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INTRODUÇÃO 

No 2º pós-guerra, a questão do desenvolvimento voltou a ser uma preocupação 

central dos economistas e dos atores políticos que repensavam a ordem mundial. Em 

relação aos países desenvolvidos, o objetivo era manter o dinamismo da economia para 

evitar uma nova grande crise, como a de 1929. Em relação aos países do terceiro 

mundo, o objetivo era promover a industrialização para superar o estado de 

subdesenvolvimento.   

A questão do desenvolvimento nos países do terceiro mundo, portanto, atrelou-

se à questão da industrialização: considerou-se que o processo de industrialização seria 

a via que levaria inevitavelmente os países atrasados ao progresso das forças produtivas 

e das relações sociais.  

No Brasil, a industrialização já era uma preocupação central de governo desde 

1930, na administração de Getúlio Vargas. Entretanto, foi no período do governo 

Juscelino Kubitschek (1956 – 1960), que a industrialização se tornou uma prioridade do 

governo, e que se desenhou um plano pragmático em prol dessa prioridade. Foi esse 

plano, composto por metas objetivas, que promoveu o primeiro ciclo de mudanças 

estruturais no país. 

Tais mudanças estruturais atuaram diretamente sobre a problemática brasileira. 

Por um lado, elevou–se a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), 

diversificou–se a base produtiva da economia e avançou-se consideravelmente na infra-

estrutura de energia e transporte do país. Por outro lado, contudo, houve uma 

intensificação dos desequilíbrios setoriais, regionais e sociais, resultantes de um 

aumento na concentração de renda e investimentos.      

Esse processo de transformação real do país foi fortemente influenciado pelo 

pensamento econômico do período acerca do desenvolvimento brasileiro. Por essa 

razão, a compreensão da problemática brasileira na década de 1950, e seus 

desdobramentos nas décadas seguintes, passa necessariamente pela compreensão do 

próprio pensamento econômico que atuou norteando a política econômica do período.   
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Realizada essa contextualização, indica-se o objetivo deste trabalho: apresentar o 

intenso debate econômico dos anos 50 sobre o papel da industrialização no processo de 

desenvolvimento do Brasil, destacando-se as principais controvérsias entre as correntes 

que protagonizaram tal debate, a neoliberal e a desenvolvimentista. Em particular, 

pretende-se apresentar os elementos teóricos centrais que fundamentaram as 

recomendações de política econômica dos intelectuais associados às vertentes de 

pensamento anteriormente mencionadas.    

Isso posto, pretende-se responder à seguinte questão: quais foram as principais 

propostas para a superação do atraso brasileiro na década de 1950, e quais 

recomendações de política econômica compuseram tais propostas?  

A metodologia utilizada para responder à questão formulada consiste na leitura e 

resumo da bibliografia básica referencial para o estudo do pensamento econômico 

brasileiro. Particularmente, será utilizada a obra de Ricardo Bielschowsky, Pensamento 

Econômico Brasileiro: o ciclo ideológico do desenvolvimentismo, como referência 

basilar da sistematização realizada no presente trabalho, recorrendo-se a outras fontes e 

autores consagrados para o aprofundamento das formulações específicas de cada linha 

argumentativa.  

O trabalho foi, então, estruturado em quatro capítulos, além desta introdução e 

da conclusão. O primeiro capítulo aborda a visão neoliberal sobre o desenvolvimento 

brasileiro nos anos 1950, destacando-se o aparato teórico em que tal visão se apoiou, 

bem como os desdobramentos dessa visão no campo da política econômica. Por ora, 

vale destacar que a essência do neoliberalismo brasileiro nesse período consistiu na 

utilização dos princípios econômicos liberais para fundamentar um projeto de 

crescimento orientado pela agro-exportação, a partir da via do livre mercado.    

Nos capítulos seguintes, repete-se o exercício para as linhas do pensamento 

desenvolvimentista. A essência dessa corrente de pensamento da década de 1950 residiu 

em seu projeto econômico fundamental de superação do subdesenvolvimento nacional 

por meio da industrialização integral e planejada. Há, contudo, pontos de divergência 

internos ao desenvolvimentismo brasileiro no que se refere à propriedade do capital nos 

investimentos e também ao papel das políticas de estabilização no processo de 

industrialização.  
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Nesse sentido, optou-se por organizar em capítulos as principais vertentes do 

desenvolvimentismo brasileiro, destacando-se os elementos básicos de diferenciação 

entre elas. Para tanto, utilizou-se a classificação elaborada por Bielschowsky (2004), na 

qual foram identificados três subgrupos dentro do pensamento desenvolvimentista: (i) 

desenvolvimentismo do setor privado; (ii) desenvolvimentismo não nacionalista do 

setor público e (iii) desenvolvimentismo nacionalista do setor público.  

Antes de iniciar a exposição, algumas ressalvas devem ser mencionadas nesta 

introdução. Primeiramente, é notória a participação de Caio Prado Júnior e Ignácio 

Rangel no debate econômico travado nos anos 1950. Entretanto, a formulação de tais 

autores não será contemplada nesta monografia, pelo fato de que o escopo do trabalho 

delimitou-se às correntes de pensamento que influenciaram mais intensamente a política 

econômica da década.  

Em segundo lugar, é inegável a relevância dos temas da distribuição de renda e 

da reforma agrária. Mas o fato é que, no debate dos anos 1950, tais temas não 

desfrutaram da mesma importância analítica que os temas da industrialização, do 

planejamento e das políticas de estabilização. Em outras palavras, as formulações 

consideradas nesta monografia não foram orientadas com base na problemática 

distributiva, e, por essa razão, optou-se por não contemplá-la na exposição.     
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CAPÍTLO I: CORRENTE NEOLIBERAL 

 A corrente neoliberal brasileira foi liderada, na década de 1950, pelo economista 

Eugênio Gudin. O pensamento econômico do autor é, portanto, a grande referência da 

posição neoliberal no debate sobre as questões do desenvolvimento brasileiro do 

período em questão. Nesse sentido, a presente seção traz, no seu primeiro segmento, os 

elementos básicos das teorias que deram suporte às formulações de Gudin, a teoria 

neoclássica dos mecanismos de mercado e a teoria das vantagens comparativas. Em 

seguida, se discorrerá sobre as implicações desse suporte teórico sobre duas questões 

centrais do debate sobre o desenvolvimento brasileiro: a industrialização e a 

estabilidade. 

I.1. SUPORTE TEÓRICO DA CORRENTE NEOLIBERAL BRASILEIRA 

 O pensamento de Gudin sobre a superação do atraso brasileiro fundamenta-se, 

essencialmente, na visão marginalista dos mecanismos de mercado, na qual se defende a 

tese de que “a economia capitalista tende a um equilíbrio de máxima eficiência sempre 

que os mecanismos de mercado podem funcionar livremente” (Bielschowsky, 2004, 

p.43). A teoria marginalista chega a esse resultado a partir do princípio da substituição, 

no qual os agentes econômicos substituiriam fatores de produção relativamente mais 

caros por aqueles relativamente mais baratos, alterando assim a composição das técnicas 

produtivas de acordo com os preços relativos dos fatores de produção.  

Os preços relativos, por sua vez, operariam de acordo com a lei da oferta e da 

procura: se elevariam diante de um excesso de demanda e se reduziriam diante de um 

excesso de oferta. A implicação desse mecanismo é que as técnicas produtivas mais 

intensivas nos fatores relativamente mais escassos, e, portanto mais caros, seriam 

substituídas pelos métodos de produção mais intensivos nos fatores mais abundantes, e, 

portanto, mais baratos. Assim, uma economia com total flexibilidade de preços tenderia 

ao pleno emprego de todos os seus fatores de produção, tenderia, portanto, a um 

equilíbrio de máxima eficiência alocativa. (Serrano, 2001). 

 Outro suporte teórico do pensamento econômico de Eugênio Gudin foi a teoria 

do comércio internacional baseada no conceito de vantagens comparativas, na qual se 

defende a tese de que o livre comércio é sempre benéfico para os países que 
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especializarem sua estrutura produtiva na fabricação do bem que produzem de forma 

relativamente mais eficiente. O modelo das vantagens comparativas chega a esse 

resultado da seguinte forma: quando o custo de oportunidade
1
 de se produzir o bem “Z” 

no país “A” for menor do que o custo de oportunidade de se produzir esse mesmo bem 

no país “B”, a abertura comercial desses países implicará que o preço relativo mundial 

do bem “Z” será maior que seu custo de oportunidade no país “A”, porém será menor 

que seu custo de oportunidade no país “B”.  

Dessa forma, o país “A”, ao se especializar na produção do bem “Z”, exportando 

esse bem para o país “B”, obteria ganhos de renda real uma vez que venderia o bem “Z” 

a um preço relativo acima do seu custo de oportunidade. O país “B”, por sua vez, ao se 

especializar na produção do bem alternativo também obteria ganhos de renda real, uma 

vez que compraria o bem “Z”a um preço relativo abaixo do seu custo de oportunidade. 

(Krugman, 2005).  

 Há três aspectos que derivam desse arcabouço teórico e que, segundo 

Bielschowsky (2004), caracterizam a essência da posição neoliberal acerca das questões 

do desenvolvimento brasileiro: (i) a intervenção do Estado nas forças de mercado 

provocaria distorções alocativas e, portanto, deveria ser mínima; (ii) as políticas de 

estabilização seriam fundamentais para se garantir o papel dos preços como 

sinalizadores do livre mercado; (iii) o Brasil teria uma vantagem comparativa no setor 

primário e, por isso, deveria explorar sua vocação agrícola.  

Partindo desses alicerces teóricos, o líder do neoliberalismo brasileiro, Eugênio 

Gudin, buscou relativizar os postulados liberais tradicionais, adaptando-os às 

especificidades das economias agro-exportadoras e revigorando-os em um momento 

histórico no qual o liberalismo encontrava-se em profunda crise diante da materialidade 

dos fatos, como a grande depressão de 1929, as economias de guerra na década de 1940 

e as recorrentes crises cambiais nos países latino-americanos.   

                                                 
1
 O custo de oportunidade de um bem em termos de outro bem equivale à razão entre os coeficientes 

técnicos (horas de trabalho necessárias) de produção de cada bem. Essa razão, por sua vez, equivale ao 

preço relativo do bem na ausência do livre comércio.  
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I.2 VOCAÇÃO AGRÁRIA E INDUSTRIALIZAÇÃO 

 Destacou-se na seção anterior que Gudin era um forte defensor dos princípios 

econômicos liberais. O autor considerava que a teoria econômica era a mesma para 

países desenvolvidos e atrasados, argumentando que o livre funcionamento dos 

mecanismos de mercado e que a especialização produtiva na direção da vantagem 

comparativa geram um resultado ótimo em ambos os casos.  

Por outro lado, Gudin reconheceu em seu livro-texto, Princípios de Economia 

Monetária, características particulares das economias primário-exportadoras que seriam 

elementos estruturais de instabilidade. O autor se propôs, então, a identificar e estudar 

essas características particulares no sentido de se definir uma política econômica própria 

para os países latino-americanos com base nos fundamentos do liberalismo.  

Trata-se da famosa frase gudiniana: “As equações são as mesmas, apenas os 

parâmetros variam”, colocando-se em evidência a necessidade de se estudar, 

simplesmente, os parâmetros associados à condição de atraso, sem abandonar, contudo, 

as equações econômicas universais. (citado por Sá-Earp, 2009).    

   O autor destacou, no capítulo sobre a “Estabilidade econômica dos países de 

produção primária” os aspectos associados à instabilidade na América Latina, que 

Bielschowsky (2004) sintetizou da seguinte forma: (i) inelasticidade-preço da demanda 

e da oferta internacional de alimentos; (ii) inelasticidade-renda da procura de gêneros 

alimentícios; (iii) fortes oscilações cíclicas no preço dos produtos primários decorrentes 

da natureza da oferta e da demanda mundiais desses produtos e suas respectivas 

elasticidades; (iv) pouca diversidade da pauta de exportação e conseqüente 

vulnerabilidade às oscilações cíclicas de preço; (v) rigidez da pauta de importações, 

composta basicamente de mercadorias essenciais.   

Não era, portanto, o reconhecimento das fragilidades estruturais dos países 

subdesenvolvidos que dividia neoliberais e desenvolvimentistas, mas sim a 

recomendação de política econômica dessas correntes de pensamento para a superação 

de tais fragilidades. A orientação neoliberal baseou-se em medidas compensatórias que 

atenuassem as oscilações dos preços dos produtos primários, de forma a recuperar a 

estabilidade do mercado.  
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Gudin mencionou (i) a compensação por mercadorias, que consistiria na 

formação de estoques reguladores da produção e do preço dos produtos primários; (ii) a 

compensação monetária, que consistiria na formação de um fundo que absorve receitas 

de exportação em tempos de prosperidade e libera recursos em tempos de depressão; 

(iii) o aperfeiçoamento do Sistema Financeiro Nacional e (iv) a diversificação da 

estrutura produtiva. (Bielschowsky, 2004).    

Merece qualificação a proposta neoliberal de diversificação da estrutura 

produtiva nas economias primário-expotadoras, pois tal diversificação, segundo a ótica 

de Eugênio Gudin, seria admitida somente em certos casos e sob certas hipóteses. O 

autor esclarece essa questão no seguinte trecho: 

A industrialização per se não assegura de forma alguma um aumento da renda 

per capita; muita industrialização tem sido mal orientada ou inspirada em 

objetivos não econômicos. Mas, se a industrialização se processa com mão-de-

obra que se tornou supérflua no setor agrícola, por melhoria de sua 

produtividade técnica, e se ela dispõe de capacidade técnica e administrativa 

necessária para uma produção eficiente, não há dúvida de que isso representa 

um excelente elemento de reforço estrutural da economia. (Gudin, citado por 

Bielschowsky, 2004, p.51) 

Em outras palavras, Gudin argumentou que a industrialização gradativa 

representaria um elemento de reforço estrutural de uma economia primária somente no 

caso em que o setor agrícola, no qual o país possui vantagem comparativa, avançasse 

sua produtividade a tal ponto que superasse a situação de pleno emprego dos fatores, 

gerando assim mão-de-obra excedente no campo, capacitada para desenvolver o setor 

industrial.   

