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Mercado de Trabalho: Desafio de Sobrevivência e Recuperação
Vera Martins da Silva (*)

A economia está se recuperando da
gigantesca queda de atividade devido à crise sanitária. Essa recuperação é esperada com a reabertura
de várias atividades ou mesmo com
a ampliação de seu horário de funcionamento. As pessoas começam
a consumir presencialmente e muitas passam novamente a procurar
vagas no mercado de trabalho.
Entretanto, as informações sobre
o mercado de trabalho continuam
mostrando a duríssima realidade
da desocupação, a subutilização e a
ampliação da terceirização tecnológica no país. A seguir, destacam-se
as informações sobre o mercado de

trabalho a partir das informações
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), especialmente pela Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua
(PNADC/IBGE) e da PNAD-COVID.

1 As Informações Mais Difundidas

O número de Desocupados atingiu
13,13 milhões de pessoas no trimestre maio/junho/julho de 2020
(último dado disponível durante
a elaboração deste artigo), com
aumento de 787 mil indivíduos
em relação ao trimestre dez/jan/
fev/2020, período anterior da crise

sanitária. O Gráfico 1 apresenta
o número de pessoas Desocupadas desde o primeiro trimestre de
2015. Ressalte-se que por definição
da pesquisa da PNADC, os Desocupados são pessoas que, embora não
tivessem atividade remunerada na
semana de referência, tomaram
providências para obter algum
trabalho no mês anterior a essa semana. Esse enorme contingente de
pessoas desocupadas vem se arrastando desde 2015, mostrando a incapacidade de a economia nacional
absorver um volume significativo
de mão de obra, ou seja, desperdício de capacidade produtiva.
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Gráfico 1 - Pessoas Desocupadas, de 14 Anos Ou Mais de Idade. Jan/fev/mar/2015-mai/jun/jul/2020. (1.000)

Fonte: PNADC/IBGE.

A Taxa de Desocupação do trimestre maio/junho/
julho de 2020 foi estimada em 13,8%, em crescimento em relação aos trimestres anteriores: no auge da
pandemia, no trimestre março/abril/maio de 2020, a
Taxa de Desocupação foi estimada em 12,9%. A Taxa
de Desocupação reflete o número de Desocupados
(mas que se ocupam procurando trabalho) sobre o nú-
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mero de pessoas que constituem a Força de Trabalho
(soma dos Ocupados e Desocupados, ou seja, daqueles
que trabalham mais aqueles que procuram trabalho).
À medida que a economia se recupera, mais pessoas
passam a procurar trabalho e é usual que essa taxa
aumente. O Gráfico 2 mostra a Taxa de Desocupação
desde o início de 2015.
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Gráfico 2 - Taxa de Desocupação das Pessoas de 14 Anos Ou Mais de Idade
Jan/Fev/Mar/2015- Mai/Jun/Jul/2020. (%)

Fonte: PNADC/IBGE.

No trimestre maio/junho/julho/2020, a Taxa de Desocupação atingiu todas as faixas etárias, porém, a
mais impactada é a faixa de 25 a 39 anos (estimada em
33,9%), seguida da faixa de 18 a 24 anos (estimada em
31,9%). E, como no velho normal, a Taxa de Desocupação é maior entre as mulheres (53,3%) do que entre os
homens, estimada em 46,7%.
Em relação ao rendimento médio, também seguindo o
velho normal, as mulheres receberam em média 79%
do rendimento masculino médio: o rendimento médio

das mulheres foi estimado em R$ 2.008 enquanto
os homens receberam R$ 2.540 no trimestre maio/
junho/julho de 2020.

A Massa de Rendimentos reais efetivamente rece-

bida por todos os tipos de trabalho entrou em forte

declínio desde o trimestre pré-pandemia (dez/2019/
jan/fev/2020) e atingiu o ponto mais baixo em maio/

junho/julho de 2020, retornando ao valor estimado
para junho/julho/agosto de 2017.
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Gráfico 3 - Massa de Rendimento Real de Todos os Trabalhos, Efetivamente Recebido
Jan/Fev/Mar/2015-Mai/Jun/Jul/2020. R$ Milhões, IPCA Médio do Trimestre

Fonte: PNADC/IBGE.

Algumas outras informações sobre o mercado de
trabalho da PNADC jogam luz sobre a situação deste
trabalho. A população Fora da Força de Trabalho − ou
seja, aqueles que nem estão Ocupados nem realizaram
esforço para obter trabalho − foi estimada em 79 milhões no trimestre maio/junho/julho de 2020, um aumento de 13 milhões sobre o trimestre pré-pandemia
(dez/jan/fev/2020).

O Nível de Ocupação, que reflete o número de pessoas
Ocupadas sobre a Força de Trabalho, foi estimado em
47,1% no trimestre maio/junho/julho de 2020, ainda
inferior ao nível de 54,5% no trimestre pré-pandemia
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(dezembro/2019/janeiro/fevereiro/2020). A Taxa de
Participação, definida como a relação da Força de Trabalho em relação ao número de População em Idade
de Trabalhar foi estimada em 54,7%, contra 61,7% no
trimestre dezembro/2019/janeiro/fevereiro/2020.
Portanto, mais do que a Taxa de Desocupação, que
indica um esforço para conseguir trabalho, o mercado de trabalho na realidade encolheu durante o auge
da crise sanitária e ainda tem muito o que recuperar.
Para ilustrar o encolhimento deste mercado, o Gráfico
4 apresenta o Nível de Ocupação desde o primeiro trimestre de 2015.
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Gráfico 4 - Nível da Ocupação das Pessoas de 14 Anos Ou Mais de Idade em
Relação à Força de Trabalho, Jan/Fev/Mar/2020-Mai/Jun/Jul/2020. %

Fonte: PNADC/IBGE.

2 Subutilização da Força de Trabalho
Se as informações mais usuais sobre o mercado de
trabalho já são desanimadoras, outro conjunto de informações adiciona mais pessimismo sobre a questão.
Se o contingente de pessoas fora do mercado de
trabalho aumentou enormemente, o contingente de
pessoas subocupadas por insuficiência de horas
trabalhadas foi estimado em 5,8 milhões de pessoas,
uma redução de 716 mil pessoas em relação ao período pré-pandemia de dez/jan/fev2020. O mais provável
neste caso é que boa parte das pessoas perdeu até
mesmo o pouco trabalho que lhes cabia.
A População na Força de Trabalho Potencial, aqueles
que não foram classificados nem em Ocupados nem em
Desocupados, mas com potencial de voltar ao mercado
de trabalho, foi estimada em 14 milhões no trimestre
dez/jan/fev/2020 − um acréscimo de 6 milhões em
dez/jan/fev/2020.

O número de pessoas Subutilizadas, isto é, classificadas como Desocupados, Desocupados por Insuficiência
de Horas Trabalhadas na semana ou que foram classificados na força de Trabalho Potencial, foi estimado em
32,9 milhões de pessoas no trimestre de maio a julho
de 2020. A Taxa Composta de Subutilização da Força
de Trabalho, que inclui o número de Subutilizados,
soma das três categorias citadas neste parágrafo em
relação à Força de Trabalho Ampliada − que é a Força
de Trabalho adicionado à Força de Trabalho Potencial
− foi estimada em 30,1% no trimestre maio/junho/
julho de 2020, contra 23,5% no trimestre dez/jan/
fev/2020. A crise sanitária teve, portanto, um fortíssimo impacto sobre a economia e, por consequência, no
mundo do trabalho, situação que só não foi totalmente
devastadora devido à implementação do Auxílio Emergencial do governo federal, que está sendo reduzido
em valor e deve terminar em dezembro. Cabe lembrar
que, em maio, cerca de 39% dos domicílios brasileiros
receberam o auxílio emergencial, com um valor médio
1
de R$ 847. A questão que se coloca é como não deixar
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o consumo despencar após o fim
desse benefício ao mesmo tempo
que se defende a manutenção das
regras fiscais vigentes.

3 PNAD COVID, Semana de 13 e 19
de Setembro

3.1 Aprendendo a Sobreviver e
Conviver com a Pandemia
Cerca de 84,4 milhões de pessoas
declararam ficar em casa e só saírem por necessidade básica, o que
representa cerca de 40% da população. Apesar desse isolamento
social, entre a segunda e a terceira semana de setembro de 2020,
houve uma redução de cerca de 1,6
milhões de pessoas de isolamento
social rigoroso, o que ainda representa um gigantesco contingente
de 33,8 milhões de pessoas.

Na terceira semana de setembro,
o número de pessoas ocupadas e
em distanciamento social foi estimado em 2,8 milhões ou 3,4% da
População Ocupada, bem abaixo da

primeira semana da pesquisa entre
3 e 9 de maio, quando foi estimado
em 19,8%.

3.2 Incorporação do Trabalho
Remoto
Entre 13 e 19 de setembro, a população ocupada e não afastada
do trabalho foi estimada em 78,2
milhões de pessoas, com aumento
de 14,3 milhões de pessoas em
relação à semana de 3 a 9 de maio
(63,9 milhões). Entre os ocupados
e não afastados (7,8 milhões), ou
10,0% desse total, trabalhavam
remotamente percentual inferior
aos 13,4% estimados na semana
de 3 a 9 de maio, período inicial da
pesquisa PNAD-COVID.

1 Destacam-se especialmente as Regiões
Norte e Nordeste, onde cerca de 55% dos
domicílios receberam o auxílio.

outubro de 2020

(*) Economista e doutora em
Economia - FEA-USP.
(E-mail: veramartins2702@gmail.com)
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A Negociação Coletiva do Trabalho Remoto (Home Office)
Hélio Zylberstajn (*)

A chegada da pandemia da COVID19, que nos empurrou para o isolamento social, transformou o trabalho remoto, que apenas algumas
empresas utilizavam, em uma obrigação para todos. Com exceção dos
trabalhadores envolvidos em atividades produtivas essenciais, todos
os demais se recolheram em suas
casas, transformando-as em seus
locais de trabalho.

Não sabemos se a predominância
do trabalho remoto será revertida e o trabalho presencial voltará aos escritórios. De qualquer
forma, parece fora de dúvida que o
home office ocupará uma parcela,
se não predominante, pelo menos
relevante da força de trabalho.
Sendo assim, haverá necessidade

de alguma regulamentação, como
acontece com as demais formas de
trabalho. Parece inevitável – dada
nossa tradição nas relações de trabalho – que o país opte pela regulamentação via legislação específica
para o trabalho remoto.

O objetivo deste texto é avaliar a
possibilidade de escolhermos outro
caminho, a regulamentação do
home office privilegiando a negociação coletiva. Inicialmente, apresenta-se uma análise quantitativa
para demonstrar que o tema já está
na mesa de negociações, com uma
frequência surpreendentemente
grande. Em seguida, discutem-se
os temas que a negociação poderá
abordar, tomando-se como exemplos dois instrumentos recente-

mente negociados. Finalmente, o
texto termina com algumas recomendações e conclusões.

1 A Negociação do Trabalho Remoto Já É Uma Realidade
Em apenas um ano, de 2019 a 2020,
a quantidade relativa de negociações sobre o trabalho remoto
cresceu quase sete vezes. Em 2019,
houve 36.798 negociações (de acordos coletivos e de convenções coletivas) e o tema do trabalho remoto
esteve presente em apenas 2,9%
dos casos. Em 2020, até o mês de
agosto, dispõe-se de 18.723 instrumentos coletivos, nos quais em
nada menos que 15,9% o trabalho
remoto foi negociado (Tabela 1 e
Gráfico 1).

outubro de 2020
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Tabela 1 – Frequência da Negociação do Trabalho Remoto – 2019 e 2020
Acordos
coletivos
2019
1. Quantidade de negociações
2. Quantidade de negociações de trabalho remoto
3. Proporção de negociações de trabalho remoto
2020
4. Quantidade de negociações
5. Quantidade de negociações de trabalho remoto
6. Proporção de negociações de trabalho remoto

Convenções
coletivas

Total

32.365
741
2,3%

4.433
143
3,2%

36.798
884
2,4%

16.423
2607
15,9%

2.300
364
15,8%

18.723
2971
15,9%

Fonte: Instrumentos coletivos disponíveis na página Mediador do Ministério da Economia. Tabulação: Projeto Salariômetro da Fipe.

Gráfico
1 - O trabalho
na negociação
Gráfico
1 – O Trabalho
Remotoremoto
na Negociação
Coletivacoletiva
( Proporções)
(proporções)
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Para estimar a quantidade de negociações sobre trabalho remoto no presente ano, aplicou-se à quantidade
total de negociações de 2019 a proporção observada
até agora (15,9%), o que resultou em 5.839 negociações. Portanto, se em 2020 chegarmos à mesma quantidade de episódios de negociação de 2019, haverá,
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2020
Negociações com cláusulas de trabalho remoto

provavelmente, algo em torno de 6.000 negociações

para regulamentar o trabalho remoto (Gráfico 2).
Demostra-se, assim, que as empresas e os trabalhadores já embarcaram na regulamentação via negociação
coletiva.
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2: O trabalho
na negociação
Gráfico Gráfico
2 – O Trabalho
Remotoremoto
na Negociação
Coletivacoletiva
(Quantidades)
(quantidades)
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2019

2020 (até setembro)

Negociações sem cláusulas de trabalho remoto

A negociação do trabalho remoto não se dá com a
mesma frequência em todas as atividades. Pelo contrário, entre 40 atividades acompanhadas no Projeto
Salariômetro da Fipe, 12 concentram 80,7% dos casos,

2020 (ajustado)

Negociações com cláusulas de trabalho remoto

em 2020. Este resultado demonstra que o trabalho

remoto dificilmente será adotado uniformemente na
economia como um todo (Tabela 2).

Tabela 2 – Negociação do Trabalho Remoto Segundo A Atividade – 2019 e 2020
2019

Atividades
1. Comércio atacadista e varejista
2. Transporte, armazenagem e comunicação
3. Indústria metalúrgica
4. Construção Civil
5. Bares, restaurantes, hotéis, similares e diversão e turismo
6. Telecomunicações, telemarketing, processamento de dados e tecnologia da
informação
7. Educação, ensino e formação profissional
8. Organizações não governamentais
9. Indústria química, farmacêutica e de plásticos
11. Serviços a terceiros e fornecimento de mão de obra
12. Assessoria, consultoria e contabilidade
13. Subtotal
14. Participação nas negociações de trabalho remoto de todas as atividades
15. Demais atividades
16. Todas as atividades

2020

% no total
Quantidade
de negociações

Quantidade

% no total
de negociações

148
76
59
142
28

3,1%
1,4%
1,6%
5,3%
1,1%

536
353
324
222
194

27,6%
13,1%
14,1%
16,4%
15,2%

69

9,2%

173

44,1%

13
51
10
15
64
675
76,4%
209
884

1,8%
4,2%
0,6%
7,3%
7,5%
2,8%
----1,7%
2,4%

156
122
114
103
102
2399
80,7%
572
2971

38,9%
22,1%
10,0%
41,0%
29,3%
19,0%
----9,4%
15,9%

Fonte: Instrumentos coletivos disponíveis na página Mediador do Ministério da Economia. Tabulação: Projeto Salariômetro da Fipe.
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2 O Conteúdo da Negociação do
Trabalho Remoto
Recentemente, foram concluídas duas negociações que, pela
importância das empresas e das
categorias profissionais envolvidas, podem criar um padrão que
balizará as negociações posteriores. Em seguida, apresenta-se um
resumo do conteúdo negociado
nos dois casos.

Caso 1- Bradesco e Confederação dos Bancários/CUT. Trata-se
de acordo nacional com cláusulas
que incluem controle de jornada, direito a desconexão após
a jornada, ajuda de custo para
manutenção dos móveis e equipamentos, medidas detalhadas
para prevenção e promoção da
saúde ocupacional ergonômica e
mental, confidencialidade, proteção contra violência doméstica,
manutenção do auxílio-refeição e
alimentação, entre outras. O acordo tem vigência de 2 anos e a ele
podem aderir outras instituições
bancárias.
Caso 2 - Fequimar (Federação
dos Químicos/Força Sindical
e Sindusfarma (Sindicato da
Indústria Farmacêutica) de
São Paulo. É uma convenção coletiva que prevê, entre outros
dispositivos: manutenção do enquadramento sindical, garantia
de direitos idênticos aos dos trabalhadores presenciais, auxílio-creche, vale-alimentação e/ou

vale-refeição, manutenção da remuneração do empregado telepresencial; controle de jornada,
hibernação do maquinário após
o término da jornada, normas de
saúde e segurança: orientação
sobre medidas de prevenção de
doenças e acidentes do trabalho,
treinamento, equipamentos fornecidos pelo empregador, criação
de grupo de trabalho bipartite
para avançar nos estudos sobre
o tema.
Os dois instrumentos cujo conteúdo foi resumido aqui demonstram
que empresas e trabalhadores são
capazes de contemplar pela via da
negociação coletiva os interesses
respectivos e estabelecer condições de trabalho que protegem
os trabalhadores e, ao mesmo
tempo, garantem a continuidade
do funcionamento da empresa.
3 Conclusões e Considerações Finais

De um lado, mostrou-se aqui que
a negociação coletiva tem avançado expressivamente na regulamentação do trabalho remoto.
Hoje este tema está presente em
uma de cada sete negociações e,
possivelmente, a frequência deve
aumentar. Ao mesmo tempo, os
exemplos apresentados mostram
que a negociação coletiva pode
perfeitamente proteger os interesses dos trabalhadores em diversos
aspectos, especialmente nos que
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despertam maiores preocupações:
a remuneração, a jornada de trabalho e a saúde ocupacional.

Por se tratar de um fenômeno novo
e desconhecido, não há dúvida, é
preciso regulamentá-lo. Mas exatamente por ser algo diferente, a aplicação da receita tradicional pode
não dar certo. Será que a lei poderá
dar conta, sem cometer excessos
em nenhuma direção, da defesa
dos interesses envolvidos? Talvez
a emergência do trabalho remoto
seja uma oportunidade para dar
lugar preferencial à negociação
coletiva, antes de regulamentar
por lei.
Os exemplos mostram que a negociação pode dar conta do recado.
Talvez seja o caso de tornar o trabalho remoto um tema obrigatório
para a negociação. A lei apenas
estabeleceria esta obrigatoriedade
e as empresas que instituíssem o
trabalho a distância teriam, antes,
que negociar as condições para a
sua implantação.

(*) Professor Sênior da FEA/USP e Coordenador do Projeto Salariômetro da Fipe.
(E-mail: hzy@hzy.com.br).
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A Crise da Argentina e as Lições para o Brasil
Gabriel Brasil (*)

O presidente Alberto Fernández
tomou posse na Argentina em 10
de dezembro de 2019. Havia vencido as eleições dois meses antes
com um discurso econômico mais
intervencionista do que o do então
presidente Maurício Macri, mas
com uma postura relativamente
moderada – principalmente em
comparação à de sua vice, a controversa ex-presidente Cristina
Kirchner. Entre alguns analistas e
economistas, prevalecia, quando
da sua posse, a tese de que Fernández faria um governo pragmático – em particular, dada a crise
que herdou. A Argentina vinha
em recessão desde 2018, e trazia
gargalos estruturais de longa data:
notadamente, uma dívida latente
(em cerca de 94% do PIB, de acordo
com o governo) resultante de desequilíbrios fiscais crônicos e uma
dinâmica inflacionária igualmente
preocupante. Em 2019, o principal
índice de preços do país fechou
em alta de 54%, segundo dados do
INDEC.
Desde então, no entanto, a maior
parte dos sinais econômicos oriundos da Casa Rosada têm preocupado investidores e empresários,
contrastando com os prospectos de
moderação prometidos no contexto da eleição do novo presidente.

Embora Fernández tenha nomeado
um ministro da economia de notoriamente positiva credibilidade
internacional – o acadêmico Martín
Guzmán –, o presidente parece ter
empoderado uma ala profundamente mais heterodoxa dentro do
governo, notadamente liderada
pelo ministro da produção, Matías
Kulfas, e pelo seu próprio chefe de
gabinete, Santiago Cafiero.
Enquanto Guzmán trabalhou, nos
oito primeiros meses do governo,
na bem-sucedida renegociação da
dívida da Argentina com credores
privados – concluída em agosto, em
54 centavos por dólar – Kulfas tem
liderado uma agenda de intervencionismo crescente que contradiz,
em boa medida, as expectativas de
um governo menos parecido com
a última gestão Kirchnerista, de
Cristina Fernández (entre 2007 e
2015). Essa agenda tem incluído
um intensivo controle de preços
como tentativa de endereçar o
problema da inflação (principalmente, mas não apenas, através
do programa de tabelamento de
preços do varejo Precios Cuidados);
um ostensivo controle de capitais
e de importações para mitigar (de
forma controversa) a contínua depreciação do peso; e, sobretudo,
uma postura regulatória que não

favorece a atração de investimentos privados. O preço do barril do
petróleo atualmente é tabelado domesticamente (através do chamado
Barril Criollo, num patamar fixo de
USD 45). O segmento de Telecom
foi transformado em bem público,
como forma de permitir ao governo
ter a última palavra em reajustes
tarifários. Os processos de emissão
de licenças de importação têm sido
sujeitos a procedimentos progressivamente mais morosos e controversos – por exemplo, o governo
tem, como informado pelo jornal
El País em 5 de outubro, barrado
a importação de livros da Espanha
alegando, com poucas evidências,
que eles têm sido impressos com
1
tintas de má qualidade. Em junho,
Fernández tentou expropriar uma
das maiores empresas do setor
agro do país.

Há, ainda, um impacto profundo
diretamente proveniente da pandemia da COVID-19 no país. Embora a
Argentina tenha adotado uma postura considerada por muitos especialistas de saúde como proativa no
começo da pandemia – por exemplo, introduzindo um dos primeiros e mais estritos lockdowns do
planeta, ainda em março – o país
tem tido enormes dificuldades em
reabrir sua economia sem causar
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aumentos significativos em novos
casos diários. De acordo com dados
da Universidade Johns Hopkins, o
país tem apresentado, nas últimas
semanas, a quarta maior quantidade de novos casos e mortes diárias
de COVID-19 – atrás apenas de Estados Unidos, Brasil e Índia.

Esse panorama, que combina (i)
desafios estruturais grandiosos;
(ii) uma situação sanitária que
segue muito preocupante; e, principalmente; (iii) um comportamento
hostil por parte do governo frente
ao ambiente de negócios, traz lições importantes para a economia
brasileira. Em linhas gerais, o caso
presente da Argentina traz evidências contrafatuais relevantes
acerca da importância da confiança
em uma trajetória de recuperação
econômica.

Como sugerido por múltiplas evidências, essa série de medidas
adotadas pelo governo nos últimos meses já fez com que várias
multinacionais tenham revisado
suas estratégias de atuação do
país – com muitas delas optando
por retirar-se da Argentina. De
acordo com levantamento da Folha
de São Paulo de 16 de setembro,
por exemplo, empresas como a varejista Falabella; as aéreas Latam,
Qatar Airways, Emirates e Air New
Zealand; a indústria de autopeças
Saint Gobain e a fabricante de artigos esportivos Nike optaram por
terminar suas operações no país. 2
Desde 1 de janeiro, o peso acumula
depreciação em cerca de 29% fren-

te ao dólar – a despeito das barreiras sucessivamente impostas
pelo banco central argentino para
a aquisição de moeda estrangeira
nos últimos meses. 3 O principal
órgão estatístico do país, INDEC,
divulgou em setembro as novas
taxas de pobreza no país – atingindo agora 41% da população, vis-à-vis 34% no final do ano passado.
O Fundo Monetário Internacional
estima que a economia argentina
se contrairá em cerca de 12% em
2020.

Naturalmente, a saída de investidores estrangeiros tenderá a acentuar a deterioração da economia
– que, por sua vez, seguirá representando um empecilho para a
atração de novos investimentos.
Esse ciclo vicioso – do qual a Argentina parece distante de sair a
julgar pela ausência de evidências
de que o governo mudará sua agenda – ilustra, de forma contundente,
a importância das expectativas,
para o bem e para o mal, nos prospectos da saída de um país de uma
recessão.

No Brasil, desde 2016 – quando
Michel Temer assumiu o governo
e adotou uma agenda econômica
notoriamente mais ortodoxa do
que aquela praticada por sua antecessora – discute-se o real impacto
das expectativas nas decisões de
investimento privadas. Enquanto
defensores da agenda de Temer
(em particular o ajuste fiscal ensejado pelo chamado Teto de Gastos) caracterizam, por exemplo, a
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queda estrutural da taxa de juros
experimentada pelo Brasil nos últimos quatro anos a tal plataforma,
economistas de outras vertentes
apont am que, mesmo com t ais
medidas, o crescimento do país
ainda foi muito tímido: menos de
2% ao ano desde então. Este seria
um argumento, para esta corrente,
que relativizaria a importância de
se implementar agendas caras aos
anseios do mercado em detrimento da introdução de estímulos de
curto prazo que reaqueçam a economia pelo lado da demanda.
Atualmente, embora não enfrente
uma recessão da magnitude que
enfrenta a Argentina, o Brasil tem
desafios sérios para os próximos
anos. Além de um gargalo fiscal
significativo, a recessão de 2020
ampliou o já preocupante nível de
desemprego do país – agora em
14%, segundo o IBGE. Para piorar,
o governo de Jair Bolsonaro enfrenta dificuldades substanciais no seu
relacionamento com o Congresso
e, principalmente, na formulação
das suas propostas econômicas em
meio a problemas graves de coordenação interna. Nesse contexto,
mais uma vez, as expectativas começam a refletir pessimismo, com
potencial de se tornarem profecia
autorrealizável. Entre setembro e
outubro, isso já tem sido expresso,
por exemplo, nas taxas de juros de
longo prazo – com impacto direto
na capacidade do Tesouro Nacional
de rolar sua dívida.

temas de economia aplicada

Há debates importantes a serem feitos a respeito da
melhor forma de se endereçar os desafios econômicos
tanto do Brasil quanto da Argentina. No caso dos nossos vizinhos, a melhora do ambiente de negócios e a
maior estabilidade financeira parecem ser o principal
gargalo. Aqui, é latente a discussão sobre a melhor
maneira de financiar um programa de renda básica
que não comprometa as condições fiscais de longo
prazo do país. Nos dois casos, no entanto, a prioridade
precisa ser a condução de tais debates de forma madura, institucionalmente responsável e com base em
evidências. Como a literatura econômica nos ensina,
esta é provavelmente a melhor maneira de manter as
expectativas dos agentes convergentes com anseios de
governo e sociedade por uma economia em trajetória
de crescimento.

1 “Argentina frena la importación de libros españoles por su

mala tinta”. El País, 5 de outubro de 2020. Disponível em:
https://elpais.com/cultura/2020-10-04/argentina-frena-laimportacion-de-libros-espanoles-por-su-mala-tinta.html

2 “Argentina vê fuga de empresas estrangeiras por conta de insegurança com cenário econômico”. Folha de São Paulo, 16 de setembro
de 2020. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/09/argentina-ve-fuga-de-empresas-estrangeiras-porconta-de-inseguranca-com-cenario-economico.shtml

3 Cálculo de depreciação do peso considerando dados do Banco Central
Argentino (BCRA) na data da escrita deste artigo, em 11 de outubro.

(*) Economista pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre
em economia política internacional pela Universidade de São Paulo.
(E-mail:gabrielchbrasil@gmail.com).
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Relatório de Indicadores Financeiros1
Núcleo de Economia Financeira da USP – nefin-FEA-USP (*)

Em 02/jan/2012 foram (teoricamente) investidos R$
100 em quatro carteiras long-short tradicionais da
literatura de Economia Financeira. O Gráfico 1 apresenta a evolução dos valores das carteiras. (1) Carteira
de Mercado: comprada em ações e vendida na taxa de
juros livre de risco; (2) Carteira Tamanho: comprada
em ações de empresas pequenas e vendida em ações
em empresas grandes; (3) Carteira Valor: comprada

em ações de empresas com alta razão “valor contábil-

-valor de mercado” e vendida em ações de empresas
com baixa razão; (4) Carteira Momento: comprada em

ações de empresas vencedoras e vendida em ações de

empresas perdedoras. Para detalhes, visite o site do

NEFIN, seção “Fatores de Risco”: <http://nefin.com.br/
risk_factors.html>.

Gráfico 1 – Estratégias de Investimentos (Long - Short) (02/01/2012 – 16/10/2020)

Tabela 1
Tamanho

Valor

Momento

Mercado

Semana

0,31%

-1,31%

0,36%

0,98%

Mês atual

4,17%

1,01%

0,34%

4,73%

Ano atual

-7,45%

-14,63%

21,70%

-14,42%

2010-2020

-43,00%

-16,44%

574,91%

-18,99%
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O Gráfico 2 apresenta a evolução histórica do dividend
yield do mercado acionário brasileiro: razão entre o
total pago de dividendos nos últimos 12 meses pelas
empresas e o valor total das empresas hoje. Essa é
tradicionalmente uma variável estacionária (reverte à média) e é positivamente correlacionada com o
retorno futuro esperado dos investidores. Ou seja, é
alta em momentos ruins (de alto risco ou alta aver-

são ao risco), quando os investidores exigem retorno
esperado alto para investir no mercado, e baixa em
momentos bons. A Tabela 2 apresenta o inverso do dividend yield, conhecido como Razão Preço-Dividendo,
de algumas empresas. Ordenam-se os papéis da última
semana de acordo com essa medida e reportam-se
os papéis com as dez maiores e dez menores Razões
Preço-Dividendo.

Gráfico 2 – Dividend Yield da Bolsa (01/01/2009 - 16/10/2020)

Tabela 2
Dez Maiores
Papel

Dez Menores

Preço-Dividendo

Papel

Preço-Dividendo

1.

CRFB3

3445,26

ELET3

7,10

2.

BPAN4

3150,56

BBSE3

8,86

3.

CSNA3

2130,89

ROMI3

9,01

4.

MGLU3

629,67

ENAT3

9,17

5.

NTCO3

610,08

BBDC4

12,12

6.

SIMH3

582,18

WIZS3

14,33

7.

GGBR4

561,55

CESP6

15,09

8.

GOAU4

500,65

CPFE3

15,46

9.

GUAR3

484,35

VALE3

16,34

10.

BIDI4

444,23

BRSR6

17,66

outubro de 2020

18

temas de economia aplicada
O Gráfico 3 apresenta a evolução histórica do short interest do mercado acionário brasileiro e a taxa média
de aluguel de ações. O short interest de uma empresa
é dado pela razão entre a quantidade de ações em aluguel e a quantidade de ações outstanding da empresa.
Mede assim o estoque de vendas a descoberto realizadas com as ações da empresa, tendendo a ser maior
em momentos de expectativa de queda no valor da

empresa. O short interest do mercado, apresentado no

gráfico, é a média (ponderada por valor) dos short interest individuais. A Tabela 3 reporta os cinco maiores

short interest individuais e taxas de aluguel da semana
passada, tanto em nível como primeira diferença (no

caso deste último, são excluídos os papéis que tiveram
variação negativa).

Gráfico 3 – Mercado de Aluguel de Ações (01/01/2013 - 16/10/2020)

Tabela 3
Cinco Maiores da Semana
Taxa de Aluguel

Short interest
1.

IRBR3

11,13%

MMXM3

57,95%

2.

CVCB3

9,15%

DMMO3

17,89%

3.

COGN3

8,90%

IRBR3

13,55%

4.

SEQL3

8,30%

RNEW11

9,13%

5.

HGTX3

8,09%

SEQL3

8,00%

Variação no short interest

Variação na taxa de aluguel

1.

OIBR3

2,51%

MMXM3

47,92%

2.

LINX3

1,32%

BEES3

5,30%

3.

LJQQ3

0,79%

DMMO3

4,75%

4.

MMXM3

0,73%

PNVL4

4,50%

5.

HGTX3

0,70%

WHRL4

3,97%
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O IVol-BR é um índice de volatilidade futura esperada
para o mercado acionário brasileiro. É derivado do
comportamento dos preços de opções sobre o IBOVESPA. Já o VIX® é o índice de volatilidade futura esperada para o mercado americano calculado pela CBOE®.2

O Gráfico 4A apresenta ambas as séries. O Gráfico 4B
apresenta a diferença entre os índices, capturando
assim a evolução da incerteza especificamente local.
Para detalhes, visite o site do NEFIN, seção “IVol-Br”:
<http://nefin.com.br/volatility_index.html>.

Gráfico 4 – Volatilidade Forward-Looking (01/08/2011 - 26/05/2020)

A

B

1 O NEFIN não se responsabiliza por qualquer dano ou perda ocasionada pela utilização das informações aqui contidas. Se desejar reproduzir total ou parcialmente o conteúdo deste relatório, está autorizado
desde que cite este documento como fonte. O Nefin agradece à FIPE
pelo apoio financeiro e material na elaboração deste relatório.

2 VIX® e CBOE® são marcas registradas da Chicago Board Options
Exchange.

(*) <http://nefin.com.br/>.
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Ensaios em política fiscal para países emergentes
Rai da Silva Chicoli

Tese de Doutorado
Orientador: Siegfried Bender
Banca: Mauricio Dias Leister, Marcos Yamada Nakaguma, Alexandre Schwartsman
Link: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-23072020-093121/pt-br.php
Resumo
Nesta tese, buscamos abordar distintos assuntos sobre política fiscal, sempre tendo como foco o Brasil ou o
grupo de países emergentes. No primeiro ensaio, medimos o impulso fiscal do Brasil para o período de 2002 a
2018 por diferentes metodologias. Como resultado, encontramos que os resultados pouco variam entre as distintas métricas encontradas na literatura; entretanto há uma diferença significativa para alguns anos dependendo
da forma de medir o produto potencial. Além disso, observamos que a deterioração recente das contas públicas
brasileiras está associada a uma política fiscal expansionista, sendo que, nos últimos dois anos de análise (2017
e 2018), houve uma aparente mudança com impulsos fiscais contracionistas. No segundo ensaio, abordamos o
tema de fadiga fiscal e limite de endividamento para um conjunto de 19 países emergentes para o período de
2003 a 2016 utilizando um modelo teórico desenvolvido por Ghosh et al. (2013). Como resultado, encontramos
que a hipótese de fadiga fiscal foi confirmada e corroborada por diversos testes de robustez. Para o limite de
endividamento, combinamos o resultado estimado para a função de reação fiscal e o diferencial entre taxa de
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juros e crescimento econômico. Para o caso determinista, os resultados indicaram níveis de endividamento
máximo inferiores aos observados para países desenvolvidos, mas com um espaço fiscal elevado para todos os
países. Entretanto, para o caso estocástico, os resultados de Brasil e Croácia indicaram um espaço fiscal baixo,
mostrando a necessidade de estes países realizarem ajustes nos próximos anos que possibilitem a redução no
seu nível de endividamento. No terceiro ensaio, procuramos medir o efeito do endividamento público sobre o
crescimento econômico partindo de regressões com variáveis instrumentais via metodologia de Métodos Generalizados de Momento para 36 países emergentes no período de 1990 a 2017. Como resultado, encontramos evidências de não linearidade entre crescimento e endividamento no formato de U invertido, sendo que o ponto de
inversão fica entre 40-60% do PIB. Os resultados são válidos para os crescimentos de um e cinco anos à frente
e se mostraram robustos a uma série de testes de robustez realizados. Além disso, observamos que países com
maior nível de democracia possuem ponto de reversão em níveis superiores de endividamento em comparação
a países com menor nível de democracia. Já em outro exercício, encontramos que quando o investimento público
é baixo, os resultados de não linearidade e do ponto de reversão se mantiveram, mas para os casos em que o
investimento público é alto, um maior endividamento leva a maior crescimento.
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Três ensaios sobre IDE e desenvolvimento desigual
Vinícius Curti Cicero

Dissertação de Mestrado
Orientador: Gilberto Tadeu Lima
Banca: Carolina Troncoso Baltar, Fernando Balbino Botelho, Rafael Saulo Marques Ribeiro
Link: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-23092020-185954/pt-br.php

Resumo
Esta dissertação tem como principal objetivo uma melhor compreensão de mecanismos subjacentes aos
efeitos observados a partir da entrada de fluxos de Investimento Direto Estrangeiro (IDE) em economias
em desenvolvimento. Com foco central nas questões referentes às trajetórias de desenvolvimento relativo
de longo prazo entre regiões estruturalmente distintas − o Norte, desenvolvido, e o Sul, menos desenvolvido − exploramos também as relações entre a distribuição funcional da renda e os fluxos comerciais e de
capitais, buscando compreender possíveis mecanismos de superação de trajetórias desiguais de desenvolvimento entre países ricos e pobres. O primeiro ensaio desta tese incorpora a análise de Thirlwall em um
modelo Norte-Sul que leva em consideração alguns aspectos frequentemente ignorados do crescimento em
economias abertas − a importância dos fluxos de capitais a longo prazo, as mudanças nos termos de troca
e a interdependência entre comércio e pagamentos entre as regiões. Considerando cinco canais intrinsecamente conectados através dos quais as entradas de IDE podem afetar a estrutura produtiva da região Sul,
descobrimos que os efeitos desses fluxos de capitais podem reduzir a distância entre as regiões, aliviando a
restrição externa e, a depender da magnitude de alguns efeitos, podem, no limite, indicar uma reversão do
padrão de desenvolvimento desigual. No segundo ensaio, apresentamos um exercício empírico que fornece
evidências robustas de que variações da parcela dos salários na renda têm um impacto negativo no volume
de importações de países em desenvolvimento. Ao indicar a importância da distribuição funcional da renda
para a determinação das importações, destacamos não apenas a omissão de uma variável relevante em
grande parte da literatura empírica que estima esse fluxo comercial, mas também a omissão de um canal
relevante nas discussões sobre desvalorizações da taxa de câmbio real e seus impactos, restrição externa
e crescimento econômico. Também examinamos duas questões empíricas relacionadas ao primeiro ensaio
desta dissertação. Por fim, o terceiro ensaio apresenta um estudo de caso para a economia brasileira e os
principais resultados apontam para uma relação positiva entre os fluxos de IDE e a atividade econômica
brasileira no curto prazo, bem como uma relação positiva entre os tais fluxos de capital, produtividade
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agregada e o crescimento econômico no longo prazo. Apesar desses efeitos positivos, uma advertência
importante aparece em nossa análise: quando levamos em conta os efeitos desses fluxos de capital na distribuição de renda, encontramos evidências de uma certa troca entre promover o crescimento econômico
relacionado aos fluxos de IDE e aumentar a desigualdade de renda. Além disso, sugerimos que a conexão
entre o IDE e a balança comercial indica uma piora da restrição externa a longo prazo.
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eh
Celso Furtado, 100 Anos: A pré-revolução brasileira (1962)
Alexandre Macchione Saes (*)

1 Introdução
A pré-revolução brasileira, livro de Celso Furtado publicado em agosto de 1962, difere sensivelmente das
obras do autor redigidas até então. Por
meio de nove ensaios voltados para debater a conjuntura econômica e a política
nacional, a obra é certamente aquela em
que o autor se posiciona mais firmemente
sobre os impasses e possíveis rumos da
sociedade brasileira de início da década
de 1960.

com toda a franqueza e força argumentativa do autor
o ambiente de crescente polarização vivido no Brasil.
Assumindo menos o caráter de uma peça teórica e histórica sobre os dilemas do subdesenvolvimento, a obra
de 1962 se transformava num manifesto
sobre um projeto em disputa no país.

Os ensaios, dirigidos “à juventude universitária”, buscavam reunir forças e
conclamar aliados em prol da “fantasia
organizada” em que Celso Furtado estava
embrenhado desde 1958. Desde seu retorno de Cambridge, em setembro daquele
Não que Celso Furtado não tenha produziano, o economista deixaria definitivado reflexões com sugestivas indicações de
mente sua função de técnico da CEPAL
intervenção. Tais reflexões estão presenpara iniciar sua trajetória como homem
tes em sua análise sobre o câmbio e
público de destaque no governo braa inflação em Economia brasileira ou
sileiro. Assumia então a diretoria do
A pré-revolução brasileira
(Fundo de Cultura, 1962).
em Formação econômica do Brasil,
Banco Nacional de Desenvolvimento
ou nos desenhos institucionais de
Econômico (BNDE) para promover
ação política, presentes em Perspectivas da economia uma política para o Nordeste, que culminaria com a
brasileira e em A operação Nordeste. A diferença era, criação da Sudene, ainda durante o governo de Juscelicontudo, que A pré-revolução brasileira enfrentava no Kubitschek. Sua destacada atuação e compromisso
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com uma agenda de desenvolvimento o galgaria para o cargo de
Ministro do Planejamento, já no
governo de João Goulart, poucos
meses depois da publicação de A
pré-revolução brasileira.
Não foram poucos os desafios enfrentados por Celso Furtado entre
os anos de 1958 e 1964: enquanto
diretor do BNDE se envolveria em
dois tensos episódios do governo
de JK; mais a frente, durante o
governo de João Goulart, buscaria
construir uma articulação em defesa das “forças progressistas”, em
meio à campanha do presidencialismo, e, poucos meses depois, seria
o responsável pela apresentação do
Plano de Metas, já como Ministro
do Planejamento.
Sendo uma relevante voz técnica
dentro do BNDE, ainda em 1959,
Furtado participaria de seguidas
reuniões para discutir o programa
de saneamento econômico imposto
pelo Fundo Monetário Internacional, por conta do agravamento da
situação do balanço de pagamentos
do país. O receio de que as medidas reduzissem o crescimento da
economia e a capacidade de investimentos do Estado, bloqueando
a concretização de objetivos tão
caros para JK, como a construção
de Brasília, levou o presidente a
romper com as negociações com o
fundo em junho de 1959.

O evento serviu para que Furtado
vivenciasse de perto a polarização sobre os projetos de país que

v inham se delineando naquela
quadra histórica. Entre reuniões e
encontros com personagens como
Roberto Campos, Roland Corbisier
e Juscelino Kubistchek, Furtado
redige em seu diário: “três facetas
de uma mesma realidade histórica
na qual cada dia me sinto mais intimamente envolvido” (FURTADO,
2019, p.165).

Na síntese de Furtado, Roland Corbisier representava as “forças nacionalistas”, enquanto Roberto
Campos era a outra face da moeda,
a voz do “neoliberalismo”. Esse último, economista que no início da
década de 1950 compartilhava com
Furtado projetos e interpretações
sobre a superação do atraso econômico do Brasil, agora, poucos anos
depois, teria mudado sensivelmente de posição:

Na medida em que foi tendo uma
maior responsabilidade executiva,
o apoio da ortodoxia foi se tornando mais e mais indispensável ao
Campos. [...] como ainda não vemos
claro um caminho para a frente,
Campos quer que regressemos ao
passado, a uma posição cuja racionalidade deriva de uma falsa generalização teórica. Compreende-se
que esse seja o ponto de vista do
Fundo Monetário.
[...] De tudo isso o que se pode concluir é que uma das inteligências
mais poderosas de nossa geração
tendeu a desviar-se mais e mais
para uma atitude conservadora,
ligando-se a todas aquelas forças

que desempenham o papel de reação ao processo histórico. Neste
momento, entre a posição dele a do
velho Gudin já não existe diferença
perceptível. (CELSO FURTADO,
2019, p. 65-67)

A segunda batalha seria enfrentada com a criação da Sudene, projeto que ficou conhecido como a
Meta 31 do governo – adicionada
as outras trinta lançadas com o
Plano de Met as – t amanha sua
importância para o presidente da
República. Como a estrutura da superintendência reuniria recursos
e poder para planejar e produzir
as políticas para o Nordeste, seu
projeto passou a ser visto com
significativa desconfiança por políticos da região. Em menos de dois
anos, apesar do apoio de Juscelino
Kubitschek, Celso Furtado precisou
convencer governadores, políticos
e a sociedade nordestina sobre a
relevância do projeto, tendo enfrentado tanto uma campanha contra seu nome para assumir a posição de superintendente do órgão,
ao longo de 1959, como outra contra a aprovação do I Plano Diretor
1
da Sudene em 1961.
As acusações contra Celso Furtado nos jornais ilustram a polarização daquele contexto. Grupos
conservadores e representantes
da classe latifundiária e açucareira
nordestina tratavam Furtado como
marxista, um representante dos
interesses comunistas, que estaria
buscando uma profunda reforma
agrária no Nordeste, como deman-
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dada pelas mobilizações camponesas produzidas por Francisco Julião
e incentivada pelos resultados da
revolução cubana. Por outro lado,
tendo se reunido em Washington com John Kennedy em julho
de 1961, no sentido de conseguir
apoio financeiro do governo dos
Estados Unidos para implementar sua política para o Nordeste,
Furtado passou a ser acusado de
entreguista por outra parcela da
população.

Em suma, frente aos desafios e à
posição política alcançada, Celso
Furtado passou a concentrar seu
tempo nas articulações necessárias
para concretizar o projeto almejado, assim como ainda conseguiu
despender tempo para publicar
algumas de suas mais relevantes
reflexões. Ao deixar de lado seu
desejo de encerrar seu romance,
iniciado em sua temporada na Venezuela, entendia seu novo papel
como homem público, tomando as
seguintes notas em seu diário no
mês de outubro de 1960:

Quanta coisa tenho planejada dentro do meu espírito para realizar
nos próximos anos! Terei que preparar esse livro de ensaios teóricos
[Desenvolvimento e subdesenvolvimento]. Tenho que preparar outro
sobre política de desenvolvimento.
Tenho que continuar a intensificar
a luta pela Sudene. (FURTADO,
2019, p. 210)

É difícil saber se A pré-revolução
brasileira seria este livro pensa-

do por Furtado em fins de 1960,
mas certamente a conjuntura de
estreitamento das condições de
continuidade ao projeto de superação do subdesenvolvimento
impôs um firme posicionamento
do autor menos de dois anos depois. Economicamente, o ciclo de
crise, com aumento da inflação e
do endividamento externo, exigia
medidas impopulares e de redução
da trajetória de crescimento vivenciada no lustro anterior. Por outro
lado, ainda que a eleição de Jânio
Quadros não tivesse abalado sua
posição como superintendente da
Sudene, a inesperada renúncia do
presidente produziu ampla instabilidade política no país.

Celso Furtado tornava-se, no contexto do plebiscito sobre o presidencialismo, um fiel aliado na
defesa do mandato de João Goulart.
Com as eleições para governadores
e deputados programadas para
fins de 1962, Celso Furtado entendia que de pouco adiantaria uma
vitória de Jango no plebiscito para
a restauração do presidencialismo,
se ele não tivesse condições de
governar sem apoio da câmara e
dos governadores. O movimento de
Furtado, materializado no “Manifesto Progressista”, aprovado pelo
presidente, mas “permanecendo
inédito” até sua reprodução na autobiografia do autor, pouco efeito
surtiu entre outras lideranças políticas da época (FURTADO, 2014, p.
338-344).
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As ideias apresentadas no “Manifesto Progressista”, confrontadas com A pré-revolução brasileira
(agosto de 1962) e o Plano Trienal
(dezembro de 1962), podem nos
sumarizar o projeto de desenvolvimento desenhado naquela conjuntura por Celso Furtado, o “homem
da política”.

2 A Pré-Revolução Brasileira: Política e Ação

Publicada em agosto de 1962 com
oito mil exemplares, A pré-revolução brasileira ganhou nova edição
em dezembro, com outros dez mil
exemplares. Nas palavras de Carlos Mallorquin, o primeiro ensaio,
“Reflexões sobre a revolução brasileira”, “causou alvoroço no Brasil e no mundo nos idos de 1962”
(MALLORQUIN, 2005, p.182). Na
primeira edição, Furtado conduzia
o projeto de montagem da Sudene;
meses depois, na segunda edição, já
era o Ministro do Planejamento de
Jango e o responsável pela preparação do Plano Trienal.

As principais ideias presentes nos
ensaios de A pré-revolução brasileira podem ser organizadas em basicamente duas grandes temáticas:
Furtado faz, em primeiro lugar, um
balanço das perspectivas políticas
existentes no país, se distanciando
tanto das visões marxistas como
também da posição de economistas formados a partir dos modelos
econômicos dos países centrais;
e, em segundo lugar, oferece uma
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análise de conjuntura do Brasil,
defendendo as reformas de base e
a construção de um Estado técnico
e racional como instrumento de
planejamento e ação.
Como uma espécie de manifesto
em defesa do projeto de desenvolvimento que seria lançado meses
depois com o Plano Trienal, a obra
de 1962 é aberta com grande otimismo, apresentando um projeto
de transformação em curso, que
poderia ser concretizado:

A tese central desenvolvida é a
seguinte: a economia de nosso
país alcançou um grau de diferenciação – o que é distinto do nível
convencional de desenvolvimento
medido pela renda per capita – que
permitiu transferir para o país os
principais centros de decisão de
sua vida econômica. (FURTADO,
1962, p. 9)

A mudança qualitativa enfatizada
na apresentação da obra, alcançada pelo país, era a “conquista da
autodeterminação no plano econômico”, expressando – ainda em
ritmo de bossa nova – que o Brasil
poderia repetir “até certo ponto, a
experiência do Japão de decênios
anteriores” (FURTADO, 1962, p. 9).

No ensaio de abertura, “Reflexões
sobre a revolução brasileira”, Celso
Furtado responde, em certo sentido, às acusações de sua associação
às interpretações marxistas e ao
projeto comunista. Afirmando que
“Generalizou-se a consciência de

que o país caminha para a definição de grande alcance”, defendia
que o cenário exigia “de todos nós
definição clara de posições” (FURTADO, 1962, p.13).

O desenvolvimento econômico dos
últimos tinha produzido significativas mudanças na estrutura do
país, contudo, deixando um legado
também de elevados custos sociais,
como concentração regional e econômica. Esse diagnóstico não era
de todo novo, já estava presente em
suas reflexões sobre o Nordeste,
iniciadas em suas conferências que
seriam publicadas em Perspectivas
da economia brasileira em 1958.
Faltava ao país, portanto, uma política consciente de desenvolvimento
econômico.
Furtado enaltecia, nesse sentido, o
papel do marxismo no Brasil como
uma filosofia de ação. Para o autor,
as análises marxistas escancaravam a dimensão da exploração
social do período e defendiam que,
sendo a realidade social histórica,
essa era passível de superação,
abrindo “a porta à política consciente de reconstrução social”. Em
suma, a capacidade do marxismo
de “traduzir diagnósticos da realidade social em normas de ação”
tinha conquistado parcela significativa da juventude brasileira
(FURTADO, 1962, p.16-17).
Em tom de alerta, considerava que
mais do que a juventude, a possibilidade de uma revolução brasileira
por meio de métodos marxistas-le-

ninistas poderia ocorrer por conta
do problema agrário, a partir da
dualidade de uma estrutura arcaica latifundiária e de camponeses
apartados da política nacional. Os
trabalhadores do campo, diferentemente dos operários, não tinham
instrumentos para apresentar suas
reinvindicações dentro das regras
democráticas, fomentando o caráter revolucionário do movimento.
Ainda que essas ideias fossem mais
bem desenvolvidas em seu livro
seguinte, Dialética do desenvolvimento, Furtado ameaçava as elites
conservadoras contrárias a qualquer tipo de mudança social.

O caminho de superação dos dilemas sociais, todavia, para o superintendente da Sudene, não devia
passar por uma revolução socialista. Para o autor o desenvolvimento deveria ser alcançado num
ambiente de liberdade, de “autodeterminação humanista”. Em suma,
existia uma falsa dicotomia lançada no debate político nacional, de
oposição entre liberdade e desenvolvimento. A transformação social deveria ocorrer, para Furtado,
numa sociedade aberta, dentro do
jogo democrático. É categórico em
diferenciar-se dos métodos e do
projeto defendido no campo marxista:

Em face do grau de desenvolvimento já alcançado por nossa estrutura
social e política, devemos considerar como um retrocesso os métodos
revolucionários que desembocariam necessariamente em formas
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políticas ditatoriais sob a égide de
classes sociais, grupos ideológicos
ou rígidas estruturas partidárias.
(FURTADO, 1962, p. 31)

Se a preocupação de se diferenciar
do projeto político marxista é o
ponto de partida de A pré-revolução
brasileira, o distanciamento dos
“modelos mecanicistas” de economia está presente em quase toda a
obra. Os questionamentos de Celso
Furtado à teoria econômica não
eram novidades. Mas, em 1962,
seus comentários parecem resgatar com força a recente história de
rompimento do Brasil com o Fundo
Monetário Internacional, assim
como as novas rodadas de negociação em andamento.
A instituição internacional era criticada por seus receituários estabelecidos a partir das experiências
dos países centrais, o “irrealismo
desses economistas [do FMI] está
em que não percebem, ou não querem perceber, que os problemas de
política econômica exigem mais do
que fórmulas para ser resolvidos”
(FURTADO, 1962, p.69-70). O frágil
governo de João Goulart, inserido
num ambiente de preocupante
instabilidade econômica, sofreria
significativa pressão do FMI e do
governo dos Estados Unidos para a
promoção de uma política de saneamento da economia.
Furtado, seguindo sua leitura estruturalista, questionava os pos-

tulados os quais fundamentavam
o receituário de estabilidade. Implementar políticas de estabilidade
numa economia subdesenvolvida
ampliaria os impasses para a superação da crise, com elevação do
desemprego ou com a ruptura de
projetos que poderiam atacar os
elementos estruturais da inflação.
O combate à inflação, por exemplo,
não deveria ser um “fim” em si
mesmo, mas sua eliminação deveria ocorrer gradualmente, com
políticas para elevar a oferta de
produtos agrícolas para o mercado
interno e de redução da especulação de “grupos parasitários” (FURTADO, 1962, p. 44).
Escrevendo especialmente para os
economistas em três ensaios – “Da
objetividade do economista”, “A
formação do economista em país
subdesenvolvido” e “Renovação do
pensamento econômico” –, retoma
o caráter histórico dos fenômenos
econômicos. O economista de países subdesenvolvidos, tendo uma
“base metodológica sólida e compreensão do método científico”,
deveria ser heterodoxo, para poder
alcançar a independência dos modelos simplificadores (FURTADO,
1962, p. 97-98).
A partir das críticas aos modelos
econômicos importados, é possível
assimilar a concepção de desenvolvimento existente no projeto de
Celso Furtado. Acreditava que, a
partir da independência intelectual

outubro de 2020

para a formulação de uma política
econômica própria no sentido de
combater o subdesenvolvimento, a
prioridade do governo seria perseguir um caminho de superação dos
limites estruturais da economia. O
planejamento e uma doutrina de
desenvolvimento nacional seriam
os meios para disciplinar os investimentos no sentido de alcançar os
objetivos tanto econômicos como
sociais desejados.
No capítulo dedicado à Sudene, é
possível identificar o modelo de
aparato institucional imaginado
por Furtado para dar conta da
política de desenvolvimento. A
recém-criada superintendência
teria criado o devido equilíbrio
entre interesses políticos e a racionalidade técnica para a construção
de um projeto regional. Reduzindo
o poder de intervenção do poder
local, a Sudene, por meio dos estudos técnicos e de uma coordenação
de políticas, alcançava plena consciência do desenvolvimento. Papel
central para o sucesso dessa política era o técnico das instituições
governamentais:

[...] a ação do técnico, em nossa
geração, tem necessariamente uma
dimensão social. O técnico não se
sente realizado como cidadão e
como homem se o seu esforço não
alcança uma elevada eficácia social.
Por outro lado, a comunidade exige
do técnico que ele responda a esse
chamado, assuma a responsabilida-
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de que lhe cabe nesta fase decisiva
de reconstrução do país. Havendo
tomado consciência deste fato, o
técnico já não pode ignorar os fins
últimos da ação social dentro da
qual se insere o seu esforço. Pelo
contrário, deve contribuir para a
definição desses fins, traduzindo-se em elementos de racionalidade.
(Furtado, 1962, p. 63)

Em suma, passadas três décadas do
deslocamento do centro dinâmico,
com o avanço da industrialização
do país e com a formação do mercado interno – mais como “uma
imposição histórica do que uma
tomada de consciência da realidade nacional” –, o Brasil avançava
no sentido de superar o subdesenvolvimento. A relevante conquista
dos últimos anos, conforme análise
do autor, era resultado da internalização dos centros de decisão,
tanto por meio da nova estrutura
da economia nacional como da
modernização do Est ado, mais
racional e eficiente administrativamente, com a criação de instituições tais como o BNDE, o Conselho
de Desenvolvimento Econômico,
ou mesmo órgãos como a Sudene,
GEIA e GEICON (FURTADO, 1962,
p.78).
As transformações estruturais,
portanto, teriam aberto uma oportunidade histórica para a concretização do projeto de construção da
nação. Já não éramos mais uma matéria amorfa, afirma Celso Furtado,
subordinados às f lutuações do
mercado internacional; “A velha es-

trutura colonial está enterrada no
passado” (FURTADO, 1962, p.68).
Tornávamo-nos uma economia
complexa, um Estado moderno,
uma integração nacional que se verificava com a construção de Brasília e das estradas que cortavam o
país, mas cujo sucesso dependeria
ainda de uma plena coexistência
dos diferentes grupos sociais constitutivos do país.
As reformas de base, projeto detalhado meses depois no Plano
Trienal, apareceriam como “tarefa
básica”. A reforma agrária, a modificação da maquinaria administrativa estatal, o sistema fiscal e a
estrutura bancária, eram objetos
centrais para um plano de desenvolvimento econômico e social.
As reformas, somadas à melhor
priorização do gasto público, ao
combate do consumo supérfluo e
à disciplina do capital estrangeiro,
criavam a ossatura material para
o planejamento (FURTADO, 1962,
p. 31-32). A obra assume a posição de um manifesto em prol das
reformas de base. Uma campanha
necessária para fortalecer o Estado
e o projeto de desenvolvimento nacional idealizado por Celso Furtado
e apresentado meses depois como
o Plano Trienal. As páginas finais
do livro reiteram a percepção de
o país estar vivendo uma real fase
de conclusão do projeto iniciado
anos antes: “o Brasil, ao iniciar-se a
sétima década do século, encontra-se no umbral de sua transmutação
em nação industrial” (FURTADO,
1962, p.114).

Não obstante, a conclusão do projeto não era um processo dado, o
final de um roteiro previamente
definido. Para Celso Furtado, “o futuro como opção” mostrava a responsabilidade de sua geração para
concretizar a superação do subdesenvolvimento: “temos, em nossas
mãos, os instrumentos de autodeterminação que até há pouco eram
apanágio de uns quantos povos
privilegiados” (FURTADO, 1962,
p.115).

A sociedade tinha tomado consciência de seus desafios, e a concretização do projeto de futuro poderia
tornar o país numa das áreas de
“maior dinamismo demográfico e
ímpeto econômico do mundo”. Um
caminho difícil, que dependeria
da liderança do Estado e de um
programa de governo “em busca
da conquista final do Brasil, a realizar-se nos próximos decênios”
(FURTADO, 1962, p.116).
Em suma, a formação econômica do
Brasil poderia ser concluída.

3 Celso Furtado: Homem da Política

Em agosto de 1960, Celso Furtado
viajou para Tel Aviv para acompanhar a Conferência sobre a Ciência
nos Estados Novos, um evento que
reunia não somente representantes de Israel como também membros de países africanos recém-descolonizados. Nos diários, é
possível observar algum destaque
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que o economista deu para a fala
de Arthur Lewis, que teria pronunciado uma “brilhante conferência
sobre problemas dos novos Estados”. Conforme a exposição de
Lewis, o problema de desenvolvimento dos novos Estados era muito
mais político do que econômico, e a
solução exigiria “um bom comportamento político” dos governantes
dos países.

Ainda mais ricas são as questões
elucubradas por Furtado em seu
diário, um provocativo olhar para
o espelho de sua própria realidade:
“Fica de pé a pergunta: bastaria
isso para desenvolver esses países?
Poderão esperar por uma classe
empresária dinâmica estilo ocidental? Poderão repetir a história
do Ocidente?” (FURTADO, 2019,
p.199).
A exposição de Celso Furtado na
conferência reiterava a dimensão
política do desenvolvimento, sobre
a necessidade de conquista dos
centros de decisão. Talvez a visão
de Furtado estivesse ainda extasiada com uma ilusão de que o Brasil,
após o Plano de Metas e o rompimento com o FMI, teria alcançado
sua autonomia para conduzir o efetivo processo de desenvolvimento.
Iludia-se com a capacidade de autonomia de um país subdesenvolvido
na dinâmica do capitalismo das
multinacionais e da capacidade de
enfrentar a diplomacia dos Estados
Unidos. Iludia-se, também, com a
coesão dos grupos sociais brasileiros no sentido de construir um

projeto de desenvolvimento nacional e da capacidade de persuasão
do discurso técnico e racional de
decidir sobre o futuro.

Evidentemente que, estando em
posição de tamanha relevância
na política nacional, a possível
ilusão de suas anotações de 1960
no diário, quando colocadas numa
obra como A pré-revolução brasileira, se transformavam em peça de
convencimento. Furtado era uma
liderança que formulava um projeto nacional e deveria, portanto,
conquistar a sociedade para sua
implementação.
Ao se afastar tanto dos grupos
conservadores e do discurso liberal como também da esquerda
marxista revolucionária, o autor
apostou nas reformas, por meio da
racionalidade e da persuasão, como
instrumento de superação do subdesenvolvimento (MORAES, 1995,
p.75-76).

Tendo como um horizonte de expectativa uma sociedade industrial
e social-democrata, no espírito do
Estado de bem-estar social Europeu, a agenda da transformação
para Celso Furtado passava a ser
um Estado racional, conduzido por
sua intelligensia. Uma leitura inspirada em Karl Mannheim, em que
os intelectuais “teriam, assim, um
papel essencialmente fomentador
de novos debates, de novas propostas, de novos valores, de novas instituições políticas, de novos modos
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de operacionalizar a vida pública”
(REZENDE, 2004, p. 241).

Para Rosa Maria Vieira, Furtado
apostava num “poder ex-machina”,
não subordinado às classes dominantes, um Estado de “larga atuação intervencionista, manejado
por uma elite intelectual”, grupo
em condições de viabilizar um projeto de reformas (VIEIRA, 2007, p.
236). Para a autora, a descrença do
Parlamento teria levado Furtado a
defender o papel dos intelectuais,
“portadores da razão e do saber
competente”, dando poder ao Estado acima das articulações político-partidárias (VIEIRA, 2007, p. 245).

Reginaldo Moraes reitera os argumentos de que Furtado aspirava
um projeto conduzido acima da
sociedade, por meio de um “pacto
com a Razão”. Conduzindo o texto
por meio de uma dura crítica ao
projeto furtadiano, Moraes afirma:
“A teoria política do desenvolvimento revela-se, então e cada vez
mais, uma pedagogia: os tutores e
preceptores do ‘país’ devem exercitá-lo na prática dos bons hábitos”
(MORAES, 1995, p. 88). É uma “infantilização da sociedade, educada
pelo Estado”, reitera o autor, em
que “a doutrina política de Furtado
pretende explicar o pacto redentor
– que, por sua vez, antecede o consenso” (MORAES, 1995, p. 93).
A pré-revolução brasileira, embebida nas turbulências políticas de
momentos decisivos da história
brasileira, exigiu de Celso Furtado
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uma posição política assertiva.
Na ausência de uma teoria política de alicerce – que para alguns
apareceria em sua próxima obra,
Dialética do desenvolvimento –, as
posições políticas do economista,
para autores como Vieira e Moraes,
estiveram mais distantes de uma
real versão da democracia (VIEIRA, 2007, p. 249; MORAES, 1995,
p.91-93).
Francisco de Oliveira e Vera Cepêda
discordam dessa leitura. Em seu
ensaio, Chico de Oliveira mostra
como a centralidade do Estado na
transformação da sociedade seria
completamente insuficiente para
aproximar o pensamento autoritário de autores como Oliveira Viana
e Alberto Torres, com o de Celso
Furtado. Segundo o sociólogo, não
há em Furtado uma defesa de uma
revolução pelo alto, mas sim um
processo dialético entre Estado e
sociedade (OLIVEIRA, 2003, p.81).
Para Vera Cepêda, por sua vez,
“sem reformas políticas não haveria qualquer chance para o desenvolvimento e para o progresso”
(CEPÊDA, 2001, p.168). O projeto
político defendia sim o capitalismo como “a única fórmula de progresso”, mas sendo o objetivo a
construção da Nação, esta deveria
ser dotada de autodeterminação e
democracia.

Nesse sentido, a autora considera inadequadas as críticas que
caracterizam Furtado como um
pensador autoritário por defender

a supremacia do técnico sobre o
político. Se a dimensão econômica
do subdesenvolvimento implicava
a ideia de que a pobreza produzia
a menor capacidade de expansão
endógena do capitalismo, no jogo
político, a exclusão gerava a radicalização. O desenvolvimento era,
portanto, a possibilidade de humanização da vida, o que permitiria a
incorporação de padrões institucionais das sociedades modernas.
Em suma, como sintetiza as ideias
de Furtado: “Os textos furtadianos
refletem uma valorização extremada da democracia e da preservação
das regras do jogo democrático”
(CEPÊDA, 2001, p.179).

Os impasses vividos por Celso Furtado nos seus quase seis anos como
homem de governo entre as décadas de 1950 e 1960 não foram
poucos. A polarização da sociedade
em meio à crise econômica, à revolução cubana, à radicalização dos
movimentos campesinos, entre
outros, exigiu que o economista
produzisse possivelmente um de
seus textos mais expressivos politicamente.
Distanciando-se tanto dos discursos conservadores como também
dos revolucionários, a saída política pensada por Celso Furtado seria
a partir de um Estado técnico e
racional, que assimilasse os “interesses nacionais”. Numa sociedade subdesenvolvida, a cidadania
política estava tão em construção
como a própria autodeterminação
econômica. Entendendo a fragilida-

de política e econômica, ao mesmo
tempo em que Furtado defendia,
por exemplo, uma reforma agrária,
propunha também a plena incorporação dos camponeses no jogo
democrático.

O epílogo daquela jornada foi o
golpe militar de 1964, colocando
um ponto final nas ilusões presentes no diário de Furtado em agosto
de 1960. Passados quase cinquenta
anos do contexto em que A pré-revolução brasileira foi publicada,
o Brasil preserva alguns dos impasses econômicos e políticos identificados nos anos 1960. O cenário
hoje, contudo, é ainda pior: com
a crença de um Estado mínimo, o
significativo legado de uma densa
ossatura institucional tem sido
destruído, ampliando os poderes
dos interesses particulares.

Em suma, o Estado técnico e racional presente nas ideias políticas
de Celso Furtado, numa sociedade
subdesenvolvida e democraticamente frágil, não está acima da
sociedade; pelo contrário, ainda é
o decisivo instrumento de combate
dos interesses do mercado e de defesa dos interesses da Nação.

Referências

CEPÊDA, Vera. O pensamento político de
Celso Furtado: desenvolvimento e democracia. In: BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos;
REGO, José Marcio (orgs.) A grande esperança em Celso Furtado. São Paulo:
Editora 34, 2001.

outubro de 2020

31

32

economia & história: especial Celso Furtado

D’AGUIAR, Rosa Freire. A batalha da Sudene. In: FURTADO, Celso. O
Nordeste e a saga da Sudene, 1958-1964. Arquivo Celso Furtado
3. Rio de Janeiro: Contraponto, 2009.
FURTADO, Celso. A pré-revolução brasileira. Rio de Janeiro: Fundo
de Cultura, 1962.

______. Obra autobiográfica. São Paulo: Cia. das Letras, 2014.

______. Diários intermitentes, 1937-2002. São Paulo: Cias das
Letras, 2019.
MALLORQUIN, Carlos. Celso Furtado: um retrato intelectual. São
Paulo/Rio de Janeiro: Xamã/Contraponto, 2005.

MORAES, Reginaldo. Celso Furtado: o subdesenvolvimento e as
ideias da CEPAL. São Paulo: Editora Ática, 1995.

OLIVEIRA, Francisco. Viagem ao olho do furacão: Celso Furtado e
o desafio do pensamento autoritário brasileiro. In: A navegação
venturosa: ensaios sobre Celso Furtado. São Paulo: Boitempo,
2003.

REZENDE, Maria José. Celso Furtado e Karl Mannheim: uma discussão acerca do papel dos intelectuais nos processos de mudança
social. Acta Scientiarum. Human and Social Sciences. Maringá,
v. 26, n. 2, p. 239-250, 2004.
VIEIRA, Rosa Maria. Celso Furtado. Reforma, política e ideologia
(1950-1964). São Paulo: EDUC, 2007.

1 Essa “batalha” pela Sudene pode ser acompanhada na obra autobiográfica de Furtado (FURTADO, 2014, cap. 4 e 5), em seus Diários
intermitentes (FURTADO, 2019, cap.6) e na apresentação de Rosa
Freire D’Aguiar para o volume 3 dos Arquivos Celso Furtado, sobre a
Sudene (2009).

outubro de 2020

(*) Professor de História Econômica do Departamento de Economia –
FEA/USP. (E-mail: alexandre.saes@usp.br)

33

economia & história: especial Celso Furtado

Celso Furtado, 100 Anos: Subdesenvolvimento e estagnação na
América Latina (1966)
								

1 Introdução
No ano de 1966, Celso Furtado apresenta ao público
Subdesenvolvimento e Estagnação na América Latina1,
mais uma obra que vem ao encontro de seus esforços
de interpretação da economia brasileira e latino-americana. Essa obra foi a primeira a ser publicada depois
do golpe militar de 1964, uma ruptura
política, econômica e social no interior da
sociedade brasileira.

José Alex R. Soares (*)

O livro é resultado direto de cursos e conferências em
terras distantes (Chile e Estados Unidos), e ensaios
que estão divididos em cinco capítulos:
1º: Em busca de uma ideologia do desenvolvimento;
2º: Obstáculos externos do desenvolvimento;

3º: Fatores estruturais internos do desenvolvimento;

4º: Análise do caso do Brasil;
Para Celso Furtado coube o exílio. Seu
nome aparece já no ano de 1964 no pri5º: Aspectos operacionais da Política de
meiro ato institucional (A1) na lista dos
desenvolvimento.
100 primeiros exilados e banidos pelo
regime autoritário, tipificação de uma
O cerne de suas teses é desenhado no capípolítica de silenciamento dos opositores
tulo 3, publicado anteriormente em inglês,
e daqueles que buscavam construir um
francês e espanhol. Desta forma, centralinovo modelo de desenvolvizamos nossas observações ao
mento.2
Subdesenvolvimento e estagnação na América
redor desse capítulo.
Latina (Editora Civilização Brasileira, 1966).
O golpe militar não interrompe o esforço de Furtado e de outros intérpretes do
Brasil em analisar as consequências econômicas,
políticas e sociais dessa aventura sinistra. A mordaça
cai sobre aqueles que buscavam construir um estado
nacional desenvolvimentista, mas sem silenciá-los.

Desta forma, o livro é resultado direto de um debate
sobre os rumos da formação da sociedade brasileira
e seu desenvolvimento na condição da construção de
uma nação. Com Subdesenvolvimento e Estagnação na
América Latina Furtado repousa suas reflexões sobre
o modelo de modernização conservadora.

2 A Ruptura da Formação Brasileira3

O golpe militar de 1964 impõe uma derrota às tentativas de construção de um modelo de desenvolvimento
econômico que fosse inclusivo, capaz de superar a herança colonial fruto de um grande empreendimento da
economia internacional (PRADO Jr, 2008).

O esforço de internalizar o centro dinâmico da economia passava pela constituição de novas instituições
políticas, sociais e a democratização dessas estruturas, uma percepção otimista sobre a construção
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do país. Assim, a constituição da
dinâmica de um mercado interno4
seria capaz de incluir um contingente de deserdados produzidos
pelos diversos ciclos econômicos
desde a colonização.5 Via de regra,
esses ciclos foram alavancados
por estrutura econômica exógena,
tendo como ponto de inf lexão o
processo de industrialização por
substituição de importação que se
inicia nos anos 1930 (FURTADO,
2005) e vai ganhando contornos
nacionalistas e populares, até ser
abolido de fato pelo golpe de 1964,
sem complementar a assimilação
da maioria da população brasileira
e consolidando a exclusão social
como regra.

A resposta apresentada pelas elites nacionais não foi apenas uma
negativa sobre o processo de inclusão da ampla massa de cidadãos marginalizados, mas estava articulada à própria forma do
modelo brasileiro praticado por
essas elites, em que o atrasado e o
moderno não eram contraditórios,
mas uma síntese. Isto é, longe de
se oporem, faziam parte do mesmo
processo, da violência estatal como
instrumento de política social e
sistemática, produtora da profunda concentração da renda nacional.
Expondo o modo dualista dessas
elites brasileiras, modernizam a
dinâmica capitalista sem modernizar as estruturas sociais (OLIVEIRA,1981).

Ao interromper essa expectativa
de internalização de um núcleo
econômico e modernização das
instituições econômica e política,
joga por terra a interpretação mais
otimista, que iria superar o simples diagnóstico do atraso ou “arcaísmo”. Nas palavras de Marcos
Nobre: “Ocorre que tal positividade
e progressividade não poderia ser
sustentada nesses termos depois
do golpe militar de 1964” (NOBRE,
2012, p. 25).

Desta forma, a intepretação de
Subdesenvolvimento e Estagnação
na América Latina é a constatação
da impossibilidade de superação
de fato das instituições herdadas
do passado colonial e da recusa em
integrar os setores deserdados ao
capitalismo nacional enquanto protagonistas. Como afirma Furtado
na introdução da obra: “A industrialização latino-americana não é
resultado da intenção consciente
de romper os esquemas tradicionais de divisão social internacional

Tal resultado ref lete na própria
avaliação sobre o futuro, impondo
uma dura realidade que repercute
na visão do desenvolvimento brasileiro a partir dessa interpretação
da superação colonial e da formação de mercado interno de massa.

A política de violência contra os
setores populares, assim como
a perseguição, a morte e o exílio
daqueles que entendiam ser possível construir um novo modelo de
desenvolvimento, são a condição
operacional desse modelo.
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do trabalho” (FURTADO, 1966, p.
6).

3 Subdesenvolvimento e Estagnação, o Caráter Político e a
Estrutura Agroexportadora
Nesse livro, Furtado interpreta
estagnação enquanto fenômeno
que se apresenta ao fim de um
ciclo de expansão do crescimento,
inaugurado ao término da Segunda
Guerra Mundial, que entusiasmou
a América Latina, arrefecendo-se,
estabilizando-se ao fim da década
de 1950 e apresentando significativos gargalos econômicos a serem
desatados para dar prosseguimento ao modelo de desenvolvimento.

Um desses gargalos encontra-se
de forma explícita no referencial
tecnológico, ao detectar a incapacidade dos capitalistas da periferia
em se apropriar dessa tecnologia
a partir das condições objetivas
de cada país e em constituir um
mecanismo de difusão científica.
Furtado detecta que os “os empresários dos países subdesenvolvidos
tendem a seguir de perto, e cada
vez mais, os padrões tecnológicos
dos países mais avançados, que são
os produtores e exportadores de
equipamentos” (FURTADO, 1966,
p. 10). Em termos, o nosso modelo
de substituição de importações é a
consagração do padrão de consumo dos países centrais.
Em tais condições, torna-se inviável a formação de um mercado
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de fatores de produção que opere
como mecanismo capaz de orientar
as decisões dos empresários de
forma compatível com os interesses
da coletividade como um todo. As
consequências, tanto no que respeita à distribuição da renda como
à orientação dos investimentos são
significativas. A incapacidade, que
apresentam os países subdesenvolvidos para elevar adequadamente
sua taxa de poupança e investimentos, encontra aí uma de suas causas
básicas. (FURTADO, 1966, p. 9).

Desta forma, a consolidação da
reprodução de padrão de consumo
dos países centrais, mesmo com
a internalização da produção, só
é possível sob a perspectiva da
concentração de renda e da manutenção das estruturas sociais coloniais. Como bem destaca Bianconi:

[...] a forma de penetração das
técnicas modernas nas estruturas
subdesenvolvidas em processo de
industrialização por substituição
de importações engendra problemas no plano social, uma vez que
o sistema econômico não é capaz
de absorver as massas urbanas
subempregadas. Desde logo, são
necessárias decisões políticas, a
fim de promover a racionalização
da assimilação de novas tecnologias em função do interesse social.
(BIANCONI, 2015, p.162).

Assim, o desenvolvimento passa
centralmente por uma redefinição
do papel do Estado. O caráter político é essencial a fim de suplantar

o subdesenvolvimento e a partir
dessa condição o Estado é colocado
no centro “uma redefinição das
funções do Estado que somente
poderá realizar-se com o apoio de
movimentos políticos de grande
amplitude, capazes de alterar as
bases atuais das estruturas de
poder” (FURTADO, 1966, p. 15).

Na avaliação de Furtado, o desenvolvimento é um projeto político e,
para tanto, necessita de um amplo
processo de construção com a participação popular, uma construção
de toda sociedade, de uma nação6,
não apenas um projeto de um determinado setor.

O livro de Furtado traz, ainda,
olhar sobre as estruturas produtivas que consistem na condição de
análise central. Partindo da análise
do modelo agroexportador voltado
para fora, Furtado implementa à
sua análise três subsetores que
complementam o agroexportador
– onde P1 corresponde ao setor de
subsistência, P2 ao setor exportador e P3 ao setor provedor, isto é,
o setor 3 representa uma inovação
ao modelo agroexportador desenvolvido pelo autor (COUTINHO,
2015).7
Coutinho explica a dinâmica dos
setores:

Na visão de Furtado (1966a), a
expansão do setor exportador
inicia-se sempre com a integração
da agricultura a um fluxo dinâmico do comércio internacional,

que mobiliza os recursos ociosos
na agricultura – terra e capital – e
provoca um aumento na produtividade global da economia, pela
simples transferência de mão de
obra de um setor de baixíssima
produtividade (o de subsistência)
a outro de produtividade mais
elevada. No modelo trissetorial, a
expansão da capacidade produtiva
de P2 pressupõe o aumento das
atividades em P3. Essa expansão
de P2 e P3 é efetuada com o influxo
de mão de obra do setor de subsistência, ou seja, envolve migração
de trabalhadores de uma situação
de baixa produtividade a uma de
alta produtividade, o que acarreta
elevação da produtividade global.
(COUTINHO, 2015, p 457-458)

Uma economia com excedente de
mão de obra permite a flutuação
da população entre os diferentes
setores, favorecendo a acomodação
entre esses setores e preservando-a de qualquer expansão maior dos
salários. A própria condição do
setor agroexportador exige pouca
poupança prévia, onde a limitação
do mercado interno não é complicador para expansão do setor, já
que a poupança necessária é residual e mais importante independentemente da dinâmica do setor
interno. Desta forma, o modelo
agroexportador é capaz de suprir
sua poupança e consequentemente
os investimentos necessários para
sua expansão. Contudo, o grande
gargalo que se apresenta é justamente na implementação do setor
industrial.
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4 Subdesenvolvimento e Estagnação
A implementação de uma industrialização por substituição de
importações decorrente de uma
grave crise internacional (choque
externo), em condições preestabelecidas de mercado interno estruturado a partir de estruturas
sociais rígidas, é herdada do modelo agrário-exportador. A diversificação industrial se sobrepõe à
estrutura agrário-exportadora de
forma que o modelo de industrialização deriva do estrangulamento
8
externo (FURTADO, 2005).

A gênese da industrialização brasileira compromete a constituição de
mecanismos dinâmicos da economia, sua consolidação repercute de
forma severa na sua fase amadurecida, gerando estrangulamento
em sua capacidade de incorporar
a maioria da população a partir
de uma estrutura monopolista e
concentradora de renda, como bem
sinaliza Furtado:

O ensaio de industrialização de tipo
“substitutivo de importações”, durante certo tempo constituiu uma
alternativa e permitiu levar adiante
algumas modificações adicionais
nas estruturas produtivas de alguns
países. Ocorre, entretanto, que a
forma de organização industrial
viável em determinadas condições
históricas não é independente do
tipo de tecnologia a ser adotada.
A tecnologia que a América Latina
teve de assimilar na metade do sé-

culo XX é altamente poupadora de
mão de obra e extremamente exigente no que respeita às condições
de mercado. Dentro das condições
presentes da América Latina a
regra tende a ser o monopólio ou
oligopólio e uma progressiva concentração de renda, a qual, por seu
lado, ao condicionar a composição
da demanda, orienta os investimentos para certas indústrias que são
exatamente as de elevado coeficiente de capital e mais exigentes com
respeito às dimensões de mercado.
A experiência tem demonstrado, na
América Latina, que esse tipo de
industrialização substitutiva tende
a perder impulso quando se esgota
a fase das substituições “fáceis”, e
eventualmente provoca a estagnação. (FURTADO, 1966, p. 39)

Para Furtado, em seu livro Subdesenvolvimento e Estagnação da
América Latina (1966), os investimentos que serão direcionados na
indústria constituem uma maior
produtividade do fator trabalho
na indústria, onde os salários reais
sejam comprimidos pelo setor de
subsistência, enquanto a elevada
produtividade do trabalho na indústria condiciona uma diferenciação positiva da taxa de lucro
bruta superior à agrícola. Assim,
a elevação da taxa de lucro, e consequentemente a concentração
de renda, repercutem na poupança que acaba contrabalançando à
redução da própria eficiência da
perda da liderança da agricultura
exportadora (COUTINHO, 2015;
FURTADO, 1966).
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A consolidação da indústria nessa
estrutura social coloca em questão a capacidade de expansão dos
investimentos e sua própria escala
mínima dos investimentos frente
ao estreito mercado consumidor
dado pela alta concentração de
renda, como bem explica Coutinho:

O ponto crítico é a elevada escala mínima eficiente da indústria
moderna, típica do novo setor P5
(que engloba a indústria produtora
de equipamentos e de bens duráveis). A escala mínima e o elevado
custo dos investimentos colidem
com as reduzidas dimensões do
mercado, por sua vez condicionadas pela concentração de renda e
pela incipiência do financiamento
de vendas. Assim, a produção em
P5 só se torna viável com preços
finais muito elevados, o que não
apenas afeta a formação de capital
no restante da economia, inclusive
agricultura moderna, mas também
exerce um impacto negativo sobre
a relação produto/capital. A rigor,
o impacto negativo é duplo: encarecimento do capital e elevação da
relação capital/produto “técnica”,
esta última uma decorrência típica
da intensidade de capital da indústria mecânica moderna em face da
restrição de mercado (COUTINHO,
2015, p. 463)

Logo, a capacidade de formação
de poupança interna é limitada e
incapaz de superar os bloqueios
do crescimento econômico. Desta
forma, a taxa de lucro no setor
industrial em questão decresce,
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dada a própria escala mínima de
operacionalização eficiente que
leva a uma tendência à estagnação
(FURTADO, 1966).

A crise de realização na obra de
Furtado (1966) lança luz sobre as
causas da crise como um fenômeno
estrutural, não apenas como conflito distributivo, como bem destacam Bugelli e Pires:

[...] Furtado atribui as causas da
crise a problemas relacionados
aos métodos de reprodução empregados; poupadores de mão de
obra que impedem a formação
de um mercado consumidor, uma
vez que o modelo, concentrador
de renda, limita a diversificação
dos bens de consumo e, no limite,
tende ao agravamento dos descompassos entre a oferta e a demanda,
levando à estagnação do processo.
No caso específico brasileiro, além
dos elementos apontados, fatores
políticos, e por que não dizermos
socioculturais, impediram o ajuste
institucional adequado para que se
alcançasse mais fôlego ao processo
de industrialização com a substituição de bens de capitais e de química
pesada, melhor distribuição dos
benefícios advindos da industrialização e alívio às contas externas.
(BUGELLI; PIRES, 2011, p. 39)

A dinâmica da concentração de
renda numa sociedade como a brasileira é parte ponderável da análise sobre a estagnação e que, por
sua vez, é subproduto da própria
indústria moderna, onde a condi-

ção elementar da dotação de capital por trabalho e a escala mínima
de eficiência são quase irreconciliáveis. Em Subdesenvolvimento e Estagnação, Furtado (1966) observa
que a industrialização, ao perder
a elasticidade de absorção de mão
de obra do setor de subsistência,
torna-se elemento de inércia econômica.9

A inserção da grande empresa internacional só acentuaria essas
condições. Em função das características tecnológicas, organizacionais, seu alto grau de concentração
de capital e a escala de produção
são a essência da contradição do
modelo de desenvolvimento adotado. Essa estrutura produtiva
é essencialmente um sistema de
reprodução (mesmo que de forma
obsoleta) dos padrões de produção
e consumo dos países centrais,
incapaz de constituir mecanismos
de expansão dos rendimentos salariais, dada sua própria taxa elevada de acumulação e sua exigência
de remessas de dividendos às suas
matrizes. A internalização da grande indústria internacional aprofunda a concentração de renda e a
desigualdade e limita a dinâmica
dos investimentos por estar assentada numa significativa capacidade
ociosa de produção. A centralidade
do problema da estagnação é de caráter estrutural (FURTADO, 1966,
p.88).

5 Conclusão
Celso Furtado nos apresenta uma
reflexão que vai muito além dos
apontamentos críticos desenvolvidos pelos autores Tavares e Serra
(1977), ao defenderem que a economia brasileira superou a estagnação à luz da experiência do
“milagre”. O livro representa uma
leitura das condições estruturais
da economia brasileira e latino-americana. A sua reflexão passa
por jogar luz em uma sociedade
que se desdobra em interesses econômicos e políticos aparentemente
distintos, onde as estruturas oligárquicas tradicionais, articuladas
aos novos setores econômicos que
são perpassados pelo capital internacional, formam uma grande
aliança conservadora e concentradora de renda, sob o manto da
repressão (FURTADO, 1966, p.106).

Essa percepção das condições históricas, políticas e seus reflexos na
dinâmica da economia superam em
termos qualitativos a comparativa
com os índices de crescimento do
produto da época 10 . Furtado, ao
demonstrar as condições estruturais de estagnação da economia
brasileira e a penetração do capital
externo da grande indústria multinacional, apresenta-nos a lógica do
subdesenvolvimento. A opção pela
violência estatal permite viabilizar
a política de concentração de renda
e consolidar o regime de acumulação naquele momento histórico, reproduzindo o modelo de consumo
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das economias centrais por parte
das elites brasileiras.
Essa lógica é justamente a condição
de existência de índices elevados
de crescimento, em determinados
períodos, à luz de alta concentração de renda e aumento da taxa
de lucro, impedindo a entrada de
uma camada expressiva da população nas esferas do consumo. Essa
condição só foi possível com forte
repressão social.

Ao esgotamento do ciclo de crescimento do produto, no final dos anos
de 1970, a economia brasileira socializou seus resultados negativos
(inflação e endividamento externo). Como consequência direta do
“milagre econômico”, houve uma
imobilização do desenvolvimento
da década de 1980-1990, com taxas
de crescimento limítrofes e efeitos
sociais perversos, ou seja, efeitos
colaterais mais que previsíveis na
interpretação de Furtado.
O cenário não se alterou dramaticamente a favor da inclusão. Observando o período de 1980 até 2015,
podemos verificar que obtivemos
um crescimento médio de apenas
2,36% do PIB, sem um reflexo na
distribuição de renda.11

Mesmo os períodos de maior expansão do PIB 12 − nos governos
progressistas do começo do século
XXI e com certa distribuição de
renda − não foram capazes de reverter a tendência à concentração
de renda, deixando o Brasil com

uma das economias com maior
concentração de renda no mundo.13
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Celso Furtado, 100 Anos: Cultura e Desenvolvimento em época de
crise (1984)
				

Rômulo Manzatto (*)

O início da década de 1980 vai encontrar Celso Furtado em plena atividade política. Em 26 de agosto de
1981 o economista filia-se pela primeira vez a um partido político, o PMDB1, que até então vinha liderando
a luta política institucional pela redemocratização do
país.
A intensa atividade política dava lugar ao longo período de exílio vivido fora do Brasil. Em 1964, Celso
Furtado teve seus direitos políticos cassados. Forçado
a deixar o país, passou a atuar em universidades do Chile, Estados Unidos e França,
até fixar-se como professor de desenvolvimento econômico da Universidade de
Paris I (Sorbonne).
De volta ao Brasil, com a anistia política
de 1979, Furtado se engaja decididamente
na vida partidária e passa a correr o país
como participante de congressos, simpósios, seminários e eventos voltados a discutir a situação econômica e social do país
que saía do regime militar.

Esta orientação está bem expressa pelo conjunto de
obras publicadas por Furtado nos primeiros anos
dessa década: O Brasil pós-milagre (1981), A nova dependência: dívida externa e monetarismo (1982) e Não
à recessão e ao desemprego (1983).
Segundo Grandi (2020, p. 69), o primeiro livro analisa
as distorções causadas pelo modelo de crescimento
adotado pelos governos militares e critica de maneira incisiva a própria ideia de “milagre econômico”. O
segundo livro ataca os problemas então
urgentes do endividamento externo e da
aceleração inflacionária. Já a terceira obra
procura abordar a caótica conjuntura econômica do país no período.
É nesse contexto que Furtado publica seu
Cultura e Desenvolvimento em época de
crise, lançado no ano de 1984, pela editora Paz e Terra, na bienal do livro de São
Paulo (FURTADO, 2019, p. 292).

Dividido em nove capítulos,
o livro reúne um conjunto de
intervenções públicas nacionais e internacionais de Furtado no período e parece
colocar em perspectiva mais ampla as preocupações
do economista já expressas no conjunto de obras publicadas entre 1981 e 1983.

Cultura e desenvolvimento em época de crise
(1ª. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1984)

A crise econômica dos anos
80, marcada pela dívida externa, inflação e explosão
do déficit público, irá constituir o principal estímulo
para o engajamento intelectual de Furtado nesses primeiros anos de retorno ao Brasil.

É também o período em que suas obras adquirem um
inegável tom combativo, voltado à intervenção no
debate público em defesa de políticas econômicas de
combate à recessão e ao desemprego que assolavam o
país. (SAES, 2020, p. 86-87).
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A introdução do livro deixa transparecer os desafios
políticos e sociais daquele contexto. Os efeitos da crise
econômica de então davam a impressão de se estar em
um país “semidevastado, como se houvéssemos sido
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varridos por uma peste ou uma
guerra” (FURTADO, 1984, p. 9).

O que Furtado via como resultado
de uma crise prolongada que acabou por “destruir grande parte
das ilusões de uma classe média
que, em sua grande maioria, vinha
de estratos sociais de padrões de
consumo modestos” (FURTADO,
1984, p. 14).

Assim, os dois primeiros capítulos,
Reflexões sobre a cultura brasileira
e Desenvolvimento e cultura são
desdobramentos da conferência
pronunciada por Furtado no 1º
Congresso de Política Cultural, realizado em Belo Horizonte no dia 23
de abril de 1984. (FURTADO, 1984,
p. 127)

Nesses capítulos, Furtado retoma a
caracterização histórica da formação do Brasil a partir da expansão
europeia nas Grandes Navegações.
Relembra que esse tipo de colonização não foi capaz de formar no
Brasil “uma classe comerciante
com consciência de seus interesses
específicos e capaz de disputar
uma esfera de poder” (FURTADO,
1984, p. 20), dado que as atividades
de comércio permaneceram sob estrito controle da metrópole.
Furtado sintetiza então sua definição do processo de modernização
dependente em curso no Brasil e
na América Latina, tida, em sentido
amplo, como o uso do excedente gerado pela exportação de produtos
primários, que é localmente retido

somente como forma de financiar
a importação e o consumo de bens
industrializados, visando atender
a demanda de consumo originada
de padrões de compor t amento
também importados. (FURTADO,
1984, p. 23)

É nesse contexto de uma “industrialização tardia conduzida no
quadro de um desenvolvimento
imitativo” (FURTADO, 1984, p. 27)
que Furtado procura interpretar
os efeitos da crise econômica da
década de 1980.
Após criticar o que chama de “ideologia da potência emergente” e o
“faraonismo” da política econômica
dos governos militares, Furtado
avalia a crise econômica de então
como o desfecho antecipado de
um impasse criado por um modelo
de desenvolvimento que “pretende reproduzir a cultura material
do capitalismo avançado privando a grande maioria da população de bens e serviços essenciais”
(FURTADO, 1984, p. 29).

O terceiro capítulo, A responsabilidade que nos cabe, foi elaborado a
partir de palestra realizada no dia
23 de agosto de 1983, na Associação dos Dirigentes de Vendas do
Brasil, na cidade de São Paulo. O
quarto capítulo, A dívida brasileira:
problema político, foi escrito a partir de artigo publicado por Furtado
na edição de 22 de abril de 1984 do
New York Times.

Nesses artigos, Furtado reconhece
a importância daquele momento
histórico, chegando mesmo a afirmar que os caminhos escolhidos
para o enfrentamento da crise econômica de então determinariam
os rumos do Brasil nos primeiros
25 anos do século XXI. (FURTADO,
1984, p. 34).
Dado o complicado cenário interno
e as baixas taxas de crescimento
também do mercado externo, o
dilema da época era insistir “em
aumentar nossa inserção no comércio internacional mediante
o aviltamento dos preços do que
exportamos” ou “procurar dinamizar nossa economia com base
no mercado interno”, a exemplo da
experiência histórica dos anos de
1950. (FURTADO, 1984, p. 34)
Furtado chega a arriscar uma previsão: afirma que se fosse adotada
a primeira opção, provavelmente
haveria uma considerável diminuição da importância da economia
brasileira na economia global, uma
vez que “durante esse período os
países avançados continuarão investindo fortemente em pesquisa
e desenvolvimento” (FURTADO,
1984, p. 35).

Ao avaliar o modelo de crescimento econômico adotado até então,
Furtado classifica como excessivamente arriscada a política de aprofundamento da industrialização
alavancada pelo endividamento externo, como realizada na década de
1970. (FURTADO, 1984, p. 40-41)
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O capítulo 5, Um novo federalismo,
toma como base a apresentação
realizada no dia 21 de outubro de
1982, na Ordem dos Advogados
do Rio Grande do Sul, na cidade de
Porto Alegre. Já os capítulos 6, A
universidade no desenvolvimento do
Nordeste e 7, O Nordeste: reflexões
sobre uma política alternativa de
desenvolvimento, foram respectivamente apresentados no IV Encontro de Reitores de Universidades
do Nordeste em outubro de 1982
e em conferência apresentada por
Furtado em diversas universidades
da região em março de 1984.
Nesses trechos, o economista comenta os diferentes momentos
históricos de centralização e descentralização política no Brasil.
Fala sobre os aspectos negativos
do excessivo centralismo econômico. Lembra ainda que o modelo
pioneiro da SUDENE, a Superintendência para o Desenvolvimento
do Nordeste, poderia ser vir de
inspiração para o desenvolvimento
de novos modelos federativos, que
incluíssem a discussão sobre as
vantagens de introduzir uma nova
esfera regional de poder no arranjