o nrvel internacional, embora aquele tenha-se ref; 
rido às "relações mundiais", parte que não teve tempo de 
desenvolver;e~ identifica em Rosa Luxemburg e Bukharin o i 
nício da preocupação com o nível mundial. 
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do capitalismo é um complexo relativamente coerente - em r~ 

lação à lógica capitalista do lucro - de modos de produção 

pré-capitalista, capitalista concorrencial e monopolista. A 

coerência expressa-se na racionalidade da formação social. 

Já a formação social subdesenvolvida é um complexo incoere~ 

te de modos de produção, no que diz respeito ao desenvolvi 

mento interno e ao desenvolvimento das forças produtivas; . . 

essa irracionalidade é a irracional idade da lógica capita-

lista do lucro em relação ao desenvolvimento das forças pr~ 

dutivas. A coerência ou não das formações sociais nacionais 

se expressa, em última instância, pelo domínio ou não das 

forças produtivas pelas relações sociais. Nas formações s~ 

ciais de capitalismo avançado, as relações sociais dominam 

as forças produtivas, o que não impede que se realize sem 

pre o de~compasso entre a socialização crescente das forças 

produtivas e a apropriação privada do excedente. Já nas for 

mações sociais subdesenvolvidas as relações de produção na 

cionais não dominam de forma alguma as forças produtivas. 

Ou seja, as forças produtivas da formação social dominada 

se subordinam às relações de produção da economia dominante 

e não às de economia dominada. Em outras palavras, se nas 

formações sociais avançadas o descompasso entre forças prQ 

dutivas e relações de produtos se produz internamente, nas 

formações sociais dominadas é à subordinação das forças pr~ 

dutivas interna~ às relações de produção internacionais que 

se deve tal descompasso. Assim, é ao nível da economia ca 

pitalista mundial que se explicaria a "especificidade" da 

situação subdesenvolvida e dominada. 

Por outro lado, o imperialismo é visto co 

mo produto da extensão do modo de produção capitalista do 

espaço nacional para o mundial. O imperialismo é o modo de 

funcionamento da produção capitaZista mundiaZ~ caracteriza 
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do por zonas de fratura desse modo de produção,em virtude 

de lei do desenvolvimento desigual (Palloix, 1972, p. 49).A 

articulação concreta das formações sociais nacionais, no 

seio da economia mundial, é uma articulação econômica, poli 

tica e ideológica. A articulação econômica na etapa atual 

do imperialismo (neo-imperialismo) se caracterizaria pela 

nova divisão internacional, do trabalho. Esta nova divisão 

internacional, que já não se faz mais entre países· produt~ 

res de produtos primários e os que produzem produtos indus 

triais, se baseia na internacionalização do processo prod~ 

tivo sob a ação das grandes unidades monopolistas. Estas' 

corporaçoes internacionais dividem os estágios ou oper~ 

ções de produção, de conformidade com o nível tecnológico 

requerido. 

A articulação políticà se manifesta pela 

"integração" entre países, de que é exemplo a Comunidade E 

conômica Européia e pela atividade de organismos internaci~ 

nais: FMI, BID, etc. A articulação ideológica se manifes 

ta, por outro lado, nas políticas de "livre comércio" e de 

coexistência pacífica. 

o "novo" modo de produção capitalista re 

sulta do aparecimento das empresas multinacionais que con 

cretizam, no seu seio, as transformações por que passou a 

estrutura de modo de produção. A empresa multinacional se 

caracterizaria: pela criação de impérios financeiros inter 

nacionais, através da união do capital industrial interna 

cional e do capital bancário internacional, resultante dire 

to da internacionalização do capital; pela desaparição do 

mercado, no sentido concorrencial, isto é, a auto-regulação 

que era atribuída ao "mercado" é substituída pela regulação 

do mercado (poder de mercado) que se reàliza internamente 



- 44 -

em nível horizontal (entre as firmas componentes do grupo) , 

em nível vertical (em virtude da estruturação hierárquica 

do grupo) e em nível conglomeraI (resultado da diversifica 

ção da produção); como terceira característica, temos a in 

tegração das esferas de produção, circulação e realização; 

esta integração visa a eliminar a retenção de mais-valia p~ 

lo capital comercial ou a encurtar a circulação do capital 

e das mercadorias, com vistas a elevar a taxa de lucro; ou 

tra característica e o duplo movimento centralização-desce~ 

tralização; este movimento responde pela centralização, no 

nível superior, das decisões de política interna da empresa 

e de outro pela descentralização das bases de operação da 

firma multinacional pelo mundo inteiro, com alguma descen 

tralização de coordenação e controle, mantendo a matriz o 

controle do circuito de informações. Como quinta caracte 

rística, 'temos o desenvolvimento do nível de criação, circ~ 

lação e tratamento de informações, através da apropriaçãode 

novas forças produtivas (Pesquisa e Desenvolvimento) que se 

realiza dentro da empresa e consubstanciaria a compra de 

uma força de trabalho específica - o trabalho intelectual. 

Por outro lado, a "revolução científica e técnica" transfoE. 

ma as próprias bases de produção, com ênfase na automatiza 

ção. Finalmente, a nova organização da .estrutura de produ

ção caracteriza-se pelo movimento das classes capitalistas 

no sentido exclusivo dos processos decisionais e previsi~ 

nais e pela consolidação de uma "força de trabalho intelec 

tual". 

Na análise da empresa multinacional,Chris 

tian palloix estava pieocupado em identificar dois tipos 

de problemas: a inserção das empresas multinacionais nas 

contradições do capitalismo no cento e a posição das fir 

mas multinacionais nas desigualdades internacionais do de 
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senvolvimento econômico (Palloix, 1972, p. 226). Quanto ao 

primeiro aspecto, a primeira contradição que se estabelece 

nas formações sociais do centro é entre os setores não re 

presentados pelo capitalismo financeiro internacional e es 

tes interesses, ou seja, na etapa de'~nternacionalização do 

capital", onde há necessidade de garantir uma mobilização 

crescente do capital fictício para aumentar a acumulação, 

tendo em vista a igualização"da taxa de lucro, aquele cap! 

tal penetra em todos os lugares e, portanto, identifica 

no seio do capitalismo financeiro os interesses da bur 

guesia de todo o mundo. Isto· desvenda então cais nitidamen 

te o caráter de classe do Estado, na medida em que "já não 

reflete unicamente os seus antagonismos de classe 

nais" (Palloix, 1972, p. 234 e 235). Ou, como diz 

nacio-

ainda 

Palloix, trata-se de um capitalismo monopolista de Estado, 

mas de Estado mundial, exercido no quadro nacional. Esta co 

ordenação entre Estado nacional e interesses monopolistas 

internacionais (que incluem tanto burguesias das formações 

sociais avançadas como de formações sociais subdesenvolvi

das) tem seu reverso na oposição das classes nao ligadas ao 

capitalismo internaclonal a pequena e média empresa, 

pequena burguesia, pequenos comerciantes e artesãos e a for 

ça de trabalho manual e intelectual. A outra contradição 

surge no nível da criação e realização do excedente. Essa 

contradição, que é básica no modo de produção capitalista, 

se acirra na medida em que ocorre a centralização e a con

centração crescentes do capital. Há, no entanto, um limi 

te às possibilidades de recuo dos limites à acumulação do 

capital, através da desvalorização do capital das empresas 

mais fraças ou dos setores menos produtivos e reorientação 

da mais-valia para os setores mais produtivos. A centrali 

zação do capital na periferia apenas pode momentaneamente 

abolir tal contradição. Por fim, subsiste e se acirra a 
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concorrência entre os grupos financeiros internacionais. 

Quanto ao segundo problema, o que caract~ 

rizaria esta nova etapa de articulação entre as formações 

sociais avançadas e "subdesenvolvidas" é que a divisão in 

ternacional do trabalho já não se faz mais entre países pr~ 

dutores de matérias primas e países produtores de produtos 

industriais. A nova divisão do trabalho se faz no i'::erior 

da firma que cobre o espaço mundial (Palloix, 1972, p. 

245). Esta divisão do trabalho se faz através da diferen

ciação do processo decisional concomitante com ~ especial! 

zação geográfica. Ou seja, deslocam-se pará a periferia as 

operações de produção em si mesmas, as quais comportam, co 

mo limite, um deslocamento do nível de controle e auto-reg~ 

lação. Excluem-se, em contrapartida, da periferia as fun

çoes de criação, circulação e tratamento de informações,bem 

corno os níveis previsionais e decisicnais a elas subordina 

dos. Assim, de acordo com Christian Palloix, o que estaria 

ocorrendo com a industrialização dos países periféricos é 

urna industrialização correspondente à la. fase da Revolução 

Industrial, mantendo~se no centro o desenvolvimento e a a

propriação das forças produtivas modernas. Por outro lado, 

a base internacional do capital financeiro mobiliza o cap! 

tal em benefício exclusivo do capital dos centros hegemôn! 

cos, o que poderia explicar a impossibilidade das burgue

sias locais em acumular capital (Palloix, 1972, p. 290). 

Portanto, é ao nível de suas forças prod~ 

tivas, no momento histórico em que iniciam seu processo de 

articulação com as formações sociais centrais, que se atri 

bui basicamente o processo de degradação a que ficam suje! 

tas as formações sociais dos países periféricos, dependente 

do sistema de "valores" transmitidos pelos primeiros e que 
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entram em contradição com as estruturas internas, na medida 

em que tais "valores" entram em contradição com aqueles que 

corresponderiam ao estágio determinado das forças produti

vas e das relações de produção internas (das formações so 

ciais periféricas). A teoria da dependência se coloca en 

tão neste nível e se expressa em dependências concretas: co 

mercial, financeira, monetária e tecnológica, a partir de 

uma dependincia te6rica, ao ~ível da "irracionalidade" cole 

tiva dos países subdesenvolvidos, para quem se transfere a 

racionalidade própria do modo de produção capitalista nos 

.países centrais em um meio diverso de desenvolvimento das 

forças produtivas. 



CAPITULO 11 

O DESDOBRAMENTO DO IHPERIALISMO NO 

CONCEITO DE DEPEND~NCIA 

2.1 - visão geral da teoria da dependência 
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A "teoria da dependência" nasceu da crise 

do projeto de desenvolvimento para a América Latina, quando 

os diversos países malograramein desenvolver um "modelo" de 

capitalismo nacional e autônomo, previsto pela "teoria do 

desenvolvimento" de origem cepalina. l 

A "teoria da dependência" não se caracte 

riza também pela unidade de autoria, nem pela uniformidade 
2 de abordagem. No presente capítulo, no entanto, limitare 

mos nossa discussão à temática da "dependência" tal como é 

desenvolvida por Fernando Henrique Cardoso, só ou em asso

ciação com Enzo Falleto, sem dúvida a expressão mais acaba 

da desta teoria. 3 

Ao tentar identificar o "estatuto teóri

co" da idéia de dependência, Fernando Henrique Cardoso vin 

lVer Santos, Theotonio dos. La Crise de la Theorie 
du Development et les Relations de dependence en Amerique 
Latine, in r'Homme et la Societe, n\> 12, abril/maio/junho de 
1969, p. 43. Os fundamentos metodologicos e teoricos do con 
ceito de dependência são encontrados em "Notas sobre o Esta 
do atual dos Estudos sobre Dependência" in Cardoso,Fernando 
M. - Notas sobre Estado e Dependência, caderno CEBRAP n\> l~ 
1973, pago 3l. 

2para uma bibliografia sobre trabalhos dentro da 
"teoria da dependência", ver Cardoso, Fernando Henrique,~ 
ci t. 

3 0 livro "classico" nesta linha de interpretação e 
sem dGvida Dependência e Desenvolvimento na America Latina, 
do autoria de Fernando Henrique Cardoso e Enzo Falleto (ver 
referência bibliogr~fica no final do trabalho). 
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cuIa sua criação a um processo histórico de produção teóri 

co-pr~tica do conhecimento, ou seja, "nas anãlises sobre a 

dependência, a matéria-prima da qual se parte é a luta polI 

tica e a luta econômica tal como se desdobram na superfície 

do processo histórico, como luta nacional e anti-imperialiQ 

ta. Mas o conceito ao qual se chega distingue-se do ponto 

de partida, pois (depois de expecificar e determinar as re 

lações entre os Estados, destes com as classes e de ambos 

com o processo produtivo) determina as limitações da apree~ 

sao inicial, mostra como se reproduz urna estrutura dada de 

dominação e quais os limites possíveis de seu funcionamento 

(negatividade)" (Cardoso, 1973, p. 44). Portanto, en termos 

metodológicos, estã-se frente a uma abordagem histórico-cu1 

tural, em que as estruturas são vistas como relações entre 

homens, que condicionam historicamente o movimento da socie 

dade, mas não devem ser concebidas como estruturas dadas 

(invariantes), uma vez que a luta social (política, econômi 

ca, cultural) define a alternativa que seria imposta no prQ 

cesso (Cardoso, 1973, p. 47). Seu campo teórico próprio se 

definiria como a an~lise "das formas de articulação entre 

os países dependentes (classe, Estados e economias) e os 

países imperialistas". E acrescenta: "Esta (a teoria da de 

pendência) não é uma alternativa para a teoria do imperi~ 

lismo, mas um complemento" (Cardoso, 1973, p. 52). Fica en 

tão, claro, que o conceito de dependência é urna forma de ex 

plicitar, corno, ao nível histórico e concreto, se realiza a 

articulação entre formações sociais centrais e periféricas, 

da "ótica" do país dependente. 

Quanto às "questões substantivas 11 que têm 

sido levantadas pelos estudos na ~rea da "teoria da depen

dência", aponta Fernando Henrique Cardoso corno a mais impOE 

tante a caracterização do estãgio atual de dependência,qua~ 
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do se acelera a industrialização nas economias periféricês 

e a consequente redefinição das bases da dependência, rec: 

locando o problema da realização da mais-valia, uma vez q~~ 

"~ medida em que progride o processo de internacionalizaç~: 

do mercado interno e que, graças a ele, aumenta a industri~ 

lização das áreas p~riféricas, bem como cresce o papel c: 
consumo local para a colocação dos produtos fabricados nêS 

economias dependentes, cresce também a massa de capital 

rada pelo setor internacionalizado" (Cardoso, 1973,p. 56). 

Portanto, os estudos a serem desenvolvidos devem apontar ~~ 

ra os mecanismos de acumulação de capital em escala mundiê~ 

e como este processo articula economias periféricas e CE~ 

trais. Quanto aos temas pOlíticos torna-se relevante detE~ 

tar a especificidade do jogo político das classes nas soci= 

dades dependentes na medida em que nelas não se realiza ": 

paradigma anglo-saxão de relacionamento entre a sociedade ci 

vil e o Poder". (Cardoso, 1973, p. 69). 

2.2 - A Teoria da dependência segundo F. H. Cardoso e E. 

Falleto 

A teoria de dependência pretende realizê~ 

uma "análise integrada do desenvolvimento", integrada na r..2 

dida em que. considera "em sua totalidade as condiç6es hist5 

ricas particulares econômicas e sociais subjacer.

tes aos processos de desenvolvimento no plano nacional e r.~ 

plano externo" e compreende, "nas situaç6es estruturais C3. 

das, os objetivos e interesses que dão sentido, orientam c~ 

animam o conflito entre os grupos e classes e os movimentes 

sociais que p6em em marcha as sociedades em desenvolvimer.

to". (Cardoso e Faletto, 1970, p. 26). 
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Segundo a formulação teórica de Fernanê~ 

Henrique Cardoso e Enzo Faletto, o nível privilegiado n:l 

análise seria o estudo das estruturas de dominação. O esb~ 

ço da "situação de dependência" parte da constatação da i:-. 

tegração das economias nacionais no mercado internacional ~ 

de formas definidas.e distintas de inter-relação dos grupc~ 

sociais de cada país entre si e com os grupos externos. c~ 

sej a, . o" enfoque da dependência "não considera adequado, nE::-:-. 

mesmo de um ponto de vista analítico, separar os fatores C~ 

nominados externos; ao contrário propõe-se a ~char as cara: 

terísticas das sociedades nacionais que expressam as ~ela-

.çoes com o externo" (Cardoso e Faletto, 1970, p. 28). 

tentar superar a "teoria do desenvolvimento" pela teoria d=. 

dependência, a nova proposta teórica define o subdesenvolv: 

mento corno produto histórico da expansão do capitalismo c: 

mercial e do capitalismo industrial, vinculando economia3 

que apresentam graus variados de diferenciação do sisterr~ 

produtivo e que, por conseguinte, ocupam funções disti~ta3 

na estrutura global do sistema capitalista. A dependência=~ 

sulta, portanto, da vinculação histórica das económias s~~ 

desenvolvidas ao sistema mundial. O característico da s: 

tuação de dependência se refere a urna "situação de ambigl1~ 

dade", em que a constituição da Nação "depende de vincuZa

ções de subordinação ao exterior e da reorientação do co~

portamento sociaZ 3 pozttico e econômico em função de 'int~ 

resses naciçnais'". (Cardoso e Faletto, 1970, p. 30). E co~ 

tinua: "a dependência encontra assim não só 'expressão' i~ 

terna,· mas também seu verdadeiro caráter corno modo deterrr: 

nado de relações estruturais: um tipo específico de relaçã~ 

entre as classes e grupos que implica urna situação de dorr~ 

nio que mantém estruturalmente, a vinculação econômica cc= 

o exterior" (Cardoso e Faletto, 1970, p. 31). Ao analisar 2-

articulação externo-interna na "situação de dependência" r:" 
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ca claro que "a reZaç50 interna entre as cZasses ~ que tc~ 

na poss{veZ e dá fisionomia própria ã dependência" (Cardos: 

e Faletto, 1970, p. 36 - grifos nossos). Ou seja, "a din~~: 

ca que pode adquirir o sistema econômico dependente, no â= 

bito da nação, está determinada - dentro de certos limites

pela capacidade dos. sistemas internos de alianças para pr~ 

porcionar-lhe capacidade de expansão" (Cardoso e Falettc, 

1970,'p'.36). E finalizando o quadro em que se d,eve situa::

a análise dos países periféricos, assim se expressam: "as 

transformações sociais e econômicas que alter~m o equilí

brio interno e externo das sociedades desenvolvidas e depE~ 

,dentes são processos políticos que, nas condições históri

cas atuais, supõem tensões que nem sempre, nem de modo LS 

cessário, contêm em si mesmos soluções favoráveis ao deSE~ 

volvimento nacional ... A determinação das possibilidades 

oncretas de êxito depende de uma análise que nao pode 

só estrutural, mas que tem de compreender também o modo 

atuação das forças sociais em jogo, tanto as que tendem 

se::-

manter o "status quo" como aqueles que pressionam para qU2 

se produza a mudança social ... Como essas forças estão r2 

lacionadas entre si e expressam situações com possibilic~ 

des diversas de crescimento econômico, a interpretação S2 

se completa quando o nível econômico e o nível social tê= 

suas determinações perfeitamente delimitadas nos planos i~ 

terno e externo" (Cardoso e Faletto, 1970, p. 38). 

sim resumido: 

O que foi exposto até agora pode ser as-

- a teoria da dependência parte de urra 

conceituação de subdesenvolvimento qU2 

pretende apreendê-lo em suas vincula-

ções históricas: isto é, como resulta~ 

te do processo de expansão do capitali~ 

mo mundial; 
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- consequentemente, analisar o subdesE:~. 

• 

volvimento é analisar o processo, a3 

condições estruturais e a situação hi3 

tórica em que se articulam o 

interno-externo i 

sister..~ 

o sistema interno nao é um mero reflex: 

da depend~ncia externai é o modo cor: 

os grupos, classes e frações de class~ 

se articulam internamenteoe viabiliza~ 

não só a expansão capitalista, como d~: 

o seu "tom" específico. Ao analisar, r.: 

entanto,o sistema interno de relaçõE:= 

sociais, deve-se ter presente não só ~ 

sistema de dominação política interr.~ 

mas como certas classes e frações ê~ 

classe se articulam com o nível exter-

no. 

Dois sao, em nosso entendimento, os cac~ 

nhos a que se dirige a análise da depend~ncia. Um deles cc~ 

duz diretamente à teoria do imperialismo que tenderia a pe~ 

ceber o modo de funcionamento do sistema capitalista, na ~e 

dida em que este traz em seu bojo como "necessidade histór~ 

ca" um processo de expansão que refedine, em cada etapa hi.§. 

tórica, as formas de articulação entre formações sociais 

centrais e formações sociais periféricas. O outro leva até 

o esboço da teoria das lutas de classe nas nações perifér~ 

cas, na medida em que, ao analisar o modo pelo qual as clas 

ses e frações de classe definem o seu papel no jogo de pc

der político, se apresenta como uma crítica à "teoria do de 

senvolvimento" que só se preocupava com os aspectos econôr..=

cos do processo, sem mostrá-los associados aos níveis pol: 
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tico e social, não como níveis superpostos de análise, ma3 

enquanto "dialeticamente integrados"; al~m disso, ao priv~ 

legiar estes aspectos, fornece as bases para a construçã~ 

de uma teoria de classes, desmistificando em definitivo ~ 

"projeto de desenvolvimento nacional", enquanto projeto s,: 

cial, desvinculado ~as contradições sociais. Tudo leva ~ 

crer, portanto, que a "teoria da dependência", antes qus 

uma teo·ria ~ um m~todo de análise e uma arma de desvendame:-. 

to da realidade. Não se trata, portanto, de novas cates: 

rias teóricas, porque as suas categorias só podem ser as j~ 

pensadas para o capitalismo e para a teoria das classes s: 

ciais; trata-se, acima de tudo, de tentar dar conta da eSF~ 

cificidade do "desenvolvimento" das formações sociais surg~ 

das no bojo da expansão do capitalismo central e, portanto, 

que tiveram de enfrentar, diferentemente daquela, um mod: 

.de produção capitalista em expansao. E, ao tentar apreen

der a especificidade do momento histórico, retoma o tema às 

classes sociais pelo qual privi+egia os aspectos sociais e 

políticos. 
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cdmo ficou claro na apresentaç~o das duas 

"teorias", a do imperialismo e a da "dependência", ambas 

convergem para urna mesma indagaç~o: a que determinações es 

t~o sujeitas as jormações sociais, no perIodo da expans~e 

do capitalismo "em escala mundial"? 

O quadro teórico do imperialismo possib~ 

lita perceber a "especificidade" das formações sociais per~ 

féricas, em virtude de sua articulação com as formações se 

ciais hegeménicas. Principalmente dentro do quadro te5ricc 

de Christian Palloix, que pretende reter o que há de espec~ 

fico na forma atual do imperialismo, dois aspectos ficac 

bastante claros: a "economia mundial do capitalismo" torna

se teoricamente relevante na medida em que significa o avan 

ço do processo de internacionalização do capital e da prod~ 

ção. A relevância do nIvel internacional nao se postula co 

mo uma "arma ideológica" que pretende dissolver as forma-

ções sociais nacionais; pelo contrário, formações sociais 

nacionais e sistema internacional são Folos contraditórios 

no processo global da criação e realização do excedente C2 

pitalista edo fracionamento de forças produtivas que lhe 

são inerentes. Em segundo lugar, a "economia mundial capi 

talista", pelo seu caráter dominante, redefine, ao nível 

das nações periféricas, o desenvolvi~ento das forças prod~ 

tivas que já não se faz como produto das contradições ~nte~' 

nas, mas como internacionalização de "valores" que nao res 

pondem a seu nIvel de desenvolvimento. Isto n~o pretende 

fundamentar qualquer "perversidade" do modo capitalista de 
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produção nos países periféricos, mas sim explicita seu moc~ 

próprio de ser, enquanto sistema dominante. Isto é, o capi

"talismo nos países periféricos se apresenta "problemático" I 

em nível acirrado, em virtude de sua articulação com o sis 

tema internacional . 

• 
A teoria do imperialismo, como modo de f~~ 

cionamento do modo de produção capitalista,privilegi~, no ~ 

tanto, a "Nação" como objeto de análise. Portanto, deixa e:-. 

princípio em segundo plano a análise das relações de class~, 

e com vistas a isto é que muitos se opõem à utilização, se~ 

.as devidas mediações, do seu quadro teórico. No entanto, _ 

a partir do mesmo que se pode compreender o quadro estruL: 

ral de classes que surge da realização do sistema inter~~ 

cional. Só através de seu quadro teórico, que torna 

ci ta a existência de um "sistema de economia mundial caF~ 

talis ta", é que se pode entender porque as burguesias do:; 

países periféricos "fracassaram" no seu projeto "naciona:" 
, 

desenvol vimentista" e como se vincularam ao sistema interr:~ 

cional. Tal articulação, no entanto, não significá, no pl~ 

no teórico e na prática política j"integração de interes

ses": a competição intraclasse dominante subsiste ao lonSJ 

de todo o processo de internacionalização do modo de pro c .. ..: 
ção capitalista nos países periféricos. Mas tais laços eC2 

nômicos e políticos redefinem, para as demais classes, a 

prática política cabível. Isto é, já não se torna tão cla 

ro um projeto político que veicula uma possível ligação e~ 

tratégica entre setores burgueses (a nível de grande burg~~ 

sia industrial e financeira) e setores do proletariado urt~ 

no, tal como proposto implícita ou explicitamente pelo "pc

pulismo" das décadas de 1950 e 1960. Por força desse tiP2 

de proposição, retirado do quadro teórico do imperialismc, 

é que se poderá então redefinir a prática política de clas 
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ses, nos países periféricos, e compreender os limites impo~ 

tos à industrialização desses países pela articulação de f~ 

mações sociais do centro e formações sociais periféricas. 

A busca do concreto, a partir do quadro 

abstrato de peribditação histórica do capitalismo, cuja ú; 
tima etapa seria o imperialismo, foi tentada, então, pela 

teoria da dependência, que pretendeu realizar uma análise 

histórico-estrutural das formações sociais periféricas. . 
r. 

"teoria da dependência 11 privilegia, na sua ànalise, os n:' 

veis político e social. Como uma postura crítica, diante dc 

fracasso da industrialização em gerar um desenvolvimento a~ 

to-determinado, a teoria se prende à negação do modelo ante 

rior, antes que a construção de um quadro explicativo do 

"porque" as formações sociais periféricas tiveram seu pro

cesso de industrialização IIproblematizado". Ao chru~ar a a

tenção para os aspectos políticos e sociais, gestados r.o 

processo de transformação capitqlista, representou um aler 

ta para as concepções que mecanicamente privileg~avam a 

transformação econômica, deixando de perceber que a análise 

das "formações sociais" teria de passar, necessariamente p~ 

la análise das estruturas de dominação. 

Falta-lhe, no entanto, o desenvolvimentc 

de uma interpretação que dê conta do processo de transforma 

ção capitalista, visto endogenamente, isto é, sua análise 

se desenvolve a partir da "teoria do desenvolvimento", nao 

dando brigem a estudos que procurassem interpretar a histó 

ria econômica do Brasil através da identificação dos proce~ 

sos internos de acumulação capitalista. l 

IA crItica que Joio Manuel Cardoso de Mello faz 
teoria da dependência se prende exatamente a este fato 
Mello, op. cit.). 

-a 
CC f. 
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Discutindo, agora, a categoria de "capit~ 

lismo monopolista de Estado", apresentada dentro da teori~ 

do imperialismo, torna-se relevante indagar se esse concei

to pode dar conta do modo como se articulam aparato estatê: 

e burguesia industrial, no processo de transformação capit2 

lista no Brasil. S~ria conveniente tentar analisar, em pr~ 

meiro lugar, a nível teórico, as diferenças entre capitali~ 

mo monopolista de Estado e capitalismo de Estado. 2 Não F2 

rece~ser correspondentes oa dois conceitos. Capitalisro r: 

nopolista de Estado~ tal como já definido ànteriormente, 

significa a forma assumida pelo Estado, em uma etapa espec~ 

fica da evolução do capitalismo, nas formações sociais heç2 

mônicas. 3 Já capitalismo de Estado tem sido uma expressa: 

usada por alguns para identificar um papel específico atr: 

buído ao apàrato estatal, em um estágio onde "a estrutura 

capitalista é·ainda débil e os grupos de pressão monopoli~ 

tas domésticos não adquiriram ainda um controle durável s: 

bre o aparelho de Estado recém-~ormadoH (Sachs, 1969, p. 

82) • 

Ignacy Sachs usa indistintamente capit~ 

lismo de Estado para os dois fenômenos, diferenciando-os 

quanto a papéis e objetivos. Não parece teoricamente corr2 

ta esta assimilação. 4 A implantação do capitalismo monop~ 
lista nas formações sociais centrais responde ao desenvolv~ 

2Ver Sachs, Ignacy. Capitalismo de Estado e Subdese~ 
vo1vimento. Rio, Editora Vozes Ltda, 1969. Ver tamb~m Mar
tins, Carlos Estevam. Capitalismo de Estado e Modelo Polit: 
co no Brasil, la. parte (Três tipos de capitalismo de Esta
do), Graal, 1977. 

3 Este e o conceito utilizado por Carlos Estevam Mar-
tins, quando caracteriza o Capitalismo de Estado Burguês. 
Ver Martins, Carlos Estevam, op. cito 

40 mesmo Carlos Estevam Martins usa a expressão cap: 
talismo de Estado como forma generica, distinguindo tr~s t~ 
pos de Capitalismo de Estado: Capitalismo de Estado BurguZ7, 
Capitalismo de Estado Autonomizado e Capitalismo de Estad2 
d e T r a n s i ç ã o. H a r t i n s, C a r los E s t e. v ,m ) o p. c i t • 
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mento das forças produtivas e de relações sociais internas e 

se expressa, ao nível do Estado, pela articulação (não int~ 

·gração) entre monopólios e aparelho estatal. Diferente, po~ 

tanto, do aparecimento, nas formações sociais periféricas, 

do Estado como "setor de acumulação capitalista". Pode-se 

supor que a posição assumida pelo aparato governamental nas • 
formações sociais periféricas corresponde à determinação CJ 

momento histórico em que se dá o impulso para a industria 

lização. Ou seja, a industrialização nos países periféricos 

reflete, de certo modo, o desenvolvimento do çapitalis~o e~ 

escala mundial, redefinido o papel do Estado, mas em Q~ 

meio totalmente diverso daquele em que se estruturou a fo~ 

maçao do capitalismo monopolista de Estado, nas formações 

sociais centrais. No entanto, não se confundem os dois co~ 

ceitos, embora se identifiquem em alguns traços externos. 

Em primeiro lugar, por exemplo, a impo~ 

tância, assumida pelo planejamento, embora com funções di 

versas nos países de capitalismo avançado e nos países s~ 

desenvolvidos; naqueles o planejamento visa basicánente a 

coordenar as atividades econômicas de modo mais eficiente 

que o "princípio do mercado" com o objetivo de minorar os 

efeitos das flutuações críticas; nestes, o objetivo é Ila~ 

mentar a taxa de crescimento e utilizar de modo mais racio 

nal os recursos escassos" (Sachs, 1969, p. 83); outro aspe~ 

to é a importância assumida pelo financiamento público; se 

naqueles países este financiamento se reveste do objetivo~ 

ampliar os limites de acumulação do monopólio, desvaloriza~ 

do o capital velho para aplicação em capital novo, nos pa! 

ses subdesenvolvidos o Estado exerce dupla função: esta e 

a de acelerar o processo de acumulação incipiente. 
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Há também funções diferentes a serem exe~ 

cidas pelo Estado quer se trate de "6apitalismo de Estado" 

"em países desenvolvidos ou subdesenvolvidos; no primeiro, a 

intervenção do Estado dirige-se para a regulação do merca-
-do; no segundo "ela ocorre primordialmente para a expansa:::> 

da acumulação do capital" (Sachs, 1969, p. 83). Aqui, seria 

cabível saber por que nestes últimos países caberia ao Esta 

do esta função. Se deixarmos de lado, corno inóqua, a expl~ 

cação de que a acumulação é pequena porque o país é subc2 

senvolvido e é subdesenvolvido porque a acumu~ação é peq~~ 

na, o que nos levaria a um círculo vicioso que não explic~ 

,ria nada, pOde-se tentar ver no processo de articulação das 

formações sociais periféricas com as formações sociais ce~ 

trais a origem da incapacidade das primeiras em desenvolve= 

suas forças produtivas de modo "auto-determinado".5 Por C~ 
tro lado, o Estado se privilegia porque assume, a partir C3. 

década de 30, no caso do Brasil, novos papéis que não er~~ 

tão relevantes no período do capitalismo comercial. Esta c~ 

pIa determinação poderia, portanto, explicar a "novidade" 

do processo. Com isto, nao se quer atribuir 
~ 

qualquer car3. 

ter de "intrinsecamente bom" ao capitalismo de Estado. O 

padrão da estrutura de classes é que determinará o modo ce 

funcionamento desse capitalismo de Estado e não o contrá

rio. 

Aqui caberia ainda outro tipo de indac3. --
çao: seria o padrão de "capitalismo de Estado" capaz de 

criar um "capitalismo burocrático" diverso dos moldes clãs 

5 Ver João Manuel Cardoso de Mello e a sua caracter: -zaçao de capitalismo tardio, onde ele procura explicar po~ 
q~e a introdução do capitalismo no Brasil não teve condi~ 
çoes iniciais de criar suas bases materiais de reprodução. 
isto~, o departamento de bens de produção (Cf. Mello, 
1975) • 
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6 sicos de dominação burguesa? Tal indagação é importante 

na medida em que coloca problemas básicos de prática polít~ 

ca. O que se quer analisar é se, na medida em que o apar~ 

lho estatal assume papel importante no processo de acumula 

çao capitalista interna, apropriando-se do excedente criado 

no processo produtivo e regulando grande parte da inversão 

através de mecanismos de financiamento e de urna política de 

investimentos, na ausência de urna burguesia indust~ial, no 

país, capaz de desenvolver urna ideologia própria e tornar o 

Estado um instrumento de sua dominação, não se estaria cri 

ando um capitalismo de caráter mais racionalizador, urna vez' 

que enfeixaria, a nível mais centralizado, as políticas eco 

nômicas? O lI capitalismo burocrático ll apareceria então não 

corno urna alternativa ao modo de produção capitalista, mas 

corno um modo próprio de articulação de classes em que, de 

um lado,' existiria um setor proletariado, seja urbano ou ru 

ral, de outro urna burguesia que exerce a sua dominação a 

través de um aparelho estatal, o qual, apesar de encontrar 

seus limites na estrutura social (capitalista), tem urna so 

ma tal de poderes que, em determinado momento, poderia via 

bilizar interesses próprios. Ou seja, há um nível de ten 

sao entre a racionalização do processo, próprio do apare

lho burocrático, e os interesses da burguesia industrial e 

financeira. Já não se trata de urna tensão entre burguesia 

nacional e internacional, ligadas já agora historicamente 

por interesses comuns (de que é exemplo a associação entre 
-capitais nacionais e estrangeiros e urna ideologia que nao 

incorpora entre seus postulados uma postura anti-capital e~ 

trangeiro), mas uma tensão entre burguesia e aparato buro-

6 . 1 - ·1 . Ver Prado Jr., Ca~o. A Revo uçao Bras~ e~ra. 
Paulo, Editora Brasi1iense, 1966. Ver tambem Martins, 
los Estevam, op. cito 

são 
Car-
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crãtico, enquanto institucionalizador de práticas econômi

cas que, em um ou outro momento, podem apresentar uma racio 

nalidade contrária aos interesses imediatos da primeira. C~ 

mo a base material de sustentação de tal estrutura é capit~ 

lista, as contradições do sistema permanecem as mesmas; di 

ferente, no entanto, é o modo porque se expressariam tais 

contradições que agora se definiriam não de imediato em ter 

mos de burguesia-proletariado, mas se tornariam eminenteme~ 

te uma discussão ao nível do aparato estatal. A contradi

ção básica, dentro do sistema capitalista, passa a ser en 

tre a apropriação definitiva do aparato estatal pela burgu~' 

sia nacional associada ao capitalismo internacional, o que 

exclui os setores de pequena e média burguesia, desvincula 
~ 

da do sistema, e o aparato estatal. Como este e composto 

normalmente de representantes da classe média, sem base ma 

terial própria, se, ~or um lado, ele tende a criar uma ideo 

logia que visa a sua própria expansão, por outro, esta ex

pansao só pode ser entendida como expansão do capitalismo, 

já que seria incapaz de promover uma ideologia que seja 

transformadora (a não ser nas suas próprias "margens"). Sua 

"ess~nciall é, portanto, duplamente contraditória. Enquanto 

Estado e portanto enquanto núcleo contraditório de forças 

sociais antagônicas (a burguesia e proletariado) e enquanto 

aparato burocrático com o interesse próprio de expansão e 

manutenção, em contradição, portanto, com os interesses de 

apropriação definitiva por parte da burguesia monopolista. 

Também Fernando Henrique Cardoso tam sido 

responsável por estudos que visam a definir as relações e~ 

tre Estado e sociedade civil, principalmente nos anos mais 

t d h . ~. 7 J ~ 'I t b recen es e nossa lstorla. a em No 'as so re o Estado 

7Ver de Fernando Henrique Cardoso. Autoritarismo 
Democratizaçio. Paz e Terra, 1975. 

e 
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Atual dos Estudos sobre Dependência" deixava claro que o 

padrão anglo-saxão de relações entre classes sociais e Esta 

do nunca vigorou na América Latina: "é impossível pensar a 

ação política das classes, frações de classe, pessoas e gr~ 

pos soci~is, sem relacion~-las com o Estado Colonial Metro 

politano do período da expansão capitalista européia ( ... ) e 

com o estilo de sociedade patrimonialista por ele gerado . . 
nas colônias" (Cardoso, 1973, p. 68). Sem tentar desviar-se 

da noção de luta política como luta entre grupos e classes 

com interesses contrapostos, o mesmo autor, em an~lises re

centes, também vem desenvolvendo idéias sobre o "car~ter do 

Estado Brasileiro atual". Nesta caracterização, sem desco

nhecer a determinação última da classe burguesa, analisa o 

fato, que é específico, da burocratização da polItica. Isto 

é, a política j~ não se exerce através dos partidos, mas 

de "anéis burocr~ticos", que se formariam, em momentos es 

pecíficos e de acordo com os interesses, entre a grande em 

presa privada e a empresa estatal. Também ele levanta a hi 

pótese de uma possí.vel "burguesia estatal". 

Do conceito de capitalismo monopolista de 

Estado em relação ao qual tentamos provar ser inadequada 

sua extrapolação para as formações sociais periféricas, pa~ 

samos ao conceito de capitalismo de Estado~ forma fundada 

historicamente, 'na medida em que se tenta identificar o mo 

do próprio "de ser" do capitalismo nas formações perifér! 

cas e chegamos ao conceito de "capitalismo burocr~tico"~que 

nos parece bem mais adequado para dar conta da especificl:, 

dade do papel do aparato governamental corno "centro acumula 

dor de capital" e enredado definitivamente entre a expansão 

do modo de produção capitalista - que é o fundamento da sua 

própria existência - e os interesses na ~anutenção de sua 
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dominação. As contradições políticas desse tipo de desen

volvimento do "papel do Estado" serão discutidas poster! 

ormente. 



CAPiTULO IV 

A AÇÃO ESTATAL COMO CONSEQU~NCIA DE CONFIGURAÇÕES 

ENDL>GENAS DE APROPRIAÇÃO E OOHINAÇÃO 

4.1 - Questões metodológicas preliminares 
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As "teorias" do imperialismo e da depe.!! 

dência se apresentam como desdobramento de análise históri 

. ca, levadas a cabo a partir de um "quadro t~órico1l fundado 

em uma explicação marxista da dinâmica social. A utilização 

imediata daquelas teorias para explicar uma realidade con 

creta, historicamente determinada, acarretou, no entanto, 

uma perda de compreensão dos processos reais pelos quais 

passava a sociedade brasileira, na medida em que a aplica

ção mecânica da "explicação 1l imperialista ou da "teoria da 

dependência 1l não se subordinava a uma investigação rigorosa 

do ponto de vista do método histórico do processo 

real de transformaçã~ capitalista da sociedade brasileira, 

ã qual se aplicavam categorias sociológicas que tinham sido 

geradas em outro contexto histórico. A esta sua incapacid~ 

de de auto-conhecimento pode-se atribuir em grande parte o 

fracasso das interpretações que procuraram fundamentar a 

prática política nos fins da década de 60 e a adesão acríti 

ca ao "model.o cepalino" de desenvolvimento para a América 

Latina, dos anos 50. 

As categorias da "teoria imperialista" não 

sao suficientes para tornar explícitas as conexões entre e 

conomia, sociedade e Estado, porque ela é antes de tudo uma 

tentativa de explicar as 1Ietapas" de desenvolvimento do ca 
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pitalismo nos países hegemônicos, e sua repercussao nas for 

mações sociais periféricas, sem estar voltada para uma in 

vestigação concreta de como estas categorias são redefini

das internamente em termos de estruturas de apropriação eco 

nômica e de dominação política . 

• 
Por outro lado, a "teoria de depend~ncia", 

na medida em que tentou complementar a teoria do imperiali~ 

mo, agora voltada para o "ponto de vista" das formações s~ 

ciais periféricas, não passou, pelo menos na Sua fase inici 

aI, de uma primeira tomada de posição, no processo de desen 

'volvimento de nossa realidade. Preocupada, no entanto, b~ 

sicamente, com os "aspectos sociais e políticos" que pude~ 

sem justificar teoricamente o fracasso do modelo "nacional-

desenvolvimentista", não criou uma estrutura teoricamente 

coerente em que os níveis econômicos, político e social p~ 

dessem ser aprendidos concretamente como momentos articula 

dos da "totalidade hist6rica". ,Ou seja, tais linhas de in 

terpretação de um ou outro modo percebem a hist6ria das for 

mações sociais periféricas atreladas à das formações soci

ais centrais, sem lhes atribuirem nenhuma dinâmica pr6pria. 

Faltavam estudos que permitissem formular uma análise des 

tas formações tentando responder a três ordens de indaga

ções: o modo de geração do excedente econômico produzido ig 

ternamente, a forma assumida por este excedente e a sua dis 

tribuição pelas classes e grupos sociais.
l 

As três ordens de indagação identificadas 

lVer Amin, Samir, El desarrollo desigual - Ensayo so 
bre las formaciones sociales deI capitalismo perifêrico~ 
Barcelona, Editorial Fontenelle S. A., 1974, p. 14 e se
guintes. 
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na abordagem de Samir Amin, nao estão em contradição cc~ 

sua inclusão dentro da teoria do imperialismo. Isto porque, 

quando damos relevância às análises voltadas para o proces 

so endógeno de apropriação e dominação, como ficará clarJ 

nas críticas que teceremos às abordagens de Francisco de ~ 

liveira e João Manu~l Cardoso de Mello, não queremos encc

brir as articulações entre formações centrais e periféri

cas, ar~iculações que, ao nível exclusivamente econ6micc, 

implicam em apropriação de parte do excedente das formações 

sociais periféricas pelas formações sociais centrais, e ~~ 

utilização de excedente externo para viabilizar a acumu:"~ 

ção interna. Queremos, isto sim, chamar a atenção para o 

processo de identificação de como se produz esta articula

ção, suas repercussões ao nível do poder econômico e do p:J 

der político e as causas determinantes, em conjunturas his 

tóricas espec1ficas, dessa articulação; finalmente, as 

formas concretas que esta determinação assume ao longo co 

processo de transformação. 

4.2 - Papel do aparato estatal nas análises voltadas par~ 

os processos endógenos de acumulação e apropriação 

Queremos inicialmente deixar claro que as 

categorias teóricas, quando se lida com os processos de co 

minação econômica e política, privilegiando os fatores i~ 

ternos-, nao são diferentes das categorias utilizadas quanco 

se analisam as formações sociais centrais. Tanto lá cOCJ 

aqui a dominação política é determinada em última instânci~ 

pelas bases materiais da sociedade (entendida socialmente, 

isto é, não como forças técnicas, resultantes do desenvol~i 

mento das forças produtivas, mas como relações sociais, c= 
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terminadas objetivamente). A análise dessas bases materiais 

permite definir não só os atores socialmente relevantes E~ 

uma determinada conjuntura histórica como a passagem de ur..3. 

a outra dominação. Por outro lado, é a análise das basEs 

de acumulação interna que possibilita determinar concret~ 

mente, o "conteGdo"·de tal dominação. Caracterizar não a~ 

nível meramente formal a "dominação burguesa", mas percebE:::

"de qcie burguesia de trata ll
, e porque ela se reveste dest~ 

forma e não de outra. As "especificidades" da dominaç~:) 

política derivam, portanto, basicamente, das "especificida

des que se geram ao nível do processo de acumulação e aprc-

'priação. Daí a relevância de estudos que, ao analisarem 3. 

formação interna do capitalismo no Brasil, contribuem par~ 

esclarecer cada vez mais os papéiS historicamente definidcs 

para as classes sociais. 

4.3 - O capitalismo no Brasil cqmo processo endógeno de ac~ 

mulação 

são recentes as análises que buscam apr~ 

ender o capitalismo no Brasil a partir de urna ótica exclus~ 

vamente interna, com base nos mecanismos de apropriação eC2 

nômica e dominação pOlítica gerados endogenamente, presci3 

dindo (ou procurando prescindir) de um enfoque que privi~~ 

gie as "relaç~es de depend~ncia" do país. 

Contrapondo-se nao só às análises cepal! 

nas corno às análises de "depend~ncia", pelo menos na S1.:3. 

versão mais vulgar, podem ser identificados pelo menos dois 

estudos: a análise feita por Francisco de Oliveira (Olive~ 

ra, 1975) e a tese de doutorado de João Manuel Cardoso ce 
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Mello (HelIo, 1975). 

4.3.1 - A "crItica i razao dualista" de Francisco de Olivei 

ra 

• 

Na crItica que Francisco de Oliveira tec~ 

ao que ele chama de "dualismo cepalino" e i "teoria de de

pendência" - todas duas tendentes a desenvolv~r teoricamer.

te o "modo de produção desenvolvida" - o que se revela bási 

.co é o fato de sua análise descartar este conceito - de C~ 

senvolvimento - de uma possIvel singularidade histórica, 

construIda em torno de uma polarização entre setor atrasac~ 

e setor moderno, em uma fase de transição para formas 

mais avançadas de capitalismo. 

Tal noçao é descartada a partir da obse~ 
, 

vaçao de que esta "oposição" não só é encontrada em todcs 

os sistemas e perIodos como também assume, no proéesso real, 

aspecto de oposição formal, uma vez que se apresenta b~ 

mais corretamente como unidade de contrários em que um se 

alimenta da própria existência do outro. Por outro lado, o 

autor coloca o subdesenvolvimento como uma "formação capit.=: 

lista", uma vez que resulta da própria expansão desse sis 

tema. Quando julga a categoria de dependência, por sua vez, 

descarta-a na medida em que as análises nela fundadas "dei 

xam de. tratar os aspectos internos das estruturas de domi~~ 

çao que conformam as estruturas de acumulação" (Oliveira, 

1975, p. 9). A teoria da dependência se constrói, e este é 
um ponto importante, "em termos de oposição entre naç5es, 

passando desapercebido o fato de que, antes de oposição e~ 
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tre nações, o desenvolvimento ou o crescimento é um probl~ 

ma que diz respeito à oposição entre classes sociais inte= 

"nas" (Oliveira, 1975, p. 9). E é em busca deste padrio ~e 

dominaçio que se dirige a análise de Francisco de Oliveira. 

Na análise histórica que realiza, o autor se preocupa basi 

camente com os mecanismos de acumulação gerados no process~ 
• 

econômico interno, pelos quais se dá o fim da hegemonia ~ 

grário-exportadora e o início da predominância da estrutur~ 

produtiva de base urbano-industrial, identificada no perí2 

do pós-1930. Pa-ra isso, identifica três aspeçtos relevar:

teso 

Em primeiro lugar, a regulamentação dC2 

fatores~ destacando a regulamentação do fator trabalho. p~ 

ra ele, a legislação trabalhista, implantada a partir ~e 

30, teve como função a institucionalização do preço de re 

produção da força de trabalho, igualando por baixo, isto é, 
reduzindo a um denominador comum o "preço" de todas as cate 

gorias (trabalhadores qualificad'os e não-qualificados), f=. 

vorecendo a acumulação do setor urbano-industrial "e, conse 

quentemente, implantando as bases para a instauração de r:8 

vo modo de acumulação, não só porque tornava calculável F~ 

ra o empresario o "custo de reprodução da mão-de-obra", se..-:l 

o que teria o mesmo de competir no mercado pelo uso dos f=. 

tores, como também porque igualava por redução o preço ~o 

fator já que o cálculo do salário-mínimo tal como previst8 

na legislação, era realmente um salário de subsistência. 

O segundo aspecto relevante é a intervt~ 

ção do Estado na esfera econômica; além da regulamentaç~o 

do fator trabalho, o Estado, através de vários mecanismos, 

distribuía ganhos e perdas entre os diversos grupos capit~ 

listas, e entrava na esfera produtiva com o fim de criar as 
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bases de acumulação capitalista das empresas. "Assim, assis 

te-se ã emergência e ã ampliação das funções do Estado, num 

·período que perdura até os anos Kubitscheck. Regulando o 

preço do trabalho, investindo em infra-estrutura, impondo o 

confisco cambial ao café para redistribuir os ganhos entre 

grupos das classes capitalistas, rebaixando o custo de capi 
• 

tal na forma de subsídio cambial para as importações de e 

quipamentos para as empresas industriais e na forma de ex-

pansão do crédito e taxas de juros negativas reais, inves-

tindo na produçã'o, o Estado opera continuamente, transferin 

do recursos e ganhos para a empresa industrial, fazendo de 

la o centro do sistema" (Oliveira, 1975, p. 14). Todos es 

tes mecanismos visam a criar novas bases de acumulação que 

nao funcionariam de modo automático. E é o mesmo autor 

quem diz: "o Estado interv~m para destruir o modo de acumu 

lação para o qual a econom~a se inclinava naturalmente~ 

criando e recriando as condiç5es do novo modo de acumula

ção" (Oliveira, 1975, p. 14, grifos nossos). 

Queremos chamar a atenção para ~ primeira 

observação do autor sobre a "inclinação natural" da acumula 

çao. Ele coloca em pauta uma observação que já fizemos an 

teriormente, sobre o fato de as forças produtivas geradas 

internacionalmente se imporem às relações de produção das 

formações sociais periféricas. 2 

O terceiro aspecto relevante, na criação 

2Remetemos o leitor ao conceito de incoer~ncia apre 
sentado por Christian Palloix (ver Capo 1 da monografia)~ 
Na hipótese do autor a inclinação natural se refere esp~ 
cificamente ao fato de o controle governamental, institUi 
do após a crise do cafe de 1929, ter impedido que ela en
trasse em um regime anárquico (o que seria a inclinação na 
tural da acumulação}. 
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desta nova base de acumulação, é o papel desempenhado pela 

agricultura. A agricultura de exportação desempenha um p~ 

pel central no suprimento de divisas para a aquisição de 

bens de capital e intermediários e, portanto, subsiste o 

compromi~so entre "mant~-la ativa e não estimulá-la corno fa 

tor de unidade central do sistema" (Oliveira, 1975, p. 19). 

A agricultura voltada para a produção de alimentos para o 

mercado interno, por sua vez, tem como função não 'elevar 6 
custo da reprodução da força de trabalho e, secundariamen

te, o custo de matérias-primas, a fim de não impedir o pro 

cesso de acumulação urbano-industrial. Isto se faz através 

de dois processos: um é a expansão horizontal da agricult~ 

ra (expansão de fronteiras agrícolas); o outro é a exist~n 

cia de enorme contingente de mão-de-obra que permite esta 

expansão com baixa eapitalização. Dois são, por consegui~ 

te, os "papéis" da agricultura: de um lado a criação de 

excedentes populacionais que iriam formar o "exército de re 

serva" e, portanto, permitir urna redefinição das relações 

capital-trabalho; d~ outro, a criação de excedentes agríc~ 

las, cujo preço era determinado pelo custo de reprodução 

da força de trabalho rural, e que determinava a manutenção 

do custo de reprodução da força de trabalho urbana em ní

veis baixos. Nestes dois fatos, unidos à crescente produt! 

vidade industrial, está a origem da enorme acumulação de 

capital do período. Indo de encontro, portanto, à teoria 

dualista, que afirmava urna oposição formal entre setor atra 

sado e moderno, Francisco de Oliveira mostra corno os dois 

setores estão dialeticamente ligados. Não só porque o se 

tor agrícola cria os excedentes já descritos, corno a indú~ 

tria redefine, por seu lado, as condiçõ~s estruturais da 

agricultura, introduzindo no campo novas relações de prod~ 

çao. 
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Um aspecto importante na sua análise, co 

mo se pode perceber do que já foi dito anteriormente, é o 

entendimento da industrialização como resultado das necess! 

dades da acumulação e não da demanda (ótica da análise cep~ 

lina) (Oliveira, 1975, p. 21). Foram as necessidades do pr~ 

cesso de acumulação que determinaram que a industrialização 

se desse em primeiro lugar em relação a bens de consumo não 

duráveis destinados ao consumo das classes populares (para 

diminuir o seu custo de reprodução); na segunda etapa, qua~ 

do a industrialização se faz em termos de produção de bens 

de consumo duráveis isto se explica não por uma "perversão"" 

do sistema, mas pelo fato de que "se redefinem as relaç5es 

trabalho-capital, se amplia o exército industrial de reser 

va, aumenta a taxa de exploração e se acelera a diferencia 

ção entre salários e produtividade" (Oliveira, 1975,p. 22). 

Assim, é"por necessidade da própria acumulação que a 

ção se dirige para o mercado de bens duráveis porque 

nela, em um mercado de renda extremamente desigual, se 

cessa a realização da acumulação. Por outro lado, a 

produ 
-so 

pr~ 

acumu 

lação e marginalidade que caracterizavam o setor de servi

ços, em virtude da incapacidade do setor secundário de ab 

sorver em níveis adequados a mão-de-obra excedente, são vis 

tos por Francisco de Oliveira como perfeitamente racionais 

em termos do sistema. O setor de serviços representa o ou 

tro mecanismo que favorece à acumulação, na medida em que 

retira da empresa industrial o ônus de arcar com a implant~ 

ção de uma infra-estrutura indispensável para o processo i~ 

dustrial. Esta implantação, por sua vez, não correspond~ 

ria à absorção de excedente de mão-de-obra pelo setor ter

ciário, porque a expansão do setor se faz através de meca

nismos não-capitalísticos, absorvendo a força de trabalho a 

níveis salariais baixíssimos. Assim, o nov~ modo de acumu 

lação mantém relações arcaicas, com vistas exclusivas à sua 
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própria expansao. 

As "especificidades" da expansao do cap! 

talismo no Brasil são várias, já que o autor não confunde 

esta transformação com as etapas clássicas do capitalismo 

nas formações sociais centrais. A primeira diz respeito ao 

fato de a "revolução burguesa" no Brasil não ter requerido 

a rutura total do sistema. ~ ascenção da fração de classe 

burguesa se deu no bojo de um colapso do setor externo (ex 

portações) e não do sistema Corno um todo, como ocorreu na 

revolução burguesa clássica. ,Nesta a hegemonia das classes 

proprietárias rurais era total, já que estavam vinculadas a 

qualquer sistema que lhes pudesse fornecer, sem rutura, os 

bens de capital necessários para a expansão de suas forças 

produtivas. Assim, entrando em crise, todo o sistema entra 

em crise. No Brasil as classes proprietárias rurais contro 

lavam apenas as relações externas da economia e seu colapso 

deixa apenas um vácuo que foi preenchido pela criação de 

novas relações de produção. Esta criação se faz através de 

um mecanismo político - o populismo - em que a fração da 

burguesia industrial usa o apoio das classes trabalhadoras 

urbanas para liquidar politicamente as classes proprietá

rias rurais, ao mesmo tempo em que adequa as relações entre 

capital e trabalho ao novo modo de acumulação (Oliveira, 

1975, p. 30 e seguintes). 

A segunda especificidade diz respeito 
~ 

a 

participação dos setores secundário e terciário na estrutu 

ra do emprego e da produção. Em termos do setor secundá-

rio, a possibilidade de importar tecnologia e, consequente 

mente, "queimar etapas" no processo de reprodução do capi

tal, ao mesmo tempo em que a política trabalhista mantém 

"por baixo" o custo de reprodução da força de trabalho, 

faz com que se tornem cada vez maiores os diferenciais en 
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tre os rendimentos do capital e os do trabalho, e diminuia 

o circuito de realização interna do capital, em virtude das 

rápidas modificações tecnológicas, o que reduz o multiplica 

dor de emprego direto e indireto. Por outro lado, a "incha 

ção" do setor terciário responde ãs imposiçBes de uma divi 

são social do traba~ho diferenciada, em virtude de ser uma 

industrialização tardia, não só "beneficiária" de UITl tipo cE 

estrutura produtiva que requer tal diferenciação, como tarn 

bém responde ãs necessidades de atender ãs demandas das p~ 

pulações disperias, retirando os custos correspondentes do 

setor industrial estratégico. A formação do capitalismo p~ 

.riférico, diferentemente da formação clássica, onde as rel~ 

ções entre capital e trabalho na indústria impõem-se grad~ 

tivamente ao restante da economia, seria caracterizada, po~ 

tanto, pela criação de um setor periférico onde predominam 

padrBes não capitalistas de relaçBes de produção, indispeg 

sáveis ao crescimento dos setores estratégicos. 

4.3.2 - João Manuel Cardoso de Mello e a imagem do capita

lismo tardio 

Outra interpretação que busca compreender 

a história do Brasil como formação e desenvolvimento do "mo 

do de produção capitalista" é a elaborada por João Manuel 

Cardoso de Mello, a partir também da crítica ao modelo cep~ 

lino e· ã teoria da dependência, na qual pretende formular 

uma periodização histórica que dê conta - a partir de uma a 
.. .. - 3 nalise endogena - do processo de acumulaçao. Apesar da ri 

3Deixamos de lado uma apresentação mais aprofundada 
de sua periodização da história brasileira, ã qual remete
mos os interessados, principalmente para a parte relativa ã 
economia colonial e sua passagem para a economia exportado 
ra capitaliita, atrav~s da etapa de economia mercantil es= 
cravagista cafeeira nacional, extremamente rica para "repen 
sar" a formação histórica do Brasil (ver referência biblia 
gráfica completa no final do trabalho). 
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queza de sua análise, cingir-nos-emos, para os propósitos 

deste capítulo, ao que parece ser o ponto central da tese: 

a análise da "industrialização retardatária", suas causas e 

implicações. 

Segundo Cardoso de Mello, a industrializa 

çao nasceu no bojo da "economia exportadora capitalista". A 

economia cafeeira, assentada em relações capitalistas, en~ 

gendrou as condições do surgimento do capital industrial e 

da grande indústria em fins do Século XIX, por três -razoes 

fundamentais: em primeiro lugar, ela gerou um excedente de 

capital-dinheiro que pôde ser transformado em capital indus 

trial; em segundo lugar, havia uma força de trabalho desp~ 

jada dos meio~ de produç~o, representada pelas correntes roi 

gratórias; esta imigração era não só absorvida pelo núcleo 

produtiv6 do setor cafeeiro, como pelo seu setor urbano, 

transbordando as necessidades específicas da "cultura cafe 

eira" e levando ã criação de um mercado interno. 4 Além dis 

so, houve condições favoráveis estabelecidas pela pOlítica 

governamental, tais como facilidade de crédito, a lei de so 

ciedades anônimas e a criação da Bolsa de Valores. Portan-

to, o surgimento do capital industrial está estreitamente 
- .. vinculado ao "auge exportador", o qual nao so gerou uma so 

breacumulação financeira que tornava a aplicação na indús

tria rentável, desde que a sua rentabilidade interna fosse 

positiva, como criava uma capacidade de importar 

meios de produção e bens de consumo assalariado, 

veis ã reprodução do capital e da mão-de-obra. 

alimentos, 

indispens§. 

Como indús 

4~ ã ausência desse "mercado,de trabalho" que o au
tor atribui a inexistência do capitalismo, ainda nos meados 
do Seculo XIX, e não ã ausência de proteção, ideia domi
nante em Nícia Luz Vilella (cf. Mello; op. cito p. 72 e 
seguintes). 
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tria "retardatiria", no entanto, ao criar a "grande indGs 

tria produtora de bens de consumo assalariado" não criou, 

concomitantemente, a grande indGstria de bens de produção. 

Ela surge então como uma forma de transi 

çao, porque o nascimento da industrialização não gerou a 

constituição das "forças produtivas capitalistas".5 A ra 

zao para este fato é atribuída à inovação tecnológica por 

que estava passando a indGstria de bens de produção, no am 

bito mundial (principalmente setor siderGrgico). Esta inov~ 

ção exigia, de imediato, a implantação de estabelecimentos 

com grande escala de produção; tal tipo de exigência tecno 

lógica implicava grande mobilização e concentração de cap! 

tal, impossível de serem cobertas pela acumulação interna, 

quer privada, quer governamental. Além disso, sua tecnolo 

gia era complexa e não estava disponível no mercado; dife 

rente era a situação para a indGstria de consumo corrente, 

cuja tecnologia era simples, estivel e requeria uma escala 

mínima de produção e volume de investimentos acessível! A 

especificidade da indGstria retardatiria se prende, portag 

to, a dois fatores: do lado da origem~ por ter nascido de 

economia capitalista exportadora, e do lado do momento his 

tórico do seu surgimento, porque nasce da fase do capitali~ 

mo monopolista internacional, isto é, ji numa etapa 

fica da evolução capitalista, quando ji existe um 

capitalista de âmbito mundial. 

.. espec2:, 

mercado 

Em virtude de sua origem, capital indus-

5 Como "forças produtivas capitalistas" o autor enten 
de o processo de criação, das bases materiais do capitalis~ 
mo, isto ~, a constituição de um departamento de bens de pro 
dução capaz de permitir a auto-determinação do capital, is 
to ~, de libertar a acumulação de quaisquer barreiras decor 
rentes da fragilidade da estrutura tecnica do capital (cf: 
Mello, op. cit., p. 100). 
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trial e capital exportador articulam-se contraditoriamente. 

liDe um lado, a reprodução ampliada do capital cafeeiro pa~ 

sa apenas parcialmente pelo setor industrial, que 

produzindo bens de consumo, reproduzir a força de 

empregada no complexo exportador, bem como abre 

permite, 

trabalho 

oportunid~ 

des de inversão para parte dos lucros extraordinários aufe 

ridos pela economia cafeeira. No entanto, o capital caie 

eiro tem o grosso de sua acumulação dependente da realiza 

ção no mercado internacional. ' Por sua vez, o capital indu~ 

trial depende do capital cafeeiro porque é este que cria a 

capacidade de importar, através do qual se pode repor e am 

pliar a capacidade produtiva; por outro lado, o 6apital in 

dustrial é incapaz de gerar seu próprio mercado, dependendo 

da realização do capital cafeeiro no exterior para sua rea 

lização; a ausência, por fim, de forças produtivas capit~ 

listas expressa a subordinação do capital industrial ao ca 

pital cafeeiro" (Mello, 1975, p. 110 e 111). 

A ausência da criação de "forças produt! 

vas internas" permeia toda a história do nascimento e con 

solidação do capital ,industrial (1888-1933) e o período da 

industrialização restringida (1933-1955)6. O conceito de 

industrialização restringida resulta de dois fatos: de um 

lado, já havia um processo endógeno de acumulação, libertan 

do-se o setor industrial do setor cafeeiro, no que diz res 

peito ã taxa de lucros; mas a ausência do núcleo fundamental 

de bens de produção, que permitiria ã capacidade produtiva 

crescer adiante da demanda, auto-determinando o processo de 

desenvolvimento industrial, impunha um limite ã taxa de acu 

6 0 autor desenvolve amplamente a primeira parte, dan 
do apenas o quadro geral das demais. 
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mulação industrial, uma vez que esta ficava subordinada 

capacidade de importar do setor cafeeiro. As razões 

-. 
a 

para 

que tal fato ocorresse foram várias. De um lado, rnantinha

se a descontinuidade tecnológica doméstica, insuperável p~ 

las mesmas razões apresentadas anteriormente: necessidade 

de maciços investimentos iniciais e tecnologia altanente so 

fisticada. De outro, o desinteresse do capital industrial 

em fazer este tipo de invers~o. Não só havia oportunidades 

lucrativas com baixo risco, n'as próprias palavras do au

tor, se o capital industrial percorresse seu "caminho natu 

ral", afrontando as linhas de menor resistência, expandin 

do a indústria existente e promovendo a diferenciação li~i 

tada do setor de bens de produção e de bens de consumo, ou 

mesmo convertendo-se em capital mercantil, como tar.bém a 

rentabilidade do setor industrial era assegurada pelo alto 

grau de proteção, natureza pouco competitiva do sistema in 

dustrial, e pelo baixo custo de reprodução da mão-de-obra. 

Também o Estado não podia arcar com tal responsabilidade. 

Não só em virtude da fraca estrutura tributária vigente, 

que lhe dava pouco poder de apropriação de recursos, como 

também pelo fato de o, padrão de acumulação industrial vige~ 

te ocupar a capacidade para importar com a expansao da in

dústria leve, não permitindo ao Estado reorientá-la em ou 

tra direção. Enfim, tal atividade poderia ter sido assumi 

da pela empresa estrangeira. Mas, entre 1930-1946, uma sé 

rie de "crises" no âmbito internacional não favoreceram a 

exportação do capital; após a Depressão, os investimentos 

internos absorveram a maior parte do excedente do capital 

monetário, numa volta a padrões de crescimento "nacional-au 

tárquicos" e a um período de competição capitalista inter 

nacional, onde os próprios Estados Nacionais se empenhavam 

em defender suas vantagens tecnológicas e reservar a capac! 

dade básica de acumulação para sustentar a indústria mili-
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tar. (Mello, 1975'p.122) .Depois de 1946 e até 1956 ro expoE 

tações de capital se deram entre os países centrais: dos 

EUA para a Europa e Japão. Enquanto isso, por todo o perí~ 

do, a economia brasileira criou uma aparência de autonomia 

econômica, não só pelos motivos já expostos como porque, 

não houve falta de capital necessário a uma limitada dife

renciação da indústria leve, cabendo ao Estado o papel fun 

damental não só de garantir proteção contra as importações 

concorrentes, como de estabelecer uma "política trabalhis 

ta" favorável ao capital e realizar investimentos de infra

estrutura que assegurassem economias externas .para o capi

tal industrial. Houve, portanto, um "padrãO horizontal de 

acumulação, já que nem a capacidade produtiva cresceu adian 

te da demanda, nem muito menos, houve grandes e abruptas 

descontinuidades tecnológicas" (Mello, 1975, p. 124). 

o períódo entre 1956-61 abre, por 

a terceira fase da industrialização a fase da 

fim, 

indús-

tria pesada que se caracteriza por um conjunto de in 

versoes que significaram um "salto tecnológico e a implag 

tação do setor de bens de produção de bens duráveis de con 

sumo antes de qualquer expansão previsível de seus merca

dos" (Mello, 1975, p. 124). ~ neste período que se compl~ 

ta a industrialização porque é nela que se constituem, afi 

nal, as bases produtivas materiais (departamento de bens de 

produção) pelo qual o processo de industrialização passa a 

se auto-determinar. No entanto esse novo patamar de acumula 
- -çao nao se faz pelo desdobramento do capital nacional e en 

dógeno empregado nas indústrias leves: não se dispunha de 

instrumentos de mobilização e centralização de capitais, 

nem se poderia obter a estrutura técnica e financeira dos 

novos capitais a partir da diversificação da estrutura pr~ 

dutiva existente. A expansão se apoiou em um novo tipo de 
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articulação entre o Estado e o capital estrangeiro produti 

vo (Mello, 1975, p. l25). Esta articulação, segundo o au 

tor, não era contrária aos interesses do capital nacional. 

E para isso tem a seguinte explicação: a burguesia industr! 

aI nacional, com base nas indústrias leves, detém lli~ frágil 

poder de acumulação, face às exigências tecnológicas da im 

plantação da indústria pesada e pouco acesso à tecnologia 

e financiamento; esta fraca ·posição econômica impedia que 

ela formulasse um projeto de" acumulação que não signif! 

casse a completa estatização, como, impediu-lhe ter qual-

.quer liberdade de "privatizar" no futuro o Estado. A "op

ção", portanto, da burguesia nacional pela "entrada do ca 

pital estrangeiro teve como finalidade manter o domínio e 

conômico, dentro da burguesia, atribuindo ao Estado função 

limitada como empresário (HelIo, 1975, p. 127 e 128). Nessa 

expansao há uma profunda solidariedade, ao nível de acumula 

çao, entre Estado, empresa multinacional e empresa nacio

nal, a qual cresce como produto da diferenciação do proce~ 

so produtivo. 

4.4 - Considerações críticas 

o que caracteriza as duas abordagens é o 

fato de ambas representarem tentativas de estudar a evolu

ção do capitalismo no Brasil a partir de uma ótica interna, 

em que são privilegiados os momentos de constituição e de 

senvolvimento daquele modo de produção, isto é, de como e 

por que se instala o modo de produção capitalista. Sua aná 

lise, teoricamente concreta, prescinde de utilização de 

qualquer "modelo ideal" em relação ao qual seriam identifi 



- 82 -

cados os desvios e as perversoes do processo brasileiro, 

nem realizam os autores uma transposição mecânica de qua

dros teóricos que não conseguem explicar as formações soci 

ais periféricas, historicamente determinadas. 

Usam os autores a mesma linha de investi 

gaçao voltada para a análise da dinâmica das bases materi 

ais da sociedade em seu· processo de transformação. ,Sob este 

aspecto o quadro teórico de João Manuel é mais amplo, uma 

vez que redefine a história econômica do Brasil desde as 

suas origens~ Em outro é mais restrito do que o desenvolvi' 

do por Francisco Oliveira, uma vez que aborda exclusivamen 

te o aspecto econômico deixando de ~ado as articulações e~ 

tre "sociedade e economia " , que é o ponto alto da abordagem 

desse último. 

Partindo de preocupaçoes iguais, a críti 

ca ao modelo cepalino e à teoria da dependência, com alcan 

ces diferentes, chegam ao mesmo resultado: desvender a nos 

sa história econômica, sem a quel não poderemos reescrever, 

também, a história política e social brasileira e muito me 

nos redefinir a prática política transformadora. 

Em nenhuma delas foram esquecidas, mesmo 

subsidiariament~, as configurações do capitalismo mundial 
- , 

como momentos de determinaçao, embora nao explicitamente fOE 

'mulados. A ênfase nos aspectos endógenos justifica-se pela 

tentativa de criar, definitivamente, uma imagem do processo 

brasileiro que não signifique um mero reflexo da dinâmica 

das formações sociais centrais. Em muitas ocasiões, no en 

tanto, nos dois trabalhos, pudemos perceber como a defini

ção interna das estruturas de dominação econômica e polít! 

ca se articulam com momentos específicos'da ordem interna 
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cional. ·Esta referência é clara, por exemplo, quando Fran 

cisco de Oliveira coloca que a definição do capitalismo no 

Brasil se deu a partir de urna possibilidade definida inter 

namente, dentro de urna articulação externa desfavor~vel 

(Oliveira, 1975, p. 38). Por desfavorabilidade das "condi 

ç5es externas" o autor entende a crise internacional de 30, 

a 2a. Guerra Mundial e o período de reconstrução das econo 

mias dos países perdedores, desviando recursos que'poderiam 

ser aplicados nos países não-industriais, mantendo-se a 

perspectiva nesses últimos de fornecedores de matérias pri 

mas (Oliveira, 1975, p. 30). Ora, quando se discute a arti 

culação entre formações sociais periféricas e centrais, não 

est~ necessariamente em pauta a idéia de "causa e efeito", 

isto 
... 

desenvolvimento das primeiras 
.. 

reflexo e, que o e mero 

das segundas. Quer-se chamar ~tenção 
.. apenas a para um nl-

vel de determinação que deve estar presente na an~lise da 

quelas formações sociais. - Deve-se ressaltar, no entanto, 

que é preciso que haja "determinações internas" que respo~ 

dam ã articulação ~om o sistema internacional. Mas ressal 

tar as últimas não significa o esquecimento das primeiras. 

Quando o autor, por exemplo, chama a aten 

çao para a participação inicial irrisória das empresas am~ 

r-canas, na execução do Plano de Metas, mas identifica a 

participação de 'capitais japoneses, ~olandeses, franceses 

e alemãs, ou quando afirma que "foi nas brechas do policen 

trismo com a reemergência dos países do Mercado Comum Eur~ 

peu e a do Japão, que a estratégia nacional encontrou viabi 

lidade" (Oliveira, 1975, p. 39), não deixa de estar o au 

tor articulando o sistema interno e o internacional. Em 

primeiro lugar porque limitar as formações sociais centrais 

aos EUA é, no mínimo, reduzir o número de "atores". Se con 

siderarmos que a economia capitalista mundial, nos termos 



- 04 -

de Christian Palloix, é um todo complexo de formações soci 

ais centrais e periféricas, cabe na análise a inclusão de 

todas as formações sociais centrais. Por outro lado, se 

não coube aos EUA, em princípio, uma açao mais vigorosa, em 

virtude do próprio caráter continental dessa economia, e 

de seu interesse maior nos demais países que "ajudou" a 

reconstruir isto não afasta da análise do capitalismo 

nacional a sua articulação interno-externa. E por dois mo 

tivos: em primeiro lugar, o capitalismo internacional não é 

visto apenas como o aspecto externo do capitalismo nacio

nal e sim como uma articulação de vários capitalismos nacio 

nais, articulação esta que apresenta uma realidade pró

pria; em segundo lugar, esta articulação nao significa i~ 

tegração, isto é, um todo único e uniforme sem contradições 

internas; a competição intermonopolist~ pelo domínio do e..§. 

paço econ5mico é capaz de explicar o fato de terem sido for 

mações sociais centrais não hegem5nicas que responderam 

mais diretamente pelo desenvolvimento da estratégia inter-

na. 

Por outro lado, quando o autor analisa o 

concurso do capital estrangeiro, permite que se elucidem aI 

gumas questões. .Para ele, a incorporação de tecnologia 

mais avançada acelera a reprodução do capital, responsável 

pelo próprio créscimento da economia~ "Sem essa incorpor! 

ção não se poderia pensar no crescimento da economia nos 

anos posteriores" (Oliveira, 1975, p. 39). Ora, esta in 

corporaçao de tecnologia não é uma "dádiva" do sistema ca 

pitalista internacional, mas sua própria determinação, em 

uma economia de capitalismo tardio. Esta determinação se 

faz em nome e em proveito do capital (que não tem pátria), 

tendo em vista, sem dúvida, o interesse de sua reprodução 
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interna, mas determinando-a, no sentido de que (para usar

mos o próprio raciocínio do autor) o capital visa à sua re 

produção e portanto cria suas próprias bases de acumulação. 

Isto é, o capitalismo cria "artificialmente" as bases de 

sua reprodução e se estamos em um estágio avançado de cap'!. 

talismo nas formações sociais centrais, é este estágio que 

conforma, internamente~ as bases "de acumulação. são as ne 

cessidades do sistema capitalista como um todo (que admite 

e requer o desenvolvimento desigual e combinado) que respog 

dem pelo processo. Isto não significa, no entanto, que tal 

processo não seja apropriado ~nternamente pela burguesia in 

dustrial, somente que esta fração de classe· se articula com 

as frações de classe da burguesia das formações sociais cen 

trais, na medida em que reproduzem, internamente, o estágio 

atual do sistema capitalista. 

Alguns determinantes internos sao, nao 

obstante, muito relevantes. O principal deles, muito bem 

analisado pelo autor, é o controle do preço do fator traba 

lho (salário) o qual juntamente com a incorporação da tecno 

logia avançada representam as duas vertentes do processo de 

acumulação. Uma basicamente interna, pela qual se amplia 

ao máximo a diferença entre salário real e produtividade. 

A outra se realiza internamente pelas possibilidades aber 

tas pelo sistema internacional para absorção de tecnologia 

avançada, que ace~era cada vez mais as diferenças entre sa 

lário e produtividade e que, pela direção dada à industri~ 
lização, com base em setores "din&micos", permitem a conceg 

tração de renda a qual é resultado também das necessidades 

de acumulação interna. 

A mesma articulação interno-externa está 

presente na tese de João Manuel Cardoso de Mello. Por exem 

pIo, é muito interessante a sua análise de como o nível tec 
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nológico alcançado no âmbito mundial frustou a implantaçãs 

interna do departamento de bens de produção, através de 

qual se implantariam, concomitantemente, "as forças produt~ 

vas internas", só realizada em etapa posterior. E quando e 

como ela foi realizada? Apoiada em um novo tipo de artic~ 

lação entre o Estad~ e o capital estrangeiro, explicável p~ 

la frágil base de acumulação da burguesia industrial nacis 

nal, face às exigências tecnológicas da implantação da i~ 

dGstria pesada ~ pela "disponibilidade" do capital finance~ 

ro internacional, superada a fase de reconstrução da econc 

mia européia e japonesa. 

Ao tecer estas considerações, só quisemos 

deixar claro que a análise dos processos de acumulação cap~ 

talista, gerados endogenamente, não exclui as articulações 

do sistema interno ao internacional. Os dois níveis se d~ 

finem não hierarquicamente mas contraditoriamente, isto é, 

não se trata de determinar a qu~m se deve atribuir o pape: 

de fator principal: se ao nível externo ou ao interno. Ao 

chamar a atenção sobre 110 modo de produção capitalista" 

(sem qualquer qualificação) os autores superam na análise 

os problemas (teóricos e práticos) que se originam da ten

dência a compreender o nosso capitalismo como "perverso", 

"subdesenvolvido" ou "impossível", dando enfim condições, 

como diz Francisco de Oliveira, a que se perceba o desen

volvimento como um problema que diz respeito à oposição e~ 

tre classes sociais internas. Por outro lado, ao definir 

o processo de acumulaçio capitalista interna, em cada etapa 

teoricamente relevante, não deixaram de lado a definição de 

como esta transformação está articulada com o 

mento do capitalismo em escala mundial. 

desenvolv~ 

Do que foi exposto, até o presente rnome~ 



to, podemos destacar como teoricamente relevante: 

a} As teorias do imperialismo e da depe~ 

dência, na medida em que não criaran 

categorias analíticas novas, sao inter 

• pretações que têm como ponto de part! 

da as formações sociais centrais e, 
-consequentemente, nao servem para ex 

plicar totalmente a origem do exceden 

te econômico, sua apropriação pelos 

grupos ou classes sociais e sua distri 

buição entre os mesmos. 

b} Somente análises concretas das formas 

de geração do excedente, de apropri~ 

ção desse excedente pelas classes ou 

grupos sociais e de sua distribuição 

pelos mesmos, permitem fundamentar ex 
, 

plicações sobre a estrutura de domina 

ção política. 

c} A relevância da análise dos "modos de 

acumulação gerados endogenamente" não 

obscure as articulações entre forma

ções sociais centrais e periféricas, 

utilizando-as no entanto, dinamicamen 

te, isto é, percebendo-as enquanto 

redefinidas internamente pelos grupos 

socialmente dominantes. 

d} A dominação política é determinada, en 

última instância, pelas bases materi

ais da sociedade, entendidas estas co 

mo relações sociais. 



e) As transformações da dominação 

ca repousam nas' transformações 

ses de acumulação e apropriação 

polítl 

das ba 
-econo 

micas, devendo nestas seren identifica 

das as tendências e limites da referi 

• da dominação. 

f) O Estado, dentro desta linha de inter 

pretação, é visto como instância de do 

minação política e também como núcleo 

de acumulação capitalista, explicado 

pelo caráter tardio de nossa industria 

lização. 

g) A especificidade da açao do Estado em 

formações sociais periféricas redefine 

o papel das forças sociais e atribui 

ao aparato burocrático um poder também 

específico 'dentro da constelação de 

forças sociais dominantes. 
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A segunda parte do trabalho é dedicada -a 

análise das configurações de dominação política e econômi

ca, leva~do em conta três grandes períodos históricos: do 

início da industrialização até 1930; de 1930 a 1964 e de 

19E4 até os dias atuais. 

Corno já dissemos anteriormente, interes

sa-nos principalmente as linhas gerais que caracterizam o 

período, enfatizando quatro 

transformação capitalista; 

lítica; o papel do aparato 

lista da época. 

aspectos: as bases materiais de 

a configuração da dominação p~ 

estatal e o pensamento industria 

, 
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CAP!TULO V 

o PER!ODO pRt-1930: o IN!CIO DA INDUSTRIALIZAÇÃO 

5.1 - O Estado Oligárquico 

O primeiro "corte histórico" corresponde 

ao período que se estende da abertura dos portos do Brasil 

ao livre comércio com o exterior (1808) à instalação do g~ 

verno provisório (1930). A escolha é a~bitrária. A abertu 

ra dos portos, extinguinds> o "exclusivo metropolitano" e a 

posterior proclamação da independência (1822), criaram as 

bases para a empresa mercantil escravagista cafeeira na 

cional, obra do capital mercantil nacional, e de cuja crise 

nasceu a "economia capitalista exportadora cafeeira". Con 

siderando-se que a "empresa mercantil escravagista cafeei 

ra" corresponde à criação das bases nacionais da economia, 

o período em que se criaram as condições de sua existên 

cia foi escolhido como marco inicial do processo históri 

co nacional. " 

A abertura dos portos, por decreto de 

D. João VI, quando de sua vinda para o Brasil, por ocasi 

ao da invasão da metrópole pelas tropas napoleônicas, p~ 

de ser considerada, do ponto de vista pOlítico, como o 

primeiro passo no processo de nossa independência, só pr~ 

clamada em 1822; economicamente ela significou a inserção 

definitiva do brasil na etapa de expansão do capitalismo 
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mundial, sob hegemonia inglesa. l 

o capitalismo industrial no Brasil 

da "economia capitalista exportadora", em fins do 

XIX, qua~do o capitalismo internacional já atingira a 

surge 

Século 

fase 

monopolista. Anteriormente, tinha o Brasil exercido duas 

funções básicas: Em primeiro lugar, no período de transição 

entre o feudalismo e o capitalismo industrial, exerceu seu 

papel na "acumulação primitiva de capital", corno sistema co 

lonial produtor de produtos coloniais com base em trabalho 

compulsório . -- servil ou escravo sob o controle ex 

clusivo da burguesia mercantil metropolitana, que auferia 

lucros da comercialização dos produtos no mercado mundial. 

Nesta etapa, sua base de acumulação era totalmente externa. 

A "Revolução Industrial" que se dá originariamente na Ingl~ 

terra atribuía ao Brasil a função de fornecedor de alimen

tos e matérias-primas que-rebaixam o custo de produção da 

mão-de-obra nas formações centrais do capitalismo. Nesta e 

tapa, a economia brasileira se organiza em uma "economia 

mercantil escravagista cafeeira nacional". Ela se caracte 

riza economicamente pela "empresa mercantil escravagista ca 

feeira", isto é, grande empresa, produzindo em larga escala 

o café, com base em trabalho escravo, para o mercado mundi 

aI. Originou-se da revolução industrial e aproveitou-se 

" 

lO decreto de abertura dos portos estabelecia uma ta 
rifa correspondente a 24% do valor das mercadorias importa 
das; pouco depois as mercadorias portuguesas obtinham uma 
taxa preferencial de 16%, superada, em 1810, pelos privi
legias concedidos aos produtos ingleses que passaram a ter 
sua taxa fixada em 15%; decreto ulterior, de 1828, esten
deu esta tarifa para todos os produtos, independentemente de 
tratados; esta tarifa só foi modificada após 1841, quando 
caducaram todos os tratados anteriores. 
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do desenvolvimento do capitalismo mercantil, da formaç~o do 

Estado Nacional, e da existência de recursos produtivos:tr~ 

balho escravo a preços lucrativos e disponibilidade de ter 

raso 

A extinção do tráfico de escravos, em 

1850, no qual desempenhou papel relevante a própria Ingla 

terra, e a ausência de condições internas de reproduç~o da 

população escrava, por uma série de razoes (alta taxa de 

mortalidade do escravo, em virtude de sua intensa explor~ .. .. ,Çaoi numero muito maior de ho~ens que de mulheres; preca-

rias dondições de vida que pudessem favorecer a criaç~o de 

uma "estrutura familiar" e a inexistência de "setores" que 

pudessem se especializar nessa "produção", o que redundou 

em perda de ativos por parte dos senhores de escravos) le 

vam, nos anos 60 do século passado, à crise da "economia 

mercantil escravagista cafeeira", e à crise da economia co 

lonial, com a passagem para a "economia cafeeira exportad,2 

ra". Com esta se implanta o capitalismo no Brasil, com a 

introdução do "mercado de trabalho", isto é, a criação de 

uma força de trabalho "livre", despojada dos meios de prod~ 

çãoi são os imigrantes que vão "instituir" tal mercado, já 

que os "homens livres" mantidos à margem do sistema escra 

vagista n~o podiam ser absorvidos no novo sistema, uma vez 

que conseguiam prover seus próprios meios de subsistência 

através da exploração marginal das terras. 

Com a crise do sistema escravagista, a 

centuada a partir da extinç~o do seu tráfico (1850) e a 

ascençao do café como produto principal de nossa econo

mia e implantação da "economia capitalista exportadora", 

criam-se as bases para a implantação da industrializaç~o 
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no Brasil. 2 As condições para isso foram, portanto, de duas 

ordens: a constituiç~o de um "mercado de trabalho" e a acu 

mulaç~o financeira do "auge exportador". 

o complexo agrário-exportador, dominado 

pelo café, expressa·o conjunto de grupos sociais dominar.

tes, compreendendo o cafeicultor, o comissário e o export~ 

dor, cuja articulação com o sistema externo se realiza atra 

vés do segundo, .0 qual, de um lado, financia a produção e, 

de outro, realiza os contatos com e exportador para efeito 

de comercialização da produção. 

A proclamação da República (1889), estru 

turalmente o resultado da crise do sistema escravagista, dá 

início ao período da la. República brasileira. Configura-se, 

nesta etapa, o Estado Oligárquico. Este é o resultado da 

articulaç~o do sistema interno com o sistema de mercado in 

ternacional, em que o poder eco~ômico e o político se acha~ 

imbricados nos sub-sistemas de economia exportado~a, como a 

forma particular assumida pelo Estado Capitalista, em socie 

dades de economia periférica. O autoritarismo e a violên

cia expressos, 'por exemplo, no fenômeno do coronelismo, cOE 

respondem a um rígido controle político local. O liberalis 

mo das classes dirigentes compreende, por sua vez, a neces 

sidade de adequação da cultura da sociedade dependente àqu~ 

la das sociedades hegemônicas, quando n~o expressa o modo 

2No primeiro decênio da independência, o cafe já con 
tribuía com 18% do valor das exportações do Brasil, logo a 
pós o açúcar e o algodão e, nos dois decênios seguintes, jã 
assume o primeiro lugar, representando mais de 40% do valor 
das e x p o r t a ç õ e s ( c f. F u r t a do, 1 9 7 O, p. 1 1 3). E n t r e 1 8 7 0-18 8 J 
e 1880-1890, o cafe representou 56,6% e 61,5% do total das 
exportações (cf. Bastos, 1944, p. 120), e a percentagem da 
produção brasileira sobre a produção mundial cresce de mod2 
r e g u 1 a r d u r a n t e o p e r í ° do deI 8 2 O a 1 9 O 4, p a s s a n d o d e 18, 1 8 .~ 
(1820-29) a 79,64% (1900-1904) (cf. Pinto, 1973, p. 139). 
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pelo qual se transfigura a passagem do sistema colonial a 

um sistema de bases nacionais. Ou seja, o liberalismo foi 

a forma encontrada pelas camadas dominantes de introduzi= 

concepções econômicas, técnicas sociais e instituições poli 

ticas que produzissem os mesmos resultados que eram anteri 

ormente atingidos, ~ob o estatuto colonial, numa etapa e~ 

que o Brasil já se encontrava integrado no sistema 

til internacional. 3 
mercan 

No entanto, suas vinculações formais co~ 

o ideário democrático cria tensões ao nível político que p~ 

. pugna pela realizaç~o de seus objetivos; a "ordem liberal" 

é um chamamento contínuo para as classes médias nascentes, 

expressas, por exemplo, no fenômeno do tenentismo brasile~ 

ro, que embora n~o tenha chegado a se transformar em movi

mento politicamente vitorioso, abre a crise do sistema 01: 

gárquico, cujo ato final é representado pela Revoluç~o de 

1930. 

O sistema oligárquico respondia aos inte 

resses do sistema agrário-exportador e se expressava atra

vés de um desequilíbrio regional, com a concentraç~o econo 

mica no Centro-Sul, politicamente representada por Minas Ge 

rais e são Paulo, que se revezavam no Poder (política do ca 

fé com leite); a autonomia regional encontrava seu núcleo 

articulador.no governo central, legitimando as oligarquias 

locais e funcionando corno árbitro nas áreas onde os interes 

3 para uma analise das "funções" do liberalismo ver 
o capítulo 2 de A Revolução Burguesa no Brasil - Ensaio de 
Interpretação Sociológica, de autoria de Florestan Ferna~ 
des e Ianni, Octavio, A Formação do Estado Populista na Am; 
rica Latina (referência bibliográfica completa no final d0 
trabalho). 
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ses cafeeiros nao eram tão determinantes; nao se formaram 

"partidos nacionais", realizando-se O jogo politico atra-

'vés de arranjos entre presidentes e "elites" oligárquicas 

estaduais. "A soberania popular significava a ratificação 

das decisões palacianas e a possibilidade de representação 

de correntes democratizantes era anulada pelo voto descober • 
to, a bajulação eleitoral, o voto por dívida e o chamado 

"terceiro escrutinio", pelo qual os deputados e senadores, 

cujos mandatos fossem contestados submetiam-se ao reconheci 

mento de podereS por parte da respectiva Casa.do Congresso" 

(Fausto, 1973, p. 233). 

Por outro lado, o setor industrial nasce~ 

te, apesar de algumas divergências localizadas, não se op~ 

nha ao setor agrário-exportador; a politica de desvaloriza 

çao cambial e a politica de valorização do café interessa 

vam ao setor industrial, porque reduzia os efeitos do multi 

plicador de desemprego, racionalizando as perdas e transfe 

rindo renda dos que pagavam as importações para os que ven 

diam exportações; além disso, a desvalorização cambial enca 

recia as importações, favorecendo a sua substituição pela 

produção interna; enfim, o processo industrial nascente nas 

cia articulado com o sistema agrário-exportador, porque era 

pela realização deste que se acumulavam capitais que se di 

rigiam para o setor industrial, bem como era através daqu~ 

le que obtinha as divisas necessárias para a aquisição de 

bens de produção e bens intermediários necessários à implan 

tação ~as indústrias. Enfim, a falta de continuidade do 

processo industrial, cujos surtos se originavam ou de urna 

grande capacidade de importar, nas fases de expansão da ex 

portação cafeeira, ou pela proteção "natural" oriunda das 

crises internacionais, o que levava à sobreutilização da 

capacidade, impediam a formação de um grupo social estável. 
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5.2 - Os surtos de industrialização 

Não há muita concordância entre os auto 

res sobre o período em que se deu o primeiro IIsurto indus

trial ll no Brasil. 4 

Nícia·Vilela Luz divide o período inicial 

da industrialização brasileira em três etapas: a fase do 

mercantilismo colonial e sua superaçao (1808-1880), o des

pertar da indústria nacional (1870-1890) e a industrializa· 

ção sob a la. RepÚblica (1889-1930). Neste identifica três 

·subperíodos: o industrialismo da primeira década da Repúbl! 

ca até 1898, quando ocorreram as crises financeira e do ca

fé; a ofensiva protecionista do início do século,até 1907, 

com o abandono do projeto de João Luiz Alves e a consolida 

çao do pensamento industrial, a partir daquela data. A pre~ 

cupação básica da autora é detectar, neste período, os movi 

mentos de reivindi~ação industrial, seus sucessos e 

cessos. Não lhe interessa diretamente verificar os 

insu-

aspe~ 

tos econômicos que caracterizam o início da industrializa

ção. Esta última preocupação está presente, no entanto, nos 

estudos de Villela, nos de Warren Dean sobre a industria 

lização de são Paulo, e nas informações de caráter geral de 

Werner Baer. , 

4Nícia Vilela Luz se refere a 1850 e 1870 como repr~ 
sentativos dos dois primeiros surtos industriais (Cf. Luz, 
Nícia, 1961, p. 29); Werner Baer informa a construção da 
primeira estrada de ferro no Brasil, a inauguração da nave 
gação a vapor, a construção de novos portos e a expansao 
das indústrias têxtil e de alimentos, ja nas décadas de 60 
e 70 do século passado (Cf. Baer, 1965, p. 14); Caio Prado 
Junior, Roberto Simonsen e Warren Dean ipdicam o último de 
cênio do Império como o do primeiro surto apreciavel de in 
dustrialização (Cf. Prado Jr., 1970, p. 259;Simonsen, 1973~ 
p.16; Dean; s.d., p. 15). Villela e Suzigan tambem apontam 
um possrvel surto industxial na primeira decada da RepGb1i 
ca (Cf. Villela e Suzigan, 1973, p. 63). 
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Vi11e1a e Suzigan identificam cinco gran 

des períodos na evolução econômica brasileira até 19455;ne~ 
tes, destaca quatro "surtos industriais" nos quais o cresc! 

mento industrial se dá através de dois processos alternati 

vos: em um deles há a valorização ou estabilização da taxa 

de câmbio e aumento ou manutenção dos níveis de investimen 

to e queda ou estagnação da produção; no outro, há desvalo 

rização cambial, queda do nível de investimento e aumento 
- 6 -da produçao. Estes autores utilizam-se de tres tipos de 

indicadores: importação de bens de capital, consumo de ci 

mento e consumo de aço; além disso, consideram como surto' 

industrial apenas aqueles períodos onde se deu aumento da 

capacidade produtiva, cujo indicador é o aumento da import~ 

ção de bens de capital. A análise mais detida dos tr~s fe 

nômenos: épocas de valorização e desvalorização cambial a 

companhadas de aumento (ou não) da importação de bens de ca 

pita1 ou de aumento ou redução da produção -- permite ver! 

ficar que apenas o de 1924-26, corresponderia ao primeiro 

tipo, isto é, a urna fase de valorização ou desvalorização 

da moeda e queda ou estagnação da produção. Os demais sur 

tos seriam do segundo tipo, caracterizados pela desvaloriza 

çao cambial, diminuição dos níveis de investimento e aumen 

to da produção, correspondendo aos períodos de 

1927-29 e 1933-39. 

" 

1921-1923; 

SEstes períodos seriam os seguintes:1889~913; 1913-
1918; 1919-1928; 1929-1939; 1940-1945. (Cf. Vi11e1a e Suzi 
gan, 1973). 

6 ~ . d d d . . Os pcr10dos estar1am emarca os a segu1nte mane1ra: 
1889-1898, 1903-1913, 1920-1929 e 1933-1939. (Cf. Vi11ela e 
Suzigan, p. 65, 1973). Para os autores não houve processo 
contínuo de industrialização em larga escala no Brasil, an 
tes de 1945. Daí chamarem de "surtos industriais", caracte 
rizando-os como dependentes do comportamento do comercio ex 
tcrior e, portanto, interrompidos pelas crises periódicas 
do "setor externo" (Cf. Vi11e1a e Suzigan, 1973, p. 63). 
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De qualquer modo, nao há dúvida de que o 

aparecimento do capital industrial se deu com o "auge expo~ 

tador", em que houve expressiva acumulação financeira(1888-

l8~4), que, em parte) se dirigiu para o setor industrial, 

nao só porque se havia criado um "mercado de trabalho", co 

mo, por outro lado, a abolição definitiva da escravatura da 

xou livre para aplicação um montante considerável de capi

tal, antes envolvido no· comércio de escravos. 7 Por outro 

lado, houve uma política de facilitação de crédito e aumen 

to do meio circulante, para fazer face às necessidades de 

compra da classe de proprietários agrícolas. Enfim, a enor' 

me safra de café de 1888 - 1889 e o afluxo de capitais e~ 

trangeiros sob a forma de empréstimos provocariam a criação 

de inúmeras empresas comerciais e industriais; a época de 

euforia especulativa, conhecida com o nome de encilhamento, 

ocasionou o surgimento de inúmeras empresas (inclusive fan 

tasmas) muitas das quais-desapareceram depois da crise de 

1891. Em 1897, a reformulação da tarifa e a política con 

tencionista geral puseram fim ao primeiro surto industri 
8 aI. 

o primeiro surto industrial do início des 

7 - . 
Supoe-se que cerca de 19.578~900 libras de capital 

circulante encontram-se, de repente, em disponibilidade p~ 
ra aplicação (Cf. Pinto, 1973, p. 137). 

8Entre 1880 e 1884 Surgi.ram 154 novos estabelecimentos 
industriais, subindo para 248, no período seguinte (1885-
1889); em 1889 existiam 636 estabelecimentos industriais, 
sendo que 60% dos capitais estavam no setor têxtil, 15% na 
alimentação; 10% em produtos químicos e analogos, 4% em 1n 
d~strias madeireiras, 3,5% em vestuario e toucador e 3% em 
metalurgia (Cf. Simonsen, 1973, p. 16). Entre 1889 e 1895 o 
n~mero de estabelecimentos aumentou de 636 para 1088 (Cf. 
Baer, 1965, p. 16). 
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te siculo encontrou tru~im vãrios fatores favorãveis. A mo 

nocultura do cafi gerou as poupanças necessãrias para a in 

versao em infra-estrutura e atividades industriais. Foi de 

iniciativa dos fazendeiros a construção das primeiras ferro 

vias e usinas hidrelitricas, dando a infra-estrutura neces 

sãria para a atividade industrial. Por outro lado, foram de 

fazendeiros as primeiras indQst~ias nascentes em são Pau 
9 lo. Alim dos fazendeiros, os importadores também tinham 

interesse na criação das atividades industriais, uma vez 

que, para certos produtos, era mais viãvel que o proces

so de acabamento final fosse re.alizado no próprio Pais; ha 

via, por outro lado, por parte do importador, facilidades 

de acesso ao cridito devido à sua ligação com o mercado mun 

dial e ao amplo conhecimento do mercado. Além disso, a pr~ 

sença dos imigrantes não só criava um mercado para as ativi 

dades industriais como, eles mesmos, muitas vezes se dirig~ 

am à cidade e abriam pequenos negócios, posteriormentetran~ 

formados em fãbricas. Também foram fatores favorãveis o au 

mento das despesas governamentais a partir de 1908 e a cri 

se do café, gerando a migração para os centros urbanos, a 

transferência de rec~rsos para o setor industrial e, princi 

palmente, o plano de valorização do café, assinado em 1906, 

através do Convênio de Taubaté, entre os Estados de são Pa~ 

lo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, apesar da oposição do Go 

verno Federal. 

o surto industrial ocorrido, resulta, po~ 

tanto, da combinação de variados fatores, como abundância 

9 Em 1901, dos 12.680 operários das 50 maiores indús 
trias de são Paulo, cerca de 5.330 eram empregados de in
dústrias controladas por fazendeiros (Cf. Ville1a e Suzi
gan, 1973, p. 106). 

B18' lOTECA 
f\JNDA:.AJ _ Ú-.) VA,\G~S 

.. 
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de matérias-primas, infra-estrutura básica, excedente oca

sionado pela monocultura do café, e existência de um merca 

do em virtude da rápida urbanização, além de politicas tar~ 

fárias que, visando a interesses meramente fiscais, criavam 

condições de proteção à indústria nascente. 

A primeira Guerra Mundial afetou a expa~ 

sao da capacidade produtiva das empresas, com a diminuição 

das importações de bens de capital e do consumo de aço e de 

cimento. 10 Por outro lado, provavelmente, houve maior uti 

lização da capacidade produtiva,pois a produção industrial 

cresceu, em termos nominais, de 212% entre 19i5 a 1919 (Ba 

er, 1965, p. 17). Também a estrutura de exportações brasi 

leiras sofre uma transformação: certos produtos industriais 

ou semi-industriais como açúcar, carne congelada, banha e 

tecidos, que representavam, em 1914, cerca de 2% do valor 

total das exportações, em 1918 correspondiam a 16% (Villela 

e Suzigan, 1972, p. 130). 

Na década de 20, o fato mais importante é 

o deslocamento do centro industrial do Rio de Janeiro para 
- 11 --Sao Paulo. A estrutura produtiva nao sofre alteraçoes: a 

10 Em 1914-18 a participação dos bens de capital das 
importações foi de 6,9%, praticamente a metade da particip~ 
ção do perído anterior (1908-1913), (Cf. Vil1e1a e Suzigan, 
1973, Tabela II.5~ p. 52). Por outro 1ado,o consumo aparen 
te de cimentá passou de 465.300 t em 1913 para 180.800 t em 
1914, diminuindo consistentemente até 1918, enquanto que o 
consumo aparente de laminados de aço diminui de 251.200 t 
em 1913 para 127.200 em 1914, reduzindo-se ainda mais até 
1918 (Cf. Vi11ela e Suzigan, Tabela XVII do Apêndice I, p. 
423) . 

11 Em 1907, 30,3% do valor da produção industrial se 
concentrava no Distr~to Federal (atual Rio de Janeiro), en 
quanto que 15,9% se originava de são Paulo; em 1919 a rela 
ção já é de 22,4 e 33,1%, respectivamente (cf. Vil1ela e Su 
zigan, 1973, Tabela V.8, p. 153). 
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indüstria têxtil e de produtos alimentares ainda participa~ 

com 50,1% do total da produção (Villela e Suzigan, 1973, p. 

·151). Quanto às políticas monetárias e cambial, os mesmos 

autores apontam duas fases: entre 1922-23, o aumento dos 

meios de pagamento, os grandes déficits orçamentários e a 

desvalorização carnb.ial fazem com que a indústria atinja ní 
• veis elevados; no período 1924-26 a política de contenção 

monet~ria, cambial e fiscal trazem corno consequência, a di 

minuição da produção, seguindo-se em 1928 e 1929 um período 

em que a produção sobe, em virtude da desvalo~ização carnbi 

aI, de 1927, e da expansao dos meios de pagamento entre, 

1927-1928. Por sua vez, as importações de bens de capital ~ 

tingem seu ápice em 1925, em virtude da desvalorização ca~ 

bial, entre 1923-1926, diminuindo, no período 1926-27, re 

cuperando-se, porém, no período seguinte. Durante a década 

são criadas duas indústrias básicas: a de cimento, através 

da Cia. Brasileira de Cimento Portland, de' capital canade~ 

se, cuja produção se iniciou em 1926 e a siderúrgica, com a 

Cia. Siderúrgica Belgo-Mineira,' cuja produção, iniciada e~ 

1924, já em 1929 atendia 75% da demanda de aço .(Villela e 

Suzigan, 1973, p. 157 e 158) . 

5.3 - A política Governamental 

A análise da política governamental pré-

1930, mostra que as políticas de caráter instrumental, ca~ 

bial ou monetária, ~ram caudatárias,na maior parte das oca 

siões, dos interesses do complexo agro-exportador. 

Villela e Suzigan afirmam que, para todo 

o período que vai da proclamação da República até 1945, as 
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políticas cambial, monetária e tarifária respondiam mais a 

interesses de estabilidade, valorização cambial e equilí-

'brio orçamentário, que a posições definidas, favoráveis ao 

processo industrial nascente. Também Nícia Villela Luz, en 

trabalho minucioso sobre a política tarifária no Brasil, 

até 1930, enfatiza ~ preocupação eminentemente fiscal das 

diversas reformas tarifárias, colocadas em execução no p~ 

ríodo. Só indiretamente, estas tarifas exerciam efeitos pr~ 

tecionistas e ainda encontravam, para sua implementação, o 

posição dos setores agrários e daqueles ligadQs ao comércio 

importador; uns e outros sentiam-se prejudicados com o au 

,mento de tarifas, alegando que o protecionismo beneficiava 

as chamadas "indústrias artificiais", isto é, aquelas que 

nao se utilizavam de matérias-primas locais, que operavam a 

custos elevados e, portanto, com altos níveis de preços, ec 

comparação com os artigos importados. Por outro lado, enfa 

tizavam a repercussão do aumento das tarifas para os consu 

midores urbanos. Estas duas alegações repetem-se, durante 

todo o período, fazendo com que'a política tarifária oscile 

entre um certo protecionismo, sempre como efeito de polít~ 

cas tributárias e não como decisão deliberada em favor da 

indústrializaç~o, e um livre cambismo que só encontrava ~s 

limites nos déficits orçamentários e a consequente necessi 

dade de adoção de tarifas mais altas, já que o imposto de 

importação era a principal fonte de receita do governo. 

Outra forma pela qual se beneficiavam as 

indús~rias era através da obtenção de privilégios. Já en 

1809, alvará de D. João VI concedia isenção de direitos a

duaneiros às matérias-primas necessárias às fábricas nacio 

nais, isenção de impostos de exportação para os produtos ma 

nufaturados do País e utilização dos artigos nacionais no 
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fardamento das tropas. Outorgava, também, privilégios exclu 

sivos, por 14 anos, aos inventores ou introdutores de novas 

máquinas e distribuição anual de 60 mil cruzados, produto 

de uma loteria do Estado, às manufaturas que necessitassem 

de auxilio, particularmente as de lã, algodão, seda, ferro 

e aço (Luz, 1961, p. 15). Tais privilégios,no entanto, fo

ram tornados sem efeito face à tarifa preferencial concedi

da aos produtos ingleses {Luz,1961, p. 16). Além disso, es 

sa concessao sempre foi objeto de acirrada critica, porque 

muitas vezes dava origem a uma série de abusos. Foi sornen 

te nos primeiros decênios do Século XX que incentivos favo 

receram efetivamente a implantação de determinados tipos de 

indústria. Nícia Villela Luz se refere, ainda no governo 

Floriano Peixoto, a auxílios pecuniários, através da emis

são de apólices a juros de 5% ao ano e isenções de direitos 

sobre maquinaria e matérias primas (luz, 1961, p. 17); no 

Governo Nilo Peçanha, em 1910, decreto garantia a isenção 

do imposto de consumo e redução de fretes nas ferrovias g~ 

vernamentais para as barras de ferro e aço; em 1911 o gover 

no firma um contrato com uma empresa particular no ramo si 

derúrgico, concedendo-lhe privilégios que representavam um 

verdadeiro financiamento a particulares; em 1912 o próprio 

Congresso vota pela abolição desse decreto que concedera a 

uma só empresa o monopólio do mercado de ferro e aço, talo 

exagero das garantias, prêmios e concessões; em 1918 nova 

legislação permite isenção de impostos federais, por 25 a

nos, e fretes preferenciais nas ferrovias governamentais, 

além de empréstimos no montante do capital integralizadoque 

nao excedesse 5.000 contos; na década de 20 a Usina Quei

róz Junior e a Cia. Siderúrgica Belgo-Mineira receberam em 

préstimos. Também a indústria de cimento foi objeto de in 

centivos: concedeu-se isenção de direitos sobre importa-

ções de maquinarias às empresas que usassem exclusivamente 
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matéria-prima e combustível nacionais e tivessem uma produ 

ção não inferior a 30 mil toneladas (Cf. Luz, 1961, p. 170 
, t ) 12 e segu1n es . 

Em termos gerais, o aparato estatal brasi 

leito refletia a estrutura governamental da Metrópole, des 

de a transferência do Reino para o Brasil em 1808. Já nes 

ta data, criou-se o Banco do Brasil, que acumulava' as fun

ções de banco emissor. Data também deste período a primei 

ra Caixa Econômica (1816) e algumas estradas de ferro. No 

século XX, criaram-se dois bancos oficiais estaduais, o de' 

são Paulo (1926) e o do Rio Grande do Sul (1928), destina 

dos ao fomento agrícola da região. Ainda a nível regional, 

foram criadas a Inspetoria Federal de Obras contra as Secas 

(1909), a Superintendência da Defesa da Borracha13 e a Cai 

xa Especial de Obras de Irrigação. 14 

Os interesses que encontraram guarida ne~ 

te período foram, não obstante, os da classe agrário-expo~ 

tadora. Em 1906, dá-se a primeira intervenção governamental 

em favor da valorização do café: pressionados pelos propri~ 

tários agrícolas, os governos de Minas Gerais, Rio de Janei 

ro e são Paulo assinam, sem a aprovação do governo federal, 

o Convênio de Taubaté, pelo qual se pretendia estabelecer 

o equilíbrio entre oferta e demanda do café, através da sus 
" 

12Humberto Bastos informa que em 1918, 1921 e 1924 
varias decretos procuraram estimular o desenvo1vime~to da 
indústria siderúrgica e metalúrgica. (Cf. Bastos, 1952, p. 
123) . 

13Criada pelo Dec. Ex. n9 9.521 de 1912. 

14Criada pela Lei 3.954, de 25.12.1919. 
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tentação dos preços, pela compra dos excedentes. O financi~ 

mento dessas compras se fazia com a ajuda de empréstimos 

concedidos por bancos europeus. A segunda intervenção gove~ 

namental deu-se em 1917-1918, em virtude da grande safra 

prevista para o período, e a terceira em 1922-23, já com a 

adesão do governo federal, que financiou a intervenção, a 

través de créditos do Banco do Brasil. Em 1921 o próprio g~ 

verno federal prop5s ao Congresso a criação de um ~nstituto 

Para a Defesa Permanente do Café; Lei Federal, de junho de 

1922, aprovou um programa de defesa permanente, não impl~ 

mentado. Em 1924, foi criado o Instituto Paulista de Defe' 

sa Permanente do Café, posteriormente Instituto de Café de 

são Paulo, com recursos provenientes de uma taxa de mil

reis-ouro sobre o café transportado no Estado de são Paulo e 

empréstimos garantidos por aquela taxa (Villela e Suzigan, 

p. 143).' 

5.4 - A Indústria e seus Porta-Vozes 

A primeira manifestação em favor da indús 

tria é o manifesto da Associação Industrial, órgão dissiden 

te da Associação Comercial, criada em 1821, elaborado por 

Antonio Felício, dos Santos e publicado no jornal "O Indus-, 
trial ll

, de 11.05.1882, o qual propugnava pela industrializ~ 

çao como forma de independência econ5mica, atração de bra

ços e capitais estrangeiros, libertação da economia de mo 

nocultura e diminuição da importação, aliviando, assim, a 

balança comercial. Na Hem~1>lica, são apontados Amaro Ca

valcante e Serzedelo Correia como os principais propugna

dores da industrialização, o primeiro no início da Repúbl~ 
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. ~ ~ 15... ~ 
ca e o segundo Ja no seculo xx. No inlcio deste seculo, 

realizaram-se dois congressos em Belo Horizonte: um Agríco 

la (1901), outro Industrial (1903), sob o governo de João 

Pinheiro. Em 1904 fundou-se o Centro Industrial do Brasil, 

dirigido por Serzedelo Correia, e em 1928 nova cisão na As 

sociação Comercial de são Paulo dá origem ao Centro das In 

dústrias de são Paulo, onde vai aparecer a figura de Rober 

to Simonsen, como vice-presidente, o qual, durante algum 

tempo, será o porta-voz mais importante a favor da indus

trialização. 

o cerne da discussão nesta época girava 

em torno da distinção entre "indústria natural" e "artifici 

al". Os que se mostravam contrários à industrialização ba 

seavam seu pensamento no fato de que as indústrias artific~ 

ais, isto é, aquelas que viviam da importação de ~atérias

primas, eram indústrias que apresentavam custos altos che 

gando a "importar caro aquilo que podíamos produzir barato 

e produzindo caro aquilo que podemis importar barato" (Luz, 

1961, p. 81); propugnavam então pelo desenvolvimento das 

indústrias naturais, .isto é, indústrias que se baseassem 

em matérias-primas obtidas no próprio país; estas, por sua 

vez, não necessitariam de proteção para sobreviverem, nega~ 

do-se, portanto, qualquer direito ou necessidade de inter

venção protecionista do Estado, uma vez satisfeitas certas 

condições como ca~ital, mão-de-obra adequada e facilidade 

de transporte (Luz, 1961, p. 81). 

Outra corrente contrária,representada por 

l5Boris Fausto nega a "representatividade" desses 
pensadores, em termos de uma "ideologia industrial". 
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Américo Werneck e, posteriormente, por Alberto Torres, sali 

entava a solidariedade entre indústria e agricultura. Mas 

no fim, a discussão recaia sobre os mesmos pontos: era ne

cessirio que a indústria se "nacionalizasse", isto é, cons~ 

misse matérias-primas nacionais. Alberto Torres, ji na se 

gunda década do Século XX, se punha em franca oposição à 

civilização urbana, condenando-a como ficticia e artifici

al, frente ao "destino agricola" do Pais. 

Os argumentos gerais esposados por aqu~ 

les contririos à industrializ.ação foram assim resumidos por 

Roberto Simonsen (Simonsen, 1973, p. 56): 

a) a industrialização brasileira é, em 

grande parte, artificial, pois importa 

matérias-primas do estrangeiro; 

b) por outro lado, vivendo sob tarifaspr~ 

tecionistas, produz caro, encarecendo 

o custo de vida; 

c) outra alegação era de que ,atraindo br~ 

ços à cidade, perturba a mão-de-obra 

necessiria ao setor agricola; 

.d) por fim, alegava-se a constituição de 

um monopólio em favor de meia dúzia 

de brasileiros, em detrimento de mi

lhões de habitantes do Pais. 

Contra-argumentava, então, o mesmo autor 

que a idéia de artificialidade da indústria é falsa, porque 

neste caso a Inglaterra não seria pais industrial, ji que 

importava 65% de suas matérias-primas; por outro lado, a in 
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dústria contribuía para o enriquecimento do País, uma vez 

que melhorava os salários, barateava relativamente o prod~ 

to, enriquecia socialmente o Pais e aumentava a capacidade 

de consumo; além disso, intensificava as relações comerci

ais, os meios de transportes e a "marcha vitoriosa da civi 

lizaçâo" (sic). Negava, por outro lado, que as tarifas aI 

fandegárias respondessem a intuitos protecionistas, pois ~ 

objetivo era de natureza geral; por fim, afirmava que odes 

locamento de braços do setor ágricola ainda nâo era uma rea 

lidade, porque na indústria estaria empregado apenas 3,8% 

da força de trabalho (Simonsen,. 1973, p. 56 e 57). 

Nâo havia, no entanto, àquela época oposi 

d ' 1 t 'lt ' d~ t ' 16 B ' F t-çao ra lca en re agrlcu ura e ln us rla . orlS aus o, 

analisando a Revoluçâo de 30, afirma que as reivindicações 

industrialistas nâo se revestiam de um caráter alternativo 

ao sistema agrário-exportador, fato que ele atribui à ori

gem da fraçâo industrial, basicamente cafeeira, além de ser 

composta de número muito grande de pequenos empresários, c~ 

jas atividades se assemelhavam a de simples artesâos. Isto 

nao significa afirma~ que, em certas circunstâncias, nao 
A 17 ~ 

houvesse divergencias localizada entre setores. Alem da 

identidade de origem, muitas vezes o mesmo indivíduo reali 

zava as duas atividades: "a maior parte dos fazendeiros que 

se tinha voltado para a indústria continuava dono de fazen 

das e nâo infrequ~ntemente o empresário imigrante comprava 

terras, em alguns casos para obter matérias-primas, em ou 

16 -1' d ' Ver as ana ~ses e Bor~s Fausto, Warren Dean e Ma 
ria do Carmo Campe110 de Souza (Referência bib1iografica 
completa no final do trabalho). 

17 Ver a disputa entre fazendeiros e industriais so 
bre o problema do algodão, apresentado por Warren Dean, op. 
cito p. 142 e seguintes). 
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tros para especular ou satisfazer seu amor-próprio" (Dean, 

s.d., p. 78). A tarifa protecionista também não deu lugar 

a uma cisão entre as "elites": ela representava a Gnica al 

ternativa, para que os fazendeiros não se vissem taxados em 

suas terras ou em suas rendas ou lucros (Dean, s.d., p.79); 

por outro lado, as taxas eram fixadas para cada produto, o 

que possibilitava a pressão, meramente individual, impedi~ 

do o surgimento de uma ideologia contrária à agricultura. 

Outros fatores circunstanciais são apontados: os casamentos 

entre famílias de imigrantes e de fazendeiros e a identida 

de cultural entre aqueles e a. elite local (Dean, s.d., p. 

80 e 81). Por outro lado, a política inflacionária entre 

1920 e 1923 favoreceu tanto a fazendeiros quanto a industri 

ais. Os primeiros, porque tinham o pagamento de suas dívi 

das facilitado; os segundos, porque a inflação aumentava o 

preço das importações e ampliava a margem de lucro. 

Analisando a criação de uma ideologia em 

presarial, Warren Dean sustenta que os conflitos existiam 

mais entre industriais e importadores (Dean, s.d., p. 145). 

O comércio importador mantinha prestígio e poder através da 

direção de associações mercantis, formadas de comerciantes 

e industriais; além disso participava do Conselho Superior 

do Comércio e da IndGstria, órgão federal criado por decre 

to presidencial em 1923, que se destinava a assessorar o g~ 

verno em assuntos .econômicos, com 8 representantes do comé~ 

cio e apenas ·4 da indGstria, além de uma maioria de funcio 

nários burocratas (Dean, s.d., p. 146). Além disso, conta 

va com o apoio da classe média urbana, que era vítima do al 

to custo de vida,atribuída à política tarifária protecioni~ 

ta. Por sua vez, a pressão dos comerciantes se fazia nao 

só em termos de uma estabilidade monetária, como por uma o 

posição acirrada ao aumento de tarifas. 
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Um exemplo do pensamento industrial da é 

poca é o discurso de Roberto Simonsen, quando da instalação 

do Centro Industrial do Estado de são Paulo: 

"Se é certo que a base da estrutura econo 

mica do Brasil deve repousar na cultura da terra, nao e me 

nos certo que, no estágio atual da civilização, a indepe~ 

dência econômica de uma grancle nação, seu prestígio e sua 

atuação política como país independente, no concerto das n~ 

ções, só podem ser tomadas na consideração devida, possuin 

do este país um parque industrial eficiente, na altura do 

seu desenvolvimento agrícola. A independência econômica e, 

portanto, a perfeita independência política, só pode exis 

tir,na generalidade dos casos, nos Estados que se conjugam 

em estreita harmonia e íntima interdependência' a Agricult~ 

ra e a Indústria" (Simonsen, 1973, p. 55). 

Grupo incipiente, politicamente subalter 

no, mantendo ligações estruturais,em termos de articulação 

econômica com o setor agro-exportador do qual se originou o 

capital necessário à .indústria, não tinha um projeto polít~ 

co próprio, independente e contrário à dominação oligárqu~ 

ca reinante. Queria a composição, o "desenvolvimento har

mônico", o usufruto de parte dos benefícios da dominação. 

Para isso, tinha alguns interesses próprios, de que é exem 

pIo a luta travada por uma política tarifária protecionis

ta. Mas não, encontramos pronunciamentos contrários às di 

versas medidas de defesa do café, nem uma referência expli 

éita ao monopólio econômico daquele produto. As alegações 

abstratas queriam fundamentar nao uma luta frontal de in

teresses mas uma proteção que pudesse "salvar" os interes 

ses já existentes. ~ de se, notar que até esse momento não 

propugnavam por nenhum plano voltado para o futuro, visando 
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à implantação de novas indústrias (Dean, s.d., p. 159). 

Em resumo, as reivindicações industria 

listas da época não tinham como objetivo apresentar um pr~ 

jeto alternativo para superaçao da política oligárquica do 

café. Em termos de política governamental requeria o prot~ 

cionismo tarifário corno forma adequada de defesa da indús 

tria. Não se falava de financiamento, nem de criação de 

uma infra-estrutura capaz de dar suporte à auto-determina 

çao do capital. Tratava-se ainda, simplesmente, de legit~ 

mar, como objetivo nacional, ~ industrialização existente. 

O Estado não respondia a estas pressões nem" se sentia por 

elas interessado. Preocupava-o bem mais suas necessidades 

de moeda, para fazer face às despesas da dívida externa e à 

estabilização monetária, face aos surtos inflacionários do 

período. Responde às pressões do complexo agrário-export~ 

dor, através da política de sustentação de preços do café, 

a qual indiretamente acaba por produzir efeitos, não inten 

cionados, favoráveis à indústria. 

5.5 - Conclusões 

A implantação do capitalismo no Brasil, 

de acordo com a análise levada a efeito por João Manuel Car 

doso de Mello, não deu origem à constituição de "forças pr~ 

dutivas" capitalistas. Esta especificidade deriva da ar ti 

culação entre capitalismo interno e internacional. A consti 

tuição do capitalismo no Brasil coincide com a etapa da e 

mergência do capitalismo monopolista internacional (entre 

1880 e 1900), caracterizado pelo processo de concentração 

e centralização do capital; aceleração do ritmo de incorp~ 

ração do progresso técnico e de nova tecnologia; monopoliz~ 
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çao dos mercados industriais por empresas cada vez maiores; 

hegemonia do capital financeiro; surgimento de outras potê~ 

cias industriais (EUA, Alemanha e Japão); política de ex 

portação de capital; concorrência inter-imperialista e co 

lonialismo monopolista. 

Este "limite" tecnológico, imposto pelo 

avanço do capitalismo nas formações sociais centrais, e o 

responsável, em última instância, pela não implantação do 

"departamento de bens de produção" que pudesse auto-determi 

nar o processo de reprodução capitalista. Nas formações so 

ciais centrais, a sua implantação tinha sid8 fruto de uma 

"invenção" ou de urna atividade estatal destacada. Nenhum 

desses fatos ocorreu no Brasil. Em primeiro lugar porque, 

subordinados aos limites tecnológicos do "centro", a "inven 

ção" já estava dada aos países periféricos; por outro lado, 

o Estado, dominado pelo complexo agrário-exportador, sem 

grande poder de apropriação de recursos e sem pressao dos 

setores privados, dificilmente poderia tornar a si encargo 

de tal monta. Nasce assim a industrialização plenamente aE 
ticulada com o sistema agrário-exportador. Dele dependia 

não só por ser este o único capaz de gerar divisas indispe~ 

sáveis para a reposição e ampliação de sua capacidade prod~ 

tiva, corno o seu próprio crescimento dependia da realização 

do setor exportador, que engendrava seu mercado. Por sua 

vez, o complexo agrário-exportador dependia do setor indus 

trial, na medida em que este produzisse os bens de consumo 

para reprodução da força de trabalho e, ao mesmo tempo, o 

requeria corno meio de realização da acumulação feita no se 

tor cafeeiro. A,articulação da econonma nacional com o 

sistema internacional das economias ,capitalistas dominan 

tes é dupla: do lado da realização do capital cafeeiro, pOE 

que ela depende do comportamento do mercado internacional, 
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e do lado da acumulação do capital industrial, porque e, 

via setor cafeeiro, que se geram as condições para a impoE 

tação de bens de produção. Por outro lado, o capital estran 

geiro já se dirige para o Brasil, quer através de capital 

de empréstimos, de forma predominante, quer através de ca 

pital de risco, basicamente nos setores de infra-estrutura, 

comercial e financeiro, e também·industrial. 

o complexo ctgro-exportador e o economica 

mente dominante, mas com a fraca homogeneização da base pr~ 

dutiva, os "interesses localizados" regionalmente dão ã es 

trutura do poder político uma configuração específica: o 

sistema oligárquico. O Estado, "mediador S:rltre iguais",vai 

ampliando suas funções, através de políticas protecionis

tas, da desvalorização cambial, de investimentos públicos, 

de valorização do café, de incentivos à implantação da in 

dústria siderúrgica e de cimento. A base urbana cresce e 

se torna centro econômico e político. O poder se reparte 

entre Minas e são Paulo e a "democracia" é um jogo de car 

tas marcadas. A burguesia industrial nasce subordinada ao 

complexo agrário-expQrtador e é politicamente fraca, inca 

paz de apresentar um projeto de transformação econômica e 

social porque o setor "dinâmico" da economia é o setor ex

terno e a burguesia industrial não necessita (muito pelo 

contrário requer estar a ele vinculado) opor-se ao sistema 

externo. 
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6.1 - A Revolução de 30 e a criação do Estado Populista 

De modo geral, os analistas do processo 

histórico brasileiro são unãnimes em considerar a Revol1..:cão de 

30 como o ponto de inflexão no processo de . d~s~nvolvimento 

sócio-político e econômico do Brasil. 

As divergências entre os diversos auto-

res, que lidam especificamente com o tema, dizem respeito à 

discussão da importância da Revolução de 30, como momento 

responsivo à nova ~nfiguração do sistema de apropriação e 

de dominação, compatível com as transformações históricas 

em curso, do que à análise exclusivamente política desse m~ 

mento histórico. Sob este ponto de vista, a pergunta rele

vante é se a Revolução de 30 representou a passagem a um 

novo padrão de dominação, com a substituição da hegemonia 

oligárquica, representada pelo complexo agrário-exportador, 

pela hegemonia da burguesia industrial, oriunda dos surtos 

econômicos ocorridos em fins do Século XIX e nas prime! 

ras décadas do Século XX. Sob este ponto de vista, três 

tipos de "sistemas explicativos" têm sido desenvolvidos: o 

primeiro deles pretende ver na Revolução de 30 o movimen 

to de acesso da burguesia industrial à hegemonia política; 

em um segundo grupo, colocam-se aqueles que vêem a Revo 

lução de 30 como o momento de ascenção ao poder das 

"classes médias" emergentes, representadas basicamente p~ 
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lo tenentismo. l 

Finalmente, um terceiro tipo de abordagem 

vê a Revolução de 30 corno o momento de reestruturação das 

classes oligirquicas, com a perda de prestIgio das oligar

quias de base cafeeira, representadas por são Paulo, a ali 

ança temporiria entre frações desligadas do café, as clas

ses médias e o setor militar tenentista, e a criação de um 

"Estado de Compromisso", em qúe as diversas frações, por 

nao estarem hegemonicamente representadas no poder polIti 

co, podem ser favorecidas, neste ou naquele momento, por de 

cisões do aparato estatal. 

A anilise deveri processar-se em dois 

veis. Em um determinado nIvel de abstração teórica pode-se 

explicar o conjunto de transformações econômicas, sociais 

e polIticas, que encontraram na Revolução de 30 seu inpulso 

inicial, corno caracterizando a emergência de um novo pa

drão de dominação, que não precisaria corresponder (e efeti 

vamente não correspondeu) ao modelo clissico de implanta

ção da dominação burguesa, mas representou a aceleração de 

um conjunto de transformações econômicas, sociais e polIti 

cas que estiveram na origem da implantação definitiva do 

"sistema de mercado", caracterizado pela formalização defi 

nitiva dos mercados de trabalho e de capital. 

Em um nIvel mais baixo de abstração é que 

se tornam relevantes as perguntas que tentam identificar 

em que medida, de que modo e dentro de que limites, se rea 

lEntre 1922 e 1930, os tenentes ocuparam o cenario 
político brasileiro, atraves de varios movimentos de origem 
militar e ate mesmo o movime,nto de 30 acolheu alguns de seus 
representantes. 
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liza esta passagem. t dentro desta segunda perspectiva que 

se coloca Boris Fausto. 2 Sua análise das condições sócio

pOlíticas e econômicas, que antecederam a Revolução de 30, 

tenta elucidar a configuração política do momento histórico 

por que então passava a sociedade brasileira. Para isso, es 

tuda detidamente as classes ou frações de classes que se 

pretendem envolvidas no aconte~imento: a fração da burgu~ 

sia indústrial, as "classes médias" e os "grupos oligárqu.!. 

cos", vinculados ao setor agrário. 

A primeira linha de interpretação coloca 

a Revolução de 30 como a passagem da dominagãóoligárquica 

para a dominação burguesa, de origem industrial. Os indí

cios do comportamento efetivo da fração de classe burguesa 

industrial, no período que antecedeu a rutura do poder oli 

gárquico "tradicional", não indica, no entanto, que ela es 

tivesse voltada para uma transformação da estruturação do 

poder. As evidências apresentadas por Boris Fausto podem 

ser assim resumidas: o setor industrial paulista, evidente 

mente representativo do setor industrial como um todo, apoi 

ou explicitamente o ~andidato da situação, Júlio Prestes, à 

Presidência da República; por outro lado, o Partido Democr~ 

t~co, de são Paulo, que apoiou a Aliança Liberal (cujo can 

didato era Getúlic Vargas) não representava interesses in 

dustriais, mas sim interesses agrários. Também a ideologia 

da Aliança Liberal não favorecia explicitamente os interes 

ses industriais nascentes; ela não se apresenta como um 

partido, mas como uma "frente" de interesses oligárquicos 

desvinculados do café. Suas reivindicações econômicas in-

2Ver o livro "clássico" do referido autor: A 
ção de 1930 - Historiografia e História (Referência 
gráfica completa no final deste trabalho). 

Revolu 
bibli~ 
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cluíam ataques à valorização do café (cuja política na ver 

dade vinha favorecendo também os interesses industriais, 

através dos mecanismos de desvalorização cambial), e a de 

fesa da política financeira do governo anterior. O ponto 

central de seu programa era de car~ter político: defesa da 

representação popular, através do voto secreto e da desi~ 

naçao de magistrados para a presidência das massas eleito

rais. Suas reivindicações eCGnômicas iam da industrializa 

çao (que também é mencionada no programa de Julio Prestes) 

até a satisfação de interesses agrícolas (por exemplo: a p~ 

cu~ria). Quanto à industrialização, é de se ressaltar que 

a plataforma da Aliança ainda se referia ao. antigo debate 

sobre indústrias "naturais" e proP':lgnava pela adoção de 

um critério protecionista para as indústrias que aproveita~ 

sem matéria-prima'nacional, excluindo-se aquelas que manuf~ 

turassem matéria-prima importada, mantendo-se, portanto, 

ainda viva a discussão colocada no início do processo de 

industrialização. 

Outros advogam ter sido a Revolução de 30 

o momento de ascençaq das "classes médias" ao poder. A pri 

meira dificuldade que se coloca para este tipo de posição é 

a _caracterização teórica desse setor residual. Em primeiro 

lugar, é difícil reduzir à mesma categoria os diversos set~ 

res que o compõem; quando se fala em classe média normalmen 

te est~-seta referir a funcion~rios públicos, profissio

nais liberais e pequenos comerciantes. Por outro lado, ten 

tar identificar o tenentismo com a classe média, numa an~li 

se baseada em suas origens sociais, elide o fato da resso 

cialização que a vida militar representa, isto é, a criação 

de um conjunto de valores específicos ao estrato militar e 

que não podem ser estendidos às "classes médias" em geral. 

Também é de se ressaltar que nunca houve por parte do tcnen 
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tismo uma opçao em termos de organização desse grupo soei 

aI, e suas ligações com o setor civil forem mais eSForád~ 

cas que uma tentativa concreta de aglutinação de interes 

ses. Não obstante, os setores médios da sociedade represe~ 

tavam, de certa forma, a base popular do tenentismo. Pode

se comprovar este fato através da "aceitação", que os nov~ 

mentos tenentistas possuíam, além de que suas reivindica 

ções representavam tanmém as 'aspirações concretas das elas 

ses médias urbanas emergentes. No entanto, longe estava o te 

nentismo de ser um todo homogêneo e coeso: suas lutas in-

. ternas, de que foi o maior exemplo a radicalização de Pres 

tesi sua incapacidade de apresentar um programa próprio e, 

afinal, a liquidação das propostas mais radicais do movime~ 

to, no período 30-34, pelos grupos sociais tradicionais, 

são evidências de que o movimento tenentista não pode ser 

considerado como um movimento da classe média, que teria a~ 

sumido o poder através da Revolução de 30. Foi uma expre~ 

são de reivindicações de natureza basicamente política, sem 

um projeto coerente de transformação econômica e que sur

giu, sem dúvida, de uma conjuntura onde uma série de aconte 

cimentos externos e internos precipitaram a derrocada de um 

regime oligárquico. 

Quanto aos chamados "grupos oligárqui-

cos'~ eles desempenharam papel importante na Revolução de J) i 

ligados a interesses regionais,não representativos do café, 

responderam a· uma crise de poder que já irrompera em outras 

épocas da Primeira República e que até então tinha sido re 

solvida através de composição e compromisso. No entanto, a 

crise econômica de 1929, que teve repercussão no setor ca 

feeiro, e a negativa de Washington Luís em responder satis 

fatoriamente às reivindicações imediatas da oligarquia cafe 
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eira (emissões para financiamento e moratória) fizeran com 

que o Estado perdesse sua base de sustentação: a rápida a 

glutinação de interesses, obtida em poucos meses, pode re 

presentar o "vazio de poder" federal, qt.E deixa d2 contar com o 

apoio dos setores cafeeiros, que at~ então lhe deram sus 

tentação política. Nesta ocasião, os interesses opostos se 

vêem frente 
~ . 

ao momento proplClO para o assalto ao poder. 

No entanto, .qual ~ a "natureza" desta no 

va configuração de poder? Teria sido simplesmente o refor 

ço do estado oligárquico? t sob este aspecto que faz sen 

tido o estudo não do momento ~specificament~ político pelo 

qual se reestruturou o poder, mas a análise da totalidade 

histórica em movimentoi não se trata então de verificar se 

a Revolução de 30 representou ou não a transformação do es 

tado oligárquico em estado burguês, mas a identificação da 

quele momento como um primeiro passo na rutura estrutural 

em que se rearticulam as relações entre Estado e Sociedade. 

Se compreendermos revolução não especificamente como um mo 

mento mas como um processo de transformações econômicas, so 

ciais e políticas, p~de-se dizer que a Revolução de 30 re 

presentou a emergência do "estado burguês" pela derrocada 

do estado oligárquico, que teve de admitir, em seu seio, a 

emergência de novas frações de classe, que pouco a pouco as 

segura o domínio (mesmo que partilhado) dos interesses da 

burguesia industrial o 

Que modificações estruturais respondem PJr 

ésta mudança? Ao nível econômico, identificaram-se a crise 

da economia cafeeira, a emergência de um parque industrial 
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incipiente e da burguesia corno grupo so~:ál,. novo. 3 Além dis ,., 
so, o nascimento de urna classe média, o surgimento de rei-

vindicações políticas e acontecimentos culturais dão corpo 

à crise oligárquica: o tenentismo, a Semana da Arte Moder

na, a criação de Partidos, corno o Partido Comunista brasi 

leiro, em 1922, e o de inspiração fascista "Legião Cruzeiro 

do Sul", tudo isto configura o quadro estrutural do qual 

surge um Estado que, por todo o longo período que vai de 

1930 a 1964, representou urna etapa intermediária no proce~ 

so de desenvolvimento capitalista brasileiro. As caracterís 

tica e os limites deste Estado que surge em 30 estão bem i 

dentificadas nestas palavras: 

"0 Estado que nasce em 1930 e se configu 

ra ao longo da década deixa de representar diretamente os 

interesses de qualquer setor da sociedade; a "burguesia do 

café" está deslocada do poder; as classes médias nao t~m 

condições de assumir seu controle; os tenentistas fracassa 

ram como movimento político autônomo; os gr~ 

pos industriais não conseguem ajustar o poder à medida de 

seus interesses, ou.por coincidente ou porque o café conti 

nua a ser o centro da economia. Já não é oligárquico, mas 

um certo tipo de Estado de massas; os interesses regionais 

continua existindo mas perdem autonomia e não se projetam 

de forma mediata na área política. A recomposição da classe 

dominante depois de 1930 se faz pela mediação do Estado que 

3" -... . . .. Quando' a depressao econom~ca mund~a1 at~ng~u o Era 
si1 em fins de 1929, a economia já se encontrava em cr~se. 
De fato, aos estoques de cafe acumulados nos anos imediata 
mente anteriores pela política de defesa daquele produtõ 
veio juntar-se a perspectiva de uma safra recorde em 1929-
30" (Vi11e1a e Suzigan, 1973, p. 27). Na verdade, durante o 
período, a atividade industrial manteve-se em relativa es 
tagnação, recuperando-se a partir de 1933 (Cf. Vi11e1a e Su 
zigan, 1973, p. 192). 
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pouco a pouco liquida os vários "excessos" revolucionários; 

esta acomodação e uma retomada do passado: novos tempos, 

dos comícios de 19 de maio, no Estádio do Vasco da Gama, 

de repressao a vanguarda operária e manipulação da classe, 

do Estado Novo ou Nacional: nos episódios e nas institui

ções cristalizam-se assim as modificações operadas em po~ 

cos anos". (Fausto, 1973, p. 255). 

6.2 - O Est~do Populista 

Este novo Estado é a democracia populis-
4 ta • O Estado populista, nascido em 1930 e cuja crise se 

deu, em caráter defiOnitiYo, com o movimento de 1964, repr~ 

senta uma etapa historicamente importante. Estruturalmente, 

responde ao processo de urbanização crescente, não necessa 

riamente acompanhada por uma industrialização que fosse ca 

paz de absorver os enormes contingentes migratórios que, a 

partir de 1920, com a extinção do fluxo migratório exter-

no, partem do Norte e Nordeste em busca do Centro-Sul. Este 

contingente migratório, cujo horizonte sócio-cultural está 

4 
Ver "A Formação do Estado Populista na America Lati 

" 
na" de autoria de Octavio Ianni (referência bibliográfica 
completa deste trabalho). Tambem Welfort, Francisco C., Es 
tado e Massas no Brasil, in Revista Civilização Brasileira; 
ano I, n9 7, maio 1966. Para o primeiro autor, o populismo 
responde a mudanças estruturais internas e externas. Inter 
namente, há a formação de uma nova conbinação de forças, a 
parecendo como um intermezzo de cunho bonapartista na trai 
sição da hegemonia oligárquica ã hegemonia propriamente bur 
guesa. Do bonapartismo se distingue,ro entLIDto porque este re 
sulta de uma luta intensa pelo poder,o que não acontece no 
populismo, que resulta da crise do Estado Oligárquico, rela 
cionada com a crise das relaç;es de dependência e as trans 
formaç;es havidas no interior das sociedades (urbanizaç;o: 
industrialização, e o surgimento novas forças, sociais: 
proletariado, classe media e a burguesia industrial). 
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ligado ao universo agrário, representaria a base da manip~ 

lação de todo o sistema de poder. Abandonando as estruturas 

sociais que se baseiam em mecanismo de laços primários e de 

sentimento de "comunidade" existentes no campo, as massas 

emergentes serão ressocializadas na Cidade. Esta ressociali 

zação tem dois aspectos básicos: em primeiro lugar, ela se 

caracteriza pela crescente politização das massas, através 

da identificação com o líder populista, de caráte~ carismá 

ticoi de outro, ela se reveste de uma consciência de "mobi 

lidade social", uma vez que esta massa de indivíduos que in 

vade a cidade vem em busca de ascenção social, fugindo de 

suas precárias condições de vida. Mas, sem politização pr~ 

via (diferentemente dQ fluxo migra~ório que veio do exteri 

or, representado por italianos, e que basicamente vai dar 

o "tom", nas primeiras décadas do Século XX, das reivindic~ 

ções proletárias expressas em movimentos e greves, e que t~ 

veram seu ponto alto em 1917, na grande greve geral de são 

Paulo) servirão de massa de manobra do Estado. Portanto, há 

um aspecto positivo e negativo na emergência das massas à 

vida política. De' um lado ela faz dissimulando as origens 

de classe, estabelecendo linhas de identificação que pertuE 

bam a criação de uma consciência que pudesse apresentar um 

projeto histórico para toda a Nação. Levados a lutar sempre 

"contra os inimigos de seus inimigos", na expressão de Oct~ 

vio Ianni, encontram-se durante todo o tempo enredadas 

" nas malhas do aparato estatal que controlava sua organiz~ 

çao e suas bases de poder. Por outro lado,mesmo com estas 

deficiências, a política de massas correspondeu ao processo 

pelo qual estes grandes contingentes de origem agrária fo 

ram socializados em termos políticos e, através dessa soci~ 

lização, puderam desenvolver, de certa forma, um mínimo de 

consciência e de força política que as tornaram capazes de 

reivindicar, nos limites do sistema, alguma participação 

nos frutos do processo de crescimento econômico. 
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Por outro lado, os partidos políticos, 

embora formalmente de base nacional, a partir da redemocra

tização" de 1946, ainda se encontram ligados a interesses 

locais e regionais. Eles não representam interesses de 

classe definidas. Eles são a base de oligarquias de poder 

local, acionada por ocasião de eleições, e seus representa~ 

tes exercem uma politica clientelista, com base em interes 

ses específic0s e materiais. A liberdade de ação, criada 

por tal mecanismo, desvinculava o poder político dos inte 

resses dos grupos representados e esta desvinculação se tr~ 

duzia, de certo modo, em desconhecimento desses 

interesses. 

próprios 

Assim, o fato político básico da época se 

expressa na relação presidente-massas; esta traduzia, de um 

lado, a·emergência dos "setores urbanos" na arena políti

ca; de outro, a necessidade das massas de se identificarem 

pessoalmente com o lidero Esta configuração das 

líticas" do sistema favorecia de certo modo o 

"bases p~ 

Executivo. 

Ele a utilizava paia opor-se aos "interesses agrário-expoE . 

tadores" na busca do privilegiamento dos interesses que 

se tinham tornado estratégicos os interesses 

ais ao mesmo tempo em que regulava a própria 

çao política da~ "massas", através do controle das 

ções sindicais~ como também permitia, através da 
, 

salarial implantada, que se desenvolvessem as novas 

de acumulação. Por outro lado a nossa dependência 

ao comércio exterior, ao qual estávamos ligados em 

industri 

mobiliza 

organiz~ 

política 

bases 

frente 

virtude 

de, por seu intermédio, obtermos as divisas necessárias p~ 

ra a aquisição de bens de capital e intermediários necessa 

rios ao processo industrial, mantém ativos os interesses do 

complexo agrário- exportador, representados basicamente p~ 
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los interesses do café. Além disso, é ao longo de toda esta 

etapa que se torna factível o desenvolvimento crescente 

dos "interesses industriais", que encontram seu ponto de 

concordância com os próprios interesses do setor agrário

exportador, ao mesmo tempo em que compartilham da direção 

do processo capitalista, sob a égide de um Estado que se 

propõe, de modo cada vez mais sistemático, um "projeto in 

dustrializante" que atinge seu ápice sob o govern~ de Jusce 

lino Kubitscheck. 

6.3 - Os frutos do "modelo nacional-desenvolvimentista" 

Os "vinte anos de economia brasi le ira" 

compree~didos como o processo de consolidação do capitali~ 

mo no Brasil, são comumente analisados através do que se 

costuma chamar o "processo de substituição de importações", 

através do qual se internalizaria a produção de certos bens 

industrializadosS ., Sem pretender entrar em detalhes, basta 

nos afirmar que o processo se faria através de fluxos de su 

bstituição a novas barreiras criadas pela capacidade de im 

portar, definidas pelo setor externo da economia. 

50 processo ê por demais conhe~ido. Remetemos o lei
tor ã análise feita por Maria da Conceição Tavares em seu 
livro "Da substituição de importações ao capitalismo finan 
ceiro" (referência bibliográfica completa no final deste 
trabalho). João Manuel considera o período de 1888 a 1933 
como o nascimento e consolidação do capital industrial, pro 
vavelmente porque 1933 representa o início da recuperaçãõ 
econômica do Brasil. A produção industrial cresceu entre 
1933 e 1939 ã taxa de 11,2%. As razões para isso foram a po 
litica cambial vigente e a en~rada em funcionamento de vá= 
rias ind;strias básicas (cimento e metal~rgica) e a preocu 
pação com o financiamento (Cf. Villela, 'Annibal e Suzigan7 
Wilson, 1973, p, 198), 
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o período, no entanto, pode ser dividido 

em dois subperíodos: o que corresponderia à fase da indus 

trialização restringida (de 1930 a 1955) e à fase da impla~ 

tação da indústria pesada (1955- )6. Utilizando-se da 

periodização de Villela e Suzigan, o período entre 1930 e 

1945 pod~ria ainda ser subdividido em dois subperiodos: 

1930-1939 e 1940-1945. Os anos de 1946 a 1962 compreende

riam, em sua totalidade, um terceiro subperiodo, mas dest-a 

camos aquele que se inicia em 1955 pelas caracteristicas 

novas assumidas pelo processo de industrialização7 . Outro 

tipo de periodização é apresentado, com objetivo diverso,· 

por Octavio Ianni. 8 A preocupação deste autor é diferen 

ciar as diversas configurações de política governamental, 

as quais são 

to pendular. 

caracterizadas como representando um 

Isto &, duas "políticas" definiriam o 

movimen 

do: de um lado, aquela que pretende cri"ar um tipo de 

talismo autônomo, representada pelos dois períodos de 

lio Vargas (1930 a 1945 e 1950 a 1954); de outro, uma 

~ perlo-

cap!. 

Getú 

pol!. 

tica que pretende desenvolver um capitalismo dependente e 

associado, representada pelo Governo Dutra (1946-50) e o g~ 

verno de Juscelino Kubitschek (1956-60). 

6 De acordo· com a periodizaçio de Joio Manuel Cardoso 
de Mello (referincia bibliogrifica completa no final deste 
trabalho) . 

" 
7Ver a periodizaçio apresentada por Villela e Baer 

(Cf. Villela e Baer, Crescimento Industrial e Industrializa 
çao: Revisões nos estigios do desenvolvimento econômico do 
Brasil. In Dados n9 9,1972). 

no 
do 

BVer Ianni, Octavio. Estado e planejamento 
Brasil (ver Referincia Bibliográfica completa 
trabalho) . 

econom~co 

no final 
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6.3.1 - Da Revolução de 30 ao suicídio de Vargas: a indus 

trialização restringida 

o conceito de industrialização restringi 

da já foi discutido na Primeira Parte do trabalho. Ela se 

caracteriza pelo "deslocamento" em direção ao setor indus

trial e a criação de um processo endógeno de acumulação em 

que o setor industrial se liberta do setor cafeeiro, com 

referência à taxa de lucros. A ausência de "forças produt~ 

vas capitalistas" faz com que a capacidade para 

imponha um limite, em última instância, à taxa de 

ção industrial. A nova base de acumulação se faz, 

importar 

acumula 

em pr~ 

meiro lugar, pela regulamentação do fator trabalho, 

qual se institucionaliza o custo de reprodução da força 

pelo 

de 

trabalho, igualando por baixo a remuneração da mão-de-obra; 

em segundo lugar, pela c~escente intervenção do Estado na 

esfera econômica, pela transferência de recursos de um se 

tor para outro (ex.: confisco cambial), pelo investimento 

em infra-estrutura~ criando "economias 

sídio ao capital e pela utilização de 

nistas em relação à produção interna. 

externas", pelo su~ 

políticas protecio

Na etapa de indus 

trialização restringida, a diferenciação ê feita dentro da 

indústria leve d'e bens de produção e de consumo. Nem o se 

tor privado, ne~ o Estado, nem as empresas estrangeiras, p~ 
" dem criar as "bases materiais" de reprodução do capital. O 

primeiro, por vários motivos: o capital industrial tinha am 

pIas oportunidades de lucro, seguindo a linha de menor re 

sistência face à proteção do mercado, o sistema pouco comp~ 

titivo e a regulamentação do custo de produção da mão-de-o 

bra. Dirigir-se ao setor de bens de produção não seria "ra 

cional" em termos do capital, se considerarmos que a descon 
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tinuidade tecnológica, entre as formações sociais centrais 

e periféricas, exigia ampla mobilização de recursos finan 

ceiros e utilização de tecnologia altamente sofisticada, 

impossível tendo em vista a fraca base técnica do setor in 

dustrial. 

o Estado também nao poderia assumir esta 

função, em virtude de sua fraca estrutura tributária e sua 

atividade voltada para a expansão da indústria leve (de in 

teresse do setor privado) e as reduzidas possibilidades de 

financiamento externo. Mesmo nos investimentos públicos de' 

infra-estrutura, diz João Manuel Cardoso de Mello, de inte 

resse para a acumulação privada, o Estado teve de enfrentar 

pontos de estrangulamento no setor de energia e transpor

tes. A empresa estrangeira também não esteve disponível no 

período 'entre 1930-1955, por motivos dfversos. Entre 1930 

e 1946 houve, inicialmente, "crise" no sistema 

nal e no período posterior os investimentos se 

internacio 

concentra 

ram no crescimento das economias nacionais, quando ocorreu 

uma agressiva competição capitalista internacional, que de 

sembocou na 2a. Guerra Mundial; no período entre 1946 e 

1956 a exportação de capitais se fez entre as economias cen 

trais, do país central hegemônico (EUA) para os demais (Eu

ropa e Japão). Este relativo desafogo em relação às forma 

çoes sociais ce~trais deu ao desenvolvimento capitalista i~ , 
terno uma aparência de autonomia econômica (foi o 

áureo do I!período nacional-desenvolvimentista" que 

ter suas raízes neste fato). A economia cafeeira 

período 

pode 

mantém 

ainda seu papel de limitador da capacidade de importar e a 

agricultura mercantil, com base na expansao da fronteira 

agrícola e um enorme contingente de mão-de-obra, exerce sua 

função de baixar o custo de reprodução da força-de-trabalho, 

mantendo os preços agrícolas em níveis adequados. 
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Entre 1930-1939, apos um curto período de 

estagnação (1929-1932), correspondendo à crise do setor ca 

feeiro, a produção industrial retornou o seu crescimento, a 

urna taxa anual de 11,2% (Villela e Suzigan, 1973, p. 193). 

As explicações apresentadas por Villela e Suzigan para tal 

retornada se prendem à política cambial adotada, que prote

gia a indústria, e ao fato de as' indústrias de cimento e 

metalúrgica, instaladas na década de 20, terem passado a o 

perar a plena capacidade neste período. Por outro lado, a 

criação da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial, para 

suprir crédito a médio e longo .prazo,pode ter sido outro e 

lemento fomentador de tal crescimento. Em termos de ampli~ 

ção da capacidade produtiva, nota-se que ela foi reduzida, 

face às limitações de capacidade de importar (em 1931 o pre 

ço do café foi de apenas 1/3 dos níveis clcançados emB26/ 

29). Usando os indicadores de consumo de cimento e de aço 

e importação de bens de capital, aqueles autores procuram 

demonstrar que, a partir de 1933, os níveis de consumo da

queles itens passaram a crescer, superando os do período a~ 

terior (1920-1929), já a partir de 1933, mantendo-se infer~ 

or apenas para a imp9rtação de bens de capital, do que se 

pode deduzir que a expansão da produção se deu com ampla ~ 

tilização ou sobreutilização da capacidade produtiva já im 

plantada. As indústrias têxtil e alimentícia ainda respo~ 

dem com 46,4% do total da produção em 1939, de acordo com 

o censo industrial de 1940 (Villela e Suzigan, 1973), mas 

já se notam algumas variações internas, com o aumento da 

participação relativa das indústrias metalúrgicas, mecânica, 

de material elétrico e de comunicações, e de química e far

macêutica (incluindo perfumaria, sabões e velas), enquanto 

que as indústrias ditas tradicionais têm sua participação 

relativa reduzida. ~ importante notar também que houve uma 

mudança da década de 30 em favor da indústria: esta p~ssou 
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a crescer mais em termos percentuais, relativamente a agr~ 

cultura. 

No segundo período (1940-1945), a indús

tria apresentou uma diminuição de sua taxa de cresci~ent8 

para 5,4%, contra 11,2% do período anterior, em virtude C~ 
• 

limitação da capacidade de importar e face às dificuldadEs 

de tr.ansporte e de suprimento externo. Mas, houve, para :J 

comércio exterior, uma melhoria nas relações de troca, na:J 

s6 pela diversificação através da exportação fte t~xteis e 

minerais extratégicos, como pelo aumento do preço do 

que duplicou entre 1939 e 1945. Este segundo período, 

cafÉ., 

sar da diminuição de taxas de crescimento, viu a criação ce 
duas empresas estatais: Companhia Siderúrgica Naciona: 

(1946) e Companhia Nacional de Ãlcalis (1943). Além disse, 

foi neste período que se deram os primeiros passos na aC:J 

çao da ideologia e da prática do planejamento, fruto de u~~ 

lIeconomia de guerra ll
, em cujo contexto se criou a "Coorder.~ 

ção de Mobilização Econômica", bem como foi elaborado o pri. 

meiro IIPlano Especial de Obras Públicas e Aparelhamento c.~ 

Defesa Nacional" (1939). 

Em termos de inflação, o processo se ace~ 

tua durante o período, o que em parte é explicado pela fa~ 

ta de bens de consumo, devido à guerra, e principalmente F~ 

lo crescente déficit da União não s6 para fazer face as 

despesas com a participação no conflito mundial como par~ 

financiar investimentos públicos (Singer, 1972, p. 20). 

O terceiro subperíodo (1946-1955) i~cl~i 

os governos de Dutra (1946-50), Getúlio Vargas (1951-54) e 

uma fase de transição em que se revezam João Café Filho,Ca= 

los Luz e Nereu Ramos, além de um golpe de estado do Gene

ral Henrique Teixeira Lott para evitar que fosse impedida a 
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posse do Presidente Juscelino Kubltscheck, cujo governo mar 

ca o início do segundo grande período e um ponto de infle 
- ~ - 1 - 9 xao importantl.ssimo no processo (te aCtUT.Ll Qç~o J.~'lte!"no. 

No período após-guerra, a taxa de cresc: 

mento do produto fqi de 6,3%, entre 1947 e 1951, cabendo ã 

indústria 9,8% (Sing2r, 1972, p. 25). Por outro lado, de 

senvo·lveu-se uma ampla polI ti::a antj.-t n!:"lacionária ca!"acte 

rizada pelo congelamento do 5alário mínimo (fixado no ~es~o 

nível de 1943).· A situação do cOIT.ércio externo no período 

foi extremamente favorável, crescendo o valor das ex?orta 

ções devido, sobretudo, à evolução dos preços de café que 

subiram 74% entre 1945 e 1948. Ao mesmo tempo, as divisas 

acumuladas eram encaminhadas para importação de maté!"ias-. 
primas e equipamentos queJno período de 19~8-5~ represent~ 

ram respectivamente, 37% e 35% do total das importações(Si~ 

ger, 1972, p. 29). A principal intervenção governamental se 

fez no mercado cambial, quando se adotou um rígido controle 
, 

administrativo das importações, através de licenças de i~ 

portação e um tipo de câmbio fixo para todas as transações, 

além de discriminação contra as importações menos esse~ 

ciais. 

Com o novo governo Vargas (1950-54) esta 

belece-se a intervenção estatal, principalmente através da 

criação do .BNDE, que passa a administrar o Fundo de Reap~ 

relhamento Econômico, instrumento financeiro da realização 

9 Em termos meramente quantitativos todo o período de 
1946 a 1962 pode ser considerado como um so: a produção ~n 
dustria1 entra em um processo continuado de crescinentoj a 

taxa anual de crescimento real da indústria de 9,1% (entre 
1947-1961) passa a 11,2% (de 1956 a 1961) (Cf. Baer, 1965, 
p. 71). 
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do Plano Nacional de Reaparelhamento Econômico, através 

qual se viabiliza o Estado como acumulador de capital. , 
n. 

"participaç~o da despesa do setor pfiblico no Produto ~aci~ 

nal Bruto elevou-se de 17% em 1950 para 20,2% em 1954 (Si~ 

ger, 1972, p.35). Em termos de política cambial, realiza

se a reforma de 19~3, através da qual (Instruç~o 70 ca 

SUMOC) se estabeleceram cinco categorias de importações: 

as operações cambiais passam a ser distribuidas em três me~ 

cados sujeitos a câmbios mfiltiplos. As principais mercacJ 

rias de importaç~o, classificadas nas cinco ~ategorias, t~ 

nham taxas variáveis, determinadas em leilões de divisas . 

. Pelo lado das exportações, a reforma também discriminou e~ 

tre as diferentes categorias, estabelecenào bonificações p~ 

ra as de menor produtividade com o objetivo de diversif~ 

car a lista de exportações. 

o período 51-54 também viu o aumento da 

taxa de inflaç~o que subiu de 7,1% em 1949 para 11,2% e= 
, 

1951 e 14,9% em 1953 (Lessa, 1975, p. 12 e 13). Neste perí~ 

do assinala-se uma crescente mobilização dos seto'res popul:: 

res, os quais pressionam por aumentos salariais, cujo ate~ 

dimento se fazia no bojo de uma política "distributiva" po~ 

parte de Getfilio, na tentativa de fortalecer sua base polI 

tica. 

Com o suicídio de Vargas, abre-se um p~ 

ríodo de transição, caracterizado pelo busca da "estabilic3. 

de monetária", cujo fracasso pode ser atribuído às pres

sões"do próprio setor industrial, uma vez que o dinamis~~ 

do processo industrial não podia suportar a redução de a~ 

vidade econômica, bem como havia uma enorme vulnerabilidade 

financeira das empresas a reduções creditícias (Lessa,1975, 

p. 13). 
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6.3.2 - O governo de Juscelino Kubitscheck e o novo patamar 

de acumulação: a implantação da indústria pesada 

o governo Juscelino Kubitscheck e a ex

pressa0 acabada e, portanto em vias de superação, do modelo 

nacional-desenvolvimentista. Ele representou a i~ple~ent~ 

çao definitiva do "departamento de bens de proc.u~ão", atra 

vés de urna articulação entre Estado e Empresa estrangeira. 

Este novo patamar de acumulação emerge no 

,período 1956/61, com a implantação da indústria pesada no 

Brasil, fruto de um "salto tecnolõgico" em que um conjunto 

de empresas foram implantadas "ã frente da demanda". Xesta 

nova base de acumulação, não coube papel relevante a b'.lrgu~ 

sia nacional. Esta necessitaria possuir uma base técnica 

compatível com as necessidades financeiras e tecnológicas 

da nova etapa, impossível de se encontrar em um setor domi 
, 

nado pelas indústrias leves. A única alternativa seria a 

"opção" pelo capital estrangeiro, uma vez que a sua ausen

cia redundaria na completa "estatização" do processo. A no 

va base de acumulação, portanto, resultou de uma auticula 

ção entre o Estado e o capital estrangeiro. Este tinha nova 

roupagem, superada a fase de reconstrução das economias eu 

ropéia e japonesa, após a 2a. Guerra Mundial. Já nao se 

tratava de ,exportação do capital que caracterizou a prime~ 

ra etapa do capitalismo monopolista. Trata-se agora de ca

pital.produtivo, destinado ã implantação de empresas indus 

triaís, no bojo de uma nova forma de organização produtiva: 

a empresa multinacional. O que caracteriza esta nova etapa 

do capitalismo internacional é que a "divisão internacional 

do trabalho" já não se faz entre países produtores de maté 

rias-primas e alimentos e países produtores de bens indus 
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triais. A divisão do trabalho se faz dentro da própria e~ 

presa, descentralizando-se geograficamente a produção e ce~ 

tralizando-se os niveis de informação e previsão, ao mes~~ 

tempo em que se concentra o desenvolvimento tecnológico nas 

formações sociais centrais, distribuindo-se, pelas forma

ções sociais periféricas, a produção industrial de menor ~ 
• 

vanço tecnológico. Reproduz-se, nas formações sociais per~ 

fériqas, na feliz expressão de Christian Palloix, a primei 

ra Revolução Industrial. A criação do "sistema mt.:ndial 

capitalista" tem duplo significado: de um la~o, a extensã~ 

das relações capitalistas por todo o mundo, o que nao ex

clui nem mesmo os paises socialistas, quando se relacion~~ 

internacionalmente; de outro, o surgimento da competição i~ 

termonopolista pelo espaço econômico entre empresas "multi 

nacionais", de origem americana, européia e japosesa, que ~ 

xercem papéis diferentes. Entre as empresas "multi~acic

nais", as norte-americanas "preferem a própria Europa co!::J 

centro de operações, ao mesmo tempo em que as empresas m'-' 

tinacionais européias e japonesas se dirigem mais para as 

formações sociais periféricas. Por outro lado, a-emergência 

da economia capitalista mundial não significa homogeneiz~ 

ção do espaço econômico, em que todas as contradições do c~ 

pitalismo estariam, enfim, dissolvidas no "novo parais:::> 

terrestre"i muito pelo contrário, acirram-se cada vez mais 

as contradições entre a socialização da produção e a base 

nacional de realização, entre os setores não aquinhoados e 

os beneficiários do sistema nas formações sociais hegemô"-~ 

caSi entre as formações sociais centrais entre si, bem coco 

entr~ formações sociais centrais e periféricas, em virtuce 

da base nacional de dominação política. O que é novo é a 

complexificação crescente das relações sociais de produção 

e as implicações das crises de re~lização do sistema inte= 

nacional. t na emergência dessa nova etapa do capitalis~~ 
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internacional que se completa o ciclo de industrializaçã:l 

do Brasil. Se seu ponto de inflexão.é o período de Jusceli 

no Kubitscheck, seu ponto de consolidação é o período pós-

64. 

o aparato estatal exercia sua racionalid~ ., 
de em um meio favoravel. De um lado, já se havia acur.:J.lado 

experiência na área de planejamento, inclusive com a inco= 

poração da idéia de que o planejamento era um instr~~ento 

"neutro"; em segundo lugar, a CEPAL já vinha realizand:l de 

bates sobre o "desenvolvimento para dentro", projeto este 

que viria a ser o ponto central do "modelo nacional-desen-

volvimentista". Por fim, os EUA já aceitavam a prática 

planejamento como alternativa de controle das tensões e 

rantia de seus interesses políticos e econômicos na 

do 

, 
are~ 

(Ianni, 1971, p. 148). O Programa de Metas, cujos itens e 

conômicos eram energia, transportes, indústrias intermediá 

rias e indústrias de bens de capital, correspondia a u~a 02 

ção definida em favor da industrialização; não lhe eram i~ 

portantes o problema agropecuário, mesmo porque a eXFansao 

da fronteira agrícola tinha permitido a ampliação da oferta 

de alimentos e de insumos agrícolas em ritmo superior ao 

crescimento demográfico, nem se preocupava com a má distri 

b . - d d d 'l~b . .. 10 O ulçao e ren a ou com os esequl 1 rlos reglonals. que 

mais, no entanto, caracterizava o plano foi a sua não subor 

dinação aos interesses da estabilização; Lessa atribui a 02 

ção pelo desenvolvimento, de preferência à estabilização, a 

fatores subjetivos e objetivos; a mobilização pelo desenvol:. 

vimento dos setores de empresa privada e governamental re

presentava urna tomada de consciência a favor da industriali 

10 - , . 
Na verdade, a produçao do setor agro-pecuar~o cres 

ceu a uma taxa de 4,6% ao ano entre 1947 a 1961 (Cf. L2ssa~ 
1975, p. 50). 
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zaçao, apesar da inflação. Objetivamente, o financiament~ 

do programa, previsto pelo plano, em virtude da grave crise 

externa que já se tinha iniciado em 1955, e a carência n~ 

setor público de instrumentos eficazes de captação de recu~ 

sos, só poderia ser feito por emissão de moeda, frente as 

demais alternativas não muito a gosto da classe industri-
• 

al: tributação ou emissão de títulos da dívida pública. Po~ 

outrQ lado, a necessidade de superar o estrangulacento d8 

binômio energia-transporte e de criação de indústrias inte~ 

medi~rias b~sicas, cujo desenvolvimento não tinha acocpanha 

do o crescimento do setor produtor de bens de consumo, au

mentava a vulnerabilidade da economia em razão da rigidez 

introduzida nas importações. Finalmente, a adoção de u~a P2 
litica de estímulos para a criação de indústrias típicas de 

"economias maduras" respondia à aspiração dos setores 8."} 

presariais. 

A politica de atração do capital externo 

j~ se tinha iniciado em 1953 qu'ando as transações passara"} 

a ser feitas através de um mercado de câmbio livre. A p~ 

tir de 1954 (Lei 2.445) e principalmente de 1955 (Instrução 

113 da SUMOC) estabeleceram-se mecanismos adicionais para 

os setores de especial interesse para o desenvolvimento da 

economia nacional, através de concessão de um tipo de cam

bio favor~vel para a remessa de lucros e amortizações de in 

versões diretas do exterior. Além disso, permitia-se a re 

rnessa até o limite de 10% do capital registrado da empresa, 

cujo ~ontante se fixava em câmbio livre. No que diz respe~ 

to aos financiamentos concedidos do exterior, desde que sua 

liquidação não se realizasse em período inferior a 5 anos, 

assegurava-se um câmbio favorável para as amortizações e j~ 

ros, sempre que estes últimos não. ultrapassassem de 8% so

bre o capital (Lessa, 1975, p. 32). 
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A participação do governo na formação bru 

ta do capital fixo (excluidas as empresas estatais) cresceu 

de 25,6% em 53-56, para 37,1 nos quatro anos do Programa de 

Metas (Lessa, p. 174); se incluídas as empresas do governo 

federal, esta participação aumentaria para 47,8% (1957/60). 

O Banco do Brasil, por outro lado, em fins do decênio de 

1950 já outorgava metade do total dos empréstimos ao setor 

privado. O conjunto de est~mulos concedidos a inversoes 

privadas prioritárias compre.endia a garantia do acesso e 

condições sumamente favoráveis para a obtenção de financia 

mento externo; concessão de créditos a longo prazo a juros 

baixos e períodos prolongados 'para amortização e reserva 

do mercado interno, para os novos setores industriais (Les 

sa, 1975, p. 41). Para as indústrias privadas, foram cria 

dos mecanismos coordenadores executivos: GElA (automibilis 

mo), GElCON (indústria naval), GElMAR (maquinaria agrícola 

e de transporte), GElMAPE (indústria mecânica pesada), GEMF 

(exportação de minérios de ferro), Comissão Consultiva de 

Armazéns e Silos (armazenamentos) e GEIMF (indústria de ma 

teriais ferroviários). 

No plano da produção industrial, desenvo! 

veram-se a indústria automobilística (que cresceu 700% en

tre 1956 e 1961), química (106%), máquinas-ferramentas 

(125%), indústria metalúrgica (78%) e algumas indústrias bá 

sicas como petróleo, alumínio, chumbo (Bresser, 1973, p. 

54) • 

6.4 - O aparato governamental e a busca da racionalidade e 

conômica 

A presença do aparato governamental na vi 
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da nacional foi sempre muito importante, mas a partir de 30 

vai ocorrer uma contínua transformação do mesmo, em instru 

mento de mediação entre uma base de acumulação precária e 

as necessidades do sistema para uma rápida acumulação cap~ 

talista. Além de seu papel central como regulador do fa

tor trabalho, através da criação de urna política trabalhis 

ta que estabelecia o custo de reprodução de mão-de-obra 

(preço do fator) ,0 Estado passa a intervir, ampliando as 

suas funções, de modo a criar as bases para a acumulação ca 

pitalista industrial (Oliveira, 1975, p. 13). 

A expansao do aparato estatal se faz em 

quatro direções: Em primeiro lugar, temos o conjunto de or 

gãos de assessoria, planejamento e coordenação da economia. 

Em seguida, um conjunto de órgãos que visam estabelecer uma 

política de regulação econômica, voltada para a manutenção 

de níveis de produção e renda de certos setores. Mais impo~ 

tantes ainda são os outros dois tipos: cria-se um conjunto 

de empresas vinculadas ao setor de infra-estrutura de servi 

ços e outro em que é desenvolvida a participação estatal c~ 

mo agente empresarial em alguns setores da indústria, tais 

como siderurgia, petróleo, química, etc., e no setor finan 

ceiro. 

A expansao do aparato estatal, por 

do governamental" e de acordo com a tipologia acima 

ficada encontra-se no quadro I. 

perí~ 

identi 
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QUADRO I 

EVOLUÇÃO DO APARATO ESTATAL 

ASSESSORIA, COORDENAÇÃO, ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO 

(NACIONAL, REGIONAL OU SETORIAL) 

PERIoDO 

1930-1937 

1937-1945 

9 R G Ã O 

Conselho Nacional do Café (1931) 

Departamento Naciorial do Café (1~33) 

Conselho Federal de Comércio Exterior (extinto 

em 1944, substituído pelo Conselho Nacional de 

Economia) - Dec. 24.429, de 20.06.34. 

Plano Geral de Viação Nacional - Dec. 24.497,de 

29.06.1934. 

Conselho. Nacional de Petróleo - Lei 538, 

07.07.38 

de 

Plano Especial de Obras Públicas e Aparelhame~ 

to da Defesa Nacional (1939) - Dec. Lei 1.058, 

de 09.01.39 

Comissão Nacional de Gasogênio - 1939 (Ministé 

rio da Agricultura) 

Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica -

Dec. Lei 1.285, de 18.05.39 



PERioDO o R G Ã O 

Conselho Nacional de Minas e Metalurgia 

1940 Min. da viação e Obras Públicas) . 
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Comissão Nacional de Combustíveis e Lubrifican 

tes - ConstituiOção de 1937 - art. 20 e Lei 

Consto n9 4 de 2b.09.1940 

Comissão de Marinha Mercante - Dec. Lei 3.100, 

de 07.03.41 e 3.119 de 17.03.41 (vinculação ao 

Ministério da Viação e Obras Públicas) 

Coordenadoria de Mobilização Econômica - Dec. 

Lei n9 4.750, de 28.09.42 

Plano de Obras e Equipamentos - Dec. Lei 6.144, 

de 29.12.43 

Conselho Nacional de política Industrial e Co 

mercial (1944), extinto pelo Dec. Lei 

de 27.03.1946. 

9.093, 

Comissão da Indústria de Material Elétrico 

Dec. Lei 6.824, de 25.08.44 

Comissão de Planejamento Econômico - 1944. Dei 

xa de funcionar em 1945 

SUMOC - 1945. 
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1950-1954 
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Comissão Central de Preços (1946) - Plano Salte. 

Comissão Executiva da Defesa da Borracha (1947) 

Comissão do Vale do são Francisco - Lei 541, de . 

15 • 12 • 4 8 ( PIa no Sal te) . 

Conselho Nacional de Economia - Constituição de 

1946 - Lei 970 de 16.12.49 (extinto em 1967). 

Administração Geral do Plano Salte - Lei 1.lC2, 

de 18. O 5 . 5 O . 

Comissão Nacional de Pesquisas - Lei 1.310, de 

15.10.51. 

Comissão Nacional de política Agrária - Decreto 

29.803 de 25.07.51. 

Comissão de Desenvolvimento Industrial - Decre 

to 29.803 de 25.07.51. 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento dos 

~ransportes - Decreto 31.056 de 30.06.52. 

Instituto Brasileiro do Café - Lei 1.779, de 

22.12.52. 
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PERIoDO 

1950-1954 

1956-1960 
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o R G Ã O 

Superintendência do Plano de Valorização Econô 

mica da Amazônia - Constituição Federal de 1946, 

art. 199 e Lei 1.806 de 06.01.53. 

Conselho Executivo do Plano do Carvão Nacional 

- Le i 1. 886, de 11·. O 6 . 5 3 . 

Conselho Coordenador do Abastecimento - Decreto 

36.521 de 02.12.54. 

Conselho Nacional de Administração dos Empré~ 

timos Rurais - Decreto 35.702 de 23.06.54. 

Programas de Metas (1956-60). 

Conselho de Desenvolvimento - Dec. 38.744, de 

01.02.56. 

'Comissão Consul ti va de Armazéns e Si los - Dec. 

39.916 de 21.03.56. 

Grupo Executivo da Indústria Automobilística 

Dec. 39.412 de 16.06.56. 
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1956-1960 

1961-1964 
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o R G Ã O 

Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Na

cional - Dec. 39.966 de 11.09.56. 

Comissão Nacional de Energia Nuclear - Decreto 

40.110, de 10.10~56. 

Superintendência do Plano de Valorização Econô 

mica da Região da Fronteira Sudoeste do País 

Lei 2.976 de 28.11.56 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

- Lei 3.692 de 15.12.59. 

Comissão Nacional do Planejamento (1961). 

Comissão do Desenvolvimento do Centro-Oeste 

De c. 5 O ." 7 41, de O 7 . 06 . 61 . 

Comissão de Amparo à Produção Agropecuária 

Dec. n9 50.740 de 07.06.61. 

Ministro Extraordinário para o Planejamento 

Dec. 1.422 de 27.09.61. 

Coordenação do Planejamento Nacional - Decreto 

52.296, de 11.06.63. 

SUPRA 

Plano Trienal 



PERíODO 

1930-1937 

·1937-1945 

1946-1950 
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INFRA-ESTRUTURA DE SERVIÇO 

(TRANSPORTE, ENERGIA, ARMAZENAGEM, ETC.) 

O R G Ã O 
• 

Administração do Porto do Rio de Janeiro - Lei 

190, de 16.01.36 

L10yd Brasileiro - Lei 420 de 10.04.37 

Serviço de Navegação da.AmazÔnia e Administra 

ção do Porto do Pará Dec. Lei 2.154, 

ge 27.07.40 (Encampação da Company of Port e 

The Amazon River Stearn Navegation Company Limi 

ted) 

Estrada de Ferro Nordeste do Brasil - Dec. Lei 

4.176 de 13.03.42 

Rede de viação do Paraná - Santa Catarina 

Dec. Lei n9 5.252, de 16.02.43 

Cia. Hidroelétrica do S. Francisco - Dec. Lei 

n9 8.031 de 03.10.45 e Lei 1.102 de 18.05.50 

D N E R - Dec. Lei 8.309 de 06.12.45 

Estrada de Ferro Santos-Jundiaí - Decreto Lei . 
n9 9.869 de 13.09.46 (encampação) 



PERíODO 

1950-1954 

1956-1960 
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{5 R G Ã O 

Estrada de Ferro Ilhéus - Lei 314 de 31.07.43 

(encampação) 
• 

Estrada de Ferro Leopo1dina 

20.12.50 (encampação) 

Lei n9 1.288 ce 

Companhia de Eletricidade de Manaus - Lei 

1.654 de 28.07.52 

Rede Mineira de viação ~ Lei 1.812 de 04.02.53 

Termoelétrica de Charqueadas S/A (1954) 

Rede Ferroviária do Nordeste - Lei n9 

de 14.07.55 

Companhia de Eletricidade do Amapá -
2.740, de 02.03.56 

FUNASA - Frigoríficos Nacionais S/A -

2.854 de 28.08.56 

Centrais Elétricas de Furnas (1957) 

2.543 

Lei n9 

Lei n9 



PERIoDO 

1956-1960 

1961-1964 
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6 R G Ã O 

Rede Ferroviária Federal S/A (1957) - incorp~ 

rando as seguintes estradas de ferro: Ilhéus, 

Central do Piauí, Bragança, Madeira-Mamoré,Mo~ 

soró e Souza, Sampaio Correia, Leste Brasile! 

ro, Bahia-Ninas, são Luiz a Terezina, Rede d"e 

Viação Cearence, Rede Mineira, Rede Ferroviá 

ria do Nordeste, GOiás, Leopoldina, Noroeste, 

paraná j Santa Catarina, Teresa Cristina, Cen

tral do Brasil, Santos-Jundiaí, Sorocabana 

(1957), Rede Federal de Armazéns Gerais Ferro 

.viários S.A. 

Serviço.de Transportes da Baía de 

STBG (1959).-

Guanabara 

Cia. Hidroelétrica do Vale do Paraíba (1960) 

Centrais Elétricas Brasileiras S/A (ELETROBRÁS 

- 1961 (holding) 

Cia. Brasileira de Armazéns (CIBRAZEM) - 1962 

Cia. Brasileira de Alimentos (COBAL) - 1962 

Cia. de Navegação do são Francisco (1963) 

Vale do Rio Doce Navegação (subsidiária CVRD

DOCENAVE) - 1963 
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ORGÃOS DE REGULAÇÃO ECONOMICA 

o R G Ã O 

Instituto do Açúcar e do Â1cool - Dec. 22.789·, 

de 01.06.33 

Instituto Nacional do Mate - Dec. Lei 375, de 

13.04.38 

Instituto Nacional do Sal - Dec- Lei n9 2300, 

de 10.06.40 

Instituto Nacional do Pinho - Dec. Lei 3.124, 

de 19.03.1941 

Comissão Executiva dos Produtos de Mandioca 

Dec. Lei 5.031, de 04.12.42 

SETOR INDUSTRIAL E'FINANCEIRO 

o R G Ã O 

Caixa de Crédito da Pesca - Dec. Lei n9 291, 

de 23.02.38 e Dec. Lei 8.526 de 31.12.40 - ex 

tingue a Comissão e restabelece a Caixa 
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o R G Ã O 

IRB - Instituto de Resseguros do Brasil - Dec. 

Lei 1.186 de 03.04.39 

Cia. Usinas Nacionais - Dec. 8.757 de 31.05.11 

e 5.740 de 30.05.40 

Cia. Siderúrgica Nacional - Dec. Lei n9 3.002, 

de 30.01.41 

CVRD - Companhia Vale do Rio Doce - Dec. Lei 

n9 4.352 de 01.07.42 (encampação) 

Banco de Crédito da Borracha - Dec. Lei 4.451, 

de 09.07.42 

Comis~ão Executiva da Pesca - Dec. Lei 5.030, 

de 04.12.42 

Fábrica Nacional de Motores - Dec. Lei 5.215, 

de .02. 01 .1943 

Cia. Nacional de Ã1ca1i$ - Lei n9 5.684, de 

20.07.43 

Cia. Aços Especiais Itabira - (1944) 

Banco de Crédito da Amazônia - Lei 1.184, de 

30.08.50 (nova denominação .do Banco de Crédito 

da Borracha) 
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o R G Ã O 

Banco Nacional de Crédito Cooperativo - Lei n9 

1.412, de 13.08.51 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico

Lei 1.628 "de 20.06.52 

Banco do Nordeste do Brasil S/A - Lei 

de 19.07.52 

1.649, 

Petróleo Brasileiro S/A - Lei 2.004 de 03.10.53 

FRONAPE - Frota Nacional de Petroleiros (1954) 

Companhia Nácional de Seguro Agrícola - Decre

to n9 35.409 de 28.04.54 

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais - USIMINAS 

.,... 1956 

Cia. Ferro e Aço de Vitória (1959) 

Cia. Siderúrgica Vatir 

COSIPA - Cia. Siderúrgica Paulista. 
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PERIoDO o R G Ã O 

1961-1964 Beneficiamento de Itabira S/A (1961) 

Conselho Superior das Caixas Econ6micas (De~. 

964 de 14.03.62) 

FONTES: Revista do Serviço Público, vol. 94, n9 1, jan/fev/ 

mar, ,1962 

Conjuntura Econ6mica - junho 73 - vol. 27. 

Indicador da Organização na Administração Federal 

(1957) e Estudos Econ6micos n9 2, junho de 1950 (se 

parata) . 

A 'maior iniciativa, no período 30-37, foi, 

sem dúvida, a criação do Conselho Federal do Comércio Exter~ 

or, com o objetivo de promover o desenvolvimento das expor 

tações em geral e estudar as importações em sua relação com 

d - .. - . . 11 a pro uçao e o consumo naClonalS e o comerClO exterlor. 

Era um órgão composto do chefe do governo (Presidente) e no 

ve membros, representantes dos Ministérios de Relações Ext~ 

riores, da Fazenda, da Agricultura, do Trabalho e da Indús

tria e Comércio; do Banco do Brasil e da Associação Comerci 

aI e de três técnicos,no assuntoi a sua importância na epoca 

11 Dec. 24.429, de 20.06.34, arts. 29 e 39, In Conselho 
Federal de Comercio Exterior. Dez anos de· atividade. Rio, Im 
prensa Nacional, 1944. 
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levou Octávio Ianni a considerá-lo o primeiro órgão de pl~ 

nejamento nacional. Apesar de ter sido criado para ativid~ 

des específicas, teve sua competência ampliada para lidar 

pareceres sobre quaisquer assuntos relacionados com os in 

teresses econômicos do país que lhe forem submetidos pelo 
'd' d ~bl' 12 , f ~ PreSl ente a Repu lca. Posterl0rmente, icou respons'~ 

vel pelas funções de coordenação e fomento de produção na 

cional que não estivessem a cargo de outros órgãos do g'~ 

verno, até a instalação do Conselho de Economia Nacional, 

e pela elaboração de pareceres sobre questões internas ou 

externas, relacionadas com os interesses econômicos 

pal~s.13 N d d t' 'd d l'nu~meras os seus ez anos e a lVl a e, foram 

suas iniciativas, sendo relevantes, no âmbito da indús

tria, a implantação da indústria de celulose, a criação 

do Conselho Nacional de Petróleo e decisões ligadas à área 

de side'rurgia, carv~o mineral, combustíveis liquidos, ele 

tricidade, soda cáustica, vidro plano, etc. 

Observa-se que, a partir de 1937, a in

tervenção estatal torna-se intensa. Neste período, foram 

criados todos os institutos de regulação econômica e inúme 

ros conselhos e comissões setoriais foram implantados. A 

entrada na guerra foi responsável pela criação da Coordena 

ção de Mobilização Econômica, com funções extremamente aro 

pIas, visando ao "esforço bélico ". Por outro lado, foi nes , -
ta época que surgiu o primeiro esboço de planejamento for 

mal, através do Plano Especial de Obras Públicas e Apar~ 

12Decreto-Lei n9 74, de 16.12.37, artigo 89, inciso 
IV. In Conselho Federal de Comercio Exterior. Dez anos de 
atividade. Rio, Imprensa Nacional, 1944. 

l3Decreto-Lei n9 1.163, de l7.03~39, artigos 29 e 39. 
In Conselho Federal de Comercio Exterior. Dez anos de ati 
vidade. Rio, Imprensa Nacional, 1944. 
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lhamento da Defesa Nacional (1939). Também foi intensa ~ 

atividade estatal no setor de transportes e de 

básica. Portos e ferrovias foram encampados, 

motivos de segurança nacional e neste período 

indústri::. 

alegando-s'3 

surge!:l ~ 

Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio c~ 

ce, a Companhia Nacional de Alcalis e a Fábrica Nacion~: 
• 

de Motores. A C.S.N. - Companhia Siderúrgica Nacional 

implantou-se depois de vários anos de discussão, princip~~ 

mente em setores militares, e foi fruto de uma política C'3 

barganha em que de certo modo pressionou-se ?s E.U.A. par~ 

a concessao de empréstimos como "troca" pela entrada G~ 

Brasil na Guerra, junto aos aliados. 

Entre 1946 e 1950, arrefece um pouco o í~ 

peto da intervenção estatal, fruto de um governo liber~: 

(Dutra) que só intervém quando a dilapidação das reservas 

torna necess~ria a reforma cambial. Seu plano govername~ 

tal-o Plano Salte - é considerado por todos como o maic~ 

desastre do planejamento governamental, em virtude de SU~5 

inadequações técnicas e basicamente pela própria" ideologi~ 

que emanava do Estado. 

A volta de Getúlio em 1950, representa 

um novo impulso na expansão do aparato estatal. Duas ini

ciativas são relevantes:a criação do Banco Nacional de C2 

senvolvimento Econômico, que irá exercer função muito i~ 

portante dentro do processo de acumulação capitalista, scj 

controle estatal, e a Petróleo Brasileiro S/A, talvez a ~ 

nica empresa estatal cuja origem foi antecedida de uma a~ 

pIa mobilização popular de caráter nacional. O período C2 

Juscelino Kubitscheck (1956-1960) se caracteriza, de um la 

do, pela utilização intensa de '! grupos executivos", volta 

dos para a consecução de suas metas específicas e de outr~ 
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pela realização de algumas obras do setor de infra-estrut~ 

ra: observa-se que o setor siderúrgico foi praticamente o 

único setor estatal a se expandir no período, eIT~ora ap~ 

nas uma dessas empresas (USIMINAS) tivesse sido criada, 

desde a origem, com capitais estatais internacionais (j~ 

poneses) num primeiro exemplo de que depois passaria a se= 

padrão comum de articulação Estado-empresa estrangeira: 

as "Joint-ventures"; as duas outras grandes companhias: a 

COFAVI - Cia. Ferro e Aço de Vitória e a COSIPA - Compa

nhia Siderúrgica Paulista, eram de origem pr~vada, que pa~ 

saram ao controle estatal pelo fato de os grupos privados 

não terem sido capazes de fazer frente aos débitos monetã 

rios do empreendimento. 

Quanto aos órgãos voltados para o desen 

volvimento regional, o empreendimento mais importante foi 

a criação da SUDENE, como órgão implementador da industria 

lização do Nordeste, a partir de uma visão da "problemát~ 

ca" nordestina diferente da que até então vinha caracteri 

zando os diagnósticos da região. Também ao Nordeste foi 

levada a mística do "industrialismo" como meio eficaz de 

superar os baixos níveis de vida de sua população. 

No período 1961-1964 o que mais de rele 

vante pode-se notar são as tentativas de institucionalizar 

o planejamento. Jânio cria, pouco tempo antes de sua re

núncia, a Comissão Nacional de Planejamento. O Plano Trie 

nal já sob o governo de João Goulart, é uma tentativa de 

superar os limites de um planejamento até então setorial, 

em favor de um "planejamento global" do sistema. O seu fra 

casso corresponde, ao nível institucional, à crise do esta 

do populista. O nacional-desenvolvimentismo perde sua efi 

cácia. Os interesses se radicalizam. As medidas anti-i:-. 



flacionárias encontram resistência nao só dos setores bur 

gueses, que até então dela se tinham servido, como dos se 

tores urbanos, em intensa politização. Já nenhum plano p~ 

deria sustentar-se porque lhe faltaria, em qualquer dos la 

dos, base política. 

Resumidamente, a que respondeu a expan

sao do Estado neste período? Em primeiro lugar, 'às nece·s 

sidades de criação de novas bases de acumulação capitali~ 

ta, privilegiando a empresa industrial como centro do sis 

tema. Ao responder a esta nova etapa, não o fez enquanto 

aparato governamental, controlado pela fração da burguesia 

industrial, mas como centro relativamente autônomo, na me 

dida em que a "revolução burguesa" no Brasil não se carac 

terizou pela destruição dos antigos grupos hegemônicos. A 

fraca hase de acumu~ação do setor industrial exigia que o 

Estado, enquanto centro-de dominação política, instaurasse 

a "nova ordem". Por outro lado, a partir de crise intern! 

cional de 30, o estágio concorrencial do sistema capitali~ 

ta internacional tinha sido suplantado pelo estágio monopo 

lista, no qual o Estado assume novas e importantes fun

çoes. Portanto, qualquer "revolução burguesa" que se fi 

zesse nesta etapa do desenvolvimento do capitalismo inter 

nacional, não podia prescindir dos novos parâmetros. Entre 

1930 e 1956, os laços que ligavam os países periféricos 
"-

aos países centrais se afrouxam, em virtude das crises in 

ternacionais, da 11 Guerra Mundial e do período de recons 

trução das economias européias. Por isso mesmo, podia-se 

fundar uma ideologia de "capitàlismo nacional autônomo" 

que, logo após, viu-se redefinida,a partir do governo de 

Juscelino Kubitscheck, frente à nova articulação do siste 

ma internacional, já agora caracterizado pela competição 

intermonopolista das formações sociais ·centrais. Nesta eta 
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pa, a ideologia do nacional-desenvolvimentismo obscurecia 

de modo flagrante as novas sobredeterminações do sistema. 

Em segundo lugar, a expansao do Estado 

corno elemento racionalizador da atividade econômica viabi 

liza o novo estágio do capitalismo internacional. Este re 
• 

quer dos Estados-Nação um conjunto de condições básicas de 

infr~~estrutura e financeira, de modo a que se tornem eco 

nomicamente lucrativos os empreendimentos industriais que, 

agora, para fazer face as políticas protecionistas dos pai . -
ses periféricos, precisam ser implantados dentro desses 

mesmos países. A racionalização do sistema global é tra~s 

posta para os países periféricos como condição de viabili 

dade. Daí porque o Brasil assume características formais 

de capitalismo monopolista - a planificação econô~ica, a 

intervenção do Estado nos setores de base - sem que estas 

características o transformem em um capitalismo monopolis 

ta de Estado tal como o mesmo se expressa nos centros heg~ 

mônicos do sistema. A importância do Estado, por outro la 

do, tem de ser qualificada, quando se tratam de . países p~ 

riféricos. Aqui ainda não se trata de um Estado que tenta 

criar as bases para a formação do capitalismo; burguesia e 

aparato estatal sao os dois polos de articulação. De um l~ 

do, a burguesia industrial se assegura a hegemonia cresce~ 

te, através da política relativamente autônoma do Estado. 

De outro o Estado, enquanto centro de acumulação capitali~ 

ta, divide com a burguesia esta tarefa. Suas funções sao 

bem determinadas: de um lado, o Estado intervém na vida e 

conômica para aumentar as bases de acumulação; ele aloca 

recursos em setores cuja implantação permitirá o aumento 

da acumulação privada: energia, siderurgia, petrôleo, etc; 

administra os preços que tornam ~ais baixo o custo dos fa 

tores. Caberia, portanto, ao setor privado apropriar-se 
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da "parte do leão". No entanto, a atuação e sempre crítica 

e problemática, enquanto a dominação política se faz atra 

vés de uma democracia formal, em que de certo modo os inte 

resses divergentes podem se organizar e se opor, a longo 

prazo, à dominação burguesa que não é hegemônica porq~e se 

encontra associad~ a um papel privilegiado do Estado. En

quanto os "frutos" da expansão podem ser apropriados de m~ 

do consistente pela fração da burguesia industrial, há se~ 

pre possibilidade de composição do s~stema. Na medida e~ 

que o Estado, como centro de forças sociais ~ontraditórias, 

é pressionado por forças contrárias à dominação burguesa e 

esta passa a não usufruir ou temer a perda, não da hegeffi~ 

nia total, mas de um certo privilegiamento frente à artic"..l 

lação específica Estado-burguesia industrial, é preciso 

que a dominação burguesa se aprofunde, pelo afastamento d~ 

finitivo dos seus opositores e pela articulação mais defi 

nida de seus interesses. Este medo também pode ser expl~ 

cado pelas fracas bases de acumulação. Na medida em que 

não é economicamente forte, não o é politicamente e isto 

cria novos impasses na articulação entre setores' de burgu~ 

sia e "setores populares". 

Como o Estado ainda mantém certo tipo de 

controle do proceso, a dominação burguesa, mesmo aprofund~ 

da, não terá o caráter hegemônico que a caracteriza nas 

formações sociais centrais. Ainda mais porque, nos termos 

do estágio do capitalismo internacional monopolista, as 

nova~ bases de acumulação terão de privilegiar não a empr~ 

sa industrial em geral mas a empresa oligopólica. Deste 

privilegiamento se ressentem alguns setores da burguesia 

industrial que já não podem corresponder, por suas condi

ções tecnológicas, de mercado e mesmo financeiras, às no 

vas eXigências. O Estado, nesta nova articulação, já nao 
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privilegia mais o "capitalismo nacional", mas uma forma 

específica de interesses da burguesia nacional (a grande 

empresa). Esta será a nova etapa de contradições da expa~ 

são do capitalismo no Brasil. 

6.5 - O pensamento industrialista 

O período histórico que se inicia com a 

Revolução de 30 nao representa, em princípio, uma rutura, 

ao nível da consciência, entre setores industriais e agr~ 

rios e se ele, estruturalmente, co~respondeu ao aprofund~ 

mento de um processo que modifica qualitativamente o sist~ 

ma produtivo, pela importância crescente do setor industri 

al, isto resulta, de certo modo, de um conjunto de condi

çoes econômicas, políticas e sociais que trazem em seu bo 

jo a configuração de um Estado que não representa a hegem~ 

nia de nenhuma classe ou fração de classe. Isto influirá, 

decisivamente, no desenvolvimento da consciência da classe 

burguesa durante todo o período em questão. 

Pode-se tentar discernir dois níveis de 

análise deste processo de verbalização de interesses indu~ 

trialistas. No primeiro nível, estar-se-ia interessado em 

identificar, no âmbito da formulação da política global go 

vernamental, os parâmetros básicos de sua atuação. Isto se 

ria importante porque o Estado passa a representar, nesta 

época, um centro privilegiado de decisão, face à configur~ 

ção sócio-política já analisada. Em outro nível, preten

der-se-ia indagar como se estrutura o pensamento dos seto 

res da burguesia industrial frente, especificamente, ao 

problema em questão, isto é, frente à participação estatal 

e à viabilização do processo industrial. A primeira tarefa 
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é bem mais fácil que a segunda, nao só porque há fontes 

disponíveis corno já há estudos elaborados que, de um lado, 

possibilitam urna análise desta ideologia, e de outro, já a 

t d d 't t' d 13 apresen am e mo o s~s ema ~za o. 

Para o segundo nível de abordagem, a ta 

refa nao e tão simples. As publicações que, por, estarem 

vinculadas a 6rgãos de classe, poderiam eventualmente ser 

consideradas corno representativas de seus interesses (no 

caso, interesses industriais), se revestem de urna fachada. 

"apolí tica" e com intenções de "centro de debates", e não 

são colocadas corno um instrumento efetivo de vocalização 

de demandas concretas. :t; sintomá t'ico que as duas public~ 

ções analisadas, o "Digesto Econômico" e "Desenvolvimento 

e Conj~ntura", que podem ser consider.adas, com urna certa 

margem de erro, corno representativas destes grupos soci 
, -f' - 14 als, apresentam esta con ~guraçao. 

·Desenvolveremos o segundo nível de abor 

13 d M" , , C d b • Ver a tese e 1r1am L1moe1ro ar oso so re a 1-
de010gia Jusce~inista (Refer~ncia bib1iogrifica completa 
no final deste trabalho). ' 

14
0 Digesto Econômico foi publicado pela primeira 

vez em 1944, sob o patrocínio da Associação Comercial e da 
Federação de Comércio, ambas de são Paulo, e seu objetivo 
era "tornar accessível não só os principias de economia, 
como seus problemas, concorrendo assim para urna compreen
são melhor de seus fenômenos complexos, no mundo atual, 
das suas tend~ncias e dos seus rumos proviveis" (Cf. Diges 
to Econômico n9 1, dezembro de 1944). Desenvolvimento e 
Conjuntura, cujo primeiro número data de junho/57 é uma pu 
blicação tecnica com um corpo especlfic'o de colaboradores-; 
patrocinada pela Confederação Nacional da Indústria. 
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dagem representado pelas "idéias industrialistas" do perío 

do, porque estamos mais interessados em verificar quais as 

"questões" fundamentais levantadas pelo pensamento indus-

t ' 1 15 rl.a • 

João Paulo de Almeida Magalhães aponta 

três "momentos críticos" na discussão sobre o desenvolvi 

mento econômico: o primeiro foi aquele que deu início ao 

debate entre Roberto Simonsen e Eugênio Gudin, no Conselho 

Nacional de política Industrial e Econômica e, posterior

mente, na Comissão de Planejamento Econômico, sobre o Pro 

jeto de Planificação da Economia Brasileira, apresentado 

pelo primeiro por vol ta de 1945; o· segundo se dá na década 

de 1950, representado pelos debates entre Eugênio Gudin e 

Raul Prebisch, através de artigos publicados no Correio da 

Manhã e no Diário d~. Notícias; o terceiro, onde o person~ 

gem principal continua â ser Eugênio Gudin, através de for 

mulações condensadas em seu livro "Inflação, Crédito e De 

1 , t" J'a- em 1956. 16 senvo Vl.men o , 

15 d' 1 'd Quanto ao 1scurso governamenta conS1 eramos que 
há dois momentos muito importantes: o "discurso" de Getú
lio Vargas e o discurso Juscelinista. O primeiro porque 
pretendeu implantar uma estrategia de "capitalismo autono 
mo" e o segundo porque representa uma inflexão dentro da 
estratégia global de desenvolvimentu do país,caracterizado 
como de "desenvolvimento associado" embora ainda inserido 
no quadro político da "democracia populista". A partir daí 

d ' 1 " .... , " ( o 1scurso governamenta assume um aspecto cr1t1co ver 
a análise da ideologiajanista feita por Miriam Limoeiro 
Cardoso) como expressão da própria crise, ao nível políti
co e econômico, do modelo "nacional-desenvolvimentista". 

16 ,,-, '1 ' b Ver do autor Controvers1a BraS1 e1ra so re o De 
senvolvimento Econômico. Rio, Gráfica Record Editora S. A. 
s . d • 
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Para o mesmo autor, o que estava por 

trás desta discussão, eram diferenças quanto à conceitua 

ção do "Desenvolvimento" e aos meios de superar o subdesen 

volvimento. Como, no entanto, o objetivo básico desta nos 

sa discussão é verificar a existência de posições antagª 

nicas quanto ao "papel do Estado na economia" I será para 

este aspecto que dirigiremos a análise, ressalvando-se que 

neste caso deixamos de lado a análise de como esta discus 

sao se insere em uma formulação mais ampla sobre a "poli 

tica econômica" mais adequada. 

No "Projeto de Planificação da Economia 

Brasileira", apresentado por Roberto Simonsen ao Conselho 

Nacional de. Política Industrial e Comercial, o que fica 

claro é a sua idéia de que o subdesenvolvimento deveria 

ser atacado de modo. pouco ortodoxo, face à urgência de que 

o Brasil supere os grandes desníveis que o separam dos paI 

ses desenvolvidos. A "planificação" para ele, portanto, é 

um programa de mo~ilização nacional de "guerra ao pauperi~ 

mo": "ImpÕe-se assim a planificação da economia brasileira 

em moldes capazes de proporcionar os meios adequados para 

satisfazer às necessidades essenciais de nossas popula

çoes e prover o País de uma estruturação econômica e so

cial forte e estável, fornecendo à nação os recursos in

dispensáveis à sua segurança e à s~a colocação em lugarcog 

digno, na esfera internacional" (Simonsen, 1973, p. 304). 

A industrialização seria o instrumento 

ideal para esse fim. Essa industrialização, "não se sep~ 

ra, porém, da intensificação e do aperfeiçoamento da nossa 

produção agrícola, a que ela está visceralmente vinculada. 

De fato, em um País como o nosso, serão as indústrias mais 

intimamente ligadas às atividades extrativas e agro-pecu~ 
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rias, as que usufruirão mais favoráveis condições de esta 

bilidade e desenvolvimento" (idem, p. 305). Haveria, po~ 

tanto, a necessidade de um salto qualitativo, em busca do 

fomento da industrialização, mas este salto qualitativo não 

representa, pelo menos ao nível do discurso, uma rutura 

com o setor agrário. Não se percebiam as relações do cam 

po como "obstáculos" ao desenvolvimento da industrializa

ção, nem o complexo agrário-exportador como criando víncu 

los de dependência que deveriam ser rompidos. A industria 

lização seria uma aI ternativa "técnica", não uma opção PQ 

lítica. 

A planificação ~conômica, tal como enten 

dida por Roberto Simonsen, deveria abranger, assim, por i 

gual, "o trato dos problemas industriais, agrícolas e co 

merciais, como o dos sociais e econômicos, de ordem ge

ral". Não era um projeto de hegemonia de classe, mas de 

"racionalização" do processo de desenvolvimento. Formula

va-se em termos de objetivos, financiamento e metas prior~ 

tárias. Interessante como se pode identificar no plano de 

Roberto Simonsen um prenúncio dos diversos planos que, de 

modo mais ou menos sistemático, passaram a ser constantes 

na vida política brasileira. Suas metas variam da criação 

de uma moderna agricultura de alimentação à intensificação 

da produção em geral, à criação de indústrias-chaves, me .. . ' -talúrgicas e qUlmlcas até metas educacionais, de migraçao~ 

etc. 

Quanto à questão da "intervenção do Esta 

do" a ela assim se refere, conclusivamente: "essa planifl:. 

cação, organizada com a cooperação das classes produto

ras, deverá prever a tonificação necessária a ser dispens~ 

da a todo o nosso aparelhamento de ensino, ao sistema de 

pesquisas tecnológicas, à formação profissional, à imigr~ 
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çao selecionada, à solução do problema de transportes, à 

vulgarização do uso de energia motora e ao grande incremen 

to de nossas atividades agrícolas, industriais e 

ais" (idem, p. 308). Como petição de princípios, 

comerci-

poderia 

Estado ser reproduzida em qualquer plano governamental: o 

como fornentador e incentivador do desenvolvimento da ini-

ciativa privada, cabendo-lhe utilizar-se de instrumentos 

de política governamental, geral ou específica, Gom vistas 

ao atendimento do setor privado. Em que se distingue esta 

posição da de Eugênio Gudin? Em relatório apresentado ao 

mesmo Conselho sobre o parecer de Roberto Simonsen, aquele" 

assim se referia ao "papel do Estado": "além de medidas de 

ordem geral, pode o Estado incentivar e impulsionar a ini 

ciativa privada, concedendo-lhe favores proporcionais à im 

portância econômica do empreendimento, favores esses que 

podem ~r de simples redução de direitds aduaneiros, à i

senção desses direitos _ à redução ou isenção de impostos 

diretos durante certo período, à isenção do Imposto de 

Renda para os lucros proveitosamente reinvestidos, até a 

garantia de juros "ou à subvenção" (Gudin, 1945, p. 62). On 

de o Estado como algo totalmente omisso? E onde se colo

ca, na verdade, a diferenciação entre os dois pensamentos? 

Referindo-se a isso, tem razão João Paulo de Almeida Maga

lhães quando di"z que "o estudo das idéias defendidas pelos 

litigantes rev~la, antes de mais nada, que a diferença de 

opiniões quanto à intervenção do Estado é menos importa~ 

te do que parece" {Magalhães, p. 17). O que pode ser dito 

é que enquanto Roberto Simonsen aceita, por omissão,o grau 

de intervenção governamental já existente (nesta época, já 

estavam em funcionamento a Companhia Siderúrgica Nacional, 

a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Nacional de Álca 

1is, o controle da maior parte da rede ferroviária e da Ma 

rinha mercante e os diversos Institutos), Eugênio Gudin 
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brada especificamente contra a mesma, j'lr se' referindo, 

àquela ocasião, a um "capitalismo de Est<rdo" (Gudin, 1945, 

p. 54). 

A diferença entre,os dois, portanto, nao 

se coloca ao nível de intervenção governamental especific~ 

mente, mas se liga à compreensão do subdesenvolvimento. En 

quanto Roberto Simonsen estpva interessado em eliminar as 

diferenças entre países subdesenvolvidos e desenvolvidos, 

Gudin está basicamente interessado em um crescimento a ta 

xas "normais"; enfatiza o combate à inflação e o equilí-

brio.econ5mico; e, em suas 6o~clus6es, re~ere-ée especif! 

camente, como norma de "economia liberal", a abstenção do 

Estado em "participar de empreendimentos da seara da ini 

ciativa privada ou com ela concorrer", e a 

dos empreendimentos estatais e paraestatais 

p. 128); propugnava, por outro lado, pela 

privatização 

(Gudin, 1975, 

eliminação do 

protecionismo aduaneiro e a livre entrada e saída de 

tais estrangeiros (Gudin, 1945, p. 128). Sob este 

to diferencia-se da posição de Roberto Simonsen, o 

cap! 

aspe~ 

qual 

defendia o protecionismo aduaneiro. Por fim, ao estipular 

as normas para a formação e aplicação de capital, Gudin re 

comendava entre outras coisas que o Estado procurasse "a 

nimar e estimular os investimentos de capitais privados em 

aplicaç6es proveitosas para a economia nacional, respeitan 

do seus direitos e contratos, assegurando-lhes a necessa 

ria estabilidade e abstendo-se de com eles concorrer" (Gu 

di n , 19 4 5) . i 7 

Portanto, embora seja difícil definir 

17 " ." 'd~' Interessante como parecem atua~s estas ~ e~as 

na nova onda de debates sobre a "estatização da economia". 
A escolha de Eugênio Gudin corno homem de visão do Ano de 
1974 não deixa de ser siniomitica. 
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quando, para um e outro, a "intervenção governamental" peE, 

deria seu aspecto positivo, pode-se perceber uma sutil d~ 

ferença entre os pensamentos dos dois representantes. Ro

berto Simonsen, talvez inconscientemente, percebia o papel 

do Estado na viabilização do processo de industrialização, 

sem o qual dificilmente se implantariam as novas bases de 

acumulação. Eugênio Gudin, por 'sua vez, tinha uma postura, 

já naquela época, basicamente crítica em relação ao papel, 

que era desempenhado pelo aparato estatal. Sua posição, do 

mais extremo liberalismo, leva a uma formulação da polít~ 

ca econômica que tornaria bem mais difícil a transformação 

da indústria em núcleo estratégico da economia. 

Neste período também se realizaram con 

gressos sobre o tema do desenvolvimento. No I Congresso 

Brasileiro de Economia, promovido pela Associação Comerei 

aI do Rio de Janeiro, a comissão VIII, ao abordar o tema 

"Atividades econômicas do Estado", considerava que a inter 

vençao estatal não era incompatível com os regimes democrá 

ticos, cabendo-lhe regular e coordenar as atividades soei 

ais para atenuar ou. debelar as crises econômicas; que a 

iniciativa individual era a principal fonte de riqueza e 

só em sua falta caberia apelar para a ação do Estado e re 

comendava que as atividades do Estado deveriam ser "em re 

gra supletivas, orientadoras e auxiliadoras, e só em casos 

especialíssimos e de alto interesse nacional, diretas e in 

diretas, e que tal ação deveria sempre ser realizada de

pois de ouvidas as associações de classe "(Anais, 1934, p. 

198}". 

Conclusões também importantes, para a a 

nálise aqui desenvolvida, são aquelas a que chegou a Comis 

são I sobre produção agrícola e industrial, do mesmo con-
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de nossas atividades agrícolas e industriais" 

p. 144), e a sua conjugação e complementação, 
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progressiva 

(Anais,1943, 

em benefício 

do progresso econômico do País. Quanto ao item relacionado 

com as indústrias básicas, sugeriu o Congresso a conveniên 

cia de serem as mesmas organizadas, na falta de iniciativas 

particulares, com a participação do Estado ou com o seu am 

paro (Anais, 1943, p. 145).' f: interessante notar, "en pas-

sant" , que o Congresso já p~opugnava ãquela ~poca pela 

criação de um banco especializado para "as operações de 

crédito industrial, conjugada .com uma colaboração t~cnica 

no sentido de aperfeiçoar a organização das empresas, o 

qual teria por objeto o amparo ã pequena e média indústria 

e a disseminação dos capitais industriais dentre os possui 

dores de pequenas economias" (Anais, 1943, p. 152). 

Em 1945, a Carta Econômica de Teresópo

lis reafirmava, em sua declaração de princípios, o prim~ 

do da iniciativa privada e da liberdade, e admitia "a in

terferência do Estado, imposta por necessidade comprovada 

em certos casos limttados, prudentemente contida nos mol 

des de um largo planejamento de articulação racional das 

forças produtoras, sob a forma de um eficaz estímulo 
, 
as 

atividades econômicas, auxiliando-as, facilitando sua org~ 

nização e prestando-lhes assistência técnica" (Carta Econô 

mica de Teresópolis, 1945, p. 3). E concluia: "Ao Estado 

caberá uma qdequada ação supletiva extensiva ao campo soc~ 

al, sempre que os empreendimentos necessários ultrapassem 

o poder, a capacidade ou a conveniência da iniciativa pr~ 

vada" (Carta Econômica de Teresópolis, 1945, p. 3). Prefe 

riam a forma indireta da ação do Estado, visando criar 

condições favoráveis ao desenvolvimento das atividades 

privadas e, nos casos de açao direta, o Estado deveria ou 
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vir previamente as classes interessadas, atender à situa 

çao dos consumidores e, sempre que possível, dar ao capi

tal privado participação no investimento e na direção (Car 
-, d T ~ I' 3) 18 ta Econom1ca e eresopo 1S, p. . 

Na parte relativa à produção industrial e 

mineral, o relatório sugere um critério de orientação da 

ação do Estado. Este seria' o de distinguir entre as indús 

trias-chave e estragégicas, de um lado, e as demais do ou 

tro: "as primeiras deverão ficar mais diretamente sujeitas 

à ação estatal-fiscalizadora, auxiliadora e mesmo criado 

ra, onde a iniciativa particular se mostrG omissa ou inca 

paz" (Carta Econômica de Teresópolis, p. 7); para as de

mais indústrias, recomendava a "concessão de assistência es 

pecial, mas somente quando solicitada, limitando-se de res 

to a ingerência estatal ao resguardo do bem comum" (Carta 

Econômica de Teresópolis, p. 7). 

A política governamental em geral, em r~ 

lação à indústria, deveria pautar-se por um amplo 

iniciativa privada: . "Este apoio se traduzirá no 

das pesquisas para o aperfeiçoamento técnico, na 

apoio à 

fomento 

elabora 

çao de normas técnicas nacionais, na padronização dimensio 

nal das máquinas, ferramentas e peças de máquinas em geral 

e na padronização das matérias primas e dos produtos acaba 

dos" (Carta Econômica de Teresópolis, p. 7), objetivos e~ 

tes que seriam alcançados através do "amparo e sistematiza 

çao das pesquisas científicas e tecnológicas, o ensino téc 

18 -. d - l' f' A Carta Econom~ca e Teresopo ~s o~ o 
resultante da Conferência das classes produtoras 
si1, realizada entre 1 e 06.05.45. 

documento 
do Bra-
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nico superior e médio e o ensino profissional, bem co~o o 

auxílio para a obtenção e formação 'de pessoal especializ~ 

do" (Carta Econômica de Teres5polis, 1945, p. 7). 

Quanto à escolha de indústrias a sere~ 

objeto de proteção prioritária, através de uma política a 
• 

duaneira e anti-dumping, estabelecia a orientação geral de 

que deviam ser as que apresentassem maior grau de vantage~ 

comparativa (o velho tema das indústrias naturais e artifi 

ciais estava sUbjacente a esta formulação) , fte forma a pr~ 

piciar um desenvolvimento com menor gravame para a coleti 

vidade. Quanto às indústrias, distinguia as indústrias 

"basilares" a "quem deveria ser dada atenção particular", 

a fim de obter maior aproveitamento dos nossos recursos na 

turais e garantir a estabilidade à éstrutura industria:" 

do País (Carta Econômica de Teres5polis, pg. 8) (ex.: meta 

lurgia e atividades de transformação dela decorrentes) e a 

indústria de transformação em geral, para a qual recoDenda 

va que o seu desenvolvimento fosse orientado de preferê~ 

cia a atender de modo .mais eficiente às necessidades nacio 

nais de alimentação, vestuário, habitação e higiene, e pr~ 

curando ajustar-se à capacidade de absorção dos centros 

consumidores (Carta Econômica de Teres5polis, p. 8) . E co~ 

cluía ainda: "a implantação e a preservação das indústrias 

secundárias serão condicionadas à satisfação das necessida 

des básicas ou à existência de vantagens naturais que lhes 

permitam concorrer com as estrangeiras, em tempo razoável 

e em,igualdade de condições" (Carta Econômica de Teresóp~ 

lis, 1945, p. 8). 

Finalmente, quanto à política de invest~ 

mentos recomendava facilidades e estímulo ao ingresso de 
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capi tais es trangeiros I e concluía que esta "aplicação de 

capitais deveria ser feita pelos investidores com espírito 

não apenas de lucro mas de colaboração para melhoria da si 

tuação econômica do país, em proveito das condições soei 

ais da população" (sic) (Carta Econômica de Teresópo1is, 

p. 9). 

A 11 Conferência Nacional das C1asse·s 

Produtoras, realizada de 24 a 31 de julho de 1949, não a1 

terou os termos da questão. A Sétima Comissão sobre "con 

tro1e e atividades do governo na economia", referia-se, em 

suas conclusões, a três aspectos: o controle dos preços, o 

controle da produção e os empreendimentos do Estado no cam 

po da economia privada. No primeiro caso, recomendava a 

extinção de órgãos de exclusivo controle de preços, subst~ 

tuindo-os por uma "ação política e administrativa tendente 

a levar às fontes de produção nacional a assistência e os 

fatores de estímulo ao seu desenvolvimento" (Recomendações 

de Araxá, 1949, p. 139). Quanto ao segundo aspecto, pro

pugnava pela existência de órgãos públicos de assistência, 

amparo e controle da produção, quando reclamados pelos im 

perativos da economia nacional ou solicitados pelas pró-

prias classes interessadas, com base em representação par~ 

tãria das classes produtoras e sem desvirtuamento de 

finalidades, a~ravés de burocratismo e não equidade 

tuação (Recomendações, 1949, p. 140). Finalmente, 

suas 

na a 

quanto 

ao terceiro item, a atividade governamental deveria pautar 

seu comportamento pela "garantia do comércio legalmente es 

tabe1ecido, prévia audiência quando de sua participação di 

reta e, sempre que possível, agir indiretamente, utilizar 

capitais mistos ou de classes interessadas na exploração 

de atividades diretas" (Recomendações de Araxã, p. 141) . 

Como "princípios para a intervenção" apresentavam: a sua 
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inserção em um planejamento articulado e harmônico dos 

problemas gerais da economia e das formas produtoras; o e 

xercício de uma política de estímulos eficazes, com assis 

tência técnica e apoio financeiro aos empreendimentos apr~ 

vados e a promoção de "uma ação administrativa e legal que 

crie ambiente propício à imigração de capitais e de técni 

cos que venham concorrer com investimentos salutares nas 

realizações do nosso .progresso" (sic) (Recomendações de 

Ar axá , 19 4 9, P • 141). 

pma tentativa de sistematização do pens~ 

mento industrial, no período deve, portanto, levar em con 

ta dois aspectos básicos levantados naquela ocasião: a im 

portância da industrialização e a política de industriali 

zaçao. Quanto ao primeiro aspecto, ele é colocado, ao ní 

vel da 'formulação do discurso,como a alternativa para sup~ 

rar os desníveis de renda entre o Brasil e os países mais 

adiantados, que se traduzia na expressão "guerra ao paup~ 

rismo". Alusões à incapacidade de países especializados 

em agricultura em'atingir níveis mais altos de progresso 

sao o pano de fundo de tal "necessidade". Percebe-se esta 

discussão, de modo mais enfático, nas primeiras colocações 

de Roberto Simonsen, e não é estranha a algumas formula

ções da primeira República, através de Amaro Cavalcanti. 

Por outro lad~ (e esta é a outra face da moeda), tal ênfa 

se não colocava em oposição interesses agrários e industr~ 

ais: tanto as posições de Roberto Simonsen, como as forrou 

lações do I Congresso de Economia, do mesmo período, proc~ 

raram apresentar o desenvolvimento da indústria e da agr~ 

cultura como objetivos complementares e harmônicos. Nos 

dois Congressos de Classes Produtoras, realizados poster~ 

ormente, este tema já não é tão enfatizado. Isso pode ser 

explicado pelo fato de a mobilização para este objetivo (a 
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industrialização) já ter atingido o ponto em que a discus 

são já não se coloca ao nível do "porque", mas do "como" 

viabilizá-Ia. Os interesses industriais já se encontra~ 

vam, portanto, plenamente aceitos, visto que nao se apre

sentavam como urna ameaça aos interesses "agrários", uma 

vez que estavam a eles vinculados na composição da estrutu 

ra de poder. 

Ao lado desta discussão, outra se refe

ria especificamente aos instrumentos e medidas para a via 

bilização do projeto industrial. Sob este aspecto, também' 

pode-se identificar dois momentos importantes. No primeiro 

deles, que é representado também pela discussão inicial 

com Roberto Simonsen, está-se interessado mais na justif~ 

cativa do que se chama de "planificação da economia" e que 

pode ser entendida como o processo de "racionalização da e 

conomia para fazer face-a crises econômicas e, no caso bra 

sileiro, corno o conjunto de orientações capaz de produzir 

o salto para um desenvolvimento igual ao ocorrido nos paf 

ses industrializados. O planejamento é entendido corno téc 

nica e não como forma de governo, nas próprias palavras 

de Roberto Simonsen. A ambiência histórica do "esforço de 

guerra", a mobilização econômica daí resultante, as impl~ 

cações de urna n'ova ordem internacional, as experiências de 

planej amento e,m configurações políticas tão diversas como 

os EUA e a União Soviética, tudo is~o levava à suposição 

da necessidade do planejamento da economia, para a própria 

manutenção do sistema, e de sua desvinculação de regimes 

políticos. A origem da "mística" do planejamento como téc 

nica racionalizadora, e nao corno urna opção política, e mui 

to menos sem vê-la qualitativamente diferente,de acordo 

com o modo de produção em que se insere, permeia toda a a 

nálise da "planificação econômica" colocada neste primeiro 

momento. Esta discussão, no entanto, só é mais viva neste 
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período. Nas formulações posteriores, a ênfase será dada 

às diretrizes da política (no "como" do processo) . 

Na formulação do caráter "procedimental", 

três aspectos foram enfatizados: o primeiro deles é a sus 

tentaçao da empresa privada como a base material do proce~ 

80 de desenvolvimento. O segundo diz respeito ao "papel 

do Estado"~ qualificado de duas maneiras: ou através de a 

tuação indireta, como incentivador e fomentador do desen 

volvimento da empresa privada, através de políticas credi 

tícias, de ,criação, de tecnologia e de outras medidas que' 

favorecessem o crescimento das empresas privadas; ou atra 

vés da participação direta do Estado em empreendimentos, 

sempre ajustados previamente com o setor privado,desde que 

este último fosse incapaz de assumir a iniciativa, por fal 

ta de c'api tal, sendo que estes empreen'dimen tos correspond~ 

riam a indústrias básicas, não concorrentes com empresas 

privadas. O terceiro aspecto é uma posição mais ou menos 

generalizada a favor da utilização de capitais externos~ 

sempre assegurada 'a proteção dos interesses nacionais. Es 

te tipo de orientação para uma estratégia do desenvolvi

mento pode ser apresentado sob o título geral de !'lodelo 

Nacional-Desenvolvimentista". 

Contrária a esta posição, existia uma 
"-

corrente neoliberal, cujo representante mais importante é 

Eugênio Gudin. As linhas gerais de seu pensamento já fo 

ram apresentadas. Ela é contrária à "planificação" da e 

conomia e à coordenação ou orientação da vida econômica. 

Supunha um desenvolvimento natural, com base no "livre j~ 

go de mercado" e, consequentemente, enfatizando a agri

cultura como nosso destino natural. No plano de política ~ 

conômica interna, sua ênfase era na estabilização, e conse 
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quentemente, no combate à inflação;em termos de industria 

lização, propugnava pelo liberalismo cambial e dava ênfase 

ao aumento da produtividade. Quanto ao terceiro item, re 

lacionado a capitais externos, é totalmente favorável a li 

vre entrada e saída de capitais, sem restrições. 

Como se desenvolveu o pensamento indus 

trial a partir desta data? Já discutimos anteriormente a 

dificuldade em definir tal pensamento em termos de uma 

posição explícita dos interesses do setor industrial. Esta 

dificuldade torna-$e maior quando se trata do Digesto Ec~' 

nômico, isto porque seus artigos, assinados, são de auto

ria de vários autores de posições as mais diversas. 19 

Já "Desenvolvimento e Conjuntura" discu 

te em seus artigos os assuntos mais variados, sempre lig~ 

d - - - . . 20 os a area econom1.ca. -

Pelas razoes apresentadas acima, duas 

ressalvas devem ser feitas. Em primeiro lugar, elas devem 

ser consideradas apenas como "indicadores" do pensamento 

industrial. Por outro lado, a análise das mesmas não é e 

xaustiva, isto é, não fizemos nenhum trabalho rigoroso de 

19 A revista contou com a par~icipaç~o de nomes qu~ 
vão de Eugênio Gudin a Celso Furtado, de Octávio Gouveia 
de Bulhões a Nelson Werneck Sodre, passando por Roberto 
Campos, Inácio Rangel, Helio Jaguaribe e outros menos vota 
dos. 

20 l' b' d" . d . Ana 1samos aS1camente os e 1tor1a1S a rev1sta 
e indireta e s~cundariamente levamos em conta os artigos 
do "corpo". Seu último número saiu em maio de 1968, incor 
porando-se ã nova revista da CNI "Indústria e Produtivida 
de", 
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levantamento de temas, nao só porque nos preocupamos excl~ 

sivamente com três assuntos específicos (industrialização, 

estatização e, capital externo) como, no caso específico do 

Digesto Econômico, tornou-se muitas vezes difícil definir 

qual seria a "linha de pensamento" que estaria caracteri 

zando a' revista. Enfim, não podemos considerar que uma ,a 

nilise superficial de duas rev~stas possa dar uma id~ia 

consistente sobre o "pensamento industrial", uma·vez que 

deixamos de fora todos os demais meios de vocalização de 

demandas, como por exemplo os jornais de grande circula 

ção do País, os di$cursos no Congresso, etc. 

Feitas estas obs,ervações, iniciaremos a 

análise pela revista Desenvolvimento e Conjuntura. Um le

vantamento dos seus editoriais entre 1957 e 1964, revela 

que os 'itens abordados se distribuem entre: política cambi 

aI e tarifiria; política salarial; desenvolvimento regi~ 

na~; inflação; investimentos estrangeiros e anilise de pl~ 

nos governamentais; al~m disso, alguns deles são anilise 

do momento econômico e político, de defesa da indústria e 

da iniciativa privada, e de uma determinada estrat~gia de 

desenvolvimento econômico. Os aspectos mais abordados no 

período at~ 1964 são a inflação, a~defesa da industriali 

zaçao e da estr'at~gia de desenvolvimento econômico adota

da, o desenvo~vimento regional e investimentos estrangei-

" ros, tendendo a uma posição política que subordina o cap~ 

tal estrangeiro aos interesses nacionais atrav~s, basica

mente, da exigência de uma política de proteção adequada à 

empresa privada. Quanto à política cambial, ela ~ sempre 

vista como instrumento básico de proteção à indústria na 

cional. Na anilise da inflação, a tônica da discussão se 

dirige para a consideração da inflação como uma política 



aDequada ao desenvolvimento, pelo menos como mal menor,se~ 

',do contrária sempre a uma poli tica' ortodoxa de "tratame:1 

,to de choque" que possa conduzir à recessão econômica. J 

editorial de seu primeiro número, pode ser considerado CJ 

mo o "ideário" da revista e, portanto, como explicitanêJ 

os interesses por ela veiculadas. 2l Os temas básicos s~J • 
os seguintes: as razões do desenvolvimento; a importânc~~ 

da industrialização; a inÍlação; o capital estrangeiro e ~ 

função do Estado. A conceituação do desenvolvimento ~ fei 

ta simplificadamente: o aumento das taxas de. crescimentc, 

em ritmo superior às obtidas pelos paises de economia maê:j 

ra (Bases, 1957, p. 7). A superação do hiato far-se-ia ~ 

trav~s da industrialização, uma ve~ que a especializaçâJ 

em atividades agricolas e extrativas de exportação ser~~ 

incapaz de, proDover o aumento acelerado e continuo do Pê

drão de vida. E continua: "às exportações primárias cate 

o papel básico de provedora de divisas destinadas a comp~~ 

de bens de capital exigidos pela industrialização; estê, 
, 

por seu turno, req~er o incremento da produção agricolê, 

sem a qual seria ir..possivel alimentar e vestir os núclecs 

urbanos que se aglomeram e se expandem em torno das fábri 

cas". (Bases, 1957, p. 9). A visão da interdependência e~ 

tre os setores econômicos, e da necessidade do crescimen~J 

econômico equilibrado, estão subjacentes a esta formulê

çao. A defesa da industrialização ~ clara: a inconsistê:1 

cia das criticas formuladas pelos opositores à opçao ind~s 

trial se baseia, en primeiro lugar, no fato de que a i~

plan~ação da indústria não deve ser compreendida com a i~ 

plementação de uma indústria individual, mas como a "imp::§:. 

21 ., . dI· E" Bases de ~ma po11t1ca para o esenvo V1mento. ~l 

toria1. In Desenvolvimento e Conjuntura, n9 1, Ano 1,1957~ 
p. 5 e seguintes. 
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mentação concomitante e paralela de um conjunto de ramcs 

industriais" (Desenvolvimento e Conjuntura, 1957, p. 10), 

que realiza complexas mudanças industriais. A centraliz3. 

çao da industrialização em determinada parte do mundo, o 

considerada um acidente hist6rico: "uma perspectiva dinãr~ 

ca está a indicar~ de modo insofismável, que o processo se 

nutre e se expande mediante a absorção da tecnologia mode~ 

na, praticada nos paIses industriais" (Desenvolvimento e 

conjuntura, 1957, p. 11). A economia subdesenvolvida, alé~ 

da absorção de tecnologia, pode aumentar a ~ua produção ~ 

través da modificação da estrutura da força de trabalhe, 

ou mediante a absorção do sub-emprego disfarçado, com a ~ 

sorção da reserva de mão-de-obra existente no campo e, 

posteriormente, quando este caminho.for esgotado, através 

da mudança de técnicas utilizadas pelo setor primário, L.e 

diante incremento da produtividade agrícola (Desenvolvime~ 

to e Conjuntura, 1957, p. 12) 

A inflação é entendida como um problec3. 

de defasagem entre o momento de aplicação de investimentes 

e seu tempo de maturação, o que cria um intervalo de dese 

quilIbrio, quando a capatidade se expande sem efeito ice 

diato sobre o volume de consumo, cujo horizonte foi ampli~ 

do em virtude do "efeito de demonstração" (Bases, p. 12 e 

13). Quanto aos capitais estrangeiros, a política prope~ 

ta é favorável à entrada de poupanças externas, compleme~ 

tares à poupança interna, desde que não haja uma polític3. 

que discrimine as empresas privadas nacionais e mão se cri. 

em mecanismos de poder econômico que possam voltar-se cor.

tra os interesses da economia nacional (Bases, 1957, p. 

14). Finalmente, quanto ao último item tratado - a funç~o . 
do Estado - r.l~ifica-se o papel importante atribuído ê~ 

mesmo, na criação das condições de base do desenvolvimer.-
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to, cabendo aos empreendimentos particulares a realização. 

E conclui: "s5 raz6es de interessepGblico, ou o manifesto 

desinteresse da iniciativa particular em arcar com as res 

ponsabilidades de empreendimentos essenciais à expansao ~ 

conômica, exigem e justificam a operação direta pelo Esta 

do em um setor da economia" (Bases, 1957, p. 14 e 15) . 
• 

Estas seriam, portanto, as linhas gerais 

propostas para a estrat~gia de desenvolvimento industri

al. Dentro deste quadro geral, necessita-s~ agora de u~a 

análise mais concreta de como se expressa a temática do 

papel do Estado. Em primeiro lugar, . ê preciso notar que 

a defesa da industrialização como a Gnica alternativa 

válida para superar a ampla defasagem entre padr6es de V! 
da dos paí.ses industrializados e os' "subdesenvolvidos",ve::l 

normalmente ligada a defesa da atuação do Estado, como 

dois aspectos polarizados de um mesmo projeto. Industria 

lizar traz em seu bojo uma justificativa de ampliação do 

papel do Estado, mesmo que qua'lificado por uma sêria de 

restrições que poderiam ser resumidas na seguin~e fórmula: 

prioridade da empresa privada e necessidade de suporte por 

parte do Estado, quer como orientador, quer como coordena 

dor, ou incentivador. A defesa da industrialização se 

faz dentro de uma estrat~gia de desenvolvimento econômico 

que pretende ser "racional", e que, portanto, não faz fé 

em posiç6es politicas extremadas. Estas são identificadas 

como nacionalismo e equilibrismo e, posteriormente, socia 

lismo e equilibrismo. Investiam contra ambas, a primeira 

por.ser vista como uma posição doutrinária baseada em jul 

zos de valor, oferecendo um aparelho de análise teóri 

ca bem integrado, al~m de enfatizar exclusivamente a pro-

~ blemática do papel dos investimentos estrangeiros no pro

cesso econômico. A segunda, porque, apesar de apresentar 

um caráter mais cientifico, aplicando a moderna técnica 
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econômica, oferecendo interpretações definidas e integradas 

sobre problemas gerais do planejamento, esqueceria a especi 

ficidade do processo de desenvolvimento econôr:üco em eco:-.o 

mias subdesenvolvidas. Fazendo um balanço das possibilic~ 

des de uma ou outra corrente, os autores do editorial pr~ 

gam, para o nacion~lismo, a necessidade de se forúular ~~ 

esquema teórico que justifique cientificamente as suas te

ses fündamentais, recusando o emocionalismo. Para os seg'.:~ 

dos, os equilibristas, propugvavam a revisão a fundo dos 

pressupostos das teorias adotadas, a partir de sua adequa

çao ao nosso processo de desenvolvimento. 22 

Meio ano depois,.o assunto se repete, já 

agora contrastando socialismo e equilibrismo; sintoma tica-

mente, já não se discute "posições diante do desenvolvimen 

to", mas de "riscos para o desenvolvimento". 23 

A tese básica, que já havia sido aprese~ 

tada anteriormente, é que o desenvolvimento requer uma ele 

vada percentagem de investimentos que significam~ por sua 

vez, contenção do consumo. Naquela ocasião, a discussão se 

travava, de um lado, com relação à "tese" de que havia ex 

cesso de investimentos no Brasil (tese esta apresentada p~ 

la corrente neoclássica de Eugênio Gudin, para quem, no Bra 

sil, havia pleno emprego de fatores de produção e, portar.

to, maior investimento resultaria em mera elevação de pr~ 

ços, pois o investidor deveria tirar de outrem os fatores 

22 Este tema foi discutido no Editorial do n9 12 da 
Revista Desenvolvimento e Conjuntura, dezembro 1959, Ano 

~ 111, p. 5. 

23 1 . Desenvo V1rnento e Conjuntura, n9 7, julho 1960 
Editorial, p. 3. 
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de produção que vai utilizar); de outro, com relação ao dis 

tributivismo, isto é, à tentativa de se melhorar os níveis 

de vida dos trabalhadores, através de aumentos de salários 

que reduziriam a taxa de investimentos. Nesta nova investi 

da contra as correntes que, por posições diversas, chegam 

ao mesmo resultado de redução da margem de investimento, . a 

análise é feita, de um lado, contra os equilibristas que 

propugnavam pela estabilização monetária. Contrapunham . a 

este objetivo o papel importante desempenhado pela infla

çao, que possibilitava o aumento da receita pública através 

da emissãol. permitindo cobrir as despesas relativas as gra~ 

des obras de infra-estrutura e também conceder créditos aos 

setores essenciais. Tal processo, ocasionando a elevação 

de preços, determinava a baixa remuneração real das classes 

de rendimento fixo, dando lugar à poupança monetária forç~ 

da, a qual, adicionada à poupança voluhtária, elevava a po~ 

pança global disponível _e, consequentemente, a margem de in 

vestimentos (Desenvolvimento e Conjuntura, 1960, p. 5). O 

argumento de que este mecanismo só funcionava a curto pr~ 

zo, porque as classes assalariadas pressionavam contra no- . 

vas reduções do poder de compra, carecia de fundamento na 

medida em que não haveria sindicatos atuantes e subsistiram 

excedentes de mão-de-obra, o que faz com que os trabalhado 

res tenham pouco poder de negociação (sic) (Desenvolvimento 

e Conjuntura, 1960, p. 6). Por outro lado, a crítica a ou 

tra corrente, agora denominada de socialista, é bem mais 

taxativa. Esta, ao tentar reduzir o investimento global, 

através da elevação do consumo mais rápido que o aumento do 

produto real, apresenta mais "periculosidade" (sic) que a 

posição equilibrista, não só porque justifica reivindica-

ções sociais incompatíveis com o elevado grau de dinamismo 

desejável para o país, como porque pode levá-lo a defron

tar-se com problemas mais graves do que os oriundos da p~ 
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sição equilibrista (Desenvolvimento e Conjuntura, 1960, p. 

8) • 

Este última parágrafo mostra claramente 

como naquele período (estávamos no governo de Juscelino Ku 

bitschek), a inflação era vista "positivamente" (e como ela 

era aceita pela burguesia industrial). Ao mesmo tempo ele 

mostra a "posição de classes" desta mesma burgues~a frente 
, 
as pressoes dos setores assalariados para repor seu poder 

de compra. Diga-se,de passagem, que neste período ainda v! 

gia o "pac.to populista" e a arregimentação política dos 

setores populares já começava a ameaçar as bases do referi 

do pacto. 

'l'entando resumir o que há de essencial na 

formulação do "pensamento industrial","veiculado através de 

Desenvolvimento e Conju~tura, podemos caracterizá-lo da se 

guinte forma: 

"a) Percepção da industrialização como a. 

estratégia de desenvolvimento cabível 

para superar os desníveis de renda, 

entre países já industrializados e os 

países subdesenvolvidos; 

b) visão da estratégia de desenvolvimento 

como um processo racional, isto é, a 

estratégia de desenvolvimento é vista 

como resultado de uma análise objeti

va, de caráter científico, superando o 

empirismo e em oposição a posições P2 

líticas "emocionais". Além disso, essa 

estratégia resulta" do entendimento da 

especificidade do processo nacional, 

que não se coloca, no entanto, como 
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postura crítica frente aos vínculos 

estruturais que ligavam países desen

volvidos e subdesenvolvidos. O retarda 

mento do processo de desenvolvimento 

industrial, que cria novas necessida

des em termos de inves timento , pap'el 

do Estado e do planejamento, não colo 

ca em oposição formações sociais pe'rl: 

féricas e os centros de economia heg~ 

mônicai 

c) A postura diante do Estado é de acei ' 

tar a ampliação do seu papel, em rela 

çao às experiências porque passaram os 

países hoje dominantes, e este papel 

se qualifica em dois níveis: ao nível 

de-orientador e incentivador da estra 

tégia e ao nível de agente empresari

al, quando inexistente o interesse da 

empresa privadai 

Aceita-se o papel do Estado, nao 

só porque os "tempos são outros", mas 

também porque a ampliação de sua atua 

ção corresponde a uma etapa necessária , 
do mesmo. Declarações tais corno "pri 

mado da iniciativa privada", "caráter 

supleti vo da ação estatal", "ausência 

de interesse da iniciativa privada", 

são flúidas, amorfas, sem conteúdo es 

pecífico, o que deve corresponder à ne 

cessidade objetiva do setor privado de 

manter seu poder de manobra em casos 
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específicos e de aceitar, tanto quanto 

seja de seu interesse, o papel do Est~ 

do no setor produtivo. ~,portanto, ao 

nível especificamente político que se 

riam determinados os limites do poder 

estatal. Enquanto o processo se faz 

em benefício de seus interesses, a em 

presa privada aceita e expressa uma 

ideologia que compartilha com o Estado 

o papel mobilizador e instrumentaliza 

dor da industrialização. (Industriali 

zação e Estado parecem representar as 

sim dois pol~s de um mesmo processo 

em curso) . 

d) A posição empresarial, expressa atra 

ves_ dos editoriais acima examinados 

(se eles podem ser considerados como 

representando a posição das classes 

empresariais), sofre uma mutação muito . 

interessante no período de 1957 a 1964. 

Em 1957, no editorial de seu primeiro 

número, nenhuma referência é feita à 
política salarial. Em 1959 e 1960, no 

entanto, dois editoriais chamam a aten 
- , 

çao para os perigos de um distribut"i 

vismo que diminui as taxas de lucro e, 

consequentemente, as taxas de investi 

mento. Pode-se assegurar, portanto, 

que frente a um início de crise, esp~ 

lhada pelo incremento da inflação e 

pressão política dos sindicatos, a i

deologia empresari~l desvenda seu con 

teúdo de classe: manutenção da taxa de 
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exploração, aumentando o excedente e, 

consequentemente, o lucro empresarial. 

Em 1963 a 1964 editoriais de cunho ni 

tidamente político expressam o momento 

de inquietação da classe empresarial 

diante da crise econômica, das pres

sões sindicalistas e da radicalização 

das forças políticas. Exauri'da a fase 

em que o processo de crescimento se fa 

zia mais aceleradamente que o conjunto 

de pressões políticas das classes as 

salariadas, urge que a classe empres~. 

rial reivindique uma política que as 

suma o desenvolvimento (que, no fun

do, significa maiores lucros e taxas 

de investimento) e afaste as pressoes 

mais radicais. 

Estas posições gerais sao assumidas tam

bém em congressos das indústrias, realizados no período.' 

Em 1957, a 111 Reunião Plenária da Indústria, realizada em 

Recife, em seu relatório geral, ratifica a política de ação 

estatal voltada para o estímulo da iniciativa privada, ca

bendo a propriedade estatal em matéria de "segurança naci2. 

nal", ou quando a iniciativa ultrapassasse a capacidade de 
" . 

setor privado, observando-se as seguintes condições: prévia 

audiência do Conselho Nacional de Economia e dos órgãos das 

classes produtoras, participação não compulsória do capital 

particular e atendimento dos interesses dos consumidores 

(Desenvolvimento e Conjuntura, 1957, n9 4, p. 124). 

~ de se ressaltar a maior importância da 

da ao i tem de capital estrangeiro. Após· afirmar as vanta-

gens recíprocas para o país investidor e recebedor da entra 
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empréstimos, mostra a necessidade de defesa da economia ~a 

cional e de urna discriminação dos setores de al)licação :3. e 

tais investimentos, com ênfase na sua aplicação no set~r 

produtivo e no de transporte, em lugar de nas atividades =l 
nanceira e comercJal, desde que visem ao aproveitameh~o 

da matéria prima nacional, ou voltadas para as indústri~s 

básicas (Desenvolvimento e Conjuntura, n9 4, p. 126 e 12, . 

Medidas de defesa da indú~tria naciohal 

sao requeridas e recomendam a elaboração de documento leq~s 

lativo que regule a entrada e aplicação de capitais estran 

geiros, consagrando a igualdade de tratamento para as E~

presas privadas nacionais, sendo conveniente a elaboraç~o 

de substitutivo à Instrução 113, a qual não estaria ser.:3.o 

observada para a consagração da igualdade de tratamento,cem 

como a seleção de setores prioritários para a entrada de ~n 

vestimentos estrangeiros; proibição de câmbio especial p2~a 

a remessa de lucros, juros e amortizações; proibição para a 

importação de equipamentos pelas empresas estrangeiras, c:::;:n 

câmbio inferior ao vigente para as empresas privadas nac:o 

nais; além disso propõem a participação dos órgãos de cl~s 

se nos estudos para concessão de autorização para novos:n 

vestimentos estrangeiros e proibição de concessão de empré~ 

tirnos por órgãos de crédito estatal e para-estatal às e~

presas de capital estrangeiro (idem, p. 128). 

Outra revista publicada sob a égide de a~ 

soc~ação de classe é o Digesto Econômico. Apesar dos prob:e 

mas já apresentados para a sua análise, podemos fazer algu 

mas suposições válidas: o fato de o "Digesto Econômico" ser 

" urna tribuna inconteste de Eugênio Gudin poderia nos levar a 

considerar que suà posição estaria ligada a uma atitude :i 

beral em matéria de intervenção e planejamento estatais, 
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principalmente se a compararmos com a outra revista - "De

senvolvimento e Conjuntura" - em que não há nenhum questi,2. 

namento maior dessas duas atividades. Há dois temas muito 

debatidos: a intervenção estatal frenta à constituição e a 

discussão do planejamento econômico. Os artigos de Eugênio 

Gudin e Roberto de Oliveira Campos são exemplos desses te

mas; o primeiro com uma posição muito mais radical que o úl 

timo. Juntos, no entanto, apresentam os óbices dessa inter 

vençao, de modo que se pode supor a aceitação do planejame~ 

to e da intervenção como um mal menor, frente ao período 

histórico ·em que vive o Brasil, mas com deficiências que 

deveriam ser combatidas. Para Eugênio Gudin, as tarefas do. 

Estado seriam a criação de clima favorável ao progresso ec,2. 

nômico; a política monetária que evita a inflação; o equili 

brio orçamentário; a política cambial antiprotecionista; e~ 

tímulos' aos investimentos de base; a c"riação de economias 

externas; a evitação de desequilíbrios entre indústria, ~ 

gricultura e a educação. Vários "handcaps" da atividade es 

tatal são apresentados: entre eles, o fato de o Estado es 

tar ligado a uma burocracia morosa; a função política do Es . 

tado, sujeito a controle do legislativo; o caráter assisten 

cial de que se reveste o cálculo da remuneração de sua mão

de-obra; a ausência do lucro como o elemento motivador da 

atividade. 24 

, 
Roberto de Oliveira Campos, por outro la 

do, apesar de uma atitude mais comedida em relação ao plan~ 

jamento e intervenção governamentais, em artigos publicados 

na revista, apresenta as motivações válidas e as espúrias 

de tal atuação. Entre as primeiras, identifica a necessi 

24 d· - . .'- d Ver Gu ln, Eugenlo - Estatlzaçao e nossa econo-
mia, in Digesto Econômico n9 138, nov/dez. 1957 - Ano XIV, 
pg. 29 e ~eguintes. Outros artigos, inclusive de outros au 
tores ,sobrf' ,) tema, podem ser encontrados no Diges to EconômT 
c o n 9 77, d e a b r i 1 de 1951; D i f, c s t o E c o n ôm i c o n 9 82, d L' se 
tembro de 1951; Digcsto EconGmico n9 140, de março/abril d; 
1958; Digesto EC~llíco nV 142, de julho/agosto de 1958. 
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dade dessa intervenção nos países subdesenvolvidos pelos s~ 

guintes motivos: debilidade da iniciativa privada; possib! 

lidade de concentração de recursos; faculdade telescópica 

dos Estado, isto é, uma visão não imediatista dos resulta 

dos e a necessidade de velocidade do desenvolvimento;outros 

fatores' responsáveis pela intervenção estatal sao o perigo 

do monopolismo e a necessidade de atenuar as desigualdades 

e fatores tecnológico~. Como motivações espúrias, apresenta 

a ilusão transportiva, a tradição paternalista, o preconce! 

to ideológico e a segurança nacional. 25 Não há necessidade 

de explicitar as minúcias o seu pensamento. Na verdade, ·a 

linha ideológica que permeia seus artigos é, antes de tu

do, defensiva em lugar de promotora. Apesar de se poder di 

zer que, fundamentalmente, não divergem as formulações de 

uma ou de outra revista, no que tange às linhas gerais de 

intervenção estatal considerada cabível, o que parece dife 

renciar uma da outra é ~m problema de tônica mais que de 

substância. No primeiro caso, a intervenção e vista como 
~ 

algo positivo, embora devendo ser limitada; no segundo, e 

considerado negativa, embora, se aceito, deva sê-lo com aI 

gumas limitações. Portanto, não será neste nível que encoQ 

traremos as clivagens básicas de um ou de outro pensamento. 

Outro tema que pode ser considerado rele 

vante é aquele que se refere à análise da industrialização. 

O que e importante ressaltar aqui é'que, embora não seja o 

tema mais relevante (na verdade o problema do planejamento 

e intervenção governamentais e dos capitais estrangeiros 

aparece com muito mais constância na revista) dois aspeE 

25 Ver Campos, Roberto de Oliveira. Freios para Levia 
tã, In Digesto Econômico n9 157, jan/fev. 1961, ano XVII e 
O Planejamento do Desenvolvimento Econ~mico de Países Sub 
desenvolvidos. In Digesto Econômico n9 68, abril de 1952~ 
ano VIII. 
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tos nao analisados: em primeiro lugar a importância da in

dustrialização, que se" não é negada, não deve configurar um 

protecionismo aduaneiro que corresponde a uma falta de estí 

mulo à empresa nacional para o aperfeiçoamento básico, em 

virtude da ausência de concorrentes, e um fator de encare 

cimento de vida, em virtude da elevação artificial dos pr~ 

ços dos produtos manufaturados;" em segundo lugar é acentua 

da a necessidade de se ve~ a industrialização em harmonia 

com o processo de desenvolvimento da agricul tura. Ilais uma 
, d t d' f "t d . 26 vez e e se no ar as l erenças en re as uas revlstas. ~ 

quanto aquela propugnava abertamente pelo protecionismo c~ 

bial e dava ênfase ao processo de industr~aliz~ção, aqui a 

posição é bem menos definida. Frente a um parque industrial 

que já não pode ser negado, a posição é bem mais sutil que 

a negação de sua própria existência; expressa-se em um libe 

ralismo cambial que automaticamente levaria à destruição 

da indústria nacional e ratifica-se a importância da agri

cultura, tão a gosto das correntes neoliberais. No entanto, 

ê preciso fazer a ressalva de que a comparação não e feita 

entre artigos do mesmo período: "Conjuntura e Desenvol vimen 

to" ê de 1957 e est~ artigo é de 1944, quando ainda estavam 

iniciando as discussões sobre a estratégia de desenvolvimen 

to nacional. No entanto, a ausência de uma atitude mais co~ 

eretamente favorável à indústria pode ser sintomática, atr~ 

vês da análise do que não ê dito, em um determinado tipo de 

pensamento. 

Quando aos capitais estrangeiros, a atit~ 

de geral, de que ê sua expressão, também, Eugênio Gudin, é 

de uma extrema favorabilidade à sua entrada. Aqui, a posi-

I, p. 

26
V er 

64 . 
Digesto Econômico n9 1, Dezembro de 1944, Ano 
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çao se inverte. Se em "Conjuntura e Desenvolvimento" a en 

fase é mais de aceitar o capital estrangeiro como um mal ne 

cessário, propugnando-se pela criação de defesa para as in 

dústrias nacionais, nos artigos de Digesto Econômico, o ca 

pital estrangeiro e encarado como um bem, dadas alg~~as li 
. - 27 ~ - -mltaçoes. Mais uma vez, a diferença e de enfase e nao de. 

fundo. Identificando as contribuições do capital estrange~ 

ro, assim se expressa Eugênlo Gudin: dá lugar a maiores ex 

portações ou a maiores substituições de importações ou se 

ja, maior produção doméstica. Em outro artigo, seu autor -

Roberto Pinto de Souza - esclarece as vantagens do capital 

estrângeiro: criação rápida de capital; pode conduzir ao 

equilíbrio da balança de pagamentos; aumenta a capacidade 

d · t t Ih' t~ . 28 A d-e lmpor ar e raz me orla ecnlca. pesar e nao ser 

tão ferrenho admirador da livre entrada de capitais, que PQ 

de trazer desequilíbrio da balança de pagamentos e de favo 

recer mais à nação que investe, a tônica do artigo é favorá 

velo ~ sintomático também o fato de o assunto não constar 

mais frequentemente na pauta da revista. Poucos artigos 

se referem especificamente ao tema, o que não acontece, por 

exemplo, com o planejamento e a intervenção governamental. 

Estas seriam, de modo bastante sumário, 

as linhas gerais do "pensamento industrialista" do período. 

Sabemos que as fontes utilizadas não podem ser considera

das, seguramente, como representativas de uma "ideologia do 

setor industrial", nem foi esta nossa pretensão. Quizemos, 

. basicamente, apresentar certas discussões que estiveram na 

27 0 . 1 . d 1 . cap1ta estrange1ro e o esenvo V1mento. In Di-
gesto Econômico n9 143, set./out. 1958. 

28. .. E -. Invest1rnento estrange1ro. In D1gesto conornlCO n9 
139, jan./fev. 1958, ano XIV, p. 10. 
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base do processo de consolidação do capitalismo no Brasil e 

como elas se desenvolveram durante o período. 

6.6 - Conclusões 

o Estado que nasce com a Revolução de 30 

é um Estado de compromisso entre um setor industrial emerso 

da própria dinâmica do setor agrário-exportador e este, res 

ponsável ainda pela imposição "dos limites .de reprodução do 

capital, sendo que gradativamente se dá a passagem do papel 

estratégico na economia do setor agrário-exportador para a 

empresa industrial de base urbana. A forma política pela 

que se expressa este Estado - desenvolvimentista e nacio

nal - é o populismo, forma de incorporação ao processo poli 

tico da crescente massa urbana proletarizada, caracterizada 

por uma relação direta lider-liderados; crescente mobiliza 

çao das "massas" para o projeto desenvolvimentista e organ~ 

zaçao sindical controlada pelo aparato estatal que a tran~ 

forma em instrumento político. Os setores agrários são cada 

vez mais marginalizados do processo político, embora ainda 

dominantes localmente e portanto capazes de mobilizar recur 

sos políticos do que resulta a sua predominância no Legisl~ 

tivo, enquanto que o Executivo se elege através de uma arti 

culação mui to mais direta com as "massas". A burguesia in

dustrial, por suas origens e vinculações econômicas, não e 

. politicamente hegemônicai sua fraca base de acumulação nao 

a permite "privatizar" o Estado, ao mesmo tempo em que dele 

obtém os recursos e incentivos para a nova etapa de acumula 

ção. As "massas urbanas" realizam sua politização també::1 

sob a égide do Estado, com sindicatos controlados e sem or 
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ganizações intermediárias independentes. Os partidos, ape

sar de formalmente nacionais, estão extremamente ligados a 

interesses regionais, sem clara identificação de interesses 

de classes. O único partido organizado que, pelo menos fo! 

malmente, poderia veicular os interesses do proletariado, é 

posto em clandestinidade desde 1946. O período, no entan-. 

to, t~m frutos importantes: a mobilização política como fa 

tor de aprendizagem; as altas taxas de crescimento industri 

al que tornam possíveis a ma~utenção do "pacto ?opulista" e 

a implantação do departamento de bens de produção. 

O modelo desenvolvimen~ista perde no en 

tanto, a partir de agora, sua áurea mística de realização 

da industrialização e de término da pobreza, não so em vir 

tude da mobilização política crescente dos setores assala

riados, como porque, em um quadro de inflação desenfreada 

e de reduzidas taxas de crescimento econômico, já não há 

lugar para a manutenção do "pacto populista". O período 61-

64, de crise do pacto de dominação, já trazia em seu bojo a 

resposta. Consolidar-se-á o novo patamar de acumulação e 

uma nova estrutura de dominação. 
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CAPITULO VII 

A CRISE POLITICA DOS ANOS 60 

• 
O período de crise da IIdemocracia populi.§. 

ta ll que' se abre em 1961 e se estende até 1964, representou, 

no nível econômico, o esgotamento do "modelo de substitu: 

çao de importações", tal como se vinha dando . historicamer.

te, com a diminuição das taxas de crescimento do produto. 1 

A partir de 1961 a grande questão passo~ 

a ser a contenção do processo inflacionário, que deixou C~ 

ser um aspecto secundário da discussão para constituir-s~ 

no próprio centro de debates. A inflação, como modo de f:' 

nanciamento do investimento, tinha esgotado suas possibil~ 

dades. Até agora ela tinha servido basicamente a empresa

rios e ao governo i àqueles porque tinham possibilidade de 

transferir ao preço do produto o aumento do custo; a este 

porque, face à estrutura tributária existente, e na ausen

cia de mecanismos constitucionais que pudessem absorver po~ 

pança, somente através da emissão é que poderia o Estaco 

realizar os investimentos na área de infra-estrutura. CO~8 

era indispensável que alguma classe pagasse o preço pela 

política de contenção, e como nenhuma delas queria ser o~ 

jeto de tal medida, todas as políticas anti-inflacionárias 

encont,ravam contrapressões dos mais variados grupos soci

ais .. Por outro lado, perdeu-se, a partir do período jusc~ 

1 As taxas de 
de 5,4, em 1962, 
Cardoso, Fernando 

crescimento de produto real diminuira= 
para 1,5% em 1963, e 2,9% em 1964. (Cf. 
Henrique, 1975, Tabela VII, p. 79). 
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linista, a unanimidade frente ao projeto desenvolvinentis-
2 ta. Questionavam-se as incongruências do processo indus-

trial, os desequilíbrios regionais, a estrutura agráriaiprQ 

/ pugnava-se por formas aI terna ti vas de desenvolvimento, sem 

que nenhuma delas fosse politicamente capaz de assaltar o 

poder. 

Para Ianni; havia três estratégias alter 

na ti vas (Ianni, 1971, p. 221 e' seguintes): de um lado, aqu~ 

la que propugnava pela consolidação e expansão do caritali~ 

mo nacional e correspondia à ideologia dos setores da pequ~ 

na burguesia industrial e alguns setores da grande burgu~ 

sia, mais diretamente dependente do ,protecionismo e favores 

do poder público; a segundo estratégia era a socialista, p~ 

ra quem a intervenção estatal propiciaria a aceleração da 

transição para o socialismo; em terceiro lugar, a estraté

gia do capitalismo defEIldente representada pela ideologia da 

grande burguesia industrial, oriunda da expansão industrial 

e financeira da época de execução do Programa de Hetas e os 

setores e grupos econômicos identificados com a economia 

primário-exportadora., Não temos condição de saber até que 

ponto estas alternativas existiam efetivamente em termos de 

forças sociais politicamente atuantes. Na verdade, a sobre 

vivência do "pacto populista" se baseava no papel subordina 

do dos "setores populares" que foram aceitos como força PQ 

lítica, até o momento em que os altos índices de crescimen 

to, viabilizados através de uma política econômica basica 

mente inflacionária, superavam as pressões dos setores popu 

2A análise da "ideologia janista" feita por Hiriam 
Limoeiro Cardoso, mostra como se expressa esta mudança ao 
nível do discurso ideo1ogico governamental. Ela se caracte 
riza pela passagem de uma ideologia preocupada com o "co-=
mo" para uma ideologia do "pprque". (Cf. Cardoso, Mirian Li 
mo e i ro, 1972). 
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lares, organizados no sentido de usufruir os "frutos do prQ 

gresso". Em segundo lugar, na sobrevivência da "forma demo 

cr&tica" que permitia a organizaç~o desses mesmos setores. 

Mas esses setores populares, pelos motivos j& expostos,qua~ 

do nos referimos ao IIEstado Populista", mantinham relações 

muito especiais com o Executivo. De um lado, pela articula 

ção direta entre lider e liderados; de outro, pelo controle 

governamental de sua organizÇlç~o. Assim, n~o chegaram a 

formalizar, ao nível da sociedade civil, orga~izações autô 

nomas. Dificilmente poder-se-ia dizer que os mesmos tives 

sem criado uma ideologia que, com urna política relevante, 

representasse urna alternativa ao IIprojeto nacional-desenvol 

vimentista. 

No que diz respeito à fração da burguesia 

industrial, que antes aceitava, ainda que por omissão, a mo 

bilização política dos setores assalariados, o que se viu 

no período de consolidação da crise foi o seu progressivo 

afastamento do "pacto populista". As causas conjunturais 

desse afastamento são v&rias: a diminuiç~o das taxas de 

crescimento econômico e a perda de dinamismo da inflação 

como mecanismo de acumulação são as mais importantes. No e~ 

tanto, o que nos parece relevante demonstrar é que a rutura 

da articulação entre a burguesia industrial e as massas se 

deveu particularmente ao acirramento das contradições entre 

esses dois grupos sociais. O IIpopulismoll, como já vimos a~ 

teriormente, n~o deixou de ser um instrumento de mobiliza

ç~o e conscientizaç~o política, que atingiu níveis insupo~ 

t&veis (para a fraç~o da classe hegemônica), quando ocor

reu, por parte dos assalariados, a perda da "ilusão monetá 

ria ll , isto é, a consci~ncia de que a mera atualização nomi 

nal dos salários não era suficiente para o aumento do poder 

aquisitivo, e a mobilização para a luta econômica foi fican 

do não só mais abrangente (i'sto é, incluindo vários grupos 
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sociais antes desvinculados da luta) como quase um movimen 

to permanente. Além disso, a perda de outra ilusão - a do 

modelo nacional-desenvolvimentista - acarretou, ainda que 

de modo incipiente, um determinado tipo de consciência PQ 

lítica que se expressou na luta pelas "reformas de base", 

que,de um modo ou de outro, começou a contestar os próprios 

fundamentos do sistema. Por outro lado, a burguesia indus 

trial nunca foi hegemônica. 'Como já repisamos várias ve

zes, o "setor externo" da economia impunha o limite a cap~ 

cidade de importar e, portanto, o crescimento deste era in 

dispensável para a realização d? capital industrial. Além 

disso, a fraca base de acumulação da fração. do capital in 

dustrial nacional fazia com que sua.expansao se desse mais 

no departamento 11 - de bens de consumo, do que no depart~ 

mento I - bens de produção .Ora,a não criação de "bases ma te 

riais de reprodução", para usar a expressão de João Nanuel 

Cardoso de Mello, implica a subordinação econômica - e con 

sequentemente política - dessa fração de classe. Foi neces 

sário então que o aparato estatal - como centro de forças 

sociais heterogêneas - viabilizasse a expansão do setor in 

dustrial, através de .vários mecanismos políticos e econômi 

coso Esta articulação entre burguesia industrial e aparato 

governamental - que está na própria origem da consolidação 

industrial - fazia também desta uma aproveitadora das be

nesses do "pai de todos", mesmo que este promovesse, nas 

margens da expansão acelerada da economia, seus próprios i~ 

teresses. Quando Juscelino Kubitcheck inicia a nova etapa 

de acumulação, os setores não estratégicos nada puderam fa 

zero Ir contra à articulação que então se estabelecia en 

tre Estado e empresa internacional estava fora da "lógica" 

capitalista, uma vez que a articulação com os setores pop~ 

lares implicaria em "distribuir" os resultados do crescimen 

to econômico e reduzir a acumulação. Não aceitar a nova ar 
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ticulação, privilegiando o Estado como centro de acumula

ção, não teria sentido porque a fração da burguesia indus 

trial temia que a "estatização" pudesse também levar a sub 

versão da ordem econômica, principalmente se levarmos em 

conta que, naquela época, a aparência da crescente força de 

articulação política desses setores era muito grande. En

fim, não desagradava aos setores "burgueses a articulaçãooom 

os setores internacionais, uma vez que esta permitia manter 

no seu seio a dominação econômica. Quando os "estrangula-

mentos" de ordem econômica e as pressões de ordem política 

se tornaram muito evidentes, não teve esta mesma burguesia 

dúvidas em forçar a radicalização autoritária do aparato e~ 

tatal, para que se mantivesse em suas mãos, pelo menos pa~ 

cialmente, a hegemonia política. 

Quanto ao aparato burocrático, já vimos, 

no curso da exposição, o quanto ele serviu de viabilizador 

da implantação da nova estratégia, voltada para a consolida 

ção e expansão do capitalismo no Brasil. O liberalismo, co 

mo forma ideológica de expansão do capitalismo, não teria 

sentido em uma etapa histórica, onde já vigoravam as formas 

econômicas monopolistas e onde o avanço tecnológico exigia 

grandes somas de recursos para sua implementação. A utili 

zação dos setores populares como massa de manobra foi sem 

pre no sentido de criar bases políticas mais amplas, frente 

aos interesses localizados, ainda ligados ao setor agrário

exportador. A "forma democrática" exigia que os avanços po 

líticos, no sentido da nova articulação, se fizessem com a . 
ampliação da base política; contraditoriamente, esta mesma 

ampliação criava perspectivas para os setores populares mo 

bilizados, o que colocava o aparato governamental numa pos~ 

ção de eventualmente ter de satisfazer seus interesses mais 

imediatos. Esta composição subsistiu enquanto os frutos 

do crescimento econômico puderam ser apropriados pelo cap~ 
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tal, mas na medida em que a "crise econômica" se instala e, 

por outro lado, a "crise política" se acirra, não houve ou 

tra alternativa para o aparato estatal: ele - por nao poder 

produzir urna ideologia própria, desvincul&da d~ suas bases 

materiais de reprodução capi talista da sociedeà.e - aS~u.r:-le a 

forma autoritária para levar a cabo, de modo mais eficien

te, o padrão de dominação econômica burguesa. 

A "crise do populismo" foi uma crise poli 

tica que expressou modificações na base econômica da socie 

dade. O aprofundamento da expansão do capitalismo interno 

trouxe, em seu bojo, uma redefinição das alianças de clas

se'. De um lado, os "setores urbanos" pressionavam, destruí 

da a ilusão do modelo nacional-desenvolvimentista, por "re 

formas estruturais". Na ausência de um projeto específico, 

atrelados que estavam a interesses que não eram os seus,fal 

tou-lhes a criação de uma ideologia própria, como arma poli 

tica. De outro, a burguesia, acionada pelos seus próprios 

interesses, uniu-se em torno do "inimigo comum", não para 

realizar agora a "verdadeira" Revolução burguesa, mas para 

compor-se duplamente:. de um lado, com o capitalismo intern~ 

cional que, a partir de meados da Década de 50, redefine 

suas articulações a nível internacional; de outro, com o a 

para~o tecnocrático do Estado, representado hegemonicamen

te, ao nível político, pelas Forças Armadas. 
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CAP!TULO VIII 

o ESTADO BRASILEIRO E O NEO-HIPERIALISMO 

• 

8.1 - Introdução 

Nos capítulos anteriores, procurou-se =e 

lacionar a implantação do capitalismo industrial, o paF2l 

do Estado e o "pensamento industrialista" que lhe deu sup':!:. 

te. Até agora, foram definidos alguns aspectos da im?lar.~a 

çao do capitalismo industrial. Em primeiro lugar, a oriS2~ 

e o momento histórico da passagem do capitalismo mercant~l 

para o industrial: sua origem é a economia exportadora ca?~ 

talista, caracterizada pelo complexo agrário-exportadoriS2u 

momento o da constituição em esca:"a 

mundial do capitalismo monopolista, nas formações indust=i 

ais centrais. Esta dupla determinação gera, para o proce~ 

so de desenvolvimento do capitalismo industrial no Brasi:", 

o retardamento da implantação das bases materiais de aCL~U 

lação, que seriam representadas pela evolução de um set8r 

de bens de produção que pudesse responder endogenamente ~e 

lo processo de acumulação. Por outro lado, quando aque:"e 

setor se implanta, vem no bojo de uma ampla articulação en 

tre ,Estado e empresa oligopólica estrangeira, em um amp:"o 

processo de internacionalização da estrutura produtiva, f=u 

to da crescente concentração e centralização do capital n~s 

formações sociais centrais, e do. surgimento de empresas c::"..:.e 

passam a fazer do "mercado externo" um campo importante'::e 

atuação, através da hegemonia do capital financeiro. 



A segunda característica é que a existên 

cia de empres as oligopólicas, a bai'xa acumulação da burs".l~ 

sia nacional e a crescente intervenção do Estado em toé~s 

os países, exigem do aparato estatal dos países periféric~s 

Esta é indispensável em vir:.u uma crescente intervenção. 

de de dupla necessldade. De um lado, o capitalismo das ~a 

ções hegemônicas exigia dos países periféricos que se i~

troduz'am elementos de racionalização, isto e, que se cri:=m 

estruturas nacionais capazes de viabilizar níveis adequaé:s 

de rentabilidade para os proj etos aprovados," em nome da" a 

juda externa ll
, com vistas ã segurança do capital. Por out:-o 

lado, a fraca base de acumulação interna e a pressao pE~a 

industrialização, privilegia o Estado como centro de dec~

sao. A atividade estatal se torna diretiva, impulsionade:-a 

e coordenadora do processo de acumulação privada, não se a 

través da utilização da IItécnica 11 de planej amento, CO::lO tõ:,II1 

bém pela tentativa de coordenar políticas instrumentais c~e 

respondessem ã mesma motivação racionalizadora. O Est2:'O 

IImodernizador ll lança mão de mecanismos próprios ã última ::a 

se do capitalismo, sem que estes correspondam à~ necessi:'a 

des do nível real das forças IIprodutivas 11, suposta uma e ':0 

lução natural do processo capitalista. Isto produz dois :.i 

pos de resultados: um deles é acelerar o desenvolvimento :'a 

quelas mesmas forças produtivas, pressionando a criação,r.~o 

mais espontânea, mas gerada no próprio processo racional~

dor, de novo patamar da evolução. O outro resultado é re:'e 

finir internamente, na ausência de tegemonia da burgues~a 

industrial, capaz de determinar o próprio direcionamento :'0 

processo, as determinações dos avanços tecnológicos dos C2~ 

tros hegemônicos. A concentração das empresas nacionais ~a 

produção de bens de consumo, de tecnologia mais simples, e 

as pressoes do avanço tecnológicõ das formações socia~s 

centrai.s, levam a privilegiar a empresa estrangeira el7\ 2.. r 
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ticulação com o Estado. O quanto aparato estatal e intere~ 

ses oligopolistas internacionais podem entrar em conflito 

é uma questão em aberto. 

Estes sao os traços gerais da implantação 

e desenvolvimento do capitalismo industrial. O que haveria. 

de específico, pós-64? Economicamente, o período que se a 

bre em 1964 representa a consolidação de nova base de acum~ 

lação. Esta já se iniciara entre 1957-61, com a introdução 

do departamento de bens de produção, mas sua consolidação só 

se dá pós-64, por três motivos.: 

Em primeiro lugar, em virtude da super~ 

çao da crise econômica em que se debateu o Brasil entre 

1961-1967, primeiro por razões políticas (1961-1964), fruto 

da radicalização dos setores urbanos organizados, e depois 

(1965-1967) por razões econômicas, em virtude de política 

anti-inflacionária ortodoxa, sob o Governo Castelo Branco. 

Em segundo lugar, pela superação da fraca estrutura finan 

ceira do Estado que, até então, tinha-se valido de uma an 

pla política de inflação, como mecanismo financiador da acu 

mulação, em virtude da estrutura tributária deficiente e da 

ausência de um capitalismo financeiro que pudesse tornar 

mais felxível a mobilidade intersetorial de recursos. En 

terceiro lugar, e talvez mais importante, pela consolidação 

de uma estrutura.política que alijou todas as formas de 

pressão dos· "setores populares", ao mesmo tempo em que cir 

cunscrevia e limitava os beneficiários do sistema a "gra~ 

de burguesia", sem maiores indagações sobre se de orige:n 

nacional ou internacional. Por outro lado, a concentração 

econômica, levada a efeito no período, ao lado da concentra 

ção da renda e da ampla utilização de reformas, principal

mente bancária e tributária ,permitiram que se consolidasse o 
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novo padrão de acumulação baseada em três suportes: privil~ 

giamento da grande empresa; ampla atuação estatal (concede~ 

do estímulos e incentivos; promovendo a reorganização do 

aparato estatal, principalmente com vistas ã coordenação de 

setores econômicos estratégicos e criando um novo padrão 

de articulação em que empresa estrangeira e Estado, juntos, 

viabili zam a produção em determinados setores) e, finalmen

te, a tentativa de criar um capitalismo financeiro. 

Inicia-se novo ciclo. Superada a crise e 

conômica e política do sistema, com a destruição do "pacto 

populista", e a rigidificação do "modelo político", através 

da intervenção dos sindicatos, desbaratamento do movimente 

estudantil, criação de instrumentos excepcionais, elimina-

ção dos "direi tos de origem liberal", censura a im~nensa, 

embora se mantenha um arcabouço formal de democracia, o co~ 

trole da "sociedade civil" pelo aparato burocrático, arti

culado com a burguesia, em uma base econômica internaciona 

lizada, foi a expressa0 no término da "revolução burguesa", 

para quem a taxa de acumulação é o sentido primordial de a 

ção e, portanto, requeria que se contivesse a onda de rei

vindicações que caracterizaram o período anterior. l Enfim, 

dá-se uma ampla modernização d0s instrumentos de política 

econômica, da qual as reformas tributária e bancária são as 

IA explosão de manifestações de rua, um período de 
movimentos urbanos de guerrilha, em 1968, e a reação do sis 
tema apenas provam que, de um lado, alguns setores de es
querda - basicamente pequenos burgueses, e setores proleta 
rios mais organizados, como o metalúrgico - ainda eram cap3 
zes de ação política e, de outro, que o sistema implantado 
não comportava nenhuma forma de institucionalização de ca 
nais de conflitos. 

018 1 lOTECA 
FUNDA.:.AJ _~ Ú~iJ VARGAS 
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suas maiores expressoes. A reforma tributãria am~lia a 

receita estatal, através de mecanismos cc arrecad~~ão 

mais modernizados; a reforma bancãria e a lei de mercado de 

capitais amplia a atuação do capital financeiro q~e, se 

não deu ainda os frutos desejados, representa um ponto de 

interesse central da atuação estatal procurando dotar as 

empres~s de novos mecanismos de financiamento industrial 

que não sejam exclusivamentê baseados na expansão ~os meios 

de pagamento. 

A "revolução. burguesa" chega assi::l a seu 

término. Seu legado econômico é a implantaç2.'J defi:,.itiva do 

setor de indústria pesada, em estreita associa~ão C'Jm o ca 

pital internacional, sob a forma de empresas "m~ltinacio 

nais". Seu legado político é o Estado autoritário, onde a 

hegemonia cabe ao bloco de poder que, sob o domínio de cer 

tas frações do aparato estatal, promove o novo padrão de 

acumulação. 

8.2 - A internacionalização da economia: o neo-imperialismo 

e suas implicações econômicas e políticas 

8.2.1 - Características gerais do neo-imperialismo de base 

multinacional 

Como já deve ter ficado claro, no primel 

ro capítulo, o que caracteriza, atualmente, a economia mun 

dial capitalista, é a presença da empresa multinacio-
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2 nal. A empresa multinacional resulta do desenvol vimen::.:::> 

do capitalismo monopolista, caracterizado pela centraliza 

çao e concentração de capitais e o papel relevante que o ~s 

tado assume ao assegurar um mínimo de organização d0 S:S 

tema, ao realizar sua própria acumulação. Esta expansão ~o 

capitalismo em esc~la mundial não significa, no entant:: , 

uma integração mundial. O que caracteriza sua expansao, :~ 

to ~~ ~ sua contradição bãsica, ~ a que se dã entre a int~r 

nacionalização crescente da produção e sua base nacionê~. 

Esta socialização crescente nasce da expansão, no bojJ ê~s 

empresas multinacionais, do capitalismo em escala ~unc:-

al, que se torna o modo de produção dominante. O E'.0viL:::n 

to de capitais, no plano mundial,. exige mudanças de est::--.1 

tura nas relações internacionais e nacionais. O intercâ~:o 

simples de mercadorias podia-se fazer entre modos de Frc~u 

ção distintos, na etapa do capitalismo comercial. No ca;?i::a 

lismo industrial-liberal tais condições começam a ql:2-

brar-sei no capitalismo financeiro, monopólico, industri~l 
, 

e exportador de capital, elas entram em crise definitiva e 

no atual capitalismo monopólico integrado, torna-se imp:::s 

sível a sobreviência de relações pr~-capitalistas (Santcs, 

1973, p. 21). 

A internacionalização crescente se faz 

no bojo de empresas multinacionais que representa~ um ce~

tro de cap~tal financeiro em busca de aplicação, em esca:a 

mundial. Por outro lado, a expansão do capitalismo reql:er 

2. l' . 1 Conce1tuamos empresa mu t1naC10na como a empresa 
de base nacional concreta que realiza grande parte de su~s 

atividades no exterior (Cf. Fajnzylber, Estrategia Indust~i 
al ... ", p. 23; Santos, Opa cit.)'. Para uma apresentaç.;'Q 
das diversas definições ver Von Doelinger, Carlos, e_Cn-_ôl 
canti, Leonardo C., Empresas Multinacionais na ind~st~~a 
brasileira. Rio, IPEA/INPES, Relat6rio de Pesquisa n~ _-, 
1975 . 
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a ampliação do papel do Estado. Em primeiro lugar porque o 

Estado, enquanto aparato govername·ntal, amplia suas fu::".

ções, na fase do capitalismo monopolista, como já vi~0s ~n 

teriormente, seja nas formações sociais centrais, seja r.~s 

formações sociais periféricas. Em segundo lugar, pOLlue a 

internacionalização da economia tem como parâmetro a base 
• 

nacional, isto é, o movimento de capitais, ao integrar-se 

em uma economia, já nao visa apenas, como na etapa anter~

or, criar condições de favorecimento da exportação de ma~é 

rias-primas e produtos primários para os cen~ros hegê~oni

coso Em virtude da expansão nos países periféricos C~ ca~i 

talismo, após a crise de 1930, com base em políticas ~e 

"substi tuição de importações", que objetivaram assegurar o 

mercado interno para as mercadorias produzidas intername~

te, as empresas internacionais que ·aí se localizam têm ~e 

adaptar-se às regras da economia local e à sua estrutu=a 

de dominação·. Há consequentemente, uma poli tização cr~s 

cente da economia. As empresas multinacionais se articul~m 

com os capitais nacionais existentes e não os substitue~. 

Este grau de articulaç.ão dependerá, evidentemente, do nív~l 

de desenvolvimento das forças produtivas nacionais e do ~e 

senvolvimento das contradições no nível político (isto c, 

da organização das forças sociais) e se exerce também d"

ferentemente de acordo com a base produtiva de cada país ~a 

ra onde se dirige o capital internacional. 

Em resumo, a açao dessas empresas var~a 

de país para país, sendo de se observar, entre outras, a ~i 

ferença de comportamento das mesmas quando se instalam em 

formações sociais centrais não hegemônicas. (Ex.: os pa:

ses do Mercado Comum Europeu e o Japão) e em formações 50 

ciais periféricas, sendo que nestas últimas há também ~i 

ferenças. Por exemplo, o comportamento das multinacion2~s 

é diverso, conforme se instalem na Argentina, Brasil e l·lé:ü 



co, nos países da América Central e nos países ligados nais 

à exploração da mineração e do petróleo, quando se tenta 

fazer distinções entre os países da América do Sul (:rajnz~·1:. 

ber, 1971). 

A expansao do capitalismo internacional 

criou, também, uma· competição inter-monopolística entre os 

países. centrais. Isto e, empresas mul tinacionais européias, 

americanas e japonesas competem no mercado internacio~al e 

agem diferentemente, quer se tratem de regiões onde, ao 
-lado da expansao de empresas internacionais, existe ·..:.m r.u 

mero de empresas que com elas competem (Ex.: Euro?a), quer 

se refiram a países em que empresas nacionais dominar., o mer 

cado interno e competem internacionalmente com outras eT:'.

presas (ex.: Ja?ão) e, finalmente, se se trata de países e~ 

que a competição inter-imperialista não encontra nas emp!:"~ 

sas privadas· nacionais óbices à sua atuação (ex.: k~érica 

Latina, Ásia, e, em grau menor, Canadá, Austrália e África 

do Sul) (Fajnzylber, 1971, p. 190). A competição inter-T:'D 

nopolística, a internacionalização da produção e.a manuten 

ção das bases nacionais de dominação política e ecor.ômica, 

configuram, assim, a atual etapa do imperialismo. 

8.2.2 - Implicações econômicas da internacionalização da e 

conomia brasileira 

Na etapa atual do sistema capi talista, 

três processos interligados caracterizam o período: unifica 

ção do espaço econômico, no cent~o do sistema capitalista; 

intensificação da concentra~ão do capital com a proeminê~ 
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cia da grande empresa e terapêutica keynesiana visando a as 

segurar o pleno emprego (Furtado, 1976, p. 76). Estes pr2 

cessos vem imbricados a uma crescente expansão "para o ex::e 

rior" . 3 Quais as implicações desse processo para os ?aíses 

da periferia do sistema capitalista? 

• A "expansão para o exterior" vem corres 

pondendo a uma mudança do movimento internacional de cap~-

tais, que hoje se dirige mais para o setor manu:atureiro, 

quando antes ele se fazia, nos países periféricos, co~ v~s 
• 4 

tas ao financiamento básico de serviços pÚblicos.-

Considerando a América Latir:.a como um -:0 

do, percebe-se esta mudança na dire~ão dos manu:aturados: 

em 1929, o percentual das inversões ~m manufaturas corres

pondia a 7% das inversões diretas totais, passando a 34% e~ 

1968, sendo que esta participação quase que dobrou em 1960 

enquanto que entre 1929 e 1959 (isto é, durante 30 anos) , 

1 d 1 , 1" t 5 e a up lCOU 1ge1ramen e. 1>,5 taxas de crescimento dos 

investimentos, no seu total, foram, entre 1960 € 1968, c.e 

3Nos dois decênios, entre 1950 e 1970, as exporta-
ções das economias capitalistas industrializadas cresceram 
a uma taxa media anual de 8,6 por cento, quase o dobro ca 
expansão do produto interno (Cf. Furtado, 1976, p. 77). 

4Fajnzy1ber mostra que, do total de investimentos ci 
retos, para o México, Argentina e Brasil, 68%, 64% e 69:: 
resp~ctivamente, dirigiam-se para o setor de manufaturados 
(dadus para 1968) (Fajnzylber, Estratégia Industrial e E=
presas Internacionais. Posição relativa da América Latina e 
do Brasil, 1971, p. 23). 

5 . -, d . 1 Fa]nzylber, Estrateg~a I~ ustr~a •.. Quadro I co 
Apêndice Estatístico, p. 208. 



206 

5,6%, inferior às taxas das demais regiões, mas no setor ce 

manufaturados, embora a taxa seja inferior à da Europa e ce 

"outras regiões" ela ~ o dobro da taxa de crescinento ~o 

conjunto dos setores (12,8%) (Fajnzylber, "Estratégia Inc-.:s 

trial ... Quadro 3, p. 30).6 

• 
A dinâmica do processo de "internaciona:'i 

zaçao -do mercado interno" pode ser resumida da segui:1te :-:-_~ 

neira: solidariedade entre Estado e capital internaciona:', 

através de uma "divisão de trabalho", em que· o Estado assu 

me o ônus de atender à demanda de numerosas indústrlas bá-

sicasi manutenção de altas taxas de lucros dos 

pi talistas "modernos" i 7 hornogeneização da base 

se tores ::a 

produti ":a 

6"Outras regiões" inclui Ãfrica, Ásia e Oceania (C:. 
Fajnzylber, "Estratégia Industrial ... "). 

7 Na analise da lucratividade das empresas. internac:'o 
nais, ha uma opinião, mais ou menos generalizada, de q~e 
ela normalmente é subestimada. Apesar das fragilidades q~e 
que aponta para o calculo da mesma, Fajnzylber cita, paéa 
os empreendimentos americanos no mundo, uma taxa media cc 
rentabilidade de 12% entre 1961 e 1968, notando-se que a 
America Latina em conjunto apresenta uma taxa acima da ~é 
dia (13%), superior ã da Europa e Canada e apenas inferior 
a taxa de "Outras Regiões", sendo que na América Latina o 
setor de maior rentabilidade e o de Mineraç~o (Fajnzylbe~, 
1971, p. 54). O calculo dos lucros acha-se minimizado p2r 
varios motivos, como por exemplo, a n~o inclusão dos lu
cros originados das exportações da matriz ã filial, e~ con 
dições mais favorayeis, as importações a preços mais baixoi 
do q.ue se importasse de firmas independentes; a parte dos 
royalties e pagamentos por assistência tecnica, etc. Inc:u 
indo royalties e assistência técnica, a taxa de rentabili~a 
de para o período 1965-1968 sobe para 14% para todas as ~e 
giões, subindo ainda mais em termos relativos para o setor 
manufatureiro (Fajnzylber, "Estràtegia Industrial ",? 
58). No quadro 4 do Apêndice Es tatís tico vê-se que a ?erC:2n 
tagem dos royalties e assistência técnica em relação 30S :~ 
cros remetidos cresceu de 17% (1961) para 26% (1968), se~~ü 
que na A~6rica Latina ela passou de 47: para 49% (Cf. Faj~
zylbL'r, "Estratégia Industrial ... ", p. 211). 
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através da centralização e concentração do capital: 8 co:,.-

centração de renda nos estratos mais ricos da popula~ão e 

a importância assumida pelo capital financeiro que te~ co::-o 

objeti vo fundamental perDi tir a aC'U."11Ulação de lucros sem ~e 

lação direta com o processo de geração do excedente rea:, 

possibilitando des~ocar os recursos de setores onde as ta

xas de lucros são menos elevadas para aqueles onde as mes 

mas são maiores; além disso, há uma intensa preocupação CG~ 
- 9 o aumento das exportaçoes. 

8Dados sobre concentraçio industrial (a partir de ~~ 
índice construído com base na participação na produção das 
quatro maiores empresas por ramo) podem ser assi~ resum~

dos: dos 302 setores que formam a indústria manufature~
ra, em 90 deles a participaçio dos quatro maiores estabe:e 
cimentos stipera 75% da produção do setor; em 86 setores 
eles produzem entre 50 e 75% do total e em 44 a concentra
çio e inferior a 25% da produção (Fajnzylber, 1971, p. 91). 
Ao verificar a participaçio da empresa multinacional nos se 
tores industriais, constata-se, por outro lado, que em 159, 
do total de 302 setores, os quatro maiores estabeleci~entcs 
pertencem a empresas nacionais; em 77, há um estabelecimen 
to de empresa interna~ional; em 34, dois estab~leci~ento~ 
pertencem a empresas multinacionais, em 23 setores, tres 
sio pertencentes a empresas internacionais e em 9 setores, 
os quatro maiores estabelecimentos pertencem a empresas ln 
ternacionais (Fajnzylber, "Sistema Industrial "p.l08)-:-

9 De acordo com Fajnzylber, as empresas multinacic-
nais dedicam muito de sua produçio às exportações, na área 
de manufa~urados, contribuindo com 33,8 das exportações to
tais de manufaturados, em 1967, e 43,3% em 1969, sendo q~e 
neste ano ~uperou a participaçio das empresas nacionais(Ver 
Fajnzylber, "Sistema Industrial ", Rio IPEA/INPES, 1971). 
Quan~o ao destino das mesmas, 64% das exportações dessas em 
presas internacionais dirigiram-se para a ALALC e 36,0% pa 
ra o· "resto do mundo", enquanto que as empresas nacionais 
(inclusive governamentais) destinaram 36,2 de sua produção 
para ALALC e 64,8% para o "resto do mundo". Isto coloca um 
problema muito interessante, analisado por Fajnzylber, S0-

bre a incorporação e desenvolvimento tecnológico das emp~~ 
sas multinacionais. Ou seja, as empresas multinacion.:1is, :l 

quem se atribui a tarefa de desenvolver tecnologia, têm-se 
dedicado a exportações volt.:1das para parses onde o desenvcl 



o papel das empresas multinacionais na e 

conornia brasileira tem sido estudado em recentes trat~lho3, 

Pesquisas reali zada por Doellinger e Caval can ti, ~:.ostra (::·..:e 

dos 318 empresas industriais objeto da amostra, 133 em~r~ 

9 (Continua\ão) vimento tecnológico é o mesmo, ou se 
ja, elas não desenvolvem dentro do paIs a tecnologia adeç~i 
da para tornar os produtos nacionais internacionalme~te co; 
petitivos. Por outro lado, as empresas nacionais que se ::e 
dicam a exportações, concentrando-se no "res to do c.undo", 
realizam exportações dos produtos ditos "tradicionais"(t~s 
t e i s e c a 1 ç a dos, p o r e x em p 1 o ) que i n c o r p o r a m' p o u c a t e c no: (; 
gia e portanto se encontram em posição muito mais vulnera
vel no comérc~o internacional. 

A relação entre exportações, importação de tecnolo
g~a e propriedade da empresa demonstra que, entre as enp:~ 

sas nacionais, 65,2% das exportações para ALALC eram de 2m 

presas que importavam tecnologia, eoquanto que apenas 28,3% 
das exportações para o resto do mundo tinha a mes~a caracte 
rística; no computo geral, 41,6% das exportações de emprê
sas nacionais provinham de empresas nacionais que i~porta 
vam tecnologia (dados para 1967). Em 1969, a situação e:-a 
diversa, diminuindo os percentuais para 58,2%, 21,':'% e 
42,5%, respectivamente. , 

Quanto às empresas internacionais, 44% das export~ 
ções destinadas a ALALC provinham de empresas que inporta
vam tecnologia, o mesmo se dando com 25,1% das exportaçoes 
que se destinavam ao resto do mundo, concentrando-se no mer 
cado de reposição e produtos baseados na disponibilidade ~e 
recursos naturais do Brasil. Quanto às empresas nacionais, 
na exportação para o resto do mundo, têm importância os p:-o 

~ -
dutos siderúrgicos, seguidos de longe pelos produtos tex-
teis, apoiando-se portanto, em recursos naturais abundantes 
no Brasil (minério de ferro, algodão, fibras duras), o que 
leva o autor a concluir que: 

19)· as exportações provenientes de empresas i~port~ 
doras de tecnologia destinam-se principalmente a paIses c~m 
um grau semelhante ou menor de desenvolvimento industrial 
(ALALC). Isto significa que a indústria do Brasil atua co~o 
um dos centros de distribuição regional da tecnologia impo~ 
tada dos países desenvolvidos; 

29) a exportação de manufaturados do Brasil para os 
países desenvolvidos ê proveniente, fundamentalmente, ~e 
empresas não importadoras de tecDologia e que apare~teffien:e 
tampouco realizam desenvolvimento tecnológico autonOffiO. 



sas eram subsidiárias de multinacionêlis, 177 eras privacias 

nacionais e 8 governamentais, ccrres;J:Jnder:do a 41, 8~, 

55,7% e 2,5%, respectivamente, do total da amostra. lO ~s 
setores onde as subsidiárias mais se concentram eram o far 

mac€utico, de material elétrico, produtos de borracha, 

têxtil, editorial,emecânica, material de transporte, pl~~ 

tico, ou seja, nos setores de maior crescimento e maior c:n 

teúdó tecnológico e maiores "linkagens li com os demais se":::) 

res da economia (Doellinger e Cavalcante, 1975, p. 55). :;0 

que diz respeito a suas taxas de crescimento; os setores ~~ 

que os maiores estabelecimentos pertencem a empresas int~r 

nacionais crescem mais do que os outros setores. ll 

10 . f . f . b 10 A amostra o~ e~ta com ase nas ma~ores =mp~~ 

sas de 23 setores industriais, de acordo com o patri~oni:, 
capital socié1 e faturamento (valores de 1972) (Cf. Doe11~n 
ger e Cavalcante, 1975, p. 33). Foram consideradas "suas:":' 
d i á r i as deu m a em p r e s a m u 1 ti n a c i o na 1" a que 1 a sem que a pa r: i 
cipação acionária da mu1tinaciona1 é igual ou super~or a 
25% (Cf. Doe11inger e Cavalcante, 1975, p. 33). 

11 Entre 1960 e 1968, os setores em que os quatro ~o 
res estabelecimentos pertencem a empresas internaciona~s 

cresceram 26,5%, mais que a do conjunto da indústria, se~
do que aqueles setores onde os quatro ma~ores estabe1e:i 
mentos pertencem a empresas nacionais, cresceram 14% men:s 
que o conjunto da indústria (Fajnzy1ber, "Sistema indu~
tria1 ", p. 125). Outros dados de seu crescimento reC2n 
te são apresentados por Doe11inger e Cavalcante; elas cr2S 
ceram a uma taxa de 24% ao ano, no período de 70/73 e, ~
crescentamdo-se os dados de investimento e reinve5time~
to, e.sta taxa sobe para 26%. Por outro lado, foram res
ponsáveis por 51,1% do total de emprego, superior ã par:i 
cipa~ão da empresa privada (cerca de 35,5%), e, por ca~-
5a de sua vinculação a setores de maior tecnologia, pode
se inferir que sua demanda de mão-de-obra é muito ma~s 
~e1acionada com o trabalho qualitativo e de mão-de-ob~a 

'universitária. (Cf. Doe11inger e Cavalcante, 1975, p,55'. 
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No que diz respeito à produção, 26 % êa. 

produção industrial se origina dos setores em que pelo ~e 

nos três dos quatro maiores estabelecimentos fazem ;?ar:.e 

de empresas internacionais, subindo para 40%, quando pe~~ 

menos dois dos maiores estabelecimentos pertencem a emp~~ 

sas internacionais· e indo até 72%, considerando-se os se:.~ 

res em que um ou mais dos quatro maiores estabelecimer.tos ~ 

zem parte de empresas internacionais (Fajnzylber, 1971,~. 

124) . 

A base econômica que se transforma, ~~ 

processo de expansão do capitalismo no Brasil, cria as 

suas próprias contradições internas. A apropriação da ma~

or parte do excedente pelos "setores" modernos" e a reduç2:~ 

do circuito de realização, apenas para estes setores, 1 e'." 3. 

a mudanças permanentes e descontínuas na reorientação ê~ 

excedente, "mediante aI terações periódicas e internas r_~ 

esquema de concentração da renda e do produto" (Tavares, 

1975, p. 206). 

Analisando também as contradições do ca

pitalismo no Brasil, Francisco de Oliveira identifica do~s 

aspectos: de um lado, a "crise de realização" daquele CC:1. 

junto de setores que dependem, para sua expansão, da dema~ 

da de origem estrangeira, como por outro lado, a consoliê~ 

ção de uma'nova solidariedade entre aparato estatal e ca~i 

talismo internacional. A dependência da "sociedade civi:''' 

do Estado, que a legitima, nao é um fenômeno novo na his 

tória do Brasil. O que é novo é a revelação do caráter re 

aI da "revolução burguesa": excludente e autoritária. ;.5 

razoes para isso são muito claras. A manutenção da for~~ 

democrática exige o fortalecimento da sociedade civil, ca 
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seja, apenas quando esta se organiza de modo tal que possa 

"enfrentar" o Estado é que se produzem as condições míni

mas para que aquela subsista. A organização da socieda~e 

civil, no entanto, tem de passar necessariamente ~ela ma~u 

tenção das condições de liberdade, que formaram o iieár~o 

das "revoluções burguesas" clássicas, mas estas liberdades 
• 

nao devem ser entendidas exclusivamente como "liberdade :::~ 

ra as. classes dominantes". Evidentemente, em uma s~ciec.a 

de de classes, a dominação política é a dominação das clas 

ses dominantes, mas esta, contraditoriamente só se :az:::~ 

la consolidação do outro polo da dinâmica social: o prole~~ 

riado. 12 Esta é a din&~ica da história, mas não foi a c.i 

nâmica da "revolução burguesa" no Brasil. E não o foi, -
na~ 

por uma "perversão" do processo, mas porque, atrelac2. a0 

Estado, sem o papel de domínio da dominação política, só ~a 

veria um modo de aprofundar sua dominação; pela forma au 

toritária em que mais uma vez a burguesia "transfere" para 

o Estado o controle da dominação das classes de renda mais 

baixa. A realização da mais-vàlia fica dependendo da a~

pliação do mercado externo, a custa de subsídios, uma vez 

mantido o caráter concentrador do capitalismo no Brasil. O 

outro aspecto é o de um excesso de poupança, sem a corres

pondência de inversão real, naqueles setores de produção~~e 

dependem da demanda dos extratos de renda superior,onde não 

há "crise de realização" porque nestes o que importa é o to 

tal de renda disponível e não o "tamanho do mercado". Esta 

"não correspondência" faz com que haja uma _concorrência en 

tre as esferas produtiva e financeira, dando lugar à espec~ 

12 
Neste sentido é extremamente lúcida a afirmaçã0 

Q de Bresser Pereira de que o foftalecimento da burguesia 
industrial exige o fortalecimento do proletariado. 
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lação. Mas a segunda, a longo prazo, tem de estar subordi 

nada à confiabilidade dos papéis, a qual só depende do de 

sempenho da primeira, isto é, da taxa de lucro do conjunto 

das empresas. 

Apresentadas as linhas gerais do proce~. 

so de aprofundamento do capitalismo no Brasil, associado 

a um novo tipo de solidari~dade com o capitalismo interna 

cional, cabe agora discutir como o processo se reflete na 

estruturação do poder. É o que tentaremos fazer a seguir. 

8.2.3 - Implicações políticas da internacionalização da eco 

nomia brasileira 

o regime autoritário, falência da socie 

dade civil, foi a forma pela qual se aprofundaram as contra 

dições de classe no Brasil. Ele significa urna nova articul~ 

ção do bloco do poder, em que se privilegiam um novo conju~ 

to de interesses: o.das empresas oligopólicas, quer de ori 

gem nacional, quer de origem internacional, quando as pre~ 

soes dos "setores urbanos" pareciam conduzir a transforma 

çoes indesejáveis para a burguesia industrial. Será, por

tanto, no seio da "grande mãe" que a fração da classe domi 

nante encontrará. o meio de realização de sua dominação. 

Quais as contradições ao nível político 

criadas por este aprofundamento? A primeira contradição é 
a que se estabelece entre a base política nacional de sua 

realização e a expansão internacional das empresas multina 

cionais. Nas formações sociais hegemônicas, já se sentem 

as primeiras pressões internas contra o poder das multina-
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-cionais; os grupos e classes que nao usufruem dos benefí-

cios privados da expansão dessas empresas pressionam o Es 

tado, no sentido de que regule suas atividades e restrinja 

o seu poder. Corno nesses países a "sociedade civil" se a 

presenta organizada, a luta política assume feições de con 

testação e de reivindicação que encontram, de certo modo, . 

eco nQ seio do Estado. No entanto, a não ser que profundas 

transformações se dêem na própria base econômica da socieda 

de, nada pode levar a crer que as empresas multinacionais, 

que representam a forma organizacional assumida pela econo 

mia mundial capitalista, não continuem expandindo-se cada 

vez mais, atingindo os mais longínquos reéantos e destruin 

do antigos modos de produção, reestruturando-os em novas ba 

ses. A "expansão externa" das multinacionais encontra dois 

campos de atuação: no próprio seio das formações sociais 

centrais não hegemônicas, cuja evolução da base produtiva, 

ao mesmo tempo em que se abre para as empresas multinacio

nais do centro hegemônico (os EUA), permite expandir elas 

mesmas seus tentáculos sobre as formações sociais perifér~ 

cas, dando origem a uma competição inter-monopólica que, na 

medida do possível,' dará lugar a urna certa "divisão de á-

reas"o Em segundo lugar, a "expansão externa" se dá 

as formações sociais periféricas, cuja reação será 

sa, dependendo do grau de desenvolvimento das forças 

tivas, da organização das formas políticas internas 

modo corno se estrutura a dominação política. 

sobre 

diver

prod~ 

e do 

No Brasil, a "expansão externa" se dá num 

quadro interno cuja expressão de dominação é um Estado au 

toritário, onde a luta política deixou de ser feita ao ní

vel da sociedade civil que se organiza em partidos, asso 

ciações e que gera um Estado "representativo", para passar 

a ser feita no seio do próprio aparato estatal. A ausência 
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de lib2rtlade de ±nformação, até certo ponto minimizada nos 

últimos anos; a irresponsabilidade do aparato estatal fren 

te à sociedade civil, o arremedo de uma ordem democrática 

que apenas encobre os reais canais de poder, também privil~ 

giam o Estado como "centro de decisão". Na medida em que, 

por outro lado, o Estado exerce o controle sobre as novas 

bases de acumulação, privilegiando setores produtivos res 

tritos, entre os quais sem dúvida a empresa internacio~al 

desempenha um papel importante e impede que se amplie sua 

base de articulação política, cria-se a impressão 

o aparato burocrático passa a ser um elemento 

do de decisão. 

de que 

privilegi~ 

Duas coisas, no entanto, sao deixadas de 

lado na recente discussão sobre a "dominação burocrática". 

Uma delas é a desvinculação de dois f~namenos: "estatiza

ção" e "desnacionalízaç~o". 13 Pa~-ece ter f icado claro que 

as novas funções do Estado refletem a articulação entre o 

sistema capitalista interno e o internacional. Estatização 

e desnacionalização são os dois novos polos do sistema, 

um complementando o outro. Isto é, dentro do processo de 

internacionalização da economia, o Estado é o "elemento de 

equilíbrio" no tripé composto de empresas privadas nacio

nais, internacionais e governamentais. 

, 
130 Documento do Conselho de Desenvolvimento Econômi 

co fala expressamente do problema quando justifica a "divI 
são de trabalho" entre empresas governamentais e empresas 
privadas, como segue: "evita a presença maciça de empresa 
estrangeira nas ireas de infra-estrutura, pois sua saIda 
desse campo teria de ser preenchida, em grande medida, pelo 
investimento externo o Passa, assim, a presença da empresa 
estatal, em tais areas, a constituir elemento de equilIbrio 
do modelo, permitindo, inclusive, maior flexibilidade no 
tratamento do capital estrangeiro nos setores basicos".(Cf. 
Ação para a empresa privada nacional, D.O. de 24.6.76, p. 
8786) • 
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Evidentemente, esta articulação nao se 

expressa em integração, havendo mesmo momentos em que ocor 

rerão crises tIpicas entre "interesses nacionais", represe~ 

tados pelo Estado e "interesses internacionais", represent~ 

dos pelas empresas multinacionais. Mas, na medida em sue 

nao se rompem as bases capitalistas do sistema e também nao • 
se ampliam as bases de sustentação polItica do mesmo, o ap~ 

rata estatal, estar~, no entanto, fatalmente fadado a reali 

zar, em última instância, os interesses internacionais. l4 

Um segundo aspecto negligenciado nesta 

discussão também evidencia o objetivo de esconder a verdade 

dos fatos. Quando se acusa o apa~ato estatal de ser a "no 

va classe dominante" duas coisas são esquecidas. Deixando 

de lado a .inconsistência teórica de"tal formulação (uma vez 

que nao se pode falar em "classes sociais" sem que se veja 

sua dupla articulação - com a base econômica e com a prod~ 

çao ideológica - entendendo-se "base econômica" como o con 

junto de relações sociais de produção capital-trabalho), e 

atendo-se especificamente aos efeitos práticos de tal for::lU 

lação, a primeira questão relevante é por que se atribui ao 

aparato burocrático a função de dominante, quando é por de 

mais óbvio - embora deva ser repetido para advertir os in

cautos - que a fração politicamente hegemônica são as For

ças Armadas - e não sabemos de nenhum pronunciamento que as 

incluisse na tal de "burocracia dominante", embora nao se 

14... . ... " 
Tambem o documento de CDE e uma prova eV1dente de co 

mo o governo, embora reconhecendo a existência do prob1e~a 
de desnacionalização, ê incapaz de lançar uma platafor~a 
"nacionalista e anti-imperialista", por manter-se no cont~x 
to capitalista-autoritário. Isto ê, so uma transformação ~a 
"base política" de sustentação de regime poderia funàar u~a 
transformação de sua ideologia. 
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desconheça que elas representam um "estamento" tecnocráti

co. Este "desconhecimento" mais uma vez esclar~ce o quanto 

a burguesia industrial ainda está subordinada ao "pacto de 

dominação", o qual só poderia transformar-se na medida em 

que ela, também criasse, ao lado de suas "reivindicações de 

liberdade econ6mica" e de volta ao "primado da iniciativa 

privada" uma alternativa para a ordem polItica. Não quere

mos com isso dizer que "liberalismo econ6mico" e "liberalis 

mo polItico" são processos que deverão marchar necessaria 

mente juntos, mesmo porque a era do "liberalismo econômico" 

já está enterrada, enquanto que as reivindicações de part,!, 

cipação polItica não estão vinculadas necessariamente ao 

ideário da "democracia burguesa", embora esta tenha repr~ 

sentado sem dúvida um avanço do homem na conquista de sua 

própria humanidade~ 

Um terceiro aspecto negligenciado nesta 

discussão sobre a "dominação burocrática" é esquecer que 

Estado e sociedade não são dois processos independentes mas 

se articulam, de modos diferentes, em cada formação social 

especIfica. Desse modo, ao se falar em "aparato burocráti 

co" a pergunta relevante é: que interesse ele viabiliza? A 

quem favorece o, sistema? Desta discussão emerge a outra 

contradição: a que se estabelece entre aparato governamen

tal e burgues'ia industrial. Dentr~ do contexto autori tá 

rio, o aparato governamental assume uma independência im 

par na história do Brasil. Esta independência do aparato 

estatal cria um conflito entre frações da burguesia indus

trial e este mesmo aparato. Quando analisamos a passagem da 

etapa de industrialização restringida para a indústria pes~ 

da, afirmamos que a posição da burguesia industrial frente 

à articulação com o capital internacional foi de aceitação. 
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Esta aceitação é muito fácil de justificar: burguesia nacio 

nal e internacional tem interesse econômicos comuns, muito 

mais que burguesia nacional e aparato estatal. Assim, sen 

do necessária uma articulação, a burguesia industrial pend~ 

rá para a burguesia internacional e não para o aparato esta 

tal. O fato de o aparato estatal não estar diretamente ·su 

bordinado à burguesia industrial coloca, portanto, um pro

blema para o "pacto de poder". "A racionalização econômi

ca" imposta pelo aparato burocrático pode não corresponder 

aos interesses imediatos de certos setores da burguesia in 

dustrial, ao mesmo. tempo em que desempenha um papel funda 

mental na articulação com o capital internacional. Dentro 

desta perspectiva, certos setores da burguesia industrial 

tentam subordinar o aparato estatal, relativamente autonomi 
. 15 

zado, a seus interesses. ~ desta luta que se alimenta a 

discussão sobre a "estatização" da economia. 

, 
15Ver o artigo de Luiz C. Bresser Pereira em que o 

autor afirma que a manutenção de fidelidade da burocracia 
estatal ao capitalismo local e contraditória, porque e a ma 
nifestação de fidelidade partindo do mais forte e que a p~ 
sição da burguesia industrial tem muito de uma necessidade 
de subordinação inequívoca do aparato estatal ã sua hegemo 
nia (Cf. Uma definição oficial do "modelo", In Novimento-:-
28.06.76, p. 8). 
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CAPiTULO IX 

ESTATIZAÇÃO OU VIABILIZAÇÂO DO CAPITALISt-10? 

A partir de 1974, alguns grupos retornaram 

a discuss~o da "estatizaç~o", pondo-se frontalmente em des~ 

cordo com o que denominavam a "crescente interveriç~o do Es 

tado na Economia". Paralela a esta discuss~o, desenvol

veu-se a critica ~ "tecnocracia estatal", a qual, para aI 

guns, teria passado a comandar os "destinos do pais" 1 Por 

outro lado, em resposta a tais investidas, homens do gove~' 

no se apressaram em fazer profiss~o de fé em favor da li

vre-iniciativa e da caracterizaç~o de um paradigma de açao 

baseado nó' "ocupaç~o dos espaços v.azi~s", isto é, assume-se 

corno legitima a int~rvenç~o estatal sempre que a empresa 

privada seja incapaz, qúer em termos financeiros ou tecno 

lógicos, de assumir a responsabilidade pelo empreendimento. 

No primeiro semestre do corrente ano, 

cumentos de associações de classe responderam ao apelo 

do .. 
a 

"imaginaç~o criadora" n~o dos polIticos mas dos empres~ 

rios - no senti~o de definir urna estratégia voltada para o 

apoio e o desenvolvimento das empresas privadas nacionais. 

, 

lEsta discussão se desenvolveu basicamente em J~r
nais e revistas, atrav~s de pronunciamentos das aSSOC1açoes 
de classe: Confederação Nacional da Indústria, Confedera
ção Nacional do Comercio, associações regionais e setori
ais, jornais de grande circulação como o Estado de são Pau 
10 e, posteriormente, o Jornal do Brasil; entre as revistas 
manteve-se na "linha de frente" a visão que, em 1974, ele 
geu como "Homem de visão do Ano" Eugênio Gudin, remanescen 
te da linha mais liberal em economia. 
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A resposta governamental a esta discuss~o 

foi o documento aprovado pelo Conselho de Desenvolvime~~o 

Econômico. 2 Nele se explicitaram dois aspectos s~ame~~e 
importantes: a int~rvenção governamental como um contraFe

so à desnacionalização e a fidelidade do "modelo" ao for:.a 

lecimento da empresa privada nacional, qualificando-se es:.a 

política de fortalecimento pela utilização de mecanisDos de 

associação com o capital estrangeiro e eventualmente com o 

capital governamental e pelo estímulo ã formação de gruFos 

ou conglomerados. Apesar de fazer alguma referência a ~e 

quena e média empresa, ressalta-seno documento que tipo de 

empresa deverá ser favorecida pelos mecanismos de fortale 

cimento da empresa privada~ a grande empresa industria:. 

Quanto à "desestatização",ou melhor,ã privatização da eco:m 

mia (volta ao controle do setor privado de empresa hoje de 

propriedade do governo), que deu o tom radical da discussão 

sobre a estatização da economia, o documento é mpito claro: 

afora casos especifico~ e isolados, de importância reduzi 

da, em que o governo estará desejoso de transferi-las para 

a iniciativa pr:hrada, desde : que não se caracterize o favorecimento 

2Publicado no Diário Oficial de 04.06.76, p. 8785. 
A id~ia de que este documento representa o ponto final na 
discussão ê mais uma evidência da incompreensão de que pr~ 
cessos políticos não podem ser sumariamente superados por 
"decisões racionais", e que o processo de reorganização do 

~ "pacto de poder" ainda não terminou. 
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ou o paternalismo, não se cogita de nenhum modo de trans:e 

rir para o setor privado empresas que, sob o controle es~a 

tal, estejam na área de infra-estrutura. 

Toda esta discussão sobre a "estatização 
• 

da economia" deve ser, no entanto, aprofundada. e preciso 

tentar desvendar o que poderia estar na raiz da discussão 

sobre o "papel" do Estado. 

9.1 - O Estado, esta abstração 

Talvez não seja démais repetir o óbvio: 

que o Estado nao pode ser visto destacado do mcvimento g~~ 

bal da sociedade e que sua análise só pode ser consisten~e 

na medida em que sociedade e Estado são vistos não corno fe 

nômenos independentes e distintos, mas enquanto "unidad.e 

contraditória". Sendo assim, falar do Estado "em sí", em 

oposição a urna "sociedade civil", é desvirtuar o sentido 

da análise. Isto não significa, por outro· lado, que se~

pre que se tente explicar o Estado se apliquem modelos abs 

tratos que deram (ou dão) conta de processos que ocorreram 

em formações sociais específicas, os quais, apesar de intro 

duzidos na análise nao se ajustam ao manequim, de tal for=a 

que logo explodem, por entre a camisa de força, as questões 

que ~icam por ser respondidas. Consequente com esta post~ 

ra, .descarta-se, como incapazes de dar conta da "totalida 

de do real", não só qualquer tipo de análise que veja o Es

tado apenas como algo cujos limites físicos sejam perfeit~ 

Q mente percebidos (a não ser que se o veja enquanto arcabou 

ço jurídico-formal composto de poderes, órgãos e um cor~o 
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burocr~tico), e nao corno a "expressio polItica" da socieda 

de civil, corno também qualquer tentativa de fundar a análi 

se do Estado segundo modelos teóricos que nio dêem conta da 

especificidade histórico-estrutural em questio. Ou seja, 80 

locam-se no mesmo "saco de .i nutilidades" expres soes 

"o poder da burocracia estatal (é preciso perguntar que 

teresses sio veicu~ados por esta burocracia, antes de 

nada) r. ou o "comitê executivo da burguesia", porque 

desvendam conteGdo especIfico de aliança de classes 

em um momento dado, d~ expressio ao Estado. 

9.2 - O Estado Bonapartista 

CC::10 

in 

mais 
-r.ao 

que, 

A linha de interpretaçio que pode dar con 

ta do desenvolvimento do papel do Estado no processo de acu 

mulaçio capitalista no Brasil, cujo marco mais importa~te 

é revoluçio de 30, é a que tenta atribuir ao Estado uma cer 

ta independência em relaçio a todas as classes sDciais tor 

nando-se a força dominante da sociedade e nio o instrume~to 

de uma classe que seja socialmente hegemônica. 3 

Da Revoluçio de 30, que na verdade se ceu 

no bojo de uma rutura entre oligarquias nio representativas 

do café e a oligarquia cafeeira (e portanto uma crise inter 

na, dentrd da classe dominante), sem que a fraçio da bur-

guesia industrial tivesse contribuído de modo positivo p~ 

ra ~. sua realizaçi'o, resultou um Estado de compromisso en 

3 . - - . Para uma d1scussao sobre o carater bonapart1sta do 
"populismo" ver Ianni, Octavio. A formação do Estado popu
lista na America Latina (referência bibliográfica completa 
no final do trabalho). 
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tre as frações da classe dominante, compreendendo o setor 

agrário-exportador - cujos interesses tinham de ser de cer 

to modo satisfeitos - e a fração de classe da burguesia i~ 

dustrial nascente, cujo caráter não hegemônico necessitava, 

para sua expansao, da atuação muito definida do Estado, p~ 

ra destruir as antigas bases de acumulação, e criar outras, 

próprias do capitalismo industrial. Dada a sua fraca base 

de acumulação, só ao Estado poderia caber a tarefa de ori 

entar, através de mecanismos de transferência, políticas 

fiscais e creditícias e da criação da base infra-estrutural 

necessária. à aplicação de recursos pelo setor privado, no 

que se tinha tornado a menina dos olhos da nova etapa de a 

cumulação capitalista - a empresa industrial. Só um Estado 

bonapartista, repita-se, onde a aliança era feita entre gr~ 

pos cujos interesses poderiam ser contraditórios mas que, 

isoladamente, não eram capazes de tornar o Estado um instru 

mento de realização de seus interesses específicos, poderia 

realizar a passagem de um a outro tipo de acumulação. 

Partindo do conceito de hegemonia e, den. 

tro dele, dos de direção e domínio pode ser afirmado que, 

todo o período que se estende de 1930 a mais ou menos 1960 

caracteriza-se, de um lado, pela ausência de domínio de uma 

fração de class~, isto i: o "poder de coerção" física pela 

qual uma class~ atualiza seus interesses atravis do aparato , 
estatal não tinha sido assegurado a nenhuma delas; por ou 

tro lado, o poder de direção, que se situa basicamente no 

nível ideológico, se concentrava cada vez mais na fração da 

burguesia industrial, pela intermediação do Estado que, a

travis dos mecanismos já citados, viabilizava a predominâ~ 

cia gradativa dos interesses da fração da burguesia indus 

trial. 4 Portanto, quando se fala em Estado bonapartista 

4 . -Para melhor exp11caçao desses conceitos, ver Miriam 
Limoeiro Cardoso, op. cito 
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nao se está com isso querendo dizer que o Estado "paira-,a 

no ar", mas tinha uma base de sustentação de classes. Esta 

base era representada pela fração da burguesia industrial 

e pela incorporação política das "massas urbanas".5 Es~a 
incorporação não se estendia, evidentemente, à maior part! 

cipação das "massas urbanas" nos frutos dos resultados da 

expansão do setor industrial, mesmo porque o aumento do ex 

cedente apropriado pelos capitalistas tinha como suposto ~m 

hiato "marcante entre o salário e a produtividade (co~o já 

foi visto em capitulo an~erior); a necessidade de se ?assar 

de um dinamismo econômico basicamente "externo", fundado ::10 

setor agro-exportador, para um dinamismo interno, com base 

na empresa industrial, fez com que, de um lado, fosse preçi 

so controlar o custo de reprodução do fator trabalho em ::1 i 

veis compatíveis com a aceleração do processo de acu~ulação 

capitalista, sendo ao mesmo tempo necessário aliciar as 

"massas urbanas" no sentido de tornarem seu o "projeto de 

senvolvimentista", para sustentar a contraposição da fração 

oligárquica rural, ainda pertencente à classe dominante. Es 
, 

ta articulação burguesia industrial e "massas urbanas", sob 

a égide de um Estado no qual se estruturava sua partici?~ 

ção, dá o toque especifico do modo concreto pelo qual se 

viabiliza a "revolução burguesa" no Brasil. 

Em primeiro lugar, esta nao se dá pela 

transformação de uma produção feudal a um modo de produção 

capitalista. A crise do sistema de dominação oligárquica 

se faz dentro da crise do "sistema externo", isto é, da cri 

50 fato de o "projeto desenvolvimentista", que carac 
terizou o período, não incorporar as "massas rurais" se ex 
plica exatamente porque, sendo a oligarquia agrária repr~ 
sentada ainda no poder, o projeto tinha como suposto a =a 

., nutenção do "status quo" no campo, para que os interesses 
daquela oligarquia não fossem afetados. 
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se do setor exportador, aprofundada pela crise econômica in 

ternacional de 1929. A rearticulação da dominação absorve 

em seu seio os interesses oligárquicos, na medida e~ que o 

Estado, necessitando das divisas provenientes do setor ex 

portador, procura manter os níveis de renda do mesmo, condl 

çao sine qua no~ para a transformação da base de acumula 

çao e a expansao dos interesses da burguesia industrial e 

merge~te. E como resultado dessa articulação da dooinação, 

a posição do Estado enquanto "representante de classe" pe.;: 

manece ambígua, fortalecendo~ de um lado, o seu papel cada 

vez mais intervencionista e de outro, possibilitando a ex 

pansão do seu quadro burocrá.ti.co que, frente às novas neces 

sidades de racionalização do sistema, util-iza--se cada vez 

mais de técnicas "científicas" (o planejamento) e da cria 

ção de um corpo tecno-burocrático. A "racionalização" da 

atividade estatal, portanto, é conseqüência de seu novo p~ 

pel de indutor de uma "base capitalista", desde a crise do 

café. Além disso, o sistema capitalista dominante, nas for 

maçoes hegemônicas centrais, define as características do 

capitalismo dominante em termos mundiais, o que significa 

que nao se pode pensar que a expansão do capitalismo indus 

trial, nas formações sociais periféricas, pudesse reprod~ 

zir o modo pelo qual se desenvolveu o capitalismo nas for 

mações sociais centrais, quando estas iniciaram seu proce~ 

so de industrialização. Quando as formações sociais perif~ 

ricas começam seu processo de desenvolvimento certos 

metros já estavam dados ao nível internacional. 

par~ 

No entanto, como os países periféricos 

iniciaram seu processo de industrialização em um período de 

sucessivas crises internacionais a de 1929, a Guerra 

Inter-Imperialista que redundou na 2~ Guerra Hundial, e a 

Guerra da Coréia tornou-se possível, pelo menos en 

quanto perduraram estas cri.ses, a evolução de um "capi tali~ 
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os sistemas ideológicos então expressavam este tipo de pr~ 

jeto político e econômico. Um crescimento econômico auto 

determinado, uma "ilusão de participação" das massas urta 

nas, que tornou possível a aliança contraditória entre bur 

guesia industrial e proletariado, uma euforia desenvolvime~ 

tista, que não era questionada pela maior parte dos grupos

sociais, caracterizam este período. ~ sintomático que, ne~ . 
ta época, onde o Estado se faz cada vez mais presente (quer 

através da utilização de mecanismos de política econômica,· 

quer através de mecanismos de racionalização planejamen 

to quer, inclusive, pel-a ampliação de. sua inter 

vençao na esfera produtiva, basicamente siderurgia), esse 

mesmo Estado não tivesse sido objeto de discussão a não ser 
~t . I 6 em cara er marglna . 

Portanto, na viabilização da nova domina 

çao política desempenha a burguesia um papel não hegemônico 

no "pacto de poder". Sua dominação se alimenta dos papéis 

e da função do aparato estatal, na instauração das bases de 
- 7 acumulaçao. 

6Nos discursos juscelinista e janista o terna "inter 
,venção estatal" sempre representou uma parcela irrelevante 
no discurso ideológico. Ver Miriam Limoeiro Cardoso, op. 
cito 

7~ interessante notar como a burguesia industrial nun 
ca se portou corno um grupo independente do aparato estatal~ 
As propostas para o fortalecimento da empresa privada estão 
plenas de exemplos neste sentido. 
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Quando a "aliança populista" deixa de ser 

"positiva", em virtude da press~o crescente das "massas" e 

da diminuiç~o da taxa de lucro dos setores industriais,além 

da desmistificaç~o do "projeto" desenvolvimentista, que pe~ 

de o apoio da unanimidade das classes sociais, as frações 

da classe dominante se articulam unanimente para fazer fren 

te ao "inimigo comum" os setores populares. 
8 

9.3 - Hegemonia da burguesia industrial ou da "tecnocracia 

estatal"? 

Quando se deu a crise da "aliança populi~ 

ta", só havia dois caminhos políticos alternativos. Um de 

les seria a transformaç~o do "modelo desenvolvimentista"atra 

vés da reestruturação das bases políticas e econômicas do 

país, com base na organrzaç~o dos setores populares (prig 

cipalmente o proletariado urbano, mas já com o início de or 

ganização do prol~tariado rural), das frações subalternas 

8Miriam Limoeiro Cardoso mostra" como a ideologia j~ 
nista é o início de uma "ideologia do porque", que caracte 
rizaria uma et?pa de aprofundamento, onde a expansão do sis 
tema (caracterizada por ideologias do " como l1, isto é, int:e 
ressadas na operacionalização do sistema) se vê questionada 
nos seus fundamentos. Por outro lado, mostra como o cara 
ter abstrato da postura janista não permite que a nova dI 
reção da hegemonia se transforme em domínio, uma vez que a 
ideologia janista ainda se coloca ao nível da Nação como um 
todo e não vê a diferenciação entre grupos, classes e fra 
ções de classe e, portanto, inviabiliza a articulação polI 
tica que poderia dar suporte ã transformação pretendida (CI. 
Cardoso, op. cit). 
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das forças armadas, de pequena burguesia dita radical e de 

certa parcela da burguesia industrial que ainda mantinha in 

teresses "nacionalistas". Esta não foi a alternativa adota 

da. As causas que levaram ao fracasso não nos interessam 

particularmente neste momento. Ressalte-se apenas que a 

"mobili~ação de massas" não encontrou eco no aparato esta 

tal, nem se estendeu socialmente,de modo a viabilizar a aI 

ternativa. o "Estado populista" representou durante muito 

tempo uma forma de encobrir os interesses de clas'se e o p~ 

ríodo de radicalização política foi evidentemente curto (e 

provavelmente bem menos consistente do que pareceu à lide 

rança da época).9 

Seja corno for, a rutura do pacto populi~ 

ta e a reaglutinação da burguesia industrial, para fazer 

frente à radicalização dos setores populares implantou a s~ 

gunda aiternativa pqssível: a dominação autoritãria burgu~ 

sa. Se, no seu primeiro momento, o movimento de abril leg~ 

timou-se socialmente porque satisfazia os interesses de arn 

pIos setores da p~pulação (grupos oligãrquicos, fração da 

burguesia industrial e setores da classe média, que se sen 

tiam ameaçados pelo "perigo comunista" e pela "anarquia"), 

cedo se tornou patente que a nova articulação do poder ti 

nha agora um novo núcleo estrat~gico:a grande empresa. 

, 

9É muito comum a idêia de que o fracasso da mobiliza 
ção se deveu a uma indistinção demasiada entre tática e es 
tratêgia, o que impediu uma mobilização mais consequente 
dos "setores populares" para um projeto próprio de transfor 
mação. Uma análise das forças de esquerda no período pode 
ser encontrada em Marini, Ruy Mauro. Sous-Devê1oppernent et 
Rêvo1ution en Arnerique Latine. Paris, Maspero, 1972. 
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Mais uma vez, coube ao aparato estatàl":"l1 

papel importante. De um lado, coube novamente a ele, at=a 

vés da política de contenção salarial, permitir a rápi~a 

acumulação capitalista. Esta contenção, se bem que ocas:~ 

nando crises em alguns setores ditos "tradicionais", cu~a 

demanda está basicamente subordinada ao amplo consumo c~s 

"classes populares~, conduziu â rápida concentração de rsn 

da, possibilitando que os altos níveis da renda, absorvi~a 

por uma diminuta percentagem da população, criassem cor.~i 

çoes para absorção dos produtos que formam o setor de "c::n 

sumo de bens duráveis". Por outro lado, no bojo da rear~i 

culação como o capitalismo internacional, coube a ele via::!. 

lizar sistemas de associação entre empresa estrangeira, s~ 

presa nacional, e empresa governamental, que passou a ssr 

a nova forma de organização econômic?, pelo menos para ~l 

guns setores estratégicos na área de insumos básicos. 10 ~2 
terceiro lugar, criou as condições para a implantação de -":"'11 

capitalismo financeiro, através do qual se descolasse o :a 

pital fictício real, reorientando a acumulação para os se~o 

res considerados estratégicos. 

Trata-se, de qualquer forma, de viabi:'i 

zar a grande empresa industrial, com tecnologia "avançada", 

produzindo em grande escala. Para isso, o sistema finance!. 

ro estatal cria fundos e se aparelha para o financiamento 

das empresas privadas, superada a fase dedicada â infra-es 

trutura e aos setores básicos. 

IOA existência desses três grupos dominantes está c:a 
ramente definida no documento do Conselho de Desenvolvimen 
to Econômico, já citado. 



o papel do aparato estatal, como "a"ger.:.e 

empresarial", ainda se restringe basicamente aos mesmos se 

tores: siderurgia, mineração e petróleo. No entanto, ~o 

processo de acumulação, as empresas estatais crescem at=a 

vés da criação de subsidiárias e pela participação em ~u 

tras empresas. Tal crescimento está na lógica do processo 

de desenvolvimento. capi talista na etapa do capi talisr.10 mc::".9. 

pólico. Não se trata de um capitalismo monopólico, enq~n 

drado 'das condições internas de acumulação, resultante ia 

passagem do capitalismo concorrencial para o capitalismo ~o 

nopolista de Estado, tal como se deu nas formações sociê~s 

centrais. Nestas, as grandes empresas oligopólicas res·.ü 

tam de um processo espontâneo de centralização e concent=a 

çao do capital, típico da etapa do capitalismo monopolis:.a 

de Estado; nas formações sociais p~riféricas, sua criaç~o 

resulta de urna imposição, em termos objetivos, da artic~:a 

ção do sistema internacional, para o que exerce função ~m 

portante a estrutura de incentivos criada pelo Estado r a ~~ 

pIa política de favorecimento ~ entrada do capital estr~n 

geiro, os mecanismos de abertura de capital das empresês, 

etc. Como as bases de acumulação interna não são capaZ2S 

de por si mesmas gerarem a passagem, cabe ao Estado criar 

as condições para tanto necessárias. A nível do aparato 2~ 

tatal outras transformações têm lugar: "rotiniza-se" o f:~ 

nejamento, através da criação do Ministério do Planejamer.:.o 

e Coordenação Geral, hoje Secretaria Geral; criam-se emf=~ 

sas "holding": SIDERBRÁS, ELETROBRÁS, TELEBRÁS; criam-se 

órgãos de coordenação setorial: PETROBRÁS, NUCLEBRP.3, 

EMBRATUR, EMBRAER e INCRA. Tecnocratiza-se a burocracia. 

Em resumo, a partir de 1964, aprofunda-se 

a hegemonia burguesa. Ela passa pelo Estado, isto é, air.ia 

nao consegue "privatizar" o aparelho de estado que cria ~s 

bases para o novo patamar de acumulação, no qual, empresa 
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privada nacional e internacional (ou mais exatamente um de 

terminado tipo de empresa) deverão desempenhar o papel 

mais importante. Para viabilizar a "grande empresa privada 

nacional" o Estado usa de vãrios mecanismos, ao mesmo ter?o 

em que, como grupo mais forte, se articula com o capitalis 

mo internacional através de mecanismos de associação. 

Na recente discussão sobre a "estatizaç3:o" 

de economia, dois aspectos da atividade estatal estão no ~en 

tro de discussão: o controle estatal do capital financei=o 

e a expansão das empresas estatais na economia. Tra tarer..8S 

de analisar em seguida até que ponto estas tendências es~a 

riam na base de uma possível "dominação burocrática". 



.., ." 

CAPITULO X 

PAPEL DO ESTADO NA INTERMEDIAÇÃO FINN~CElRA 

10.1 - O capital financeiro no Brasil: tendências recentes 
• 

de sua evolução 

A partir de 1964, profunda~ trans:orma-

ções institucionais tiveram lugar na estrutura do sistec,a 

financeiro. l Da utilização quase única de técnicas de ~o 
bilização de finança interna, predominando o sistema ~one~á 

rio no conjunto dos ativos financeiros em poder do público 

nao bancário, passou-se, já em fins ae 50 e início de 60, 

à expansão das "financeiras" (sociedades de crédito, finan 

ciamento e investimentos), que expandiram o financiamento 

das vendas à prestação de bens de consumo duráveis. O finan 

ciamento a longo prazo, para investimento em capital fixo, 

estava, no entanto, reduzido a operações do Bancó Nacional 

de Desenvolvimento Econômico, prioritariamente voltado para 

investimentos em infra-estrutura e setores de base (fund~ 

mentalmente siderurgia) e aos financiamentos do Banco do 

Brasil, através da Carteira de Crédito Agrícola e Indus

trial (CREAI), que teve importante papel na implantação de 

indústrias de celulose e papel, metalurgia do alumínio e si 

lpara uma análise dos mecanismos de financiamento na 
economia brasileira, antes e p6s-1964, ver Suzigan, Wilson 
et alii - Financiamento de Projetos Industriais no Brasil 
- IPEA/INPES - Relatorio de Pesquisa n9 9, 1972. Tambêm,Ia 
vares, Maria da Conceição, o~. cito -



"Jr - ~ L. -

derurgia à base de carvao mineral. A ampliação da utIliza 

ção de técnicas de mobilização de recursos de IIfinança ex 

terna ll s6 se deu, no entanto, a partir de 1964, com a reor 

ganização do setor financeiro: a reforma bancária, 

criou o Banco Central e o Sistema Financeiro de Habitação; 

a regulamentação do mercado de capitais, com a introdução 

da cláusula de corceção monetária e regulamentação das c?e 

rações das diversas instituições. 2 Em virtude dessas i~o 
vações, nota-se uma alteração na estrutura relativa dos ia 

veres em poder do público não bancário. 3 

Analisando a expansao global do sists~a 

financeiro, ve-se que houve, no período de 1964 a 1970, ~~a 

diminuição da importância relativa do sistema bancário, cor 

respondendo a um aumento da participação das companhias de 

financiamento e dos bancos de habitação, diminuindo, ?or ou 

2para os conceitos de finança interna e externa ver 
Suzigan, Wilson et a1ii - op. cit., p. 34. Para outras in 
formações sobre o sistema financeiro ver Tavares, Maria da 
Conceição, op. cit., pg. 218 e seguintes. Um resumo das 
instituições e respectivas áreas de atuação encontra-se em 
Lira, José Ribeiro de. A especialização das agências finan 
ceiras federais. In Revista do BNDE, n9 1/2, jan/dez.1972~ 
voI. IX, p. 23 . 

. 30s haveres monetarios caem de cerca de 90% dos ati 
vos ~inanceiros do pGb1ico não-bancário em 1964 para 81% e; 
1966, 64% 1970 e 58% em 1971. Por outro lado, os haveres 
não monetários passam de 19% para 42% em 1971. In Suzigan, 
Wilson et alii, op. cit., p. 59. Os dados de 1971 foram 

" retirados de Desenvolvimento do S-istema Financeiro Nacional. 
In Conjuntura Econômica, vol. 26, n9 9, sete 1972, p.~3, :a 
bela 11. 
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tro lado, a participação de organismos de fomento e desen 

volvimento. 4 Por outro lado, houve um processo acelerado 

de concentração do sistema bancário, expansão das financei 

ras e surgimento de associações de poupança e emprésti::-.:J , 

sociedades corretoras e distribuidoras, sociedades e bancos 

de investimento. 5 

• 

de três ordens: 

Os objetivos do capital financeiro ser~am 

• "possibilitar a acumula~ão financeira, 

mediante a criação de capital fictício, 

ou seja a emissão de títulos de propri~ 

dade com direito a renda, cuja valoriza 

ção depende de operações especulativas 

no lançamento ou na circulação dos títu 

los em mercados secundários de valores; 

separar as funções de empresário das de 

capitalista, cabendo ao primeiro organl 

zar internamente a empresa e ao segur.do 

a acumulação financeira e 

em capital produtivo; 

reconversao 

40 total de crédito ao setor privado oriundo do setor 
bancário baixou de 80% em 1964 para 56,5% em 1970; ocas 
companhias de financiamento e dos bancos de investimento 
passou de 6,0% para 17,9%, no mesmo período; o sistema fi 
nanc~iro de habit~ç~o participou com 14,3% do total de cre 
ditó em 1970 (Cf. Tavares, Maria da Conceiç~o, op. cito Qu~ 
dro 3, p. 224). 

5 . O S1.stema 
1964 para 195 em 
1964 para 212 em 
cit., Quadro 2, 

bancário passou de 336 estabelecimentos em 
1970; as financeiras aumentaram de 134 em 
1970 (Cf. Tavares, Maria da Conceição, C? 
p. 223). 
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permitir a associação do capitalin~~s 

trial, comercial e bancário, sob a ~e 

gemonia do capital financeiro" (Tav~ 

res, 1975, p. 215 e 216). 

Analisando as contradições do desenvo:vi 

mento do capitali~mo financeiro no Brasil, Maria da Concei 

ção Tavares aponta para a "ocorrência de forte acm:mlação 

de ca~ital fictIcio contábil sem contrapartida na expansao 

equivalente de sua capacidade produtiva" (Tavares, 1975, ? 

243), dando lugar a uma expansão especulati~a. Para ~~e 

ocorra esta compatibilização, faltam segundo ela, duas con 

dições: 

"A primeira condição corresponderia a um 

controle mais eficaz do mercado financeiro por parte de ?o 

derosas agências financeiras pfiblicas ( ... ), que não s6 evi 

tas sem a especulação financeira como também controlassem 

mais eficazmente a transferência intersetorial de recursos 
, 

financeiros e a alocação dos recursos reais. A segunda,ciz 

respeito a uma articulação mais orgânica entre grupos finan 

ceiros e empresas industriais do tipo conglomerado, japonês 

ou alemão, ou, pelo menos, a um maior equilIbrio de forças 

entre estruturas oligopólica financeira e a produtiva (EU;'.)" 

(Tavares, 1975, p. 249). 

o primeiro fato se prende a que as autor~ 

dades financeiras vem-se comportando como autoridades mone 

tárias e fiscalizadoras, sem maior capacidade operativa no 

merCado de capitais, a não ser através de mudanças nas re 

gras do jogo, emitindo instruções e regulamentos. O sequn 

do problema deriva, de um lado, do fato de que as grances 

empresas a maioria estrangeiras terem um grau de 

autofinanciamento elevado, não aparentando dependência vi 

sIvel em relação ao poder financeiro privado, ben co~o ~30 



parecem dispostas a abrir seu capital de forma a perd~r seu 

controle para grupos financeiros. Por outro lado, no ~ue 

tange a pequenas e médias empresas, o processo de concen~ra 

ção se dá mais ao nível de quebras e desaparições do que de 

reconcentração em escala de produção e eficiência maiores. 

Assim, a articulação entre capital financeiro e capital in 

dustrial tem-se dado mais ou para fins de especulação fi~a~ 

ceira ou de abertura externa, de que seriam exemplos a ?e 

troguImica, o complexo minério-aço e a exploração de rec~r 

t 
. 6 sos na uraJ.s. 

Pelo que ficou dito acima, o "capitali5~0 

financeiro" no Brasil não tem desempenhado as funções ~·..1e 

lhe são atribuídas nas economias dos países centrais; ~~o 

resulta de uma articulação entre capital financeiro e inc~s 

trial sob a égide daquele, como se dá na etapa de capita:i~ 

mo monopólico; serve, no entanto, com a expansao das ":on 

tes externas" de crédito, para resolver alguns problemas de 

liquidez das empresas e da exp~nsão da demanda, em 

setores de produção de bens de consumo duráveis. 

cer~os 

Por outro lado, a maior parte dos inte~e 

diários financeiros não-bancários tem finalidade específ~8a 

ou de financiamento da construção de habitações (Sistema ?i 

nanceiro de Habitação), ou de crédito direto ao consumicor 

e de capital de giro (letras de câmbio e depósitos a prazo), 

além de financiamentos de despesas governamentais. Sua ca 

racterística mais importante está voltada para financia=en 

to de curto e médio prazo (exceto o SHF); os empréstimos a 

longo prazo (cinco anos ou mais) para investimento fixo no 

6Ver Tavares, Maria da Conceição, op. cit., p. 240 e 
• seguintes. Francisco de Oliveira tamb~m analisa o fen~me~o 

do capital financeiro, afirmado que há uma poupança creSC2n 
te sem atos de correspond~ncia de inversão real (Cf. Oliv2T 
ra, op. cit., p. 67). 
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setor industrial continuam dependentes de empréstimos e fi 

nanciamentos do exterior, das agências governamentais e fu~ 

dos específicos de financiamento industrial. O investime~ 

to em capital fixo continua sendo tarefa prioritária de 

agências governamentais, isto é, é no seio do Estado que se 

tenta articular o sistema financeiro e o produtivo, reorie~ 

tando a poupança para os setores considerados estratégicos 

da economia. Por outro lado, esta articulação também vem

se fazendo através de uma a'ssociação crescente entre empr.§:. 

sas estatais e privadas, nacionais e estrangeiras; a fusão 

de interesses industriais, financeiros e comerciais nao se 

dá pela articulação de interesses financeiros e industriais 

movidos internamente, mas pela mobilizaçãd de interesses de 

procedência estrangeira e nacional, com o Estado no papel 

de articulador desse novo tipo de fusão. 

Na discussão sobre o fortalecimento do 

mercado de capitais, uma das pedras de toque dos adversá 

rios da "estatização" da economia, passa pela análise do 

que seria uma centralização da gestão da poupança nas maos 

do Estado. 7 Realmente, não há de se duvidar que houve uma 

mudança radical, após 1964, no que diz respeito à receita 

orçamentária, com a ampliação da arrecadação tributária e 

forte centralização de recursos ao nível do governo fede-
8 

ralo Também cresceram as receitas extra-orçamentárias, 

7Em artigo publicado no Caderno Especial do Jornal do 
Brasil de 18/09/77, Henry Maksoud informa que apesar do Es 
tado gerar apenas 10% da poupança financeira bruta interna: 
controla 68,2% do total de poupança gerada e absorve 34~ 

dos recursos financeiros disponíveis (dados de 1976). 

8Luciano Martins informa que entre 1960 e 1975 a re
ceita orçamentária da União aumentou 350% em termos reais 
(Cf. Martins, "Estatização" da economia ou privatização do 
Estado? J.B. Caderno Espe~ia1 02/10/77). 
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com a adição de mecanismos de captação de poupança, 

FGTS, PIS/PASEP, etc. 

corno 

De acordo com o Quadro I, apresentado no 

artigo citado na nota 7 do presente trabalho, cerca de 68,2 

do total de empréstimos em 1976 se originaram do "sistema 

público", ficando 1,8%, com o chamado "sistema privado"; e~_ 

cetua~do as "autoridades monetárias", a maior participação 

é do SFH, com 24,9%, seguinao-se o Sistema BNDE com 10,7%. 

No mesmo artigo, o autor, ao discriminar a composição da 

gestão dos recursos de poupança financeira interna, informa 

que, no global, o sistema estatal controla 64,8% da mesma, 

contra 35,2% do setor privado. Entretanto, uma leitura 

mais atenta do Quadro, excluindo os ativos monetários, no 

subitem específico de ativos financeiros, apenas no caso de 

títulos das dívidas pública e dos depósitos de poupança,nos 

demais itens a participação do setor privado gera maior vo 

lume de recursos. No caso específico do depósito de poupa~ 

ça, a maior participação do setor público deve-se à grande 

concentração na aplicação em Caixas Econômicas. Um item, 

no entanto, sobressai de maneira flagrante, na composição 

da gestão dos recursos: são os que dizem respeito à poupa~ 

ça compulsória (FGTS e PIS/PASEP), cujos valores só são in 

feriores aos títulos da dívida pública. 9 Apesar da grita 

geral sobre a "estatização" do PIS/PASEP, os saques efetu~ 

dos pelos beneficiários nominais dos referidos fundos repr~ 

sentam cerca de três e meio por cento do patrimônio líquido 

registrado por esses fundos em 1975. Com a administração 

do fundo pelo BNDE, não se pode negar que o governo tem ca 

9 Ver Maksoud, Henry. Estado, Mercado de Capitais 
Capitalização da Empresa Privada Nacional. In Jornal do 
silo Caderno Especial 18/09/77. Quadro 111. 

e a 
Bra 
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nalizado tais recursos para o setor 

cerca de 90% dos seus dispêndios são 

privado. 10 Finalmente, é no próprio 

privado, uma 

destinados 

I1aksoud que 

vez que 

ao setor 

se pode 

ver que, na distribuição dos recursos aos setores privados 

e estatais, os empréstimos concedidos ao setor privado cor

respondem a 85% do total reduzindo-se a 32% no caso de ações 

e títulos, redução esta devida à participação exclusiva do 
~ . 11 

setor estatal na área de tltulos. 

Tendo em vista a importãncia do Sistema 

BNDE na geraçao de crédito para financiamento de capital fl 

xo, isto é, na expansão da capacidade produtiva e,consequen 
. ' -

temente, na acumulação real da economia, tBntaremos a se 

guir apresentar alguns dados sobre a atuação desse órgão,l~ 

vando em conta principalmente, os setores a que se destinam 

os recursos gerados pelo mesmo. 

10.2 - O BNDE e seu papel na acumulação real da economia 

10.2.1 - Tendências 'gerais da atuação do BNDE 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econ6 

mico apresenta uma evolução nítida, quanto aos diferentes 

setores beneficiários de seus empréstimos.12 

de 
n9 

10Ver Martins, Luciano. Op. cito p. 2. 

11Ver Maksoud, Henry. Op. cito Quadro 111. 

120 BNDE foi criado como autarquia pela Lei n9 
20/06/1952 e transformado em empresa pública pela 
5.662, de 21/06/1971. 

1.628, 
Lei 



Nos primeiros anos de sua existência, cc~ 

centrou sua açao no financiamento de atividades de infra-es 

trutura e de indústrias básicas. Entre 1952/1956 os seto

res de energia elétrica, ferrovias e indústrias básicas a~ 

sorveram 95,8% do total dos recursos em moeda nacional, sen 

do que as ferrovias receberam 65,2% daquele total, a ener~~ 

elétrica 20,4% e as indústrias básicas 10,2%. Entre 1958 e 

1967, a ênfase passou para as indústrias bãsicas,em partic~ 

lar o setor siderúrgico, q~e absorveu 50% dos créditos e~ 

moeda nacional. De 1965 a 1972, o Banco passou a financiar 

em parcelas crescentes as demais indústrias de transforr.o2. 

çao, com uma média de 44%,aumentando para 50% no período 

1968/72. A partir de 1968, cresceu também.a participação de 

"outras atividades", em comparação com todo o per iodo ante 

rior. Desde então, a indústria de transformação, excluida a 

siderúrgica, tem recebido percentuais consistentemente sup~ 

riores aos destinados a "serviços de utilidade pública",se::;. 

do que desde 1962 a indústria de transformação como um todo 

recebeu sempre mais de 50% do total de recursos, exceto a~ 

1968. Também a partir desta data, o setor privado tem rece 

bido percentualmente maior quantidade de recursos em re1a 

ção ao setor público, passando de 54,16% em 1968 para 78,18% 

em 1972.
13 

Os dados sobre a evolução da participação 

do setor público e privado nos empréstimos do BNDE estão na 

Tabela I. 

13VeroBNDE - Origem, recursos, estrutura e financia 
mento. In Revista do BNDE, vo1. 1, jan/mar. 1964,Quadro VI~ 

. p. 39. Ver também Suzigan et alii, op. cito p. 106-107; 
assim como BNDE - sua influência no crescimento do país. In 
Conjuntura Econômica, vol. 27, n9 6, junho 1973, Tabela 11-
B, p. 98 e seguintes. O BNDE atua através de varios fundos 
especiais de financiamento industrial. Entre 1966 e 1972 
o Fundo de Reaparelhamento Econômico - FRE, o Programa de 
Financiamento da Pequena e Media Empresa - FIPEME e a Ag~~ 
cia Especial de Financiamento Industrial - FINAME S/A,(trMs 
formada em empresa com personalidade jurídica pr~pria pel~ 
Decreto-Lei n9 45, de 11/11/1966), absorveram a maior part~ 
da colaboraç;o aprovada em moeda nacional e da prestaç~o ~~ 
aval, correspondendo ri 98,6% em 1966, 84,3% em 1970 e 88,5: 
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T A B E L A I 

EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO SETOR PÚBLICO E PRIVADO NO TO

TAL DE EMPRtSTIMOS DO BNDE 

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL 

(COLABORAÇÃO APROVADA EM MOEDA NACIONAL) 

ANOS PÚBLICO PRIVADO ~ 
I 

1952 100,00 000,00 I 
1953 89,93 . 10,97 

1954 90,36 9,64 

1955 77,14 22,86 I 
1956 95,34 4,66 

1957 78,77 21,23 

1958 86,63 13,37 

1959 65,97 34,03 

1960 91,75 8,24 

1961 90,48 9,52 

1962 95,59 4,41 

1963 90,95 9,05 

1964 94,17 5,83 

1965 67,39 32,61 

1966 58,13 41,87 

1967 65,53 34,47 

1968 45,84 54,16 

1969 40,13 58,87 

1970 34,63 65,37 

1971 34,05 65,95 

1972 21,82 78,18 

i 

FONTE: BNDE - Sua influência do crescimento do País - In 
Conjuntura Econômica, Tabela IV, p. 101. 



- 241 -

-Os recursos do BNDE nao foram sempre os 

mesmos, durante os mais de 20 anos de sua existência. En 

tre 1952 e 1964, os de origem governamental provinham de ~ 

adicional de 15% sobre o imposto de renda das pessoas juri 

dicas e físicas (inclusive na fonte) além de outros recu~ 

sos, não significativos. No biênio 65/66 os recursos pr~ 

vinham de 20% do produto da arr~cadação do isposto de ren 

da e e~ 1967 estes recursos provieram de novo adicional de· 
10% sobre o mesmo imposto. 'A partir de 1968 eles passara~ 

a provir de dotações orçamentárias e de parte da reserva mo 

netária, produto da arrecadação do Imposto sobre Operações 

Financeiras (ISOF). Além desses, entre os recursos pro-
. - 14 .~ 

prios, aparece o retorno de aplicaçoes. . Ha,ainda, os re 

cursos especiais, que são formados de empréstimos externos 

ou fundos especiais, e os recursos vinculados que sao aqu~ 

les em que o BNDE é simples depositário, porque têm destina 

ção própria (Suzigan, Wilson, et alii, op. cito p. 117 e 

118) . 

(continuaç~o da n~ta 13) 
em 1972. Re.duziu-se, no entanto, a co1aboraç~o do FRE (que 
p a s sou de 7 2 , 3 % em 19 6 6 p a r a 5 1 , 9 % em 19 7 2), d o F I PENE " d i 

,reto", contrabalançada pelo aumento do sistema de "repa~ 
se", o qual mais que triplicou no periodo, e uma crescente 
participaç~o do FINAME (que aumentou sua participação de 
13,8%, em 1966, para 19,4% em 1970 e 23,8% em 1972), A par 
tir de 1971 começou a funcionar o FMRI - Fundo de Modernizi 
ç~o e Reorganizaç~o Industrial, que englobou as atividades 
do FUNDEPE e do FUNESPE e que, no biênio 1971-1972, abso~ 
veu recursos da ordem de 6%. 

14Ver Suzigan, Wilson et alii, c i t. , p. 115 e 116. 



Entre 1966 e 1970 a participação dos re

cursos próprios variou de 36,3% em 1966 a 42,6% em 1970,se~ 

do que a maior foi em 1967, com 45,8%. Dentre os recursos 

próprios, os de origem governamental respondem pela maior 

parte do total, com uma média de 27% do total de recursos 

mobilizados e a maior parte dos recursos próprios. O outro 

item de recursos próprios retorno de aplicações 

varia~ no período, sendo superior a 10% do total de recur 

sos próprios, atingindo em 1970 a sua maior participação 

com 6,3% dos recursos mobilizados. O segundo ítem de impo~ 

tância são os recursos vinculados, superados pelos recursos 

" b'A' 66/69 15 especlals no lenlO .. 

O BNDE possui várias subsidiárias e part~ 

cipa acionariamente de diversas empresas. A participaçãc 

acionária majoritária do BNDE inclui a MAFERSA - 1'-1aterial 

Ferroviário S/A, a CODESID - Companhia de Desenvolvimento 

siderúrgico, a Companhia de Atividades Agrícolas e Indus

triais e a DIGIBRÁS - Empresa Digital Brasileira S/A, al&~ 

de três empresas siderúrgicas: COFAVI - Companhia de Fer 

ro e Aço de Vitória, COSIPA .- Companhia Siderúrgica Paulis 

ta e USIMINAS -UsillaS Siderúrgicas de Minas Gerais S/A. 16 

15Ver Suzigan, Wilson et a1ii, op. cit., Tabela 1.6, 
p. 116. Os recursos vinculados derivam, em mais de 80%,dos 
recolhimentos do Imposto único sobre energia elétrica e do 
Fundo Portuário Nacional (Cf. Suzigan, Wilson et a1ii, p. 
118) . 

16A participação acionária do BNDE é de 100% para as 
. 3 primeiras e 52% para a quarta e os anos de constituição 

foram, respectivamente, 1970 para a primeira e 1974 para as 
três restantes. A Cia. de Atividades Agrícolas é uma empre 
sa cuja participação visa ao repasse específico para outra 
companhia. A CODESID é a empresa Iho1ding" das empresas si 
derúrgicas sob o controle do BNDE: COFAVI, USIMINAS E COSI~\, 
além da USIMEC - subsidiária da USIMINAS; na medida em que 
a SIDERBRÁS - empresa Iho1ding" do setor estatal siderúrgi 
co, for adquirindo o controle acionário das empresas sob 0 



Além disso, o BNDE participa minoritaria 

mente de diversas empresas num total, até 1974, de 24. 17 

Além dessa participação direta, o BNDE 

participa de empresas através de suas subsidiárias, todas 

criadas em 1974: a EHBRM-1EC - Necânica Brasileira S/A, a 

IBRASA ~ Investimentos Brasileiros S/A e a FIBASE - Insu 

mos Básicos S/A - Financiamento Industrial. Além disso, par 

ticipa da FINANE - S/A - Agência Especial de Financia'1ento 

(Continuação da Nota 16) controle do BNDE, a CODESID se ex 
tinguirá automaticamente. O controle das empresas siderúrgl 
cas se deu na de cada de 60, sendo que a COFAVI e a COSIPA e 
ram de origem privada, passando posteriormente ao controle 
do BNDE, na medida em que o setor privado não pode mobili
zar recursos financeiros necessários; a USIMINAS, por sua 
vez, constituída em fins da década de 50, foi o primeiro e 
xemplo de IIjoint-ventures ll em que se articulou o setor pri 
vado nacional, o setor estatal e recursos financeiros japo 
neses. O controle da COFAVI e da COSIPA e quase total:93,52 
e 91,00% do total do capital social e o da USIMINAS é de 
73,62%. (Cf. Vianna, Marcos Pereira. O setor privado na e 
conomia nacional, In Digesto Econ~mico n9 244,julho/agosto~ 
1975, ano XXXII. 

l7A participação em três empresas surg~u na década 
d~ 50: Cia Nacional de Ãlcalis, Light Serviços de Eletrici 
dade S/A e Mecânica Pesada S/A. Oito na década de 60: Ind~ 
de Celulose Borregaard, Banco do Estado de Minas Gerais; 
Banco de Credito Real de Minas Gerais, CEMIG - Cia. Eletri 
ca de Minas Gerais; Ford Willys do Brasil S/A; PETROBRÃS; 
EMBRATEL; Cia. Tel'ef~nica Brasileira. Treze na década de 
70: Cia. Brasileira de Filmes Sakura, USIMEC, ARAFERTIL 
Araxá S/A Fertilizantes e Produtos Químicos; Carioca Indus 
trial; SIBRA - Eletrosider~rgica Brasileira S/A; Salgema I~ 
dústrias Químicas S/A; Prensas Schueller S/A; Cia. Força e 
Luz Cataguases-Leopoldina; TELEBRÃS; F.N.M.; CESP; TELESP -
Telecomunicações de são Paulo S/A; FISIBA - Fibras Sul da 
Bahia S/A. Em 9 delas, a participação não vai nem a 1%; em 
5 e s t a e n t r e 1 e 1 4 % ; em 1 O v a r i a e n t r e 8 e 4 O % ; e n t r e as ~ 1 
timas estão: Ind. de Celulose Borregaard S/A (42,65%); Cia~ 
Brasileira de Filmes Sakura .(38,85%); USIMEC (33,50%); ARA 
FE R T I L (2 0%), C i a N a c i o n a 1 de Ã 1 c a I i s ( 1 7 , 3 7 %) ; C a r i o c a In d . 
(13,8%); SIBRA (12,50%); LIGHT (9,15%); SALGEMA (8,55n.(CL 
Vi a n na, }la r c os P c r c i r a, o p. c i t . ) . 



Industrial, que tem autonomia administrativa e personalid~ 

de jurídica própria. 18 A participação acionária, através 

das três primeiras subsidiárias, atingia 11 empresas em 

1974, número este que, somado às 31 anteriores, dá um total 

de 44 empresas com participação do BNDE. 19 

10.2.2 - A aplicação dos Recursos Financeiros pelo BNDE 

Estamos interessados aqui em analisar um 

aspecto relevante do papel dos "recursos financeiros" no 

processo de acumulação e realização do capital. Na seçao· 

anterior, pode-se observar que houve uma reorientação da 

aplicação dos recursos financeiros apropriados pelo BNDE em 

direção ao setor privado. Não so os recursos destinados 

ao set6r público tem diminuido, como os recursos destinados 

à indústria de transformação tem-se dirigido consistenteme~ 

te para outras atividades que não a siderurgia, área 

a atuação do BNDE foi muito intensa durante um certo 

do. 

l8Dec • _. Lei n9.45, de 11.11.1966. , 

onde 

19A EMBRAMEC participa da B.S.I. - Indústrias Mecâni 
cas, com 457. do capital social; a IBRASA participa de 5 em 
presas: BÉRGAMO S/A (137.), Bicicletas Caloi S.A. (337.)~ 
DOHLER S/A - Com. e Indústria (117.), ORNIEX (39,97.), ARTEX 
S/A (23,97.); a FIBASE participa de 5 empresas: Ind. Metalúr 
gica N. S. Aparecida (207.); Mineração Taboca S/A (307.), Ca 
raíba Metais S/A; Companhia Brasileira de Cobre e Cia. Bra 
sileira de Zinco, com 117., sendo que estas 3 últimas formam 
o "grupo Pignatari" (Cf. Vianna, Marcos Pereira, op. cit.). 



Interessa-nos agora verificar que setores 

industriais recebem maior volume de recursos financeiros e 

como eles se distribuem entre o setor privado nacional e o 

estrangeiro. Para tal fim, utilizamo-nos de pesquisa reali 

zada pelo IPEA. 20 

Com base nesses dados, procuramos identi 

ficar os seguintes tipos de relação: 

a) distribuição das "fontes" de recursos 

entre empresas estrangeiras e nacio 

nais; 

b) distribuição dos recursos do BNDE en

tre empresas estrangeiras e nacionais, 

por gênero de indústria; 

, 

20Suzigan, Wilson et a1ii. A pesquisa foi feita com 
base nos projetos industriais apresentados ao BNDE e ao 
CDI para o período 1967/1970. Utilizamo-nos dos dados con 
tidos no Anexo 11, publicado separadamente. 
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c) distribuição dos empréstimos externos 

entre empresas estrangeiras e nacio-
. - d' d~ . 21 na1S, por genero e 1n ustr1a. 

A distribuição das "fontes" de recursos 

programados entre os setores privados nacionais e estrange~ 

ros está na Tabela 11. 

Nota~se qu~ há uma participação perce~ 

tual elevada de "recursos pr6prios" que respondem por cerca 

de 50% do total de recursos, sendo ligeiramente superior 

para as empresas estrangeiras.' Os empréstimos, internos sao 

a segunda fonte mais importante, sendo superiores aos en 

préstimos externos, enquanto que para as estrangeiras os eD 

préstimos externos ocupam o segundo lugar, seguido dos en 

préstimos internos. No entanto, se não computarmos o total 

2lForam consideradas empresas estrangeiras aquelas qUe 
preenchem alguma' das' seguintes condições: 

a) participação societária estrangeira su 
perior a 50%; 

b) participação societária estrangeira su 
perior a 30% sem que nenhum acionista 
nacional tenha igualou maior particl 
paçao; 

c) participação societária majoritária de 
empresas situadas no País cujo contro 
le acionário pertença a grupos estran 
geiros. 

(Cf. Suzigan, Wilson, et alii, op. cit., p. 258). 



T A B E L A 11 

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DAS FONTES DE RECURSOS POR "TIPO DE PROPRIEDADE" - PERrODO 1966-1970 

PROJETOS APROVADOS BNDE E CDI/MIC 

EM 1.000,00 
---- ~------

~-_._-_._-

TIPO DE PROPRIEDADE NACIONAL 
% ESTRANGEIRA % TOTAL 

FONTES PRIVADA 

1. Próprio 2.668.170 46,0 3.132.558 54,0 5.800,728 

2. Empréstimos Internos. 1.687.222 67,6 809.813 32,4 2.497.035 

2.1 - BNDE (inc. FINAME) 1.120.788 78,8 301.774 21,2 1.422.562 

2.2 - Outros governamentais 122.852 62,6 73.372 37,4 196.224 

2.3 - Privado 443.582 50,5 434.667 49,5 877.249 • 
3. Empréstimos Externos 1.475.507 56,1 1.155.831 43,9 2.631.338 

3.1 - Crédito fornecedores 696.854 80,0 173.862 20,0 870.716 

3.2 - Empréstimo moeda 778.626 58,7 547.178 41,3 1.325.804 

3.3 - Investimentos diretos 434.791 100,00 434.791 

3.4' - Outros 27 100,00 27 

~------- ---- --- --- ------~--- ~- ~-- -- --_ .. _-------

FONTE: Suzigan, Wilson et a1ii, op. cit., Anexo 11, Quadros 2.C-1-1 a 2.C-1-12 e 

2.C.2-1 a 2.C.2-13. 

% 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

- --- - ------

OBSERVAÇÕES: A indústria automobilística foi incluída corno estrangeira. O item "outros governamen . . -
tais" inclui os empréstimos do Banco do Brasil e dos Bancos Regionais de Desenvolvi 

mento. O item "privado" inclui Financeiras, Bancos de Investimento, Bancos 

ciais, Fornecedores Internos e outros não especificados. 

Comer-

~, 

-."" -..J 



de recursos externos para a indústria autornobilística;a s'J.a 

importância para as empresas estrangeiras diminui cons:de 

ravelmente, passando a ocupar o terceiro lugar na class::i 

cação das fontes de recursos. 

o BNDE aprovou empréstimos internos a in 

dústrias de transjormação na ordem de um bilhão e quatrc:3~ 

tos milhões aproximadamente, correspondendo a cerca de 57% 

do total de recursos aprovados como empréstimos internos, e 

de 13% do total de recursos programados em projetos in~Js 

triais no período 1966-70. Destes recursos; de res?ons2Ji 

lidade do BNDE, a sua maior parte, cerca de 79%, foi desti 

nada à empresa "nacional privada". Também foram destina~:::>s 

as empresas nacionais privadas cerca de 56% dos emprésti:-:-:::>s 

externos. 

No i tem dos "empréstimos externos" a m5.:Or 

participação cabe a "empréstimos em moeda", com cerca :ie 

50% do total de recursos exte:r:nos, cabendo ao i tem "crécl: to 

de fornecedores" o segundo lugar, com cerca de 33% do to~al. 

Duas conclusões, mesmo que iniciais,po~em 

ser retiradas da análise dos dados. A primeira delas é de 

que, apesar de a maior parte dos recursos do BNDE ter s:do 

canalizada para a "empresa nacional privada", cerca de 21% 

do total de recursos destinaram-se à "empresa estrangeir5.". 

A segunda, é de que, pelo menos em termos de "projetos a::ro 

vados" para o período 1966-70, há uma articulação basta::te 

forte entre a empresa nacional e o sistema internacioD5.1, 

através de empréstimos do exterior, seja sob a forma tr~di 

cional de empréstimo em moeda, seja sob a forma de créd:to 

de fornecedores, provavelmente vinculado à compra de má~ui 

nas e equipamentos. 



Quanto à distribuição dos recursos por 

"tipo de propriedade", além dos comentários já feitos ante 

riormente, ~ relevante observar que tanto as empresas nacic 

nais como as estrangeiras competem praticamente em p~ àe 

igualdade pelos "recursos privados" internos; estes corres 

pondem, no entanto, a um percentual bastante mais elevaàc 

do total de empr~stimos internos para as empresas estrange2:. 

ras (cerca de 54%), enquanto que para as em~resas nacionais, 

a participação dos recursos privados, no total de recursos 

internos, ~ de apenas 26%. Este dado pode indicar o quantc 

as empresas estrangeiras utilizam-se de recursos internes 

para o desenvolvimento de suas atividades, fora da esfer~ 

governamental. Poder-se-ia supor, portanto, que há uma a= 

ticulação entre a esfera financeira "privada" e a empres~ 

estrangeira, a qual, por todas as suas características, es 

taria mais apta a oferecer garantias mais seguras de remune 

raçao ao "capital financeiro" disponível. Haveria, assim, 

uma "divisão de trabalho", cabendo ao BNDE orientar seus re 

cursos prioritáriamente para a empresa privada nacional e 

às outras instituições financeiras privadas destinar seus 

recursos priori tari.amente para o setor estrangeiro da econo 

mia. 

Como se distribuem estes recursos, por g~ 

neros de indústria? A Tabela III mostra os dados exclusi 

vamente para os recursos programados para o BNDE. 



T A B E L A III 

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS RECURSOS DO BNDE (1) 

POR G~NERO DE INDÚSTRIA E POR TIPO DE PROPRIEDADE 

PERloDO 1966-70 

Cr$1.000,00 

TIPO DE PROPRIEDADE 
ESTRANGEIRA % NACIONAL 

G~NERO DE ATIVIDADE 

Minerais não Metálicos 37.944 12,6 164.265 

Metalurgia 57.505 19,1 187.368 

Mecânica 16.600 5,5 10.197 

Mat. Elétrico e de Co 
muni cação - 51.219 17,0 39.280 

--
Material de Transpor-
te 4.330 1,4 25.633 

Indústria Automobilís -tica - - -
Papel e papelão 51.000 17,0 186.309 

Química e Farmacêutica 42.670 14,1 317.714 

Plástico 8.744 
I 

2,9 9.084 

Têxtil e Vestuário 10.746 " 3,5 64.852 

Produtos Alimentares 7.000 2,3 69.579 

Diversos (2) 13.986 4,6 46.507 

T O T A L 301.774 100,0 1.120.788 
. 

FONTE: Suzigan, Wilson et alii, op. cit., An~xo lI. 
(1) Incluídos os recursos do FINM1E. 
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% 

14,7 

16,7 

0,9 

3,5 

2,3 

-

16,7 

28,3 

0,8 

5;8 

6,2 

4,1 

100,0 

(2) Inclui Madeira, Borracha, Bebidas, Editorial e Gráfica 
e Diversos. 
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Como se pode observar, os recursos des~i 

nados às empresas nacionais e estrangeiras se concentram em 

cinco setores para a empresa estrangeira e em quatro, pa=a 

as nacionais: minerais não metálicos; metalurgia; papel e 

papelão; química e farmacêutica e material elétrico e de :0 

municação, este exclusivamente para as empresas estranc;ei 
• raso 

~ interessante notar esta concentração ~o 

setor de material elétrico que, corno se sabe, é extremar..en 

te desnacionalizado, o que pode levar à conclusão de q..1e €:"sa 

desnacionalização tem sido beneficiada com recursos gover~~ 

mentais. Outra observação é de que, no setor de química e 

farmacêutica, também muito ligado a empresas multinaciona~s, 

há urna diferença marcante, embora não tão acentuada como ~o 

caso de material elétrico, favorecendo a empresa nacio~~l 

privada (a participação do setor privado nacional é quase o 

dobro da participação da empresa estrangeira), o que êe

monstraria a tendência inversa'à verificada para o setor de 

material elétrico. 

Finalmente, como se distribuiriam os em 

préstimos externos entre os generos de indústria? Os daê~s 

estão na Tabela IV. 

Já vimos pela Tabela 11 que os emprés~i 

mos externos respondem por cerca de 56% dos recursos proq=~ 

mados para as empresas nacionais e cerca de 44% para as em 

pre~as estrangeira~, sendo que, na distribuição interna da 

rubrica, os créditos de fornecedores e empréstimos de moeda 
~ .. 

destinados a empresa privada nacional são superiores a~s 

destinados à empresa estrangeira, Se tentarmos visualizar 

o quadro a partir da distribuição por setores (Tabela IV', 

vemos que os setores nacionais que concentram os recursos 



DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS EMPR~STIMOS EXTERNOS, POR G~NERO DE INDúSTRIA E TIPO DE PROPRIEDADE 

C r21. OO}, 00 Perfodo 1966ro 

E S T R A N G E I R A S N A C I ° N A I S 
, 

CRED. EHPREST. INVEST • CRED. EMffiEST. 
FORl7EC. % HOEDA % DmETOS % TOTAL % FORNEC. % MOEDA % OUTROS % TOTAL % 

::=::;Jl.AIS I:ÁO 11ETÁLICOS 55.634 32,0 51.271 9,4 - - 106.925 9,3 153.671 22,6 129.692 16,6 - 285.323 19,2 

': =~-_~Lt?:;ICA 7.862 4,5 ll3.822 20,8 - - 121.684 10,5 168.632 24,2 15.J01 2,0 - 182.933 12,5 

:=,:f':IIC:'_ 1.216 0,7 ll.420 2,0 12.653 2,9 25·289 2,2 1.349 0,2 8.750 1,2 - 11.099 O,j 

::':,::. E~TP.ICO E cm-rmnCAÇÃO 6.075 3,5 31.017 5,7 10.003 2,3 47.095 4,1 - - - - - - -

:~',::. DE 7P.A:iSPORTE 11.683 6,7 1.770 0,3 - - 13. 453 1,2 3.403 0,5 6.074 0,8 - 9.477 O,t 

=::J. A~Q!':Ol3ILlsTICA 93 0,0 168.307 30,8 364.87 83,9 533.270 46,1 - - - - - - -

;:::,,':L E PAPELÃO 23.314 . 13,4 7.106 1,3 - - 30.420 2,6 71.082 10,2 20.359 2,6 - 91.441 6,:: 

~ ':::':ICA E FAE1ACtuITCA ll7.976 27,7 146.831 26,9 47.26' 10,9 242.072 20,9 41.359 5,9 469.502 60,3 - 510.861 34 ,té 

?~:TICCS - - - - - - - - 23 0,0 - - - 23 D,J 

.;"'::'IL E \'ES7UÁRIO 17.572 10,1 339 0,0 - - - 17.9ll 25,1 175.098 25,1 83.038 10,7 - 258.136 17,5 
, 

~:<;;U?OS ALIH. 507 0,3 15.295 2,8 - - 15.802 1,4 63.586 9,1 37.258 4,8 27 100,0 100.871 6,3 

=. ~.""EP..scs 1.910 1,1 - - - - 1.910 0,2 18.651 2,7 7.692 1,0 - 26.34J 1 " , ~ 

I 
~ O T A L 173.862 100,0 547.178 100,0 434.791 100,°11.155 .831 100,0 696.854 100,0 778.626 100,0 27 100,0 1.475.507 10C,J . 

- - --- - ------ -- 1- - -- ~ ---

[:':::1:: Ides, ibidem. 

/'..' 
\)1 

rv 
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de empréstimos externos são os minerais não metálicos," me~~ 

lurgia, química e farmacêutica, têxtil e vestuário. Os três 

primeiros são também os mais favorecidos pelos recursos ~o 

BNDE. 

Anteriormente, tínhamos observado que ~s 

recursos do BNDE, ~ara o setor de química e farmacêutica,3e 

destinavam prioritariamente para as empresas privadas nac:o 

nais". A análise dos "empréstimos externos" qualifica es~a 

informação. Por ser um dos setores privilegiados por es~e 

tipo de recurso, com cerca de 60% do total de recursos ê~s 

tinados ao setor privado nacional, haveria urna articulaç~o 

do setor privado nacional com o capital internacional. 

Quanto à indústria têxtil e vestuário, a 

participação dos empréstimos externos se explica pela pc~i 

tica de "modernização" do setor têxtil, vinculado basicar:"~n 

te à modernização tecnológica, ligada à compra de máqui~~s 

e equipamentos (note-se que 25~ do total de recursos exter 

nos estão sob a rubrica de crédito de fornecedores desti~a 

dos ao setor) . 

Quanto às empresas estrangeiras, a indjs 

tria automobilística é a mais aquinhoada com recursos ext~r 

nos, seguida dos setores de química e farmacêutica, metal~r 

gia e minerais não metálicos, sendo que estes três últi~~s 

também são" os que mais recebem recursos do BNDE. Urna obs2r 

vação interessante é que o setor de material elétrico e ~e 

comunicação, que recebe 17 % do total dos recursos do BNF::, 

só recebe 4,1% do total de "empréstimos do exterior", o q·..:.e 

nos leva a supor que este setor se utiliza basicamente de 

recursos internos. 
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Finalmente, o item de investimentos dire 

tos corresponde a cerca de 38% do total de empréstimos ex 

ternos destinados ao setor estrangeiro e cerca de 8,5% de 

total de recursos destinados ao mesmo setor, sendo que eles 

se concentram setorialmente na indústria automobilistica, 

que absorve cerca de 84% do total de investimentos diretos, 

seguida muito de longe pelo setor de química e farmacêutica 

(que absorve cerca de 11% desses recursos) . 

10.3 - Conclusões 

Vimos, neste capítulo, que o BNDE conti 

nua desempenhando uma função muito importante no processo 

de acumulação real da economia, favorecendo tanto a empresa 

privada nacional como a estrangeira, embora destinando peE 

centualmente maior soma de recursos para a empresa privada 

nacional; que o BNDE favorece mais concentradamente os mes 

mos setores da indústria nacional e estrangeira, excetuan 

do-se à de material elétrico e de comunicações, onde apenas 

a empresa estrangeira é beneficiada; que, quanto aos "em

préstimos do exterior", eles se concentram nas rubricas de 

crédito de fornecedores e empréstimos em moeda, sendo bas 

tante inferior a participação de investimentos diretos; que 

os empréstimos do exterior são ligeiramente mais concentra 

dos quando ~e trata de empresas estrangeiras (onde quatro 

setores tem uma participação superior a 6%), que nas empr~ 

sas nacionais (onde seis setores absorvem mais de 6% dos re 

cursos); que a maior parte dos setores que absorvem recur 

sos do exterior são os mesmos que absorvem recursos do BNDE; 

que a indústria automobilística absorve a maior parte dos 

recursos de "investimentos diretos" dos recursos externos e 

que o setor de química e farmacêutica, quer privado nacio 

nal, quer estrangeiro, absorvem boa parcela desses 

recursos. 

mesmos 
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Tais dados nos levam a concluir que, no 

que tange à aplicação de recursos, não há indícios de que 

venha ocorrendo a estatização do capital financeiro, desti 

nado a investimento fixo, o que só ocorreria caso este cap! 

tal estivesse sendo aplicado, de modo consistente, no setor 

público~ A Tabela I demonstra que, em 20 anos de existên 

cia, a colaboração aprovada em moeda nacional para o setor 

público passou de 100~ (1952) a 22% (1972), enquqnto que 

para o setor privado ela cresceu de 0% (1952) a 78% (1972), 

observando-se um salto entre 1964 e 1965, e mantendo-se a 

participação do setor privado superior à participação do se 

tor público a partir de 1968, em taxas crescentes. 

Ou seja, se se pode supor uma centraliza 

çao da "gestão" dos recursos financeiros, poupados pelos d! 

versos 'agentes econômicos, não se pod~ negar que tem havi 

do, por parte do governQ central, uma constante busca de 

"repassar" ao setor privado estes recursos. O fato de o 

mercado de ações, um dos instrumentos de capitalização das 

empresas, nao ter'dado ainda os frutos desejados, coloca,. 

antes de mais nada, um problema político de alocação desses 

recursos apropriados pelo governo. Contra esta tentativa 

de "planejamento" e de centralização administrativa é que 

se fazem ouvir 'as vozes daqueles que, à sombra de mecanismos 

criados pelo p,oder central, querem usufruir "livremente"dos 

mesmos. Exemplo disso, são as críticas feitas por Henry 

Maksoud, no artigo já citado, onde fica patenteada,antes de 

tudo, o desgosto pela "dependência" do setor privado ao Es 

tado, a burocratização das linhas de financiamento e a en 

tropia gerada pela hipertrofia do aparelho de Estado. Nas 

deficiências de caráter setorial, por ele apontadas, fica 

muito claro o seu desgosto, também, pelas aplicações "imprQ 

dutivas" do SFH, a impossibilidade de utilização direta p:::, 

lo setor privado dos "fundos sociais" (PIS-PASEP), e a in 
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-viabilidade presente do mercado de açoes. Na sua tarefa de 

viabilizar o mercado de capitais, também são do autor as 

idéias da eliminação do sistema financeiro estatal, a elimi 

naçao do controle de preços e a erradicação do caráter hí 

brido da economia, com predominância do setor estatal. Co 

mo fica' claro, por baixo ainda da discussão sobre a lIestati 

zação ll do capital financeiro, tenta-se definir a 11 toma 

da de decisões 11 , isto ,é, busca-se reestruturar o .bloco ,de 

poder. 

Na ausência de um mercado de açoes está 

vel, cabe aos mecanismos impostos pelo Estado um papel na 

alocação de recursos em setores considerados estratégicos, 

isto é, o que está por baixo da discussão da lIestatização 

do capital ll é ainda a manutenção do controle pelo aparato 

estatal do lIonde ll aplicar os recursos; coloca-se então um 

problema político relevante: é necessário que setores da 

burguesia industrial e da burocracia estatal se articulem 

em busca de um IIconsensoll sobre os setores econômicos para 

onde serão canalizados os recursos em si mesmo escassos. 1s . 

to revela o modo específico pelo qual se realiza a 

ção burguesa no Brasil. 

, 

domina 



- 257 -

CAPíTULO XI 

A EXPANSÃO DO APARATO ESTATAL 

11.1 - Aspectos quantitativos da expansao do Estado 

Não há levantamentos exaustivos, ao que se 

saiba, do total de empresas governamentais, quer no plano 
1 

federal, quer no plano estadual. Annibal Villela arrola 

lConhecemos os seguintes artigos que procuram tratar 
do tema: Villela, Annibal Villanova. As empresas do gover 
no federal e sua importância na economia nacional 1956/60~ 
in Revista Brasileira de Economia, n9 1, março de 1962. Wer 
neck, Arnaldo de Oliveira. As atividades empresariais do 
governo federal no Brasil, in Revista Brasileira de Econo 
mia, vol. 23, n9 3, julho/setembro 1969. A atividade empre 
sarial dos governos federal e estadu.ais, in Conjuntura Eco 
nômica, vol. 27, junho de 1973. Baer, Werner e outros. As 
modificações no papel do Estado na economia brasileira, in 
Baer, Werner. A industrializaç~o e o desenvolvimento econô 
mico do Brasil. Rio, FGV, 1975. O levantamento de Annibal 
Villela inclui o período 56/60; o de Arnaldo Werneck 47/65 
e o terceiro citado abrange o levantamento até 1969. O ar 
tigo de Werner Baer e outros, por pretender apresentar as 
linhas gerais de evoluç~o do "papel do Estado", n~o pode 
ser tomado em princípio como um bom indicador do total de 
empresas públicas, funç~o melhor preenchida pelos anterio 
res. Para dados sobre forrnaç~o bruta do capital fixo, sal~ 
rios e ordenados e dados financeiros ver os três primeiros 
citados. Há ainda levantamentos anuais feitos pela Revis 
ta Vis~o (Quem é Quem na Economia Brasileira). 
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28 empresas ou órgãos. Arnaldo de Oliveira Werneck identi 

fica 39 empresas; finalmente, estudo especial de Conjunt~ 

ra Econômica apresenta, até 1969, levantamento de 87 empr~ 

sas federais e 281 empresas estaduais. Comparando os dados 

fornecidos pelos dois últimos, já que a pesquisa de Arnaldo 

Werneck inclui o período analisado por Annibal Villela, te~ 

tamos quantificar a evolução do aparato estatal. Em prime~ 

ro lugar, é preciso deixar claro que ambos os autores reéo 

nhecem a dificuldade em se estabelecer um conceito nítido 

do que seja "empresa pública", tendo ambos seguido o crité 

rio empírico de considerar não só as empresas que por sua 

forma jurídica são mais facilmente identificáveis so 

ciedades de economia mista, empresas pública e autarquias

como inclusive órgãos ligados totalmente à administração d~ 

reta mas que assumem características e~presariais2. Se con 

siderarmos os dados "brutos",. vemos que o total de empr~ 

sas estatais mais que duplicou: de 39 para o período 47/65 

passaram a 87 em 1969 3 . Estas empresas estariam distribuí 

das setorialmente,. de acordo com a Tabela V: 

2Werneck, Arnaldo, op. cit., p. 91. 

3E preciso ter um certo cuidado nessa afirmação; nada 
indica que as empresas constantes das duas pesquisas com 
preendam o total do universo. A Tabela 111 da pesquisa de 
Conjuntura Econômica arrola, para os diversos períodos, a 
seguinte distribuição: 10 empresas ate 1939; 10 empresas 
de 1940 ate 1949; 15 empresas de 1950 a 1959; 39 empresas 
de 1960 a 1969, que somadas a 13 de data de criação desco 
nhecida (11 no setor de energia elétrica e 2 no setor de 
transportes) dã um total de 87 empresas em 1969 (A ativida 
de •.. , op. cit., p. 76). 
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TABELA V 

EVOLUÇÃO DO TOTAL DE E~WRESAS DO 

GOVERNO FEDERAL BOR SETOR 

~. 1947/65 I 1969 
I SETORES -. 
I 
I , 

Agricultura e Abastecimento 2 6 

Comunicações 1 8 

Energia 6 21 
I 

Financeiro 7 10 

Mineração 1 3 

Quimico 2 3 

Seguros e Capitalização 2 3 

Siderurgia 5 6 

Transporte 8 12 

Turismo - 1 

Diversos 5 14 

T O T A L 39 87 

FONTE: Conjuntura Econômica. Atividade empresarial dos g~ 

vernos federais e estaduais, vol. 27, junho 73, Tabe 

la 111, p.76. Baer, Werner. A industrialização e o 

desenvolvimento' econômico do Brasil, Rio, FGV. 1975. 
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Segundo a pesquisa de Conjuntura Econômi 

ca, o total das empresas, criadas entre 1960/69 (39 empr~ 

sas) , foi maior que o total das criadas durante todo ores 

to do per iodo (até 1959), em número de 25, mesmo se contar 

mos as 13 empresas de data de criação ignorada. Se deixar 

mos de lado estas mesmas empresas, verificamos que entre 

1939 e 1949 não houve mudança no total geral (eram 10 empr~ 

sas ao todo); entre 1949 e 1959 o total foi acrescido de 

apenas 5 empresas e entre 1959 e 1969 esse total mais que 

duplicou, o que, à primeira vista, é um indicio de uma cer 

ta expansão do aparato estatal no periodo. Quanto a evolu 

ção setorial, o setor de energia foi responsável pelo maior 

acréscimo no per iodo de 40/50; na década de sessenta os au 

mentos maiores ocorreram no setor de agricultura e abasteci 

mento e no setor de diversos. 4 

4No setor de agricultura e abastecimento passou-se de 
uma para cinco .empresas; o setor de "diversos" aumentou de 
uma para dez empresas, das quais se~s são empresas subsidiá 
rias da CVRD e da CSN, duas são a Imprensa Nacional e a Ca 
sa da Moeda, que em um sentido mais estrito não podem ser 
consideradas "atividades empresariais" e as demais são o 
SERPRO, a Rede Federal de Armazens Gerais Ferroviários S/A, 
a EMBRAER, a EMBRAFILME, a Empresa de Reparos Navais Costei 
ra S/A, a Companhia Brasileira de Dragagem, dando um total 
de quatorze empresas, no final da decada de 60 (Ver Ativida 
des ••. , op. cito p.67). 
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Em outro levantamento, o quadro de apara 

to estatal apresenta um total de 90 empresas públicas, so 

ciedades de economia mista, autarquias e fundações 5 . Tal 

levantamento deixa de lado as subsidiárias das empresas p~ 

blicas e sociedades de economia mista, sendo, portanto, in 

completo. Por outro lado, abarca todo o aparato governamé~ 

tal, incluindo alguns setores onde a participação estatal 

nio visa ã execuçio de atividades empresariais e êcon6micas. 

Outra listagem apresenta 35 empresas sob 

controle do governo federa1 6 • Se somarmos a este total 69 

5Anexo ao Decreto n9 75.478, de 14 de março de 1975. 
O Ministerio da Aeronáutica possui uma empresa pública e 
tr~s sociedades de economia mista; o Ministerio da Agricu~ 
tura quatro empres~s públicas e uma sociedade de economia 
mista; o Ministerio das Comunicações uma empresa pública, 
uma fundação e duas sociedades da economia mista; o Minis 
terio da Educação e Cultura, dezenove fundações e uma socie 
dade de economia mista; o Ministerio do Exercito uma fun 
dação; o da Fazenda tr~s empresas públicas e uma sociedade 
de economia mista; o da Indústria e Comercio, uma empresa 
pública, uma fundação e cinco sociedades de economia mista; 
o do Interior, ,duas empresas públicas, duas fundações e 

" seis sociedades de economia mista; o de Minas e Energia se 
te sociedades de economia mista; o da Previd~ncia Social~ 
uma empresa pública e tr~s fundações; o de Relações Exterio 
res, uma fundação; o de Saúde, duas fundações; o do Traba 
lho, uma fundação; o de Transportes, duas empresas públicas 
e quatorze sociedades de economia mista; a Secretaria de 
Planejamento duas empresas públicas e duas fundações. 

6Banas Industrial 1975, p. 16. 
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subsidiárias teremos o total de 104 empresas estatais7 . D~n 
-tre as companhias arroladas, 29 nao apresentam data de L:':l 

dação. Das demais, 45 foram fundadas a partir de 1964,mas, 

o que é mais interessante, é que 33 delas são subsidiárias 

ou controladas por empresas estatais já existentes e apen~s 

12 são realmente n~vas empresas. Após 1964, foram cons~i 

tuídas 19 empresas, sendo que duas no setor de CODuni:~ 

çoes; uma no setor de mineração; uma no setor siderúr~i 

co; duas no setor financeiro; uma no setor de saneaGent:i 

uma no de material de transportei três no sêtor portuár~o 

e as demais distribuídas por diversos setores 8 . 

7Das 69 subsidiárias, uma pertence ã ACESITA; se1S ~o 
BNDE; duas a COSIPA; uma ã FIBÃS; nove ã ELETROBRÃS;du~s 
ã CSN; nove ã CVRD; seis ã PETROBRÃS; quatro ã PETROQUIS~, 
subsidiária da PETROBRÃS; e uma ã PETROF~RTIL, que por s~a 
vez ~ subsidiária da PETROQUIS4; quatro ã SIDERBRÃS; 22 ã 
T E L E B RÃ S ( in B a nas In d u s t r i a 1, o p. c i t .) . 

8Comunicaç;e~: EMBRATEL e TELEBRÃS. Mineraç~o: CPR~. 
Energia: NUCLEBRÃS. Siderurgia: SIDERBRÃS. Financeiro :B::;r 
e Banco de Roraima S/A. Saneamento: Companhia de Águas e 
Esgotos do Amapá, Rond6nia e Roraima e ainda: EMBRAE~; 
EMBRAFILME; EMBRATUR, Empresa Brasileira de Infra-estrutu=a 
Aeroportuária Infraero; Empresa Brasileira de Ass:s 
tência T~cnica e Extensão Rural EMBRATER; Companhia :0 
cas do Maranh~o; idem do Ceará; Terminais Salineiros ~o 
RN - TERMISA, Empresa de Enzenharia Ferroviária - E~GEF~R 
(Ver anexo· citado e legislaç~o pertinente). 

Em 1976, a revista Vis~o informava que 231 empresas 
(fede~ais, estaduais e municipais) tinham sido criadas =0 

períbdo de 1966/1975. Cf. Martins, Luciano. "Estatização"~a 
economia ou " pr ivatização" do Estado? Jornal do Brasil, Ca 
derno Especial, 02/10/77). 

Levantamento especial de VLsão (Quem e Quem/1977) ,~~ 
senta 573 empresas estatais, incluindo tambem federais, ~~ 
taduais e municipais, assim distribuídas: 30 do setor p:i 
mário, 76 do secundário, 98 de serviços públicos, 76 ~e 
transporte, armazenagem e comercializaç~o, 95 de plan2jac~~ 
to, desenvolvimento,pesquisa e fomento, 93 de serviços t~c: 
nicos e administrativos e 15 de construção e engenharia. :J 
total 177 são federais, 323 estaduais c 73 municipais. 



são quatro os processos de "expansão" do 

Estado. O primeiro deles se prende à expansão "interna" de 

empresas estatais já existentes. Isto é, dá-se um cresci 

mento engendrado de dentro da empresa. Seus exemplos mais 

claros são a PETROBRÁS e a Companhia Vale do Rio Doce. Es 

te procedimento está ligado à própria dinâmica de concentr~ 

ção e centralização do capital, fato perfeitamente natural 

para uma empresa que funciona através de mecanismos do sis 

tema capitalista l'loderno, que encontra sua expressão nas 

grandes corporações as quais se expandem vertical e horizo~ 

talmente, diversificando suas atividades. Não parecem ser 

outros os mecanismos que presidem a expansão de empresas do 

porte daquelas citadas, em um espaço econômico em que o p~ 

pel estratégico é atribuido a um tipo determinado de estru 

tura em~resaria19. 

O segundo processo é a criação de empr~ 

sas "holding" do setor estatal, pelo qual se tenta coorde 

nar um determinado. conjunto de empresas lO . 

9A PETROBRAS criou, no período, várias subsidiárias: 
PETROQUISA (1967), NITROFLEX S/A, Indústria e Comercio(197l) 
COPENE - Companhia Petroquímica do Nordeste (1972), PETRO 
F~RTIL - Petrobrás Química Fertilizantes S/A (1973), ULTRA 
F~RTIL - Comercio e Indústria de Fertilizantes S/A (1966), 
PETROBRAS Distribuidora S/A (1971) ~ BRASPETRO - Petrobrás 
Internacional. A CVRD consta da listagem da BANAS com 9 
subsidiárias: Beneficiamento Itabirito S/A, Florestas Rio 
Doce S/A, Itabira Eisenerz, Itabira Inter. Co. Ltda, Rio Do 
ce Engenharia e Planejamento, Rio Doce Europa S/A, Rio Doce 
Madeira - DOCEMADE, Rio Doce Mineralogia - DOCEGERO; Vale 
do Rio Doce Navegação - DOCENAVE. Esta última tem uma sub 
sidiária: SEAMAR - Shipping Corporation. O BNDE alem do 
controle sobre 3 empresas siderúrgicas, tem 3 subsidiárias 
criadas em 1974: a EMBRAHEC, a IBRASA e a FIBRAS, alem de 
participar acionariamente em inúmeras empresas (Cf. BANAS 
Industrial 1975). 

10 _ _ 
Sao exemplos a ELETROBRAS, criada antes de 1964; a 

SIDERBRAS e a TELEBRÃS, criadas após aquela data. 



o terceiro processo, embora irrelevante 

do ponto de vista econômico, é muito interessante na identi 

ficaç~o de uma determinada linha de atuação adminis~rativa, 

pela qual se tenta dar flexibilidade e autonomia a certos 

setores do aparato estatal. Esta tendência se cc~cretiza 

através da transformação de setores antes vinculadcs à adroi 

nistração direta ou a autarquias em empresa pública, socie 

dade de economia mista ou de uma para outra, ou ai~ia a 

transformação em fundação. Um estudo mais detalhad8 sobre 

as motivações e os mecanismos que levam a tais 

ções está para ser feito ll . 

transforma 

Mais relevante, do ponto de vista econômi 

co, e a nova forma de articulação do Estado com o capital 

internacional, através de formas de participação econômica 

que envolvem capitais estrangeiros, estatais e capi~al pr~ 

vado nacional, mantendo-se a participação majoritária de ca 

pitais estatais ou privados nacionais. Tal articulação p~ 

rece adequada para os interesses dos capitais estrangeiros 

e estatais. De um lado, através dela se atrai capital ex 

terno, considerado indispensável para a expansão da econo 

llForam transformadas de empresa- privada em pública a 
Companhia Eletrônica Selma e a Telecomunicações Aeronãuti 
~as S/A - TASA, fruto da massa falida da Panair do Brasil~ 
e a Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras
CAEEB; dezesseis empresas constantes da listagem sofreram 
modificações de sua forma jurídica, passando de autarquia 
para empresa pública ou para sociedades de economia mista 
ou mesmo de órgão de administração direta para indireta (Cf. 
Decreto n9 75.478, de 14.03.75, anexo). 
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miai de outro, os capitais estrangeiros se sentem mais se 

guros com esta participação, na medida em que a mesma dimi 

nui os "riscos" do capital atraído. 12 

11.2 - A participação do Estado na base produtiva 

Recentemente, têm-se dado muita relevân 

cia ao que seria a crescente·. "estatização" . da economia bra 

sileira. Interessa, portanto, analisar a expressão desta 

participação na economia. 

120 Documento do Conselho de Desenvolvimento Econ~mi 
co "Ação para empres"a privada nacional" faz referência ex 
pressa a esses mecanismos: 

"a) modelo dos terços: empresa privada nacional, em 
presa estrangeira e organismo governamental; 

b) modelo aperfeiçoado, em que se dã o comando à em 
presa privada nacional com o apoio do sistema do 
BNDE, para que ela escolha o sócio estrangeiro e 
negocie a participação deste; 

c) modelo de "holding" (companhia de participação) em 
que diferentes empresas ou grupos nacionais for 
mam uma empresa para realizar sua participaç~o em 
um grande empreendimento às vezes majoritariamen
te". (Diário Oficial de 24.06.76, p. 8787 e 
8788) . 
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As fontes de dados disponíveis sao rela~i 

varnente abundantes13 . Em seu "Quem é Quem na Economia Bra 

sileira", a Vis~o apresenta algumas informações para c 

ríodo 68/74.
14 

Por elas fica-se sabendo que, em 1963, 

tre as 100 maiores empresas, pelo critério do patrimô~io :í 

quido, trinta e se~e eram estatais, vinte e seis naciona~s 

e trinta e sete estrangeiras, passando esta distrib~içãc, 

em 1974, para quarenta e cinco estatais, vinte e oito nacio 
. . t t t . 15 1976 -nalS e Vln e e se e es rangelras Em ,entre as C~ 

zen tas maiores pelo critério do patrimônio líquido, 83 era::! 

estatais, 45 estrangeiras e 72 empresas nacionais. 16 Ta:rt 

bém é de Vis~o a análise da participação das 5.113 maiores 

empresas, por tipo de propriedade, em termos ce patrimônio 

líquido, de faturamento e de lucro lIqUido, por setor ce 
atividade. Em 1974, a participação de empresas estataise~a 

l3Tem-se basicamente, o levantamento das 500 maiores 
empresas brasileiras, publicado pela Conjuntura Econô~ic2, 
e o "Quem é Quem" da visão. O criterio utilizado pela pri 
meira publicação é o do patrimônio líquido; o da segunca 
parte de uma dupla hierarquização: a do patrimônio lIquico 
e a do lucro do ano; a soma das duas classificações dará a 
classificação final da empresa. Para dados sobre vendas há 
a listagem das 500 maiores por vendas (para 1974), feita pe 
la revista Exame . 

. 14Quem é quem na Economia Brasileira - Revista Vis~o 
agosto de 1975. Em 1976 a revista informava que 231 e~ 

presas (federais, estaduais e municipais) tinham sido cria 
das no período de 1966/75. 

15 para análise e aprcscntaç~o de dados com base na ~~ 
blicação da Fundação Getúlio Vargas, ver Vieira, R.A. A=~ 
ra1, Intervencionisrno e autoritarismo no Brasil, são Pa~10, 
DIFEL, 1975, p. 149 e seguintes. 

16 Visão. Quem ~ Quem. Agosto 77. 
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predominante no setor de "serviços de utilidade pGblical',co~ 

cerca de 49% do total de empresas do setor, seguindo-se o 

setor de mineração com 11%, sendo irrelevante sua ?articip~ 
- d' 17 çao nos ema~s setores: 

No total das empresas, a participação das 

estatais atingiu, em 1974, o per~entual de 4,8%, duas vezes 

menor que a participação das empresas estrangeiras e pratic~ 

mente irrelevante em relação â participação das empresas ~a 

cionais privadas, com 84,6% do total. Quanto ao patrimônio 

liquido, a participação do setor estatal por setor econômico 

só supera a participação das empresas estrangeiras e nacio 

nais no setor de mineração e de serviços de utilidade púb~: 

ca, sendo que no setor de construção e engenharia,e~ora ba~ 

tante inferior à participação da empresa privada nacional 

(que controla cerca de 82 por cento do total de patrimônio) , 

é superior à participação da empresa estrangeira. Em termcs 

de lucro liquido, a participação maior ~ das empresas priv~ 

17 A participação percentual do numero de empresas es 
.tatais é de 1,25% para o setor de indústria de transforma 
ção, 0,76% para o setor de agricultura e agropecuãria,1,94~ 
para o setor de construção e engenharia, 0,53% para o setor 
de comércio e 2,47% para o setor de prestação de serviços 
(Cf. visão, op. cit., p. 28/29). Para dados sobre parti. 
cipação no patrim6nio por setor ver a mesma fonte. 
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das nacionais, com cerca de 52% do total, seguindo-se as 

estatais com 28%, superior à participação das estrangeiras 

com 20% do total~8 

A verificação da real importância da pa~ 

ticipação estatal exige maior desagregação dos dados. Para 

isso, com base na classificação das 200 maiores empresas, 

de acordo com a visão, procedemos ã distribuição do patrim~ 

nio líquido e do lucro líquido e da rentabilidade, por se 

tor de atividade, seguindo a classificação adotada pela mes 

ma publicação. Os resultados estão na Tabela VI. 

No levantamento das 200 maiores, 

cou-se que 74 eram estatais, 53 estrangeiras e 73 

nais~9 

verifi 

nacj.o-

18Interessante notar que a participação das empresas 
por tipo de propriedade mostra variações significativas ae 
levar-se em conta amostras diferentes. Assim, a participa 
ção das empresas estatais cai em mais da metade quando pas 
sa das 100 maiores empresas para as 5.113 maiores; a das na 
cionais triplica e a das estrangeiras permanEce relativamen 
te constante, passando de 22,4 por cento, nas 100 maiores; 
para 20,22 por cento nas 5.113 empresas. Duas conclusões 
podem ser retiradas desses dados: as empresas privadas na 
cionais não se apresentam entre as maiores, aumentando sua 
participação na medida em que se amplia o universo, isto e, 
em que o patrimônio líquido fica menor. As empresas esta 
tais, por sua vez, se concentram no primeiro nível, ja que 
apresentam patrimônios elevados; já as empresas estrangei 
.ras, mant~m sua participação relativamente constante i medI 
da em que se amplia a amostra. 

190s dados sobre empresas estrangeiras foram obtidos 
do Guia Interinvest 1975/76; foram considerad~s estran 
geiras apenas as empresas cujo controle majoritario ~ra d; 
grupos estrangeiros, uma vez que em muitos casos faltava in 
formação completa sobre a participação dos demais grupos. -



DISTRIBUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS 200 MAIORES EMPRESAS NO PATRIMONIO LíQUIDO, LUCRO LíQUIDO E 

RENTABILIDADE POR TIPO DE PROPRIEDADE E SETOR DE ATIVIDADE 

Em 1.000,00 

: 
I 

PATRIHÔNIO LíQUIDO LUCRO LíQUIDO I 
I SETORES 
I ESTATAL NACIONAL ESTATAL NACIONAL I ESTRANG. 
I PRIVADA PRIVADA ! 
I , 
: 
!~-1ineração 5.660,7 1.051,1 1.369,9 1.250,6 195,6 
I 

II!;.Q. Tr ans formação 
! 
i:? rod. Hinerais 
:~'Jão Metálicos - 918,6 547,6 - 120,8 

i-r t 1 . ,.,.e a urgla 
i 

9.045,5 4.753,9 1.125,9 1.039,5 1.350,2 

i.. -. . - 919, O 1.064,0 - 77,9 j:'lccanlca 
I 
'~ 1 - • 
l~p.E~~trl~os e Mat. 

- 621,0 1.840,4 - 163,6 !,~omunlcaçoes 

i 
I 
flat. Transporte 307,2 1.803,3 7.286,1 105,4 501,7 

hadeira e Artefa / 

!tos - 1.053,1 621,1 359,8 - -
I·~obiliário - - - - -

Borracha - - 948,3 - -

Couros e Peles - - - - -

Quimica 21.626,6 814,0 3.782,1 5.072,4 147,5 
, 

ESTRANG. 

297,1 

175,2 

373,6 

174,9 

359,7 

1.029,6 

113,3 

-
214,3 

-
950,0 

RENT AB I L IDADE 

ESTATAL NACIONAL 
PRIVADA 

0,22 0,19 

- 0,13 

0,11 0,28 

- 0,08 

- 0,26 

0,28 0,28 

- 0,34 

- -

- -

- -
0,23 0,18 

ESTRANG. 

0,21 

0,32 

0,33 

0,16 

0,19 

0,14 

0,18 

-
0,22 

-

0,25 

(continua) 

r-:> 
c'\ 
\0 
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I PATRIMONIO LíQUIDO LUCRO LíQUIDO RENTABILIDADE 
I SETORES 

, ESTATAL NACIONAL ESTRANG. ESTATAL NACIONAL ESTRANG. ESTATAL ' NACIONAL ESTRANG. 
PRIVADA PRIVADA PRIVADA 

Têxtil - 1.221,0 258,3 - 293,8 75,4 - 0,24 

Prod .A1imen tação -
I 

2.226,5 1.256,2 - 237,4 37'2,0 - 0,11 

Bebidas - 1.491,7 - - 323,4 - - 0,22 

iFumo - - 1.897,3 - - 694,1 - -
I 
I 
! 
jEdi toria1 e Gráf~ 

- 233,4 -Ica 
! 
lrnd. Diversas - 2.413,5 3.069,7 - 230,8 702,9 - 0,09 

I. - , lAgropecuarla e 
lAg ricu1 tura - - - - - - - -
ICc?nst. e Engenha .-
t Y"] 2. 2.450,3 5.872,1 256,4 50,9 1.494,6 24,2 0,02 0,25 1-'- - , 
Iserv. Utilidade 
.?ública - - - - - - - -
ITrdnSP.ArmaZe~ag. 13.696,5 1.151,8 - 246,6 386,3 - 0,02 0,33 

Outros Serv.Publ. 66.003,7 - 6.152,2 5.924,2 - 1.059,1 0,09 -
Comércio - 1.444,1 560,3 - I 454,7 140,5 - 0,31 I 

:?rest.Serviços 21.780,1 3.168,7 1.109,5 2.006,5 339,4 290,0 0,09 0,11 

T O T A L 140.636,6 31.146,8 33.172',3 15.696,1 6.770,5 7.045,9 - -
I - ~ --_._--- ----~ 

1 
}U~~TE: 200 maiores empresas. Quem ~ quem na economia brasileira. visão - agosto 1975. Para os dados sobre 

empresas estrangeiras - Guia Interinvest - 1975/76. 

0,29 

0,30 

-
0,36 

0,23 

-

0,09 

-
-
0,17 

0,25 

0,26 

-

- J 



Observa-se que o Estado participa basi~a 

mente do setor de "serviços de utilidade pública" e de pre.§.. 

tação de serviços, que correspondem a cerca de 57% da par~~ 

cipação estatal no patrimônio líquido, seguindo-se o set~r 

de quimica (que inclui o petróleo), mineração e metalurqia 

(que corresponde à participação estatal no setor siãerúrJ~ 

co). Nota-se, po~ outro lado, uma baixa rentabilidaêe do 

setor público na área de serviços, sendo que esta cresce, e 

é superior à rentabilidade das empresas privadas, nacion~is 

e estrangeiras, nos setores de mineração, material de tr~~s 

porte e quimica (neste sua rentabilidade é ínferior a das 

empresas estrangeiras). Estas observações precisam ãe a~J~ 

mas qualificações. A participação do Estado no setor de 3~ 

terial de transporte se resume a apenas uma eI:lpresa C:::·lBR.;"::::R); 

a sua baixa rentabilidade nos setores de serviços mostra co 

mo a participação do Estado viabiliza interesses do setor 

privado na medida em que retira da área privada certos c~s 

tos econômicos, como, por exemplo, os custos da exploraç~o 

de energia elétrica, saneamento e outros, nos 

ça a participação estatal. Por outro lado, a 

do Estado nos setores de siderurgia, mineração 

quais é ma::i 

~articipaçJ:o 

e petróleo 

viabilizam a exploração de certos insumos industriais b2si 

cos, que requerem investimentos vultosos, inviáveis para o 

setor privado nacional, face não só aos riscos dos empree~ 

dimentos como a seu longo prazo de maturação e baixa renta 

bilidade direta. 20 

20 Esta inclusive ê a própria posição governamer.tal, 
quando definiu seu papel na irea de infra-estrutura ecün2~i 
ca (Cf. Ação para a empresa privada nacional, D.O. 22 
24/06/76, p. 8786). Alem disso, 'a abertura para os c.ontra 
tos de risco e a exploraç~o de atividades eC0n;~icas C~ 3S 

sociação eoo o capital estrangeiro, demonstrar:1 claramente ~üe 
a racionalidade do aparato estatal não se coloca em opcs~ 
ç~o i racionalidade do capital privado. 
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Por outro lado, observa-se que a parti~~ 

paçao da empresa estrangeira no patrimônio líquido e s~?e 

rior ã participaç~o da empresa nacional. Al~m disso, o ~es 

mo grupo estrangeiro participa as vezes com ~ais de ~ma em 

presa, o que concentra ainda mais o controle da e~onc~ia em 
~ 21 ~ ~ 

um numero menor de empresas. Tambem e de se r.otar c·..:.e 

muitas empresas que foram consideradas nacionais têm par~~ 

. - d t' 22 T t d . d' clpaçao e grupos es rangclros. ~s o po e ser um ln l~a 

dor, ao nível de grandes empresas, de uma tendência à ar~i 

culação entre çapital privado nacional e estrangeiro. 

Dados sobre a rentabilidade, para o con 

junto das empresas, nacionais e estrangeiras, demoro s tr ê..-:\ , 

por outro lado, a quase completa superioridade da e~presa 

estrangeira face à nacional, exceto.em três setores: no de 

aparelhos el~tricos e material de comunicação, no de ma~e 

rial de transporte e no de madeira e artefatos. Para os 

dois primeiros casos, a observação necessita de algu~as con 

siderações. No setor de mater.ial de transporte, observa-se 

que a empres& estrangeira se concentra na produção de au~o 

móveis (5 empresas), tratores (2) e construção naval (1), 

com um total de 8 empresas, enquanto o setor nacional se 

concentra no de autopeças (3 empresas), no de construção ~a 

val (1) e material ferroviário (1), num total de 5 empr~ 

sas. Ora, o setor de autopeças ~ um setor de atividade eco 

nômica dependente da produção de automóveis para a sua ex 

pans~o, o'que demonstra uma divis~o de trabalho na base pr~ 

2lSÕ para citar alguns exemplos, a Philips p~rtici?a 
de quatro empresas; a Union Carbide de duas; a BRASCAM cie 
tr~s; a BUNG & BORN de quatro e o grupo Vasta de duas (Cf. 
Guia Interinvest, 1975/1976). 

22 73 . . Das _ empresas nac~ona~s, 
cipaç;o estrangeira, variando de 2 
Guia Interinvest - 1975/76). 

pelo menos 14 t~m pa~t~ 
a quase 50 por ce~to.\~f. 
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dutiva. Por outro lado, apenas duas empresas privadas ~a 

cionais participam do setor de material elétrico, enquaL~o 

que sao cinco as empresas estrangeiras. Além disso, as C°..:as 

empresas nacionais, que participam do setor, têm capital ss 

trangeiro. 23 

• 
11.3 - Conclusões 

Em resumo, a expansao do àparato estata~, 

que pode ser suficientemente expressiva para fundamentar ~s 

argumentos dos liberais mais ferrenhos, não nos deve leva~ a 

concluir a existência de uma "dominação burocr~ticarr . Se 

este conceito significa que o grupo. politicamente do~inaL~e 

é a tecnocracia estatal, os fatos não confirmam esta hipé~~ 

se. Em primeiro lugar, porque a dominação política se f~z 

no bojo de u~ sistema capitalista e este supõe a existência 

de um sistema produtivo privadp. Em segundo lugar, a bl:~o 

cracia estatal é apenas um dos grupos que parti~ipa do t~o 

co de poder, dividindó com a empresa estrangeira e a emF~e 

sa privada nacional a hegemonia. Esta participação da bl:=o 

cracia estatal na "aliança de poder" se faz, por outro la 

do, mais ao nivel político que no econômico. Isto é, cc~o 

se pode verificar no subitem relativo à participação do ~s 

tado na base produtiva, ela ainda se limita a certos se~o 

res estratégicos para a atividade econômica, isto é,setOY2S 

de serviços de utilidade pública e de prestação de serviç0s, 

23 
Uma delas, a ARNO, tem l~ por cento de capitais -2X 

ternos; a outra, a IBRAPE, tem 34,4 por cento de capitais 
da Philips Investiment Corporation (Ver Guia Interinvest-
1975/76) . 
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química (incluindo petróleo), mineração e metalurgia '(basi 

camente siderurgia). ~,ao nível político, no contexto do 

sistema autoritãrio vigente, que o papel de hegemonia da bu 

rocracia estatal torna-se relevante. Na medida e~ q~e o ~o 

delo político é excludente, viabilizando-se através da ~e 

dução dos canais de manifestação política, o aparato es~a 

tal se irresponsaailiza diante da sociedade civil, adquiri~ 

do uma conotação peculiar dentro do processo de hegemo~ia 

burguesa. Portanto, toda a discussão sobre a "dc:-:linação :Ou 

rocrãtica" que nao tenha uma postura crítica diante do medo 

como se expressa a dominação política como um todo está en 

cobrindo a questão principal que deverá ser discutida. 

Ao nível econômico, antes que "estatiza 

ção" o que se ve é um processo de d~snacionalização. Entre 

as duzentas maiores empresas, 80% das empresas estrangeir~s 

se concentram no setor de transformação, enquanto que a~e 

nas 58% das e:-1presas privadas nacionais, que participam da 

quele estrato, estão neste setor. As empresas privadas na 

cionais se concentram no setor de construções (com 11 emp~e 

sas) , no setor siderúrgico (com 8 empresas), no setor de 

produção de serviços (com 7 empresas) e no setor de cor..ér 

cio (com 5 empresas)24. Nota-se, portanto, que o ccntrcle 

do setor de transformação,que é o núcleo central da ativi~a 

de econômica, não estã assegurado à empresa privada nacio 

nal, constituindo-se o setor siderúrgico de não planos ~~a 

exceção. 25 Falar em estatização sem ver o outro polo, a 

24Quem ~ quem na economia brasileira. Revista Vis~o, 
agosto de 1975. 

25 Isto pode fundamentar o fato de o setor siderúrgico 
privado ser capaz de vocalizar certos tipos de reivindi:a 
ç~es e mesmo conseguir alguns re~ultados, corno na discuss~~ 
da Central de Aço, em relação ã qual eram contrários, e ~a 
reformulação de critérios para expansão das empresas. 
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desnacionalização, é tentar usar mistificadamente o "pe~~ 

go" do que j á foi chamado de socialismo dos tolos para e:-.:::~ 

brir a participação crescente da empresa estrangeira na e:::o 

nomia. Neste sentido, a participação estatal se coloca :0 

mo um fator de "equilíbrio" do modelo. 

~e nao se encontram, ao nível do siste~a 

financeiro, ou da aplicação desses recursos, melhor dize~io, 

nem ao nível da expansão do estado na base produtiva da e:::o 

nomia, justificativas suficientes para a discussão, que ain . 
da permanece, sobre a "estatização" da economia, qual 

o sentido real da controvérsia e quais as perspectivas ::'e 

muàança? ~ o que tentaremos discutir e analisar no cap~~~ 

lo final desta monografia. 
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CAPITULO XII 

A DISCUSSÃO ATUAL SOBRE A ESTATIZAÇÃO E O VERDADEIRO 

SENTIDO DA CONTROVÉRSIA 

A preocupaçao fundamental que presidiu o 

desenvolvimento do trabalho foi de tentar identificar a con 

figuração histórico-estrutural do Estado brasileiro, relaciQ 

nada com o início e a expansão da industrialização no país, 

com o objetivo final de discutir as raízes da atual discus 

sao sobre a "estatização" da economia. Para isso, desenvel 

vemos a análise dentro de um marco teoricamente concreto, is 

to é, tentamos apreender o Estado instância política p~ 

la qual se expressa o sistema de dominação enquanto im 

bricado na totalidade histórica concreta, no caso uma forma 

ção social periférica, integrada no processo de desenvolvi 

mento do capitalismo internacional. 

Isto nos levou diretamente a articular os 

sistemas interno-e~terno, como o finico método de análise ca. 

bível para se compreender o "modo de ser" do processo indus 

trial brasileiro, que retira sua especificidade exatamente 

do fato de ter surgido como fruto da expansão do sistema ca 

pitalista hegemônico, para o qual exerceu e exerce funções 

específicas e qiferentes, nas diversas etapas de constitui - , 
çao e desenvolvimento do sistema capitalista mundial. 

Isto nos remeteu, de um lado, às mais re 

centes tendências da teoria do Imperialismo, e de outro e, 

contraditoriamente, às atuais elaborações teóricas preocup~ 

das em identificar a lógica interna do capitalismo no Bra 

sil, que recebeu, em João Manuel Cardoso de Mello uma denomi 

nação provavelmente já consagrada: a de capitalismo tardio. 

Tal tipo de abordagem nao resultou, como poderia parecer à 
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primeira vista, de uma tentativa de demonstrar que tia virtu 

de está no meio", mas de tentar dar conta de porque o desen 

volvimento capitalista no Brasil não seguiu o modelo cláss: 

co de capitalismo europeu, ou seja, porque nao se deu origi 

nalmente através do desenvolvimento autônomo e auto-determi 

nado, nem veio no bojo de uma revolução democrática, nem foi 

capaz de criar uma burguesia industrial que exercesse um p~ 

pel transformador em determinada etapa do processo históri 

co. Ora, tal especificidade 'só pode ser entendida, no seu 

aspecto interno, isto é nas contradições do capitalismo ne 

Brasil, se atentarmos para o fato de que o capitalisno brasi 

leiro, como o de outras formações sociais petiféricas, so se 

explica se tomarmos como ponto de referência o momento e o 

modo de articulação com o sistema capitalista internacional. 

Isto não significa que a análise se faça a partir de parame 

tros externos, que se refletiriam internamente, mas se tra 

ta, isto sim, de compreender porque o capitalismo brasileiro 

é retardatário, e qual o significado histórico desse fato. 

Vimos nos capítulos anteriores como o pr~ 

cesso de transformação capitalista no Brasil se deu no bojo 

de uma série de patamares de acumulação que implicaram na 

destruição das antigas bases para a implantação de novas. Vi 

mos também como a burguesia industrial nunca conseguiu ser 

políticamente hegemônica, isto é, nunca foi capaz de tlpriv~ 

tizar" o Estado para satisfação de seus interesses, por sua 

fraca base de acumulação (em termos comparativos com o desen 

volvimento das forças produtivas capitalistas a nível mun

dial). Vimos ainda como o aparato estatal foi um agente in 

dispensável na instituição da "nova ordem", utilizando-se não 

só de uma série de mecanismos de política econômica e social, 

como participando do setor produtivo da economia, engendra~ 

do a nova base de acumulação. Por outro lado, o "pacto p~ 

pulista" informou (ao nível da consciência social) este pr~ 
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cesso de transformação, dando-lhe sustentação política. Vi 

mos, finalmente, como a hegemonia burguesa assumiu, com o mo 

vimento de abril de 1964, uma feição autoritária, desarticu 

lando o processo crescente de organização popular e instau 

rando um novo patamar da acumulação, já consolidando uma no 

va articulação entre capitalismo interno e internacional,de~ 

tro do bojo de um processo que passou a ser conhecido como 

de int-ernacionalização do m~rcado interno. 

Dentro desse contexto, como analisar o fe 

nomeno social dos últimos tempos, em que setores da burgu~ 

sia industrial começaram a empunhar a band~itacontra o que 

chamam de estatização (quando não vao mais longe e empunha~ 

a bandeira da "desestatização")? Que motivações e interes 

ses estão por trás desse movimento? 

Nos dois últimos capítulos observamos que 

os dois aspectos fundamentais, levantados na discussão da 

"estatização" controle estatal do capital financeiro e 

do processo produtivo não são suficientemente signific~ 

tivos para justificq.r uma "crítica" à estatização da econo 

mia. Portanto, não e ao nível econômico que se encontra a 

origem do fenômeno. Será antes no nível político, como uma 

tentativa de redefinir as coalizões politicamente predomina~ 
- . - 1 tes, dentro do pacto burgues de domlnaçao. E por que faz~ 

mos tal afirmativa? Em primeiro lugar, porque o Estado, en 

lUsamos aqui a definição apresentada por Carlos Este 
vam Martins, que distingue três sistemas de alianças: bloco 
de poder, coalizão politicamente predominante e elite gover 
namental. A coalização politicamente predominante correspo; 
deria ao conjunto de potências sociais a favor de cujos int; 
resses são definidos os principais rumos seguidos pela polI 
tica governamental. Cf. Martins, Carlos Estevam. Capitalisc0 
do Estado e Modelo polrtico no Brasil, Graal, 1977,p~gs. 189 
e seguintes. 
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quanto expressa0 política da dominação econômica, está em 

última instância determinado pela base econômica que lhe dá 

sustentação e esta é capitalista e portanto viabilizadora dos 

interesses do capital, em detrimento do trabalho. Ora, se 

a base econômica de dominação é a viabilização do capitali~ 

mo (e dos seus interesses), ao nível político a dominação- é 
da burguesia que se tornou economicamente estratégica, isto 

é, de certas fraçBes da burguesia industrial, ligadas aos- s~ 

tores "modernos", articulada ou não com interesses interna 

cionais. O que caracteriza, no entanto, a dominação burgu~ 

sa no Brasil é que a hegemonia política da burguesia indus 

trial passa pelo aparato estatal, isto é, o Estado desemp~ 

nha um papel relativamente automonizado em virtude das fun 

çoes que, no processo de transformação capitalista, desemp~ 

nhou e desempenha como articula..lor dos novos patamares de 

acumulação, bem como pelo fato de, com a rutura do pacto de 

poder, em 1964, a burguesia "delegou" ao aparato estatal a 

função de direção da dominação. 

Enquanto se manteve a forma democrática,h~· 

via sempre a possibilidade de a burguesia fazer alianças com 

as classes dominadas, que pudessem dar sustentação política 

ao seu projeto de hegemonia total do aparato estatal. No en 

tanto, sob a forma autoritária, considerada corno a via salva 

dora dos seus interesses, a burguesia viu-se cada vez mais , 
subordinada e dependente dos centros de decisão governarne~ 

tais. Para controlar o aparato estatal esta mesma burguesia 

necessariamente terá de rearticular a base de sustentação p~ 

litica. 

Quando se discute, portanto, o problema da 

"estatização", o que está em sua raiz é o questionamento do 

papel do Estado corno mediador da dominação burguesa. 
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A articulação de certos setores da burgu~ 

sia industrial contra a "burocracia estatal", portanto, pode 

ser uma tentativa de controle do aparato por esta burguesia. 

As características desta articulação são de duas ordens: ao 

nível econômico, implantado o departamento de bens de prod~ 

ção, em articulação com a empresa estrangeira, e possibill:. 

tando-se a auto-determinação do capital, a burguesia indus 

trial (pelo menos aque"las frações que representam' os setores 

mais estratégicos) estaria em condições de dominar hegemonl:. 

camente, o aparato estatal, pela importância que teriam ad 

qui rido na "base econômica da sociedade. Aspirando à hegem~ 

nia, coloca-se em oposição ao controle estatal porque ele é 

um limite a esta hegemonia, ao tempo em que teme que este 

controle coloque as bases de uma transformação social que p~ 

deria se fazer contra a dominação burguesa. Os setores des 

ta burg~esia hoje estratégica nao tem uma postura 

anti-capital estrangeiro e, entre a associação ao capital e~ 

trangeiro e estatal prefere automaticamente aquele, mesmo 

porque se a dominação política é feita em bases nacionais (o 

espaço físico da dominação política, já que as empresas muI' 

tinacionais ainda não conseguiram suprimir as fronteiras na 

cionais) caberá a elas, na articulação com a empresa interna 

cional, a hegemonia da dominação. 

Ao nível pOlítico,as mudanças nas alianças 

de poder poderão assumir duas alternativas: em uma delas, a 

fração da burguesia industrial, na busca de sua hegemonia,se 

articularia "para baixo", para criar uma base de sustenta 

ção política com vistas à transformação parcial do pacto de 

dominação até agora existente (imaginando-se que a fração 

politicamente dominante a fração militar por qual 

quer motivo deixe a arena política e "volte aos quartéis"), 

dando lugar a um processo de restabelecimento das "li 
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berdades pOlíticas,,2. 

Na outra alternativa, procurar-se-ia criar, 

mantendo-se o caráter autoritário do regime, canais de insti 

tucionalização, em que seus interesses sejam mais imediata 

mente satisfeitos. ~ claro que nada impede que estes canais 

se mantenham informalmente, mas acreditamos que os conflitos 

que necessariamente surgem entre frações de burguesia e ap~ 

rato estatal, tenderão a alguma forma de institucionalização, 

dos canais de verbalização de conflitos. Seria preciso en 

tão que a "racionalidade" imposta pelo aparato governamentàl 

a toda a estrutura social fosse redefinida para a burguesia 

industrial, com vistas a seus interesses específicos. Esta 

redefiniçãoimplicaria necessariamente a criação de um certo 

"estado corporativo", onde se institucionalizariam os grupos 

de pressão (dentro ~a classe dominante), através dos quais 

se superaria o problema-da tomada de decisão. A criação de 

um certo corporativismo implicaria a burocratização definit! 

va do domínio burguês, em que interesses da burguesia indus 

trial encontrariam canais próprios de negociação de seus in' 

teresses. Neste caso, o recrudescimento do caráter autoritá 

rio do regime, seria a conseqüência formal da rearticulação 

" 

2para Carlos Estevam Martins a proposta "liberal" in 
cluiria uma aliança policlassista, de qual fariam partes ca
madas populares e da classe m~dia, interessadas nas liberda 
dcs civis e polrticas, sob a hegemonia .das fraç;es do capi 
tal estrangeiro, da burguesia internacionalizada e do setor 
agro-exportador. Cf. Martins, Carlos Estevam, op. cito pâg. 
239 c seguintes. 
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Neste processo de rearticulação, o outro 

lado da polarização intra-classe dominante é representada p~ 

lo aparato estatal. O "aparato estatal" é uma expressa0 que 

abarca os setores que tem poder de decisão dentro da área' go 

vernamental, bem como a burocracia descentralizada do Estado 

(representado pelas empresas públicas e sociedade's de econo 

mia mista, que participem do processo decisório) . Sua fra 

ção hegemônica é a fração militar que, após 1964, assumiu o 

controle da força {coerção física) e portanto mantém a dite 

ção do processo em um quadro politicamente excludente. A 

fração militar apresenta de modo geral uma ideologia voltada 

para a segurança do regime e para a defesa das "riquezas na 

·cionais". Na medida em que funda seus domínios na base na 

cional,' apresenta certas contradições com os interesses in 

ternacionalizados, os quais procura minimizar através de sua 

presença em alguns empreendimentos econômicos. Por outro la 

do, articula-se como o setor privado nacional procurando ma~ 

ter as bases do sistema capitalista. Este duplo movimento _. 

manutenção do sistema capitalista e fortalecimento do poder 

nacional cria as bases do que se chama de "dependência 

negociada", redefinindo em cada conjuntura os termos desta 

articulação, mantendo uma ideologia tecnocrática, elitista, 

, 
3 Uma alternativa ou outra poderia ser adotada, se~undo 

nos parece, pelas mesmas frações da burguesia. Tudo depend~ 
ria do poder da chamada "burguesia estatal" e de sua capac~ 
dade de mobilização política. Caso esta não se exerça, nada 
impediria que hoje as frações da burguesia interessadas na 
liberalização "aceitassem" a manutenção do autoritarismo do 
regime, se as regras do jogo com o setor governamental, res 
ponsável pelas decisões, fossem modificadas. Para Carlos Es 
tevam Martins o recrudescimento do caráter autoritário do re 
gime seria uma alternativa a gosto da hurguesia local, par~ 
sitária e predat6ria (Cf. Martins, Carlos Estevam, op. cit, 
pág. 241 e seguintes). 



antimobilizadora (politicamente) e consequentemente autorit~ 

ria. A importância que assume o aparato estatal exclu 

ida sua fração hegemônica de bases militar está na 

razão direta das caracteristicas do regime. Isto é, e a ine 

xistência de organização das forças sociais da sociedade ci 

vil que permite a manutenção do aparato estatal como o cen 

tro de decisão, desvinculado, até certo ponto, da socied~de 

como um todo. Ocupando alguns setores estratégicos de econQ 

mia (sem que se possa dizer que ocupe o espaço econômico co 

mo um todo), e principalmente mantendo o poder decisório ex 

cludente, pode o aparato governamental entrar em conflito 

com certos·setoresda burguesia industrial, quando sua raclo 

nalidade (econômica) vai de encontro à racionalidade do se 

tor privado. 4 Neste caso, na busca da manutenção de sua he 

4Muitos autores tem procurado d~senvolver a id~ia de 
uma "burguesia estatal", sendo os mais conhecidos Fernando 
Henrique Cardoso e o próprio Carlos Estevam Martins. O surgi 
mento dessa burguesia, para este último autor, estaria vincu 
lado ao comportamento "capitalístico" do setor estatizado da 
economia, como tamb~m a primazia do investimento estatal.Mas 
faz uma ressalva, ·que gostaríamos de transcrever "ipsis lit. 
teri~' enquanto o cariter do Estado permanece sendo burgu~i 

privado, não se pode falar da existência de uma burgue 
sia estatal. Para que esta passe a existir como tal ~ necei 
sirio que o Estado se descaracterize enquanto burguês-priva~ 
do e se recaracterize enquanto portador dos novos conteúdos 
representados p~los interesses específicos da burguesia esta 
tal". E conclui: "o que estamos vivendo hoje no Brasil e 
justamente esse momento de transiçã~ política" (Cf. Martins, 
Carlos Estevam, op. cito pig. 294 e 295). Em artigo ji cita 
do de Luciano Martins, este autor, ao tentar desvendar o 
"sentido da controv~rsia" sobre a estatização faz referência 
explícita ao que chama de "privatização do Estado", isto é, 
a apropriação de recursos públicos (com a proliferação de 
fundos de investimento e de financiamento), por empresas q~e 
desenvolvem um espírito de mentalidade privada na sua gestao 
e que criam "feudos" dentro do aparato estatal que lutam por 
ampliar seu poder político. De qualquer modo, a alternativa 
"emancipacionista", prevista por Carlos Estevarn Hartins, di 
ficilrnente teri êxito se não houver urna redefinição do pac~ 
to de poder. 
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gemonia (ou de seu papel na dominação política) também ao 

aparato governamental caberá duas alternativas: ou entra em 

articulação com as "classes dominadas", tentando instaurar 

um novo tipo de populismo, e chamando a atenção pél.ra o "pa 

pel do Estado", como elemento viabilizador do "poder nacio 

nal", ou entra em articulação mais direta com os setores da 

burguesia industrial, negociando um novo "pacto ee domina

ção" em que as frações da burguesia industrial estariam nu 

ma posição mais privilegiada do que a que até agora a carac 

teriza. 

De qualquer forma, quer caiba a direção ao 
processo ao aparato governamental, quer às frações da Durgu~ 

sia industrial, duas são as alternativas que nos parecem ?r~ 

sentes no processo da sociedade brasileira: ou se aprofunda 

o pacto entre burguesia industrial e aparato estatal, o qual 

ficará mais subordinado aos interesses da primeira, podendo 

assumir uma feição ~orpOTativista.5 Neste caso, manter-se-á 

o caráter autoritário do regime. Ou se rearticula a base 

política, através de um novo pacto da burguesia industrial 

ou do aparato governamental com as classes dominadas. Neste' 

último caso, a burguesia industrial teria de lutar necessa 

riamente pela "redemocratização" do país, isto é, pelo rest~ 

belecimento do voto para todos os níveis, a organização da 

sociedade civil em partidos, sindicatos etc. Quanto i via 

bilização de uma "aliança para baixo" do aparato burocráti 
" 

co, ela daria lugar a um novo tipo de populismo, que teria 

SAlgumas medidas como a decisão de que as empresas p~ 
blicas paguem imposto de renda; a proibição de que se criem 
subsidiárias sem prévia autorização do Presidente da Repúbli 
ca; a import~ncia dada pelo governo ~ djscussão sobre a esti 
tização, podem ser indícios desta tentativa. 



de passar necessariamente pela reorganização dos "setores p~ 

pulares". 

Assim, a discussão sobre a "estatização"e!'!. 

cobre muito mais do que uma simples discussão sobre o "con 

trole estatal da economia". Ela aponta para urna redefinição 

do "pacto de dominação" intra-classe dominante: certas 'fra 

ções da burguesia industrial e setores burocráticos. A cri 

se política, ora instàurada, não pretende transformar rev'olu 

cionariamente a dominação burguesa, mas abre cisões que te 

rao de ser, mais cedo ou mais tarde, resolvidas pelo siste 

ma. Na medida em que o ponto central da discussão continue 

sendo a "estatização", encobre-se o ponto central do probl~ 

ma. Se o que a burguesia pretende é dar mais um passo na 

conquista da hegemonia política, "privatizando o Estado" é 
- 6 preciso modificar o alvo da acusaçao.. De qualquer forma, 

numa ou noutra hipótese, trarar-se-á sempre de urna disputa 

"intra-classe dominante'·, deixando de fora os deserdados do 

sistema: o operariado e a baixa classe média.? 

Se os termos desse novo pacto de dominação· 

incluir urna rearticulação das alianças de classe, voltadas 

para a mobilização das classes dominadas é que estarão sendo 

abertos os canais (ainda que incipientes) para a transforma 

6 Ver Pereira, Luiz C. Bresser. Uma definição oficial 
do "modelo". In Movimento, 28.06.76 . 

. , 

72 preciso deixar claro que não nos move nenhum objeti 
vo de minimizar a importância das transformações que porven 
tura venham a ocorrer ao nível político da Nação. Caberá aos 
hoje excluidos redefinir, criticamente, em cada momento his 
tôrico, sua posição, em busca da estratégia que corresponda 
mais adequadamente a seus interesses. 
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çao do regime autoritário. Neste caso, a relevância nao es 

tá na "estatização" mas no "autoritarismo" do regime. E é 

contra este autoritarismo, no que ele implica de desmobiliza 

çao política, ausência de liberdades públicas, proibição de 

que os grupos sociais se organizem com vistas a articular 

seus interesses específicos, necessariamente contraditórios, 

que se devem dirigir as posturas teóricas que informarão a 

prática política. 

~ preciso, enfim, que se criem as bases teó 

ricas e práticas que dêem sentido e substância às reivindica 

ções dos grupos sociais, hoje excluídos de qualquer partic! 

pação econômica e política, de modo que se possa construir 

uma sociedade em que os diversos grupos sociais passem, li 

bertos da tutela autoritária, a fazer história. 

" 
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