 A construção teórica de Gudin sobre a industrialização nas economias agro-

exportadoras é essencialmente compatível com sua militância intelectual no campo das 

questões concretas da economia brasileira. Sua premissa básica era de que o Brasil se 

encontraria em uma situação de pleno emprego dos fatores de produção
2
, que por sua 

vez operariam a um baixo nível de produtividade. Dessas premissas, deriva sua visão 

crítica sobre a via de crescimento percorrida pela economia brasileira nas décadas de 

1930, 1940 e 1950; via essa baseada em um processo de industrialização que teria 

                                                 
2
 A hipótese de pleno emprego na economia brasileira seria confirmada, na visão de Eugênio Gudin, pela 

inflação crônica observada no país, que estaria associada à situação de excesso de demanda.  
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tomado os recursos produtivos do setor agrário sem que se elevasse a produtividade 

deste último setor:      

O erro no nosso processo de desenvolvimento tem justamente consistido em 

promover a industrialização, independente da melhoria da produtividade 

agrícola e conseqüente liberação dos fatores de produção. A mão de obra da 

indústria tem sido suprida pela migração das regiões agrícolas para as cidades 

ou para os centros industriais, em detrimento da produção agrícola. (citado por 

Borges, 1996, 168).  

A hipótese de pleno emprego implícita no trecho acima contrasta com a visão 

estruturalista da superabundância da força de trabalho, segundo a qual haveria no campo 

uma situação de desemprego disfarçado. Para refutar tal hipótese, Gudin argumentou 

que a caracterização fundamental do desemprego seria a produtividade nula do trabalho, 

correspondente a uma situação de completa inatividade da mão-de-obra, e que, desta 

forma, a grande massa de trabalhadores no setor agrário, operando em baixa 

produtividade, não se enquadraria, por definição, na categoria do desemprego. 

(Sant’ana, 2009, p. 12). Nas palavras de Gudin:       

As afirmativas a respeito do desemprego disfarçado na América Latina provêm 

daqueles que o confundem com baixa produtividade ou daqueles que desejam 

encontrar uma justificativa para a transferência ilimitada de mão-de-obra da 

agricultura para a indústria. O pior de tudo é que, muito freqüentemente, a 

transferência se dá de uma agricultura de baixa produtividade para uma 

indústria de baixa produtividade.  (citado por Bielschowsky, 2004, p.54) 

Nesse sentido, Gudin argumentou que a problemática do desenvolvimento 

brasileiro não repousaria na transformação da estrutura produtiva na direção da 

industrialização, mas sim nos mecanismos de se elevar a produtividade no setor agrário, 

uma vez que indústria não seria sinônimo de prosperidade, nem agricultura seria 

sinônimo de pobreza. Nas palavras do autor: “Indústria ou agricultura de boa 

produtividade é que são sinônimos de prosperidade” (Gudin, citado por Bielschowsky, 

2004, p.54).   
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A partir de tal linha argumentativa, a indústria nacional tornou-se alvo de 

pesadas críticas neoliberais. Foi caracterizada como a “indústria do desleixo, da 

incapacidade, da IMPRODUTIVIDADE
3
” (Gudin, citado por Borges, 1996, p.206).  

Em pleno contexto de vigor industrial da década de 1950, Gudin ainda 

manifestava sua indignação sobre as origens do processo, nos anos 1930, argumentando 

contrariamente à sua artificialidade e ao fato de ter ocorrido em detrimento do setor 

agrário. Suas críticas estendem-se, ainda, ao Plano de Metas, que teria consistido em um 

verdadeiro abandono de uma política econômica voltada para o setor exportador, em 

prol de uma indústria preguiçosa e ineficiente.   

 Em relação à política econômica iniciada no governo Vargas, especialmente 

aquela referente às leis trabalhistas e à fixação do salário mínimo, Gudin argumentou 

que tal política haveria gerado uma elevação artificial dos custos de produção, com 

efeitos inflacionários perversos para o setor primário. É que a elevação dos preços na 

economia teria se dado de forma desigual e defasada entre os setores, alterando as 

rentabilidades relativas em favor da indústria, e gerando, conseqüentemente, o 

esvaziamento do campo.  

Nas palavras do próprio autor: “É o desequilíbrio dos preços relativos, muito 

mais do que a alta do nível geral de preços, que desorganiza a economia. E esse foi o 

erro da ditadura. Inflacionou as cidades e deflacionou os campos.” (citado por Borges, 

1996, p.153).  

Adicionalmente, Gudin argumentou que tal distorção dos preços relativos, em 

um contexto de juros elevados, como era o caso brasileiro, teria gerado condições de 

crédito desiguais entre os setores: por causa dos preços industriais inflacionados, o setor 

industrial se depararia com uma taxa de juros real mais baixa do que o setor da 

agricultura. Este enfrentaria, então, um quadro de escassez de crédito, enquanto aquele 

se disporia “a pagar taxas de juros elevadas (...) facilmente cobertas por lucros 

crescentes.” (Gudin, citado por Borges, 146).   

                                                 
3
 A escola neoliberal brasileira explicou a ineficiência da indústria nacional, em grande parte, pela 

proteção contra a concorrência externa derivada de tarifas e de políticas de câmbio. Tais temas serão 

tratados mais adiante, na seção sobre intervenção estatal e estabilização econômica. 
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No que se refere ao Plano de Metas, o líder teórico do neoliberalismo brasileiro 

argumentou que, no lugar de uma política econômica que pretende “tudo fabricar, a 

qualquer preço”, com o fim substitutivo de importações, o país deveria adotar uma 

política que retomasse a importância da agro-exportação na economia, pois a exploração 

do potencial de produção nacional seria a única via plausível de desenvolvimento, que 

geraria as divisas necessárias às compras externas. Essa idéia está presente no seguinte 

trecho:   

Não tenho dúvida de que um forte investimento em cafés finos, isto é, em 

estudos, experiências, ensino, auxílio à sua produção seria infinitamente mais 

proveitoso e mais prudente para o país, do que investimentos em indústrias 

pesadas e manufaturas várias que por aí vão. Se, de fato, estamos resolvidos a 

dar a “arrancada” para o desenvolvimento econômico, precisamos 

compreender que não é mais possível limitar as nossas exportações, como até 

agora temos feito com o açúcar, com a borracha e com o café, aquilo que a 

natureza produz quase sozinha, independente do “know-how”. (Gudin, citado 

por Borges, 1996, p.168)   

Gudin revelou, então, seu ressentimento em relação à via adotada pelos 

formuladores de política econômica na segunda metade dos anos 1950. O autor 

queixou-se do fato de que a economia de divisas decorrente da industrialização 

substitutiva de importações, prevista no papel e nos discursos do governo, nunca teria se 

materializado, e que a adoção de uma política do café subordinada aos interesses da 

indústria teria comprometido uma orientação agro-exportadora para o país, teria 

comprometido, portanto, a própria solução para o desenvolvimento econômico nacional. 

Sobre os dilemas na política do café, o autor explicou que:  

O café nos apresenta o dilema iniludível: 1) manter a todo custo a política 

imediatista de altos preços para procurar obter recursos para as “metas” ou 2) 

aceitar preços de café capazes de reduzir a superprodução mundial, 

conquanto(...) NOS PRIMEIROS ANOS O AUMENTO DA QUANTIDADE 

EXPORTADA NÃO COMPENSE A REDUÇÃO DO VALOR. Quanto mais 

retardarmos a execução desta segunda solução, maior será a débâcle. (citado 

por Borges, 1996, p.207)       

Em suma, o projeto básico de Gudin para o desenvolvimento brasileiro esteve 

sempre vinculado à agricultura; o setor assumiu uma posição de hegemonia na linha 

teórica do autor. Apesar dos rumos concretos da economia brasileira apontarem para a 

hegemonia da indústria, a sugestão de Gudin para a problemática brasileira residiu na 

proposição de que “a lógica da exportação dos produtos agrícolas, liderados pelo café, 

[seria a própria] lógica da salvação nacional” (Borges, 1996, p.208). 
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Todavia, como destaca Borges (1996), não foi possível ao pensador neoliberal 

engatar marcha à ré na história da economia brasileira, restando-lhe clamar, em seu 

discurso, por uma retomada de políticas voltadas para o setor agro-exportador, 

particularmente aquelas voltadas para a elevação da produtividade nas atividades 

agrícolas.  

Tal receituário de política econômica é, na verdade, reflexo da própria visão do 

autor sobre o que seria a essência de um processo de desenvolvimento econômico: 

associar-se-ia por um lado, à questão do determinismo geográfico, e da disponibilidade 

de seus recursos naturais, e, por outro lado, à importância da qualificação da mão de 

obra e do incremento da produtividade nos setores da vocação natural. 

 O próprio autor resume sua perspectiva sobre o tema da seguinte forma: “Se é 

possível reduzir a uma fórmula simples, o problema do desenvolvimento econômico, 

pode-se dizer que ele é produto das riquezas naturais pela capacidade humana” (citado 

por Borges, 1996, p.209).   

I.3 MÍNIMA INTERVENÇÃO ESTATAL E POLÍTICAS DE ESTABILIZAÇÃO 

 Destacou-se na seção anterior que, segundo os intelectuais do neoliberalismo 

brasileiro, o projeto de industrialização seria erroneamente identificado como a solução 

do subdesenvolvimento nacional. O líder teórico dessa corrente de pensamento, Eugênio 

Gudin, argumentou, então, a favor de medidas para se elevar a produtividade na 

estrutura produtiva já existente na economia, priorizando assim o setor agrário, no qual 

o Brasil apresentaria uma vantagem comparativa.  

 As medidas propostas por Gudin incluíram crédito seletivo e assistência técnica 

para a agricultura além de uma elevação do padrão educacional para qualificação dos 

trabalhadores. Todavia, a ênfase da recomendação para a política econômica brasileira 

se deu sobre dois elementos, típicos do pensamento liberal: minimização da intervenção 

estatal nos mecanismos de mercado e políticas de estabilização monetária. Cabe, então, 

analisar cada um desses elementos.  
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 Um aspecto do intervencionismo estatal constantemente criticado por Gudin foi 

o protecionismo. Apesar de reconhecer o argumento da indústria nascente
4
, formulado 

pelo economista alemão Friedrich List no século XIX e apropriado pelos estruturalistas 

latino-americanos no século seguinte, Gudin argumentou que o nível das tarifas 

brasileiras seria excessivamente elevado e que tais tarifas seriam introduzidas em 

qualquer setor industrial, sem um estudo prévio dos setores que efetivamente 

apresentariam um potencial de competitividade frente às empresas estrangeiras. 

 O autor concluiu, então, que a intervenção do Estado no livre comércio havia 

gerado uma proteção de setores industriais artificiais e preguiçosos que, protegidos da 

concorrência externa, não teriam estímulos para incrementar seus níveis de 

produtividade. Adicionalmente, argumentou que as elevadas tarifas brasileiras, ao 

aumentar os preços internos e restringir as possibilidades de consumo da população, 

priorizavam os interesses particulares do segmento industrial em detrimento do bem 

estar geral da sociedade. Essa linha de pensamento levou o autor a se opor fortemente às 

políticas de proteção tarifária adotadas no país
5
. (Bielschowsky, 2004)   

 O fato é que, durante a década de 1950, foi a presença do capital estrangeiro nos 

empreendimentos nacionais que ocupou a posição central no debate sobre a política 

externa brasileira. Sendo o capital estrangeiro e o capital estatal os dois únicos agentes 

capazes de realizar os empreendimentos que exigiam alto volume de investimentos 

diante de longos prazos de maturação, a discussão sobre o capital externo associou-se 

diretamente à discussão sobre os investimentos públicos, abordando-se a questão de 

qual desses agentes seria mais eficiente na realização de tais empreendimentos.  

 A posição neoliberal era de que o Estado, particularmente o Estado brasileiro, 

seria inevitavelmente ineficiente, tanto na gestão quanto no financiamento dos 

investimentos. Em relação à gestão estatal, o argumento de Gudin era que o setor 

público sofria de dois graves handicaps: o primeiro seria a captura da administração das 

empresas públicas pelos interesses políticos dos partidos dirigentes e o segundo seria a 

                                                 
4
 O argumento da indústria nascente consiste na idéia de se viabilizar, por meio de uma política tarifária 

temporária e cadente, o desenvolvimento de setores produtivos potencialmente competitivos, porém 

vulneráveis à competição estrangeira nos momentos iniciais de sua implantação. (Krugman, 2005)  

 
5
  Parte substancial da proteção na década de 1950 vinha da adoção do sistema de taxas múltiplas de 

câmbio. Essa questão será tratada mais adiante, juntamente com o tema de desequilíbrio externo. 
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natureza displicente da burocracia pública, composta por membros mal selecionados e 

amparados na máquina do Estado. (Bielschowsky, 2004, p.61) 

 Em relação aos mecanismos públicos de financiamento, baseados no aumento da 

carga tributária e nos déficits inflacionários do orçamento
6
, Gudin argumentou que se 

tratava de uma apropriação dos recursos privados da economia, utilizando a expressão 

“sangria do povo brasileiro” em referência às políticas de financiamento do governo 

Kubitschek. Diante dessa análise, o autor posicionou-se contrariamente à intervenção 

direta do Estado nos grandes investimentos da economia, defendendo, com entusiasmo, 

a entrada do capital internacional no Brasil.    

 Em oposição aos nacionalistas, que associavam o capital estrangeiro com o 

imperialismo, Gudin defendeu a idéia de que os recursos externos seriam excelente 

fonte de financiamento para as economias atrasadas. O autor argumentou que, além de 

complementar a disponibilidade de poupança, o capital internacional contribuiria para 

aprimorar a capacidade administrativa e empresarial no Brasil e transplantaria para o 

país novas técnicas e know-how no processo produtivo. (Bielschowsky, 2004, p.64) 

 A citação abaixo apresenta a visão do autor sobre o tema nas suas próprias 

palavras. Como destacou Borges (1996), tal citação também traz consigo o olhar 

gudiniano que repousa no passado superado, no tempo perdido do século XIX: 

Abrir as portas do Brasil, como em 1808 se abriram os portos, à colaboração 

estrangeira, sem complexos nem reservas, para a rápida assimilação dos 

métodos de trabalho e da técnica dos países desenvolvidos, o que fará dobrar 

ou triplicar nossa produtividade, sem esquecer a boa acolhida à colaboração 

do capital alienígena. Foi o que fizeram os Estados Unidos, o Japão, o Canadá 

(Gudin, citado por Borges, 1996, p.184).   

Dialogando com a visão nacionalista do desequilíbrio estrutural no balanço de 

pagamentos, segundo a qual o capital internacional traria consigo uma futura pressão 

sobre a conta de rendas do país pelas remessas de juros e lucros, Gudin levantou três 

contra-argumentos, que Bielschowsky (2004) sintetizou da seguinte forma: (i) por meio 

de levantamento de dados pós 1955, Gudin demonstrou que o volume de remessas seria 

irrisório comparativamente ao capital investido; (ii) o autor apontou que o capital 

                                                 
6
 Eugênio Gudin não era um quantitativista, mas considerava que o déficit orçamentário do governo era 

inflacionário com base em sua hipótese de pleno emprego da economia brasileira.  
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externo deveria ser apreciado pelo efeito de enriquecimento
7
 que gera na economia; (iii) 

afirmou ainda que, em situação de estabilidade monetária, eventuais déficits na conta de 

rendas do balanço de pagamentos seriam sempre corrigidos pelo mecanismo cambial, 

ajustando-se o fluxo de comércio internacional às necessidades de divisas do país.      

 A partir dessa construção teórica, Gudin criticou a associação traçada pelos 

desenvolvimentistas nacionalistas entre o capital internacional e o desequilíbrio externo, 

bem como as iniciativas dessa vertente de pensadores de se estabelecer restrições à 

lucratividade e às remessas do capital externo. Sua linha argumentativa segue no trecho 

abaixo: 

Para qualquer pessoa em estado e capacidade de raciocínio, a imposição de 

tais restrições só se compreenderia na hipótese de haver um afluxo excessivo de 

capitais estrangeiros procurando aplicação no Brasil (...). Mas essa hipótese 

está longe de ser verdadeira. Basta consultar as estatísticas da distribuição 

geográfica de capitais americanos ou ingleses no estrangeiro para verificá-lo. 

Afastada assim a única motivação racional para uma legislação restritiva de 

capitais, a avaliação de projetos nesse sentido só se aplica por uma motivação 

EMOCIONAL OU IRRACIONAL. Na realidade é uma mistura das duas. 

(Gudin, citado por Borges, 1996, p.186). 

Argumentou, então, que a única fonte de desequilíbrio permanente no Balanço 

de Pagamentos seria um processo inflacionário, no qual ficaria comprometido o 

funcionamento do mecanismo cambial.  

Tal mecanismo ficaria comprometido da seguinte forma: uma desvalorização 

cambial necessária para corrigir um eventual déficit nas contas externas de uma 

economia inflacionária agravaria o aumento geral dos preços por meio do 

encarecimento das importações e também comprometeria as receitas de exportação do 

país agrário, dada a inelasticidade-preço de seus principais produtos de exportação. 

Então, diante desse cenário, a manutenção da taxa de câmbio sobrevalorizada seria 

preferível à opção de desvalorização, apesar de tal sobrevalorização estimular as 

importações e acentuar o desequilíbrio nas contas externas.  

Nesse sentido, a solução básica que se colocaria para o desequilíbrio externo dos 

países primários, na visão neoliberal, seria a promoção da estabilidade monetária na 

                                                 
 
7
 Segundo Gudin, “Efeito de Enriquecimento nada mais é do que incremento da renda nacional” (citado 

por Bielschowsky, 2004, p. 65)  
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economia, no sentido de viabilizar a operação do mecanismo de correção cambial. Na 

verdade, essa formulação sugere que tal mecanismo cambial seria postergável até que o 

desequilíbrio monetário estivesse controlado; a política de taxas múltiplas seria, então, 

considerada aceitável nesse ínterim.  

Roberto Campos (1994), intelectual ativo no debate econômico da década de 

1950, descreveu essa posição teórica de Gudin da seguinte forma:  

Gudin partia do princípio de que a prioridade absoluta era o combate à 

inflação. Os ágios cambiais resultantes das taxas múltiplas de câmbio, nos 

leilões, serviam como suplemento de recursos fiscais. A unificação das taxas e 

abolição da tributação sobre exportações pareciam-lhe um problema 

postergável. Acreditava que um rápido choque deflacionário permitiria uma 

estabilização cambial, sem desvalorização da taxa média de câmbio. (p.247)   

Para o líder teórico do neoliberalismo, a inflação seria a causa, não só dos 

desajustes externos, mas também dos estrangulamentos na estrutura produtiva, na 

medida em que estimularia políticas econômicas equivocadas que acentuariam as 

distorções dos sinais de mercado para os agentes econômicos. O autor explica:  

(...) acossados pela inflação, passam os governos a: 

1.  procurar dominar os preços não pela redução da demanda, mas pelo controle 

policial, com resultado de fazer cair a produção nos setores de preços 

congelados e agravar a sua alta; 

2.  recusar adequado reajustamento de tarifas aos serviços de utilidade pública, 

criando sérios pontos de estrangulamento; 

3.  prender o câmbio, com o efeito de reduzir as exportações, dando lugar ao 

desequilíbrio do balanço de pagamentos e ao estrangulamento das 

importações. (Gudin, citado por Bielschowsky, 2004, p.69) 

Nota-se, aqui, uma inversão de causalidade em relação à abordagem 

estruturalista, na qual os gargalos estruturais da economia seriam a causa fundamental 

dos desequilíbrios de balanço de pagamentos e dos processos inflacionários. Na visão 

de Gudin, essa inversão decorreria “da confusão entre causa e efeito, que se verifica em 

alguns escritos cepalinos” (citado por Bielschowsky, 2004, p.69).  

Então, partindo do princípio de que a inflação seria o elemento básico causador 

dos distúrbios econômicos no Brasil, a corrente neoliberal considerou que a 



 23 

estabilização deveria ser o foco da política econômica, atacando-se as causas 

primordiais das elevações generalizadas dos preços.  

O diagnóstico de Gudin sobre as causas do processo inflacionário não era 

estritamente monetarista. O autor considerou, em sua análise, que uma expansão dos 

meios de pagamento somente geraria uma elevação de preços em situações próximas de 

pleno emprego (Bielschowsky, 2004, p.70). Em outras palavras, Gudin defendeu a idéia 

de que a inflação no Brasil nada teria de particular; seria um fenômeno simples e 

convencional resultante do excesso de demanda na economia, e a política econômica 

correta para combater tal fenômeno seria a restrição desse excesso de demanda.  

Nas palavras do próprio autor: “(...) a alta continuada dos preços é uma simples 

conseqüência da expansão do crédito, dos déficits orçamentários e da alta incontrolada e 

demagógica dos salários” e, portanto, a política econômica adequada para debelar tal 

fenômeno seria aquela que se baseasse na austeridade fiscal e na contração monetário-

creditícia, cuja finalidade seria conter a demanda excessiva na economia. (citado por 

Borges, 1996, p. 198).    

Esse é o ponto de chegada da análise neoliberal sobre a problemática do 

desenvolvimento brasileiro nos anos 50: a partir da construção teórica do líder dessa 

corrente de pensamento, Eugênio Gudin, fortaleceu-se, no debate econômico do 

período, a posição tipicamente conservadora na recomendação de política econômica, 

segundo a qual as políticas restritivas de estabilização monetária seriam prioritárias.  
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CAPÍTULO 2: DESENVOLVIMENTISMO DO SETOR PRIVADO 

 A corrente desenvolvimentista do setor privado reuniu, em seus núcleos de 

pensamento, os economistas que destacaram a defesa do projeto de industrialização 

planejada a partir dos interesses do capital privado nacional. Tais núcleos de 

pensamento foram a Federação das Indústrias de São Paulo (FIESP) e a Confederação 

Nacional da Indústria (CNI), onde o engenheiro Roberto Simonsen exerceu uma notória 

liderança teórica. Apesar de seu falecimento precoce, em 1948, as idéias pioneiras do 

autor sobre o processo de expansão planejada do setor industrial na economia 

influenciaram profundamente a participação dos economistas que representaram essa 

corrente desenvolvimentista no debate intelectual da década de 1950.  

II.1 INDUSTRIALIZAÇÃO  

 A formulação de Roberto Simonsen acerca do processo de industrialização na 

economia brasileira se deu, sobretudo, na década de 1940, quando a América Latina 

ainda se encontrava em um vazio teórico, que só seria preenchido, segundo 

Bielschowsky (2004), a partir da construção da teoria cepalina do desenvolvimento, em 

1949. Por essa razão, muito provavelmente, a obra de Simonsen caracterizou-se menos 

pelo rigor e profundidade analíticos do que pelos elementos essencialmente ideológicos 

que se constituíram os precursores das idéias estruturalistas. Cabe, então, analisar tais 

elementos, e seus desdobramentos no debate histórico da década de 1950.  

 Em sua defesa da industrialização brasileira na famosa polêmica travada com 

Eugênio Gudin nos anos 40, na qual Simonsen criticou as idéias neoliberais do livre 

comércio e da especialização produtiva brasileira no setor agrário, o autor defendeu a 

tese de que a industrialização seria a única forma de se superar a pobreza brasileira. Nas 

palavras de Simonsen: “O índice de progresso da civilização é o constante aumento de 

toda sorte de produtos e serviços. E essa multiplicidade de produtos tem que ser criada 

pela indústria” (citado por Bielschowsky, 2004, p.83). Mais especificamente, Simonsen 

argumentou em defesa da industrialização integrada, que atingisse, principalmente, os 

ramos de base, como a metalurgia e a química pesada.   

Para fundamentar tal posição, o autor levantou, primeiramente, as teorias do 

economista romeno Mihail Manoilescu a respeito da superioridade da atividade 
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industrial sobre a atividade agrária. Segundo Manoilescu, tal superioridade devia-se ao 

fato de que o progresso técnico seria um processo tipicamente industrial e, portanto, os 

ganhos de produtividade no processo produtivo de determinada economia estariam 

diretamente condicionados pelo grau de industrialização de tal economia. 

(Bielschowsky, 2004, p. 87) 

Em segundo lugar, Simonsen recorreu à teoria do economista alemão Friedrich 

List sobre indústria infante, segundo a qual se justificaria uma política tarifária 

temporária e cadente capaz de viabilizar o desenvolvimento de setores produtivos 

potencialmente competitivos, porém vulneráveis à competição estrangeira nos 

momentos iniciais de sua implantação. Sobre essa questão, Simonsen argumentou que 

List delineou o enriquecimento e a industrialização na Alemanha pregando a 

abolição das tarifas aduaneiras entre os trinta e nove estados que vieram a 

formar o império Alemão, e a criação de barreiras protecionistas para o 

exterior, indispensáveis à formação industrial em sua fase incipiente. (citado 

por Bielschowsky, 2004, p.87)  

 Entretanto, o fato é que o tema do protecionismo não foi um eixo central do 

debate econômico da década de 1950, já que o próprio contexto de escassez de divisas 

estabeleceu entraves às importações, e colocou em evidência a discussão sobre as 

políticas voltadas para a taxa de câmbio e os controles administrativos associados. 

Como o autor não chegou a desenvolver uma posição retórica a respeito de tais temas, 

sua contribuição para o pensamento econômico dos anos 50 se deu menos na esfera da 

política comercial do que no campo do planejamento econômico.  

 Então, na esfera do planejamento econômico, Simonsen procurou argumentar 

que “é possível planificar a economia de um país dentro de um regime democrático, 

garantindo a primazia da iniciativa particular” (citado por Bielschowsky, 2004, p.85). 

Em outras palavras, o autor procurou dissociar a noção de planejamento econômico da 

idéia de autoritarismo político, que ainda encontrava-se fresca na memória popular pelo 

recente término do Estado Novo Varguista.   

 Para fundamentar sua defesa do planejamento, Simonsen argumentou que o 

crescimento econômico brasileiro conduzido espontaneamente pelas forças do mercado 

revelou-se demasiado lento e que, portanto, a planificação das atividades produtivas se 
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colocaria como instrumento fundamental para a aceleração de tal processo de 

crescimento. Sobre essa questão, o autor escreveu que    

A prevalecer o lento ritmo observado em nosso progresso material, estaríamos 

irremediavelmente condenados, em futuro próximo, a profundas 

intranqüilidades sociais. (...) Impõe-se, assim, a planificação da economia 

brasileira em moldes capazes de proporcionar os meios adequados para 

satisfazer as necessidades essenciais de nossas populações e prover o país de 

uma estruturação econômica e social forte e estável (citado por Bielschowsky, 

2004, p.85).  

 Adicionalmente, está presente na bibliografia de Roberto Simonsen, uma linha 

ideológica precursora da explicação estruturalista sobre os recorrentes desequilíbrios 

das contas externas brasileiras. No trecho abaixo, o autor descreveu a tendência 

verificada na economia nacional de desajustes entre as exportações e a demanda de bens 

importados nos períodos de crescimento econômico mais intenso: 

Com o rápido crescimento da população, com o aumento de nossos índices de 

civilização, e com a concorrência de outros povos produtores de artigos 

similares, a nossa exportação per capita vem caindo, quer em valor absoluto, 

quer em valor relativo. Cada vez exportamos menos em relação ao consumo 

que fazemos. Ocorre, assim, o desequilíbrio nos principais elementos de nossa 

balança comercial. (Simonsen, citado por Bielschowsky, 2004, p.89)    

Tal reflexão sobre o setor externo do país foi, então, complementada pela idéia 

de que a orientação exportadora da economia trazia consigo uma forte vulnerabilidade 

às oscilações dos mercados internacionais, e que o fortalecimento do mercado interno 

gerado a partir do processo de industrialização seria uma via de crescimento preferível. 

Os próprios industriais argumentaram, em Conferência Nacional das Classes 

Produtoras, que “no fortalecimento do mercado interno reside a base fundamental da 

maior solidez de nossa estrutura econômica” (citado por Bielschowsky, 2004, p.90).  

Por fim, Simonsen mencionou, em um de seus textos, um elemento que seria 

fundamental na construção teórica estruturalista, embora o próprio Simonsen não tenha 

desenvolvido tal elemento mais profundamente. Trata-se da questão do subemprego na 

economia brasileira, conceito associado às tarefas de subsistência de baixa 

produtividade. Em relação a tal conceito, Simonsen argumentou que o combate ao 

subemprego qualitativo no Brasil seria um corolário direto da industrialização nacional, 

que, por sua vez, “deveria ser nossa preocupação máxima” (citado por Bielschowsky, 

2004, p. 89). 
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Em resumo, a defesa da industrialização integral e planejada como mecanismo 

básico de se elevar a renda nacional e de se combater o subemprego qualitativo na 

economia brasileira foi a grande herança de Simonsen para os pensadores do 

desenvolvimentismo brasileiro em geral. Por outro lado, o autor deixou um legado 

particular para os economistas do desenvolvimentismo do setor privado no que tange 

aos temas da propriedade do capital nos investimentos e do tratamento do lucro privado 

nacional na política econômica, temas esses que serão analisados na seção a seguir. 

II.2 PROPRIEDADE DO CAPITAL E TRATAMENTO DO LUCRO PRIVADO     

 Há dois princípios que nortearam as formulações do desenvolvimentismo do 

setor privado, e que diferenciaram essa corrente de pensamento das demais vertentes 

desenvolvimentistas. O primeiro princípio consiste na idéia de que o mercado interno e 

as atividades produtivas nacionais deveriam ser preservados para o capital privado 

nacional e, como conseqüência, os investimentos estatais ou estrangeiros somente 

atuariam na economia quando não houvesse interesse ou capacidade por parte dos 

investidores do setor privado brasileiro
8
.  

O segundo princípio consiste na idéia de que a preservação da lucratividade 

privada seria um elemento fundamental para se incentivar os investimentos na estrutura 

produtiva e, como corolário, as políticas salarial, creditícia e de tributação deveriam ser 

conduzidas favoravelmente ao componente de lucro da renda nacional. O fato é que 

nenhum desses princípios foi desenvolvido mais profundamente no plano analítico, e, 

assim, a linha argumentativa do desenvolvimentismo do setor privado caracterizou-se, 

essencialmente, pela sua conveniência para o empresariado nacional.  

 Sobre a intervenção estatal na economia, o consenso geral entre os 

desenvolvimentistas do setor privado era que o grau de intervenção deveria ser definido 

por meio de uma profunda análise sobre as áreas em que seria imprescindível a ação 

governamental, e que tais análises deveriam ser conduzidas junto aos agentes do setor 

                                                 
8
 Diante do dilema de se optar entre o capital estatal e o capital estrangeiro para a realização dos grandes 

empreendimentos, que o capital privado nacional não tinha capacidade de realizar, os autores do 

desenvolvimentismo do setor privado revelaram uma posição heterogênea.     
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privado. Essa idéia está presente em um dos artigos de Simonsen, apresentado ao 

Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial
9
 (CNPIC) na década de 1940: 

O grau de intervencionismo do Estado deveria ser estudado com as várias 

entidades de classe, para que, dentro do preceito constitucional, fosse utilizada 

ao máximo a iniciativa privada, e não se prejudicassem as atividades já em 

funcionamento no país, com a instalação de (...) iniciativas concorrentes 

(citado por Bielschowsky, 2004, p. 92) 

 Os próprios industriais definiram seu posicionamento a respeito da intervenção 

estatal nesse mesmo sentido: 

Nos casos, porém, em que, premido por imposições do bem comum, for o Poder 

Público levado a exercer atividades normalmente reservadas à esfera da 

economia privada, insistem as Classes Produtoras em sua prévia audiência e 

em que a atuação do Estado seja preferencialmente indireta, propiciando 

condições que assegurem o desenvolvimento das iniciativas particulares. 

(Conferência Nacional das Classes Produtoras, citado por Bielschowsky, 2004, 

p.93)    

Em relação aos investimentos externos, a posição dos desenvolvimentistas do 

setor privado revelou-se favorável até 1957, quando “os capitais internacionais estavam 

ocupados com a reconstrução européia e simplesmente não chegavam no Brasil.” 

(Bielschowsky, 2004, p. 95). A partir desse período, porém, a retórica empresarial sobre 

o capital estrangeiro se tornou mais crítica, sobretudo nos polêmicos temas da remessa 

de lucros e da Instrução 113
10

 da Superintendência da Moeda e Crédito (Sumoc).   

 Sobre as remessas de lucros do capital internacional, os industriais defenderam 

em Reunião Plenária da CNI, em 1957, a idéia de que seria “irrecusável o 

reconhecimento do direito que cabe ao país recebedor de defender-se de eventual perda 

de substância”, e que “o repatriamento dos proventos do capital investido deve respeitar 

as possibilidades da economia nacional” (citado por Bielschowsky, 2004, p.95).   

                                                 
 
9
 O Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial vinculou-se ao Ministério do Trabalho, 

Indústria e Comércio, e funcionou nos anos de 1944 a 1946, sob a liderança do próprio Simonsen.    

 
10

 A Instrução 113 da Sumoc foi implementada em 1955, pelo então Ministro da Fazenda Eugênio Gudin, 

e autorizava a Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil a emitir, para o capital externo, licenças 

de importação de equipamentos e bens de produção sem cobertura cambial,  
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Sobre a Instrução 113 da Sumoc, o empresariado brasileiro considerou que as 

regras da política externa trariam consigo um tratamento privilegiado para o capital 

estrangeiro, e, portanto, reivindicou, na mesma Reunião Plenária 

4. A proibição da importação de equipamentos pelas empresas de capital 

estrangeiro por taxa de câmbio inferior às vigentes para empresas de capital 

nacional.                    

5. Participação dos órgãos de classe da indústria e da agricultura, conforme a 

hipótese, nos estudos dos pedidos de autorização para novos investimentos 

estrangeiros (Confederação Nacional da Indústria, citado por Bielschowsky, 

2004, p.96)  

 Em relação ao discurso do desenvolvimentismo privado sobre o tratamento do 

lucro nas políticas de tributação, salário e crédito, observa-se, novamente, uma linha 

argumentativa pouco sofisticada. Sobre a política tributária, os industriais defenderam 

que “a tributação dos lucros das pessoas jurídicas seja reduzida, de modo a incentivar a 

inversão de capitais nas atividades de produção e de comércio” (Conferência Nacional 

das Classes Produtoras, citado por Bielschowsky, 2004, p.97).  

No que se refere à política salarial, a classe empresarial brasileira argumentou 

que haveria uma relação direta entre os custos de produção e os encargos de mão-de-

obra, e, portanto, ajustamentos de preços da economia tornar-se-iam necessários 

“sempre que se desse um aumento de salários por força das decisões da Justiça Especial 

do Trabalho” (Conferência Nacional das Classes Produtoras, citado por Bielschowsky, 

2004, p. 98).  

No tema do crédito, o empresariado nacional argumentou que as políticas de 

combate à inflação deveriam subordinar-se à política econômica geral de fomento às 

atividades produtivas, e que, portanto, restrições creditícias antiinflacionárias não 

poderiam afetar os recursos voltados para o capital de giro necessário à expansão da 

capacidade produtiva e ao progresso econômico. 

Nota-se, aí, que há uma associação das questões do salário e do crédito com o 

tema da inflação: a linha privada do pensamento desenvolvimentista da década de 1950 

posicionou-se favoravelmente a medidas antiinflacionárias especificamente voltadas 

para três fatores: os déficits públicos, as elevações salariais e a escassez de gêneros 
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alimentícios, enquanto a restrição creditícia deveria dar-se de forma seletiva, 

direcionada, particularmente, para os setores especulativos.   

O fato é que a participação dos pensadores do desenvolvimentismo do setor 

privado no debate econômico dos anos 1950 consistiu menos na defesa de um projeto 

autêntico de desenvolvimento para o Brasil composto de recomendações de política 

econômica voltadas para o progresso nacional do que por uma série de reivindicações 

cômodas para a própria classe empresarial. É essa a base de sustentação dos temas que 

priorizaram os industriais em suas conferências e que diferenciaram o 

desenvolvimentismo privado das demais vertentes desenvolvimentistas.  
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CAPÍTULO 3: DESENVOLVIMENTISMO NÃO NACIONALISTA DO SETOR 

PÚBLICO 

 O desenvolvimentismo não nacionalista do setor público teria sido a ala direita 

do pensamento desenvolvimentista, apresentando uma proximidade com a abordagem 

neoliberal nos temas do capital estrangeiro e da estabilidade. Por outro lado, a defesa 

dessa vertente de um processo intensivo de industrialização no Brasil constitui oposição 

fundamental à visão neoliberal da vocação agrária do país. Cabe, então, analisar esses 

elementos básicos do desenvolvimentismo não nacionalista. A análise será feita com 

base na obra de Roberto Campos, que, segundo Bielschowsky (2004), foi o economista 

de maior destaque dessa vertente do pensamento desenvolvimentista brasileiro.  

O próprio autor definiu-se como um economista eclético. Na primeira metade 

dos anos 50, período de amadurecimento do desenvolvimentismo, Campos priorizou em 

seus textos, o tema da industrialização planejada, harmonizando-se com os pensadores 

desenvolvimentistas. Já na segunda metade da década, o autor alinhou-se mais à direita 

do pensamento econômico, destacando, em seus artigos os temas prioritários da corrente 

neoliberal, a estabilização da economia e a atração dos capitais externos.      

III.1 INDUSTRIALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO 

Em relação à questão da industrialização, Campos argumentou que, na maioria 

dos casos, o processo de desenvolvimento econômico não se sustentaria no longo prazo 

sem a implantação de um setor industrial na estrutura produtiva. Em oposição à visão 

liberal das vantagens comparativas, segundo a qual agricultura não seria sinônimo de 

pobreza, o autor argumentou que, em determinadas circunstâncias, a transformação do 

tecido produtivo na direção da indústria seria “o veículo mais rápido conducente ao 

desenvolvimento econômico”. (citado por Bielschowsky, 2004, p.109) 

Sobre as determinadas circunstâncias que favorecem a industrialização como via 

de desenvolvimento econômico, em detrimento da especialização produtiva na suposta 

vantagem comparativa, o autor explicou que:       

É o que sucede com países com alto coeficiente de pressão demográfica, que 

necessitam de expansão industrial para absorver excedentes de mão-de-obra, 

seja de natureza crônica, seja eventualmente liberados pelo progresso 

tecnológico na agricultura. É também o caso de países cuja dotação de 
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recursos encerra produtos minerais essenciais para a indústria básica; ou que 

dispõem de um mercado interno razoavelmente amplo e integrado. (Campos, 

citado por Bielschowsky, 2004, p. 109) 

Em outras palavras, Campos argumentou que nos países onde houvesse 

acentuado crescimento demográfico, causador de desemprego na economia, bem como 

condições favoráveis ao setor industrial, como potencialidades de um mercado interno 

amplo e disponibilidade de recursos minerais essenciais à indústria básica, então a 

industrialização se justificaria como a via mais rápida e eficaz para o desenvolvimento. 

Aplicando essa linha de pensamento ao caso brasileiro, Campos concluiu que o 

desenvolvimento econômico do país fatalmente associar-se-ia a um processo intensivo 

de industrialização. Além de identificar no Brasil as condições adequadas à implantação 

da indústria, o autor considerava que a economia brasileira operava em plena 

capacidade
11

 em diversos setores, apresentando recursos ociosos, particularmente a 

força de trabalho, que deveriam ser absorvidos pela atividade industrial.   

Nessa formulação, Campos qualificou a industrialização brasileira, 

contextualizada no período do pós-guerra, como um processo de desenvolvimento 

derivado, caracterizado por motivar-se, fundamentalmente, pelo componente de 

demanda da economia
12

. Segundo Madi (2007), “nos países de desenvolvimento 

derivado, Campos via o Estado como variável crucial para a aceleração do ritmo de 

formação de capital” (p.371).      

Adicionalmente, o próprio Campos (1994) levantou os seguintes aspectos que 

justificariam, na sua visão, a presença do Estado na coordenação do processo de 

desenvolvimento nacional: (i) necessidade de se contornar a debilidade da iniciativa 

privada; (ii) necessidade de se concentrar recursos para contornar a precariedade das 

fontes de financiamento (inexistência de um mercado de capitais e insuficiente fluxo de 

capitais externos); (iii) necessidade de atribuir uma visão de longo prazo às decisões de 

                                                 
11

 O conceito de plena capacidade parte do princípio de que os insumos do processo produtivo combinam-

se, majoritariamente, em proporções fixas, inviabilizando o mecanismo de substituição na técnica 

produtiva. A implicação disso é que a utilização plena do fator mais escasso na economia determina o 

grau de utilização dos demais fatores, rompendo-se com a idéia do pleno emprego da teoria marginalista.   

 
12

 O desenvolvimento derivado contrasta com o desenvolvimento do tipo schumpeteriano, motivado por 

componentes da oferta. 
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investimento, em oposição à visão dos investidores privados, que seria imediatista. 

(p.169) 

O autor chegou, assim, à mesma conclusão que Roberto Simonsen: o ritmo de 

crescimento econômico brasileiro seria demasiado lento se deixado à iniciativa privada. 

Defendeu, com entusiasmo, a idéia do crescimento planejado, na qual o planejamento 

econômico assumiu uma natureza de neutralidade política, limitando-se a prestar o 

papel de técnica administrativa. Em particular, Campos argumentou a favor da 

modalidade técnica de planejamento seccional, conceito central que norteou toda a 

formulação do Plano de Metas do governo Kubitschek. (Madi, 2007, p.371) 

O planejamento seccional consiste na idéia de se identificar os setores 

estratégicos na economia, essenciais ao desenvolvimento das demais atividades 

econômicas, elaborando-se, posteriormente, planos de desenvolvimento especificamente 

voltados para o crescimento de tais setores. Em outras palavras, o planejamento 

seccional seria o instrumento através do qual os formuladores de política econômica 

poderiam identificar os pontos de estrangulamento
13

 do desenvolvimento brasileiro, 

para, então, transformá-los em pontos de germinação, capazes de provocar ondas de 

investimento colaterais em todo o tecido produtivo. Campos explicou que 

Esses pontos de germinação são – nunca é demais repeti-lo - energia elétrica, 

transportes, melhoramento da produtividade agrícola e expansão de algumas 

indústrias-chave. (citado por Bielschowsky, 2004, p.112) 

 O autor explicou, ainda, que não era contrário à modalidade de planejamento 

integral, defendida pelos economistas do desenvolvimentismo nacionalista, mas 

argumentou que tal modalidade de planejamento apresentaria dificuldades relativas à 

operacionalidade, e que, em termos pragmáticos, o tipo setorial de planejamento poderia 

ser mais facilmente implementado, pela sua maior simplicidade e praticidade. O autor 

esclarece essa questão no seguinte trecho: 

Num país vasto e complexo como o nosso, com numerosas subdivisões políticas 

autônomas e uma gama diversíssima de graus de evolução econômica, a tarefa 

de planejamento integral é simplesmente de meter medo. (...) A Comissão Mista 

                                                 
13

  O conceito de pontos de estrangulamento refere-se à situação de restrições da capacidade produtiva nos 

setores que fornecem insumos básicos para as demais atividades econômicas. Na visão de Campos, os 

pontos de estrangulamento seriam resultado dos desequilíbrios setoriais gerados pelo próprio processo de 

crescimento.       
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tem se confinado a uma modalidade mais realística de planejamento (citado 

por Bielschowsky, 2004, p.112).  

Em relação ao papel do Estado nos investimentos diretos da economia, Campos 

posicionou-se, novamente, de forma pragmática, buscando dissociar-se da discussão 

filosófica sobre o tema e focalizando, em sua argumentação, o sentido prático da 

participação do setor público no processo de desenvolvimento derivado brasileiro. O 

autor defendeu a idéia de que, nos setores básicos de infra-estrutura, como energia e 

transportes, que se encontravam negligenciados pela iniciativa privada, caberia ao 

Estado adotar as medidas necessárias à consolidação de tais setores. Nas palavras de 

Campos:   

Trata-se de reconhecer que alguém deve financiar a expansão da infra-

estrutura e fazê-lo com urgência. E, dada a dificuldade de, a curto prazo, 

ressuscitar-se a iniciativa privada, de há muito desinteressada desses setores, 

deve o Governo promover ativamente essa expansão, sem descuidar ao mesmo 

tempo a criação de condições que tornam atraente a participação do capital 

privado. (Campos, citado por Madi, 2007, p.371)   

Nota-se, aqui, que há uma preocupação, na formulação do autor, em delimitar os 

limites e o escopo da intervenção estatal no processo de desenvolvimento da economia 

brasileira. O autor conferiu ao Estado um papel focalizado nos problemas econômicos 

pontuais, como é o caso dos gargalos setoriais. Além de pontual, a participação estatal 

deveria ser transitória: “(...) o Estado empresário aparecia como investidor pioneiro, de 

forma a criar condições de rentabilidade para a iniciativa privada e, deste modo, ir 

promovendo sua retirada estratégica ao longo do tempo.” (Madi, 2007, p.372)  

Em resumo, a essência da militância intelectual de Roberto Campos no início 

dos anos 50 residiu na defesa de um projeto de desenvolvimento baseado na 

industrialização planejada na esfera setorial da economia. Como membro da Comissão 

Mista Brasil – Estados Unidos
14

, o autor mostrou-se comprometido, em seus artigos, 

com a persuasão do público geral em relação aos projetos econômicos setoriais dessa 

Comissão, nos quais estava profundamente engajado.       

                                                 
14

 A Comissão Mista foi instituída em 1951, e tomou para si a tarefa de traçar projetos econômicos 

setoriais específicos para a economia brasileira, com destaque para a eliminação dos gargalos em energia 

e transporte e também a recomendação da criação de um banco de desenvolvimento.  
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III.2 ESTABILIDADE E CAPITAL ESTRANGEIRO 

 Em relação à questão da inflação, Roberto Campos iniciou sua análise 

apresentando os elementos particulares do processo de desenvolvimento latino-

americano que gerariam uma vulnerabilidade à elevação generalizada dos preços. 

Primeiramente, o autor destacou que, diferentemente dos países que se industrializaram 

no século XIX, nos quais a motivação do desenvolvimento teria sido do tipo 

schumpeteriana
15

, os países latino-americanos apresentariam um processo de 

industrialização motivado pelas aspirações de consumo da população, intensificadas 

pelo efeito demonstração dos altos padrões de consumo dos países desenvolvidos.      

 Em segundo lugar, Campos argumentou que, diferentemente dos países de 

agricultura temperada, como Estados Unidos e Canadá, nos quais a industrialização se 

deu paralelamente a um setor agrário de alta produtividade na produção de alimentos, os 

países latino-americanos, particularmente o Brasil, apresentariam um setor agrário 

especializado em produtos primários voltados para a exportação, enquanto a produção 

de alimentos seria pouco dinâmica e de baixa produtividade. 

 O autor concluiu, então, que no processo de desenvolvimento das economias 

latino-americanas, haveria um desajuste estrutural entre a demanda e a oferta de bens na 

economia. Campos explicou que, nesses casos, 

(...) a rápida diversificação e o crescimento da procura contrastam com um 

padrão de oferta relativamente inelástica de equipamentos, produtos 

intermediários e conhecimentos técnicos, necessários tanto à industrialização 

quanto à modernização das práticas agrícolas. Especialmente durante as fases 

de crescimento rápido, a mobilidade da procura será, provavelmente, maior 

que a mobilidade da oferta. (citado por Bielschowsky, 2004, p. 114)  

  

 O autor considerou, portanto, assim como os pensadores do estruturalismo, que 

havia um componente estrutural na economia brasileira que agravaria as pressões 

inflacionárias nos períodos de crescimento econômico. Todavia, em oposição aos 

estruturalistas, Campos argumentou que os desequilíbrios monetários inerentes ao 

processo de crescimento dos países atrasados seriam passíveis de correção por meio de 

                                                 
15

  O desenvolvimento do tipo schumpeteriano é aquele associado às inovações técnicas no processo 

produtivo implementadas pelo empresário inovador, propenso a assumir riscos para melhorar a 

produtividade de sua fábrica. Trata-se, portanto, de um fenômeno motivado pelo lado da oferta.  
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política monetária adequada, e que o grande desafio do desenvolvimento brasileiro 

seria, justamente, compatibilizar o crescimento com a estabilidade da moeda. 

 O fato é que, na visão de Campos, as políticas de combate à inflação no Brasil 

seriam inadequadas, porque provocariam distorções dos sinais de mercado na economia, 

estimulando artificialmente a demanda de bens, e desestimulando a produção. Nesse 

ponto, a análise de Campos aproxima-se fortemente da linha de argumentação de 

Gudin: ambos destacam as políticas de subsídios, congelamento de preços e não 

ajustamento das tarifas nos serviços de utilidade pública como elementos de distorção 

dos incentivos no mercado.    

 Deriva daí o fato de que o caráter inelástico da oferta mencionado anteriormente 

associar-se-ia, na visão de Campos, menos aos fatores econômicos estruturais que aos 

equívocos da política de controle de preços. Adicionalmente, a inflação decorrente dos 

estímulos artificiais da política econômica distorceria a estrutura dos investimentos, 

incentivando a iniciativa nos setores especulativos, de curta maturação e com maior 

flexibilidade de preços, e desestimulando os empreendimentos nos serviços básicos e 

nas indústrias de base, acumulando-se assim, uma série de gargalos setoriais.  

Nas palavras de Campos, essa distorção dos sinais de mercado traria o reflexo 

indesejado de se criar “mais especuladores que empresários, mais aventureiros de 

breves luas que planejadores de longo prazo” (citado por Madi, 2007, p.376).  

A implicação desses estímulos artificiais às forças do mercado, na argumentação 

de Campos, seria a transformação do desajuste estrutural entre procura e oferta de bens 

em um excesso crônico de demanda na economia, ou, nas palavras do próprio autor, a 

conversão de “desequilíbrios (...) autocorrigíveis em desequilíbrios induzidos e 

cumulativos”. (citado por Bielschowsky, 2004, p.118).  

A partir desse diagnóstico eclético sobre a inflação brasileira, Campos formulou 

suas recomendações de política econômica, igualmente ecléticas, para solucionar a 

questão da inflação no Brasil. Assim como os pensadores do neoliberalismo brasileiro, 

Campos propôs uma redução dos déficits no orçamento público e um melhor 

gerenciamento da concessão de crédito no país, além de defender a mínima intervenção 

do Estado nos mecanismos de preços relativos do mercado.  
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Por outro lado, o autor qualificou suas recomendações de contenção dos gastos 

públicos e do crédito, argumentando que tal contenção não deveria comprometer os 

investimentos essenciais direcionados para a superação dos gargalos da economia 

brasileira
16

. Nesse aspecto, portanto, Campos posicionou-se, no debate econômico da 

década de 1950, de forma eqüidistante da Comissão Econômica para a América Latina 

(CEPAL) e do Fundo Monetário Internacional (FMI), incorporando, em sua formulação, 

elementos de oposição ao pensamento estruturalista, mas também à corrente neoliberal.  

Em relação ao tema do capital estrangeiro, Campos foi um grande defensor do 

financiamento de origem externa no Brasil. Diante do dilema entre a participação 

externa e a intervenção pública nos grandes empreendimentos da economia, o autor 

argumentou, assim como os economistas neoliberais, que o investimento estrangeiro 

seria preferível ao investimento público pelos seguintes fatores: o investimento público 

estaria sujeito a interesses políticos indevidos e seria insensível ao custo real dos 

serviços, enquanto o capital externo seria guiado por estímulos monetários, e seria, 

portanto, mais eficiente.  

Adicionalmente, o autor argumentou que os capitais estrangeiros poderiam 

suprir as insuficiências nacionais de financiamento e know-how produtivo e 

administrativo, e que deveriam ser encorajados nos seguintes ramos de investimentos: 

(a) que exigem doses maciças de capital por unidade de produto; (b) que 

exigem investimentos de longo período de maturação; (c) que envolvem riscos 

elevados, como a exploração petrolífera, ou comportam rentabilidade direta 

relativamente baixa, como energia e transportes. (Campos, citado por 

Bielschowsky, 2004, p 123)          

 A racionalidade dessa divisão de trabalho entre o capital nacional e o capital 

estrangeiro seria, na visão de Roberto Campos, deixar o capital externo “roer o osso da 

economia”, evitando a competição deste com o capital nacional nos setores do “filet 

mignon”, que seriam as atividades de distribuição de combustíveis e energia elétrica, 

bem como a indústria de transformação. Para o autor, esse modelo de divisão dos 

investimentos seria a forma mais rápida de se atingir o desenvolvimento no Brasil; seria, 

                                                 
16

 Em relação ao gasto público, Campos classificou como despesa não essencial aquela que “prejudicasse 

a obtenção de uma margem para novos investimentos capazes de ampliar a capacidade produtiva por 

habitante no futuro.” (Madi, 2007, p.373). Seria o caso dos investimentos em saúde, educação, 

saneamento e habitação.  
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portanto, o nacionalismo na sua forma pragmática, em oposição ao nacionalismo 

contrário ao capital estrangeiro, que Campos chamou de temperamental.  

 Em sua obra autobiográfica, Lanterna na Popa, Campos (1994) esclareceu a 

questão da seguinte forma: 

Todos nos considerávamos nacionalistas. A diferença essencial era 

metodológica. Os chamados desenvolvimentistas não estatistas acreditavam na 

imprescindibilidade da cooperação do capital estrangeiro, mesmo nas 

atividades de infra-estrutura, enquanto que os desenvolvimentistas 

nacionalistas acentuavam a tônica da intervenção governamental e eram hostis 

à participação do capital estrangeiro nos chamados setores estratégicos, que 

incluíam a infra-estrutura básica de energia e transporte. (p. 197)  

A partir dessa visão sobre os investimentos externos, Campos estabeleceu sua 

posição retórica sobre dois temas polêmicos no debate da década de 1950: a criação da 

Petrobrás, e o monopólio estatal da extração de petróleo, e as remessas de lucros. Em 

relação ao primeiro tema, o autor não chegou a manifestar-se contrariamente à 

existência da empresa pública, mas defendeu, em seus artigos, a quebra do monopólio 

estatal e a associação com o capital estrangeiro em diversos empreendimentos. 

Em relação ao segundo tema, Campos procurou argumentar, em oposição aos 

nacionalistas “temperamentais”, que não havia uma relação de causalidade entre as 

remessas de lucros do capital externo e os desequilíbrios recorrentes das contas externas 

brasileiras. Seguindo a linha argumentativa dos economistas neoliberais, Campos 

destacou, por meio de levantamento de dados, que o componente de remessa de lucros 

corresponderia a uma parcela ínfima do passivo do balanço de pagamentos. Além disso, 

o autor levantou o argumento do efeito de enriquecimento, segundo o qual as atividades 

do capital estrangeiro incrementariam a capacidade produtiva da economia, podendo 

elevar exportações ou substituir importações, e, portanto, liberar divisas para o país. 

Então, para explicar o desequilíbrio crônico das contas externas no Brasil, 

Campos combinou elementos do estruturalismo e do neoliberalismo, caracterizando-se, 

novamente, como um economista eclético. Primeiramente, o autor reconheceu, em sua 

análise, os elementos estruturais que gerariam pressões sobre o balanço de pagamentos. 

Esses elementos seriam, por um lado, a limitação das receitas de exportação dos países 

primário-exportadores pela inelasticidade preço da demanda mundial por produtos 

primários, e, por outro lado, as elevações da demanda de importações, geradas pelo 
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aumento da procura de equipamentos pela indústria nacional nos períodos de expansão 

da capacidade instalada. 

Todavia, o autor argumentou, alinhando-se com os autores neoliberais, que o 

ajuste da taxa de câmbio seria o mecanismo através do qual o equilíbrio do balanço de 

pagamentos restaurar-se-ia, e que a manutenção do câmbio sobrevalorizado pelos 

formuladores de política econômica, ao estimular artificialmente as importações e 

desestimular as exportações, seria o principal elemento de realimentação dos 

desequilíbrios externos.        

 Como a sobrevalorização cambial era uma medida adotada em contextos 

inflacionários, como forma de se atenuar a elevação dos preços por meio do 

barateamento das importações, Campos defendeu a idéia de que o combate à inflação 

seria uma política econômica fundamental para se viabilizar o mecanismo de ajuste 

cambial e, portanto, combater os desequilíbrios externos no Brasil
17

.  

 Todavia, diferentemente de Gudin, e dos demais pensadores neoliberais, 

Campos considerou que a reforma do regime cambial brasileiro seria inadiável, não 

poderia ser prorrogada até que se equacionasse a questão inflacionária. O autor 

argumentou que, apesar dos perigos inerentes a uma desvalorização aberta, sendo o 

principal deles o risco de aceleração da inflação, não haveria alternativa a essa medida 

drástica, pela urgência de se estimular as exportações. Em sua autobiografia, o autor 

explicou seu posicionamento sobre o tema:  

Eu achava (...) que o sistema de taxas múltiplas de câmbio estabelecido pela 

Instrução n
o 

70 da SUMOC, havia exaurido sua utilidade. Para mim o 

importante na reforma cambial era criar no Brasil uma orientação 

exportadora, pondo fim à concentração excessiva, herdada das teorias 

cepalinas, na substituição de importações. (Campos, 1994, p.250) 

Em consulta ao Fundo Monetário Internacional sobre a proposta de 

simplificação/desvalorização cambial de 1955, Campos defendeu que se implantasse um 

regime flutuante de câmbio no Brasil, com o objetivo de se encontrar a taxa que 

equilibraria as necessidades de divisas do mercado:  

                                                 
17

 Nota-se, aqui, que a formulação de Campos sobre o estrangulamento externo brasileiro apresenta o 

desequilíbrio do balanço de pagamentos como conseqüência básica do processo inflacionário, invertendo, 

assim como Gudin, a causalidade proposta pelos estruturalistas entre as duas variáveis. 
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(...) em vista de um processo inflacionário crônico, que conviria debelar, mas 

sem certeza de sucesso, e que coexiste com uma escassez cambial premente, a 

solução mais racional para o Brasil seria deixar que as taxas flutuassem, até 

que se encontrasse um ponto de equilíbrio. (Campos, 1994, p.252)   

O fato é que a grande ênfase dada pelo desenvolvimentismo não nacionalista aos 

temas da estabilidade, e suas recomendações de políticas monetárias antiinflacionárias e 

de atração do capital estrangeiro, geraram uma imagem conservadora dessa vertente de 

pensamento. Madi (2007), por exemplo, considerou que a contribuição de Roberto 

Campos “pode ser pensada como a de um dos expoentes do pensamento ortodoxo, 

conservador, que existia no Brasil nos anos 1950” (p. 367).  

Tal imagem, a rigor, se mostra, no mínimo, incompleta, pois não considera o 

caráter heterodoxo do projeto central dessa linha de pensamento de se compatibilizar a 

estabilidade com o crescimento econômico pela via da industrialização planejada e 

integral. Como argumentou Bielschowsky (2004), a posição retórica de Campos no 

início dos anos 50 consistiu na “defesa de industrialização com apoio do Estado e de 

planejamento”, o que “colocava-o em franca confrontação teórica com a essência da 

ortodoxia liberal” (p. 105).     
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CAPÍTULO 4: DESENVOLVIMENTISMO NACIONALISTA DO SETOR PÚBLICO 

 O desenvolvimentismo nacionalista do setor público foi a corrente de 

pensamento que lançou, no debate brasileiro da década de 1950, o primeiro arcabouço 

teórico consistente de oposição à teoria econômica conservadora tradicionalmente 

empregada nas análises nacionais. Trata-se do pensamento estruturalista, elaborado 

pelos economistas da Comissão Econômica para América Latina (Cepal), entre os quais 

se destacou o brasileiro Celso Furtado. Profundamente engajado na problemática do 

subdesenvolvimento latino-americano, Furtado foi o grande líder na militância 

intelectual do nacional-desenvolvimentismo brasileiro dos anos 50, motivo pelo qual 

sua obra será utilizada como referência na apresentação dessa corrente de pensamento. 

IV.1 SUPORTE TEÓRICO DO DESENVOLVIMENTISMO NACIONALISTA: O 

ESTRUTURALISMO LATINO-AMERICANO   

O pensamento de Celso Furtado sobre a problemática brasileira transcendeu a 

questão geral levantada pelos pensadores da década de 1950 de como superar o atraso 

do país. Na verdade, o autor tomou para si a tarefa de requalificar a noção do atraso, 

conceituando-o como uma condição particular das economias latino-americanas, um 

modo de ser específico resultante do processo histórico, que somente poderia ser 

estudado por meio de um aparato analítico igualmente específico. Em outros termos, 

Furtado posicionou-se contrariamente à idéia da universalidade da teoria econômica, 

aplicando no Brasil a idéia desenvolvida na Cepal, sob a liderança do argentino Raul 

Prebisch, de que a especificidade do modo de ser latino-americano “merece um esforço 

de teorização também específico.” (Rodriguez, 2009, p.80)     

O ponto de partida na sistematização das particularidades da América Latina 

pelos teóricos estruturalistas foi a formulação de duas categorias dialéticas: o centro e a 

periferia. Tais categorias dizem respeito à forma como, historicamente, o progresso 

técnico se propagou nas economias do mundo: nos países do centro, as novas 

tecnologias produtivas se difundiriam rapidamente para a totalidade do aparelho 

produtivo, enquanto nas economias periféricas, haveria uma lentidão na propagação 

tecnológica, além de uma restrição dessa propagação a certos setores da economia. 
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Os autores explicam esse quadro de desigualdade no desenvolvimento
18

 das 

economias pela divisão internacional do trabalho que se desenhou a partir do 

capitalismo industrial, em meados do século XVIII, na qual coube aos países centrais a 

produção e exportação dos bens industrializados, enquanto à periferia, coube a produção 

e exportação de produtos primários. Essa divisão do trabalho, segundo os estruturalistas, 

teria gerado estruturas produtivas díspares nos países centrais e periféricos, cujas 

implicações sobre o processo de desenvolvimento econômico não poderiam ser 

ignoradas. Tais implicações foram sistematizadas por Rodriguez (2009), em sua obra, 

Estruturalismo Latino-Americano, da seguinte forma:       

Figura 2.1 – O Sistema Centro Periferia 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rodriguez, 2009, p. 85 

 O esquema de Rodriguez parte da caracterização da estrutura produtiva 

periférica, constituída a partir de um desenvolvimento voltado para fora, isso é, para o 

mercado externo. O autor destaca dois traços fundamentais dessa estrutura produtiva: 

                                                 
18

 A concepção de desenvolvimento econômico do pensamento estruturalista era a mesma utilizada pelas 

grandes escolas de pensamento do período, a neoliberal e a keynesiana: tratar-se-ia do processo de 

acumulação de capital associado ao progresso técnico, cujo corolário seria a elevação na dotação de 

capital por trabalhador e na própria produtividade do trabalho.    
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seu caráter especializado e sua natureza heterogênea. O primeiro traço diz respeito ao 

fato de que o aparelho produtivo periférico concentra seus recursos na produção e 

ampliação dos setores primário-exportadores, comprometendo-se a diversificação 

produtiva. O segundo traço aborda o caráter dual das economias periféricas, isso é, o 

fato de que há, no tecido produtivo da periferia, uma coexistência de um setor de alta 

produtividade, o agro-exportador, e dos demais setores de baixa produtividade.     

 A implicação imediata dessa estrutura produtiva seria a dificuldade na geração e 

incorporação do progresso técnico, que se colocaria conforme o desenvolvimento 

periférico se voltasse de fora para dentro. Na formulação cepalina, o desenvolvimento 

para dentro se daria a partir de um processo espontâneo de industrialização substitutiva 

de importações, impulsionado por choques externos, como guerras e crises mundiais, 

capazes de restringir a capacidade de importar da periferia.  

 A dificuldade de se incorporar progresso técnico no processo de industrialização 

espontânea da periferia residiria, então, no fato de que esse processo se dá sobre uma 

base produtiva especializada e heterogênea, que permitiria apenas um padrão de 

industrialização que parte do simples para o complexo, que parte necessariamente, 

portanto, da fabricação de bens de consumo não duráveis e apenas gradualmente 

consegue incorporar a produção dos bens tecnologicamente mais complexos, como os 

bens de consumo duráveis e os bens de capital.  

Esse padrão de industrialização, que, nas palavras de Rodriguez (2009) “suporta 

graus exíguos de complementaridade e integração vertical da produção” (p.43), apenas 

conservaria o caráter atrasado da economia periférica, já que suas limitações na 

incorporação do progresso técnico nos setores industriais inviabilizariam a superação da 

especialização produtiva e da heterogeneidade estrutural.  

O menor crescimento da produtividade do trabalho, por sua vez, advém 

diretamente da mencionada desvantagem na geração e apropriação das novas 

tecnologias, mantendo-se uma massa de subempregados
19

 na estrutura produtiva, que, 

segundo Rodriguez (2009), seria a “expressão-chave da heterogeneidade.” (p.88)  

                                                 
19

 O conceito de subemprego refere-se ao emprego em condições de baixa produtividade.  
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Outro reflexo da estrutura produtiva periférica seria a superabundância da força 

de trabalho, agravada ainda, pelas elevadas taxas de crescimento populacional. Na visão 

estruturalista, a massa de subempregados gerada pela heterogeneidade tecnológica do 

tecido produtivo seria, na verdade, um contingente de trabalho redundante, ou ainda, de 

desemprego disfarçado, que contribuiria para comprimir o poder de barganha dos 

trabalhadores, e, portanto, comprometer o repasse dos ganhos de produtividade, já 

restritos, para os salários.   

Nos países centrais, por outro lado, onde o aparelho produtivo é mais 

homogêneo e diversificado, onde há uma razão mais elevada de capital por trabalhador 

e, portanto, onde a produtividade do trabalho é superior, haveria um grau de 

organização maior das reivindicações trabalhistas, que garantiriam, minimamente, o 

repasse dos ganhos produtivos do trabalhador ao seu salário.   

 Dessa diferenciação do poder de barganha nos países centrais e periféricos 

derivaria, segundo os intelectuais da Cepal, a tendência à deterioração dos termos de 

troca: o repasse do aumento da produtividade ao salário nos países centrais provocaria 

uma tendência à alta no preço de seus principais produtos de exportação, os bens 

industrializados; por outro lado, na periferia, haveria uma tendência à baixa nos preços 

de seus principais produtos de exportação, os bens primários, já que o repasse da 

melhora de produtividade se daria na direção dos próprios preços. Em outros termos, a 

tendência dos preços relativos dos produtos de exportação dos países centrais e 

periféricos se daria em sentidos opostos, desfavorecendo as áreas agro-exportadoras.     

 Há uma implicação fundamental da tese cepalina de deterioração dos termos de 

troca: o fato de que, ao contrário do que afirmavam os partidários do modelo ricardiano, 

o mecanismo de preços internacionais simplesmente não funcionaria no sentido de 

redistribuir os ganhos de produtividade entre os países. Na verdade, como destaca 

Bielschowsky (2009), a tese da deterioração dos termos de troca reverte esse argumento, 

apresentando a idéia de que “A divisão internacional do trabalho tradicional provoca 

(...) uma disparidade crescente entre países ricos e pobres” (p. 16).      

 Verifica-se tal proposição a partir de uma análise da diferenciação do ganho real 

médio entre centro e periferia, tema proposto por Rodriguez no item cinco de seu 

esquema. Tomando-se a diferenciação desse ganho por:  
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Yp/Yi = (Lp Pp) / (Li Pi), onde  

Lp = produtividade no setor primário; 

Li = produtividade na indústria;   

Pp / Pi = preço relativo dos produtos primários;  

 

nota-se que a deterioração dos termos de troca da periferia, isso é, a tendência cadente 

de Pp /  Pi, acentua, em vez de compensar, a tendência já presente de diferenciação dos 

ganhos causada pelo crescimento mais que proporcional da produtividade industrial 

relativamente à produtividade agrária. Implica dizer, então, que a distribuição física das 

técnicas produtivas modernas entre países, afeta o curso de desenvolvimento dos 

mesmos, e que, portanto, a especialização produtiva na direção da agricultura, onde 

haveria substanciais limitações tecnológicas, estaria, sim, associada ao atraso.    

 Cabe, agora, analisar o terceiro efeito da estrutura produtiva da periferia, o 

desequilíbrio externo. Na formulação estruturalista, tal desequilíbrio associar-se-ia a 

uma tendência ao déficit na Balança Comercial dos países agro-exportadores: por um 

lado, a expansão das exportações dos produtos primários, nos quais a economia 

periférica é especializada, limitar-se-ia a uma margem que não deteriorasse os preços 

relativos
20

; por outro lado, o padrão de industrialização espontânea da economia 

periférica, simples e de baixa tecnologia, pressionaria crescentemente a demanda de 

importações de bens mais complexos, não produzidos internamente.  

Daí, derivaria um descompasso recorrente entre demanda de importações e 

capacidade de importar da economia, agravado, ainda, pela tendência à deterioração dos 

termos de troca. Tal quadro de desajuste externo crônico seria, nas palavras de 

Rodriguez (2009), “inerente ao processo espontâneo de industrialização da periferia” 

(p.90). 

 O ponto de chegada desse esquema de causalidades seria, então, a restrição à 

economia e à acumulação, resultantes dos obstáculos externos e da diferenciação dos 

ganhos reais: por um lado, a contínua limitação da capacidade para importar 

estrangularia freqüentemente o avanço da atividade industrial mais complexa; por outro 

                                                 
20

 Um volume de exportações muito elevado, que provocasse a baixa dos preços dos produtos primários 

no mercado mundial comprometeria as receitas de exportação dos países primário-exportadores por causa 

da inelasticidade – preço da demanda mundial por esses produtos.  
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lado, a discrepância dos ganhos reais limitaria a capacidade de poupança da economia. 

Tratar-se-ia, então, de uma dupla restrição ao desenvolvimento.  

 Chega-se, assim, à conclusão central desse esquema analítico: a histórica 

inserção agro-exportadora dos países latino-americanos no comércio mundial teria 

gerado uma estrutura produtiva tipicamente atrasada em relação àquela dos países 

centrais, e que os processos espontâneos de industrialização na periferia, repletos de 

desajustes e restrições, seriam incapazes de superar a especialização e a heterogeneidade 

do aparelho produtivo, perpetuando-se, assim, a condição de atraso na América Latina.   

IV.2 INDUSTRIALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO 

 A questão da industrialização brasileira foi tratada por Furtado a partir de uma 

análise histórica do desenvolvimento econômico nacional, na qual o autor aplicou os 

fundamentos teóricos do esquema estruturalista, argumentando que a superação da 

especialização produtiva e da heterogeneidade estrutural, traços característicos do 

subdesenvolvimento brasileiro, passaria necessariamente por um processo de 

industrialização coordenado integralmente pelo Estado.  

Em sua obra clássica, Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, Furtado realizou 

uma “Análise do desenvolvimento recente do Brasil”, abordando a marcha da 

industrialização brasileira da primeira metade do século XX, e caracterizando-a como 

um processo sem precedentes
21

 e problemático.  

Sua análise inicia-se a partir da década de 1870, período em que uma onda de 

imigração européia chegou ao país, direcionada, sobretudo, para a cafeicultura paulista, 

em resposta à crise do sistema escravagista. Esses imigrantes, ao exigirem pagamento 

de seus salários em dinheiro, geraram uma monetização da economia, dando origem a 

um mercado interno amplo, apesar de geograficamente concentrado. Com base nesse 

mercado interno, uma industrialização incipiente ter-se-ia desencadeado, sobretudo nos 

setores de manufaturas têxteis, alimentícias e transformadoras de matérias-primas.     

                                                 
21

 A industrialização dos países periféricos, particularmente do Brasil, seria um processo sem precedentes 

pelo fato de não encontrar, na história, um referencial. Em oposição ao que se pensava na época, essa não 

seria uma etapa geral da evolução histórica, pela qual passaram os países desenvolvidos. Seria, na 

verdade, um subproduto particular da evolução da economia mundial.   



 47 

Furtado destacou, ainda, um segundo fator que teria estimulado o 

desenvolvimento da produção de manufaturas nessa primeira etapa da industrialização 

brasileira: os efeitos indiretos da política cambial, utilizada, essencialmente, como 

mecanismo de proteção da renda dos setores exportadores mediante variações 

significativas dos preços de seus principais produtos. Nos períodos de baixa dos preços 

do café, produto central da pauta de exportação nacional, a desvalorização cambial 

promovida para compensar as perdas nas receitas de exportação, ao desestimular as 

importações, aumentava o poder competitivo das manufaturas produzidas internamente.  

Já na década de 1930, a economia brasileira teria passado por mudanças 

estruturais, a partir das quais o principal determinante da renda nacional não seria mais 

a atividade primário-exportadora, que se encontrava em profunda crise, mas sim as 

atividades econômicas ligadas ao próprio mercado interno. Esse quadro, na visão de 

Furtado, seria resultante de um processo espontâneo substitutivo de importações que se 

teria desencadeado, por um lado, a partir das restrições na capacidade de importar, 

geradas pela depressão econômica mundial e agravadas pela super safra do café, e por 

outro lado, pela política de defesa cafeeira, que teria sido inconscientemente 

anticíclica
22

. A persistência da crise e a eclosão da segunda guerra mundial no final da 

década teriam realimentado tal processo de crescimento industrial voltado para o 

mercado interno até meados dos anos 1940.  

O que se pretende destacar, nesse ponto da análise, é o fato de que a transição do 

desenvolvimento econômico brasileiro de fora para dentro por meio de um processo de 

industrialização substitutiva de importações se deu de uma forma descoordenada, sendo 

que a ausência de planejamento teria gerado uma série de novos e graves problemas na 

estrutura produtiva brasileira. É o que argumenta Furtado (2009) no seguinte trecho: 

(...) como o desenvolvimento industrial vinha sendo feito sem a orientação de 

uma política, novos e graves problemas se foram acumulando. Os serviços 

básicos de transportes, construídos para servir à economia de exportações, não 

foram adaptados. O crescimento das fontes de energia, particularmente 

eletricidade, tampouco foi cuidado. A realidade desses desajustamentos, que se 

                                                 
 
22

 A tese de Furtado sobre a política do café na década de 1930 consiste, resumidamente, na idéia de que, 

ao garantir mercado aos produtores de café, o governo federal pôde manter o nível de emprego e de renda 

na economia, dinamizando o mercado interno para os produtores de manufaturas nacionais, que, por sua 

vez, encontravam-se protegidos, em grande parte, da concorrência externa por causa da contração dos 

fluxos de comércio mundial associados à grande depressão.  
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traduziam em pressões inflacionárias, tornou-se evidente ao término da guerra. 

(p. 209)  

O diagnóstico então vigente, errôneo, na visão de Furtado, de que a alta dos 

preços poderia ser solucionada a partir da retomada das importações, levou o governo a 

flexibilizar o mercado cambial e manter sobrevalorizada a taxa de câmbio. Essas 

medidas, porém, rapidamente conduziram o Brasil ao esgotamento das divisas 

acumuladas durante a guerra. Em resposta a essa crise de divisas, o governo 

implementou uma política de contingenciamento de importações, por meio da 

concessão de licenças prévias, que atenderiam ao critério da essencialidade. 

Novamente, o setor industrial brasileiro encontrou-se beneficiado indiretamente 

pela política econômica: a política cambial de controle quantitativo das importações, 

voltada para solucionar os desequilíbrios do Balanço de Pagamentos, teria gerado um 

duplo efeito favorável à produção nacional. Trata-se do efeito protecionista à produção 

interna de bens considerados não-essenciais, mas também do efeito subsídio à 

importação dos bens considerados essenciais, os equipamentos e matérias – primas.  

Desses efeitos, resultou um estímulo considerável à implantação interna de 

indústrias substitutivas de bens de consumo, sobretudo os duráveis, como os aparelhos 

eletrodomésticos, que ainda não eram produzidos internamente. Mas o fato é que a falta 

de coordenação desses investimentos substitutivos teria causado à economia brasileira 

novas situações peculiares de desajuste. É o que argumenta Furtado (2009) no trecho 

abaixo: 

Os desmedidos incentivos às importações de equipamentos, do período 1948-

1953, foram administrados na ausência de plano ou concepção de conjunto do 

desenvolvimento econômico. Como as indústrias mais rentáveis eram as de 

produtos menos essenciais, pois as importações foram eliminadas em função da 

não essencialidade, os investimentos não se distribuíram com critério de 

complementaridade. Pior ainda: concentraram-se na razão inversa da 

essencialidade da indústria. Dessa falta de complementaridade dos 

investimentos resultou um forte aumento da demanda de importações. (p.211)      

 Em outras palavras, Furtado defendeu a idéia desenvolvida na teoria 

estruturalista de que o padrão de industrialização típico do processo espontâneo de 

substituição de importações na periferia, particularmente no Brasil, conferiria uma 

rigidez à pauta de importações na medida em que avançasse a demanda do setor 

industrial por bens de tecnologia mais complexa, que não são produzidos internamente. 
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Essa rigidez associar-se-ia, em grande parte, ao fato de que, “o que o processo provoca é 

uma mudança na composição das importações, e não uma redução em seu volume.” 

(Bielschowsky, 2004, p.20)   

Por outro lado, a capacidade do Brasil de importar esses bens tecnologicamente 

mais complexos esteve sempre sujeita aos níveis de receitas da agro-exportação, que por 

sua vez, apresentam uma vulnerabilidade significativa às oscilações do mercado 

mundial
23

. A opção alternativa para ampliar a capacidade de importar do Brasil, o 

financiamento externo, foi inviabilizada no período do pós-guerra pelo fato de que os 

recursos internacionais somente fluíram na direção dos países estratégicos no contexto 

da guerra fria, o que não era o caso do Brasil.  

O fato é que se configurou, a partir de 1954, uma situação particular de 

“desequilíbrio entre a capacidade para importar e o volume de importações necessárias 

para manter operando as instalações existentes e o correspondente volume desejado de 

investimentos.” (Furtado, 2009, p.212). Em outros termos, a restrição na capacidade de 

importação da economia brasileira constituiu-se uma barreira para a continuidade da 

implantação dos setores industriais, mas também para a própria manutenção de uma 

taxa de crescimento compatível com a plena ocupação da capacidade já instalada no 

aparelho produtivo.  

A conclusão central da análise histórica de Furtado reside na idéia de que o 

crescimento espontâneo na economia brasileira trouxe consigo inerentes desequilíbrios 

estruturais, em particular, as pressões inflacionárias e os desajustes externos. A defesa 

do planejamento emerge, então, como corolário de sua análise histórica da economia 

brasileira, uma ferramenta imprescindível para se contornar os desajustamentos 

intrínsecos ao processo de crescimento econômico do país.  

Em particular, Furtado argumentou em favor do tipo integral de planejamento, 

em oposição ao planejamento setorial, preconizado por Roberto Campos. O 

planejamento integral consiste na idéia cepalina de se planificar a economia em sua 

totalidade, levando-se em consideração projeções para o crescimento econômico 

                                                 
23

 Alguns fatores explicativos da vulnerabilidade externa das receitas da agro-exportação são: (i) 

limitação da possibilidade de estocagem, dada a sua perecibilidade; (ii) maior exposição a pragas e 

variações climáticas; (iii) inelasticidade-preço da demanda mundial de produtos primários.  
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nacional e as estimativas das demandas setoriais daí decorrentes. Bielschowsky (2004) 

apresentou da seguinte forma essa visão do planejamento:  

(...) o método da Cepal, utilizado por Furtado, pretende-se muito mais 

abrangente. O objetivo subjacente aos trabalhos do órgão é o planejamento 

global da economia. Parte-se de uma meta macroeconômica de crescimento, 

pré-definida de acordo com o levantamento das possibilidades de expansão do 

sistema como um todo e calculada com base em estimativas da relação capital-

produto, da taxa de poupança e dos termos de troca. As projeções setoriais são 

então feitas de acordo com as taxas de crescimento previstas e levando em 

consideração a dinâmica da procura final e das relações intersetoriais. (p.153) 

 Fica claro, assim, que tal concepção de planejamento econômico implica 

participação ampla do Estado no processo de desenvolvimento da economia brasileira. 

Muito além da coordenação parcial, contida na proposta de Campos, a proposta do 

planejamento integral traz consigo a figura do orientador global dos investimentos, o 

maestro responsável por conduzir harmonicamente o processo de transformações 

estruturais no tecido produtivo, garantindo coesão e complementaridade entre os 

investimentos setoriais.   

IV.3 INFLAÇÃO E DESEQUILÍBRIO EXTERNO: QUESTÕES ESTRUTURAIS  

 Destacou-se, na seção anterior, o diagnóstico do pensamento desenvolvimentista 

nacionalista em relação aos temas da inflação e do desequilíbrio externo brasileiros. 

Tratar-se-ia, nessa visão, de fenômenos associados aos problemas de estrutura do 

aparelho produtivo nacional, que somente poderiam ser equacionados por meio de uma 

política de desenvolvimento econômico.    

 Em relação à questão da inflação, Furtado conferiu uma dimensão histórica à 

elevação generalizada de preços na economia brasileira, argumentando, em oposição ao 

diagnóstico ortodoxo, que o processo inflacionário no país não seria reflexo de uma 

situação convencional de excesso de demanda, mas sim de desproporcionalidades na 

estrutura produtiva, constituídas a partir de uma experiência histórica específica.  

 O autor argumentou, então, que, diferentemente das economias desenvolvidas, 

onde o processo de industrialização estabeleceu dinâmicas de oferta e procura 

intimamente relacionadas, e associadas à evolução tecnológica, o processo de 

industrialização nas economias periféricas se deu, fundamentalmente, a partir do 
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dinamismo do lado da procura, enquanto o lado da oferta, marcado pela 

heterogeneidade estrutural de produtividade, revelou-se relativamente rígido.  

Isso posto, Furtado concluiu que “(...) a causa básica da tendência crônica ao 

desequilíbrio inflacionário da economia brasileira reside em que, nas etapas de 

crescimento, a procura global se diversifica de maneira muito mais rápida que a oferta 

global.” (citado por Bielschowsky, 2004, p.146). Na década de 1950, mais 

especificamente, os desequilíbrios setoriais gerados pela falta de orientação dos 

investimentos industriais teriam impulsionado a onda inflacionária na economia. A 

situação seria análoga à de “um organismo que houvesse crescido com 

desproporcionalidade de seus membros”, gerando pressões sobre as áreas relativamente 

hipertrofiadas. (Furtado, 2009, p. 220) 

Diante de tal diagnóstico, Furtado (2009) avaliou criticamente as recomendações 

vigentes de política econômica para combater a inflação no Brasil. Em relação ao 

receituário neoliberal, o autor argumentou que a política monetária restritiva, ao 

comprimir o nível da demanda global da economia, define um patamar de crescimento 

muito reduzido, cujo reflexo é a ampla subutilização da capacidade instalada. Ademais, 

tal política revelar-se-ia inócua: não solucionadas as raízes estruturais da elevação de 

preços, o fenômeno reapareceria sempre que a economia retomasse o crescimento com 

maior intensidade. Nas palavras do próprio autor:  

A (...) solução advogada pelos “estabilistas”, trazia em si o risco de 

estagnação, pois aqueles que a defendiam pensavam menos em uma 

“reorientação” das inversões que em uma correção “espontânea” através do 

mecanismo de preços. (Furtado, 2009, p.220)  

 A recomendação de política econômica de Furtado recaiu, então, sobre a idéia de 

se programar as transformações estruturais no tecido econômico em seu conjunto, no 

sentido de se promover uma maior mobilidade da oferta relativamente aos movimentos 

da demanda e de se equacionar o problema dos desajustes setoriais. Em outras palavras, 

o autor defendeu a idéia de que o combate à inflação passaria necessariamente pela 

própria superação da condição de atraso, passaria, portanto, por uma política de 

desenvolvimento para o país. Sobre essa questão, o autor explicou que: 

A estabilidade é o objetivo fundamental, embora se deva subordinar a outro 

mais amplo, que é o desenvolvimento. Uma inflação de natureza estrutural, 
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como a brasileira, para ser eliminada, sem prejudicar o ritmo de 

desenvolvimento, requer cuidadosa programação desse último. (citado por 

Bielschowsky, 2004, p.147) 

 Em relação ao tema do desequilíbrio externo, Furtado recorreu, novamente, à 

dimensão histórica do problema, argumentando que, diferentemente das estruturas 

desenvolvidas, nas quais o avanço tecnológico se dá gradualmente, o crescimento 

econômico nas estruturas subdesenvolvidas se dá a partir de incorporações tecnológicas 

abruptas, que geram, subitamente, novas relações de procura intersetoriais. Dessa 

dinâmica diferenciada de crescimento, derivaria o fato de que o coeficiente de 

importações no setor de inversões é muito mais elevado nos países periféricos que nos 

países centrais. 

 O autor concluiu, então, que, dado o fluxo de comércio mundial, a taxa de 

crescimento compatível com o equilíbrio das contas externas é muito mais elevada nas 

estruturas econômicas desenvolvidas, isso é, diversificadas e homogêneas, que nas 

estruturas subdesenvolvidas, ou seja, especializadas e heterogêneas: o aumento dos 

investimentos nessas últimas traz consigo uma tendência à elevação do coeficiente de 

importações, que, por sua vez, gera pressões crônicas sobre o Balanço de Pagamentos.  

 A partir de sua análise estruturalista do desequilíbrio externo brasileiro, Furtado 

refutou a idéia ortodoxa de que a inflação seria a causa dos desajustes nas contas 

externas do país, criticando a recomendação de política econômica decorrente de tal 

diagnóstico, a mobilização dos instrumentos básicos da deflação e da desvalorização 

cambial. O autor argumentou, então, que tal tratamento do desequilíbrio externo 

brasileiro, de natureza estritamente monetária, resultaria no equívoco de se priorizar 

critérios de estabilidade sobre um problema cujas raízes encontrar-se-iam na esfera mais 

profunda das estruturas.   

 A linha argumentativa parte da hipótese de que as economias subdesenvolvidas 

não se encontram em situação de pleno emprego dos fatores de produção. Nesse caso, 

um impulso dinâmico que gere uma expansão dos investimentos terá o efeito de elevar o 

produto real da economia. Por outro lado, desencadeará os desequilíbrios inerentes ao 

processo de crescimento de uma estrutura produtiva especializada e heterogênea.  
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Adotando-se o instrumento de contenção monetária, mantendo-se a taxa de 

câmbio fixa, o resultado da política econômica seria a compressão das inversões, 

ocasionando a queda do produto real. A estabilidade das contas externas, e também do 

nível de preços, duraria enquanto a economia permanecesse em faixas restritas de 

crescimento econômico. Adotando-se, alternativamente, a política de ajuste cambial, 

sob a hipótese de que a expansão dos investimentos não tenha sido acompanhada por 

elevação dos preços, o resultado da política econômica revelar-se-ia, novamente, 

daninho ao desenvolvimento: sendo o coeficiente de importações das economias 

periféricas maior na categoria de inversões que na categoria de consumo,  

Qualquer tentativa de correção do desequilíbrio mediante desvalorização em 

economias do tipo que estamos considerando provoca sem demora uma 

redução no ritmo de crescimento, pelo simples fato de que eleva os preços dos 

bens de capital, relativamente aos de consumo. Em tais casos vinca-se uma 

incompatibilidade fundamental entre o equilíbrio do balanço de pagamentos, 

obtido por uma taxa flutuante de câmbio, ou por desvalorizações sucessivas, e 

uma política de desenvolvimento que objetive um aumento do esforço de 

formação de capital. (Furtado, 2009, p. 200)   

A recomendação de política econômica de Furtado recaiu, então, sobre a idéia de 

se programar as modificações estruturais do aparelho produtivo em seu conjunto, de tal 

modo que os investimentos nos setores substitutivos de importações superassem os 

investimentos nos setores já estabelecidos na economia
24

, reduzindo-se, assim, a 

tendência de aumento do coeficiente de importações no processo de crescimento 

econômico.  

No trecho abaixo, retirado de Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, o autor 

sintetiza nas suas próprias palavras os elementos tratados nesta seção:  

(...) qualquer tentativa para elevar a taxa de inversões que não seja 

acompanhada de uma orientação dos novos recursos invertidos cria um 

desequilíbrio interno entre a estrutura da oferta e a composição da procura, 

desequilíbrio que se transfere para o balanço de pagamentos, caso as taxas de 

câmbio sejam fixas, ou que se traduzem em elevação do nível interno de preços, 

caso exista uma situação de controle de câmbios. Para eliminar esse tipo de 

desequilíbrio, interno ou externo, seria necessário agir sobre a orientação das 

inversões, e não, necessariamente sobre o seu nível, pois, se assim 

procedermos, o equilíbrio somente será recuperado em um nível mais baixo de 

                                                 
24

  A questão do planejamento ganha relevância ainda maior quando o autor argumenta que, nas estruturas 

econômicas pouco diversificadas, como a brasileira, a grande parcela dos investimentos substitutivos de 

importações assume caráter de pioneirismo, e por isso, o setor privado tenderia a realizar suas inversões 

nas linhas produtivas já estabelecidas, onde é menor o grau de incerteza.  
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atividade econômica (...). Se se pretende levar avante uma política de 

desenvolvimento, de nenhum modo se deverá sacrificar o nível de atividade 

econômica à correção do desequilíbrio. Destarte, faz-se necessária uma 

metódica reorientação das inversões, objetivando reduzir o coeficiente de 

importações. Enfim, para que a política de desenvolvimento não prejudique a 

estabilidade, é necessário que ela assuma a forma de uma orientação positiva 

do processo de formação de capital. (Furtado, 2009, p.203)          

  Em resumo, Furtado enfatizou as medidas de planejamento econômico da 

industrialização periférica, argumentando que tais medidas seriam as ferramentas 

imprescindíveis para se conduzir o processo de desenvolvimento brasileiro sem 

desequilíbrios significativos. Lançou, assim, no debate econômico do período, uma 

recomendação de política econômica alternativa às recomendações tradicionais.  
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CONCLUSÃO 

Buscou-se apresentar, no presente trabalho, as propostas para a superação do 

atraso brasileiro que influenciaram mais fortemente a condução da política econômica 

na década de 1950, destacando-se os principais elementos que foram objeto de 

controvérsia no debate entre as correntes protagonistas do pensamento econômico 

nacional no período em questão.  

Nesse sentido, delimitou-se o escopo do trabalho à análise de quatro vertentes de 

pensamento: (i) neoliberal, representada pelo professor de economia Eugênio Gudin; (ii) 

desenvolvimentista do setor privado, inspirada na contribuição do industrial Roberto 

Simonsen; (iii) desenvolvimentista não nacionalista do setor público, representada pelo 

economista tecnocrata Roberto Campos; (iii) desenvolvimentista nacionalista do setor 

público, liderada pelo economista cepalino Celso Furtado. 

 Tais intelectuais apresentaram um ponto em comum: o fato de que sua 

teorização a respeito da economia brasileira esteve sempre engajada nas questões 

concretas da problemática nacional. Em outros termos, os líderes teóricos do debate 

econômico dos anos 1950 preocuparam-se constantemente em discutir e aplicar o 

universo das idéias no plano da realidade brasileira; tanto que as formulações teóricas 

apresentaram-se, com freqüência, acompanhadas das respectivas recomendações de 

política econômica, sendo que tais recomendações funcionaram como verdadeiros 

gatilhos das grandes polêmicas do período.  

 Isso posto, cabe responder, sinteticamente, à pergunta formulada na introdução 

deste trabalho, isto é, cabe indicar, de forma resumida, quais foram as recomendações 

de política econômica que compuseram as principais propostas para o desenvolvimento 

brasileiro das vertentes de pensamento anteriormente mencionadas.     

 Em relação à corrente do neoliberalismo, seu projeto básico para a superação do 

atraso brasileiro consistiu em um crescimento da produtividade concentrado 

especificamente no setor agro-exportador pela via das forças espontâneas do mercado, 

pois tal via resultaria na máxima eficiência alocativa. Esse projeto econômico é um 

desdobramento do próprio entendimento dessa vertente de pensamento sobre o que seria 
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o processo de desenvolvimento: consistiria no produto da combinação de dois 

elementos fundamentais, os recursos naturais disponíveis e a qualificação do trabalho.  

 A partir de seu projeto econômico básico, a corrente de pensamento neoliberal 

formulou seu diagnóstico sobre a situação da economia brasileira, e os principais 

entraves à superação de seu atraso. Tal diagnóstico repousou na idéia de que a 

intervenção do Estado sobre a esfera econômica nas últimas décadas teria sido 

excessiva; teria distorcido os preços relativos do mercado, gerando-se um processo 

inflacionário responsável por desencadear desequilíbrios setoriais e também 

desequilíbrios externos.   

 Deriva dessa formulação o seguinte receituário neoliberal de política econômica: 

(i) as políticas de estabilização monetária assumem caráter emergencial e prioritário, no 

sentido de se garantir que os preços relativos funcionem efetivamente como índices de 

escassez sinalizadores dos agentes econômicos; (ii) o ajuste cambial deve garantir o 

equilíbrio do balanço de pagamentos, porém, em contexto inflacionário com restrição de 

divisas, o equilíbrio das contas externas torna-se postergável, e a política cambial deve 

ser utilizada para atenuar as elevações de preços; (iii) o capital externo traz consigo 

enorme contribuição para elevar a produtividade na economia, e por isso seu ingresso 

deve ser profundamente incentivado; (iv) a intervenção estatal na economia gera, 

inevitavelmente, ineficiência, e, portanto, deve ser minimizada.    

No caso da corrente desenvolvimentista do setor privado, o projeto básico para a 

superação do atraso brasileiro consistiu em um processo de industrialização integral e 

planejada a partir dos interesses do capital privado nacional. Essa vertente de 

pensamento não se muniu de uma visão sólida sobre qual seria a essência do 

desenvolvimento econômico brasileiro, limitando sua participação no debate dos anos 

1950 às exigências convenientes à acumulação privada dos industriais.  

Nesse sentido, sua recomendação de política econômica pairou, sobretudo, sobre 

três aspectos: (i) preservação da lucratividade das empresas, por meio da redução da 

tributação direta e contenção do salário mínimo; (ii) prioridade ao capital privado 

nacional nos empreendimentos, em detrimento do capital estatal e do capital alienígena; 

(iii) preservação do acesso do investidor ao crédito, mesmo em contextos inflacionários.    
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Em relação ao desenvolvimentismo não nacionalista do setor público, seu 

projeto básico para o desenvolvimento brasileiro consistiu em se compatibilizar a 

estabilidade com o crescimento econômico pela via da industrialização integral, 

planejada na esfera setorial do aparelho produtivo. Tal projeto baseia-se na idéia de que 

a industrialização programada setorialmente seria a via mais prática e veloz para a 

economia brasileira superar o seu atraso, mas tal via não poderia comprometer o 

funcionamento correto e eficiente dos sinais de mercado, isso é, dos preços relativos.  

 A partir de seu projeto econômico básico, a corrente de pensamento 

desenvolvimentista não nacionalista do setor público formulou o seguinte diagnóstico 

para a situação da economia brasileira: por um lado, o aparelho produtivo sofreria de 

pontos de estrangulamento nocivos ao processo de industrialização; por outro lado, as 

tendências aos desequilíbrios monetários e externos existentes no processo de 

industrialização teriam assumido uma natureza cumulativa resultante dos equívocos de 

distorção de preços relativos cometidos na condução da política econômica. 

 Deriva dessa formulação a seguinte recomendação de política econômica: (i) o 

Estado assume papel relevante no processo de conversão dos pontos de estrangulamento 

em pontos de germinação da economia, preenchendo o vazio da iniciativa privada com 

investimentos diretos, mas também orientando os investimentos por meio da técnica de 

planejamento seccional; (ii) o capital externo traz consigo enorme contribuição para a 

eliminação dos gargalos setoriais, e por isso seu ingresso deve ser profundamente 

incentivado; (iii) a inflação deve ser corrigida a partir de política monetária restritiva, 

porém a contenção dos gastos públicos e do crédito deve ser seletiva, para que não 

comprometa os investimentos setoriais estratégicos; (iv) o ajuste cambial é urgente para 

garantir o equilíbrio do balanço de pagamentos e conferir uma orientação exportadora 

para a economia.     

 Finalmente, no caso da corrente desenvolvimentista nacionalista do setor 

público, o projeto básico para o desenvolvimento brasileiro consistiu em um processo 

de industrialização integral substitutiva de importações, programado em sua totalidade 

pelo Estado, e orientado para homogeneizar e diversificar o aparelho produtivo. Tal 

projeto econômico é um desdobramento da própria compreensão dessa vertente de 

pensamento sobre o que caracterizaria o atraso brasileiro: a existência de uma estrutura 
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produtiva marcada pela heterogeneidade de produtividade e pela especialização agrária, 

responsáveis por gerar uma série de restrições e desequilíbrios ao desenvolvimento 

econômico. 

 A partir de seu projeto econômico básico, a corrente de pensamento 

desenvolvimentista nacionalista do setor público formulou o seguinte diagnóstico para a 

situação da economia brasileira: o processo de industrialização espontânea resultante da 

transição histórica do desenvolvimento econômico brasileiro de fora para dentro teria 

provocado uma série de desequilíbrios e desproporcionalidades setoriais no tecido 

produtivo, sendo que tais desproporcionalidades teriam impulsionado a tendência 

estrutural aos desequilíbrios monetário e externo. 

 Deriva dessa formulação a seguinte recomendação de política econômica do 

desenvolvimentismo nacionalista: (i) o Estado assume papel de orientador global do 

processo de industrialização substitutiva de importações, garantindo coesão e 

complementaridade entre os investimentos econômicos setoriais; (ii) a inflação e os 

desajustes externos somente poderão ser debelados mediante uma política econômica 

voltada para superação das marcas estruturais do subdesenvolvimento brasileiro, já que 

a própria natureza desses fenômenos é estrutural; (iii) as políticas de estabilização 

preconizadas pelas correntes neoliberal e desenvolvimentista não nacionalista, isso é, a 

contenção monetária e o ajuste cambial, seriam inadequadas para uma estrutura 

subdesenvolvida como a brasileira: além de não equacionarem as reais origens da 

inflação e do desequilíbrio externo, atuariam como um freio às transformações 

econômicas estruturais demandadas no processo de desenvolvimento. 

 Em resumo, as diferentes vertentes de pensamento econômico abordadas neste 

trabalho, ao apoiarem-se em diferentes arcabouços teóricos e partirem de diferentes 

premissas, chegaram a resultados práticos distintos. No caso da comparação entre 

neoliberais e desenvolvimentistas, o elemento básico de diferenciação entre essas duas 

correntes reside no tema da industrialização versus especialização agrária.  

Outro tema de discordância entre essas duas linhas de pensamento foi o papel do 

Estado como planejador da economia. Os desenvolvimentistas concordaram no fato de 

que o planejamento estatal era relevante, apesar de haver discordância quanto ao grau 
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adequado de programação; para os neoliberais, o planejamento eficiente seria aquele da 

iniciativa privada, baseado nos sinais do mercado. 

Comparando-se as vertentes de pensamento internas ao desenvolvimentismo, 

verificou-se que o aspecto básico que diferenciou os resultados da corrente não 

nacionalista relativamente àqueles das correntes nacionalista e privada foi o tratamento 

favorável das políticas de estabilização e o apoio total ao capital estrangeiro. O 

desenvolvimentismo privado, por sua vez, diferenciou-se das demais pela sua ênfase no 

tratamento prioritário do capital privado nacional, enquanto o desenvolvimentismo 

nacionalista destacou-se pela defesa prioritária das transformações econômicas 

estruturais a partir das técnicas cepalinas de planejamento integral.        
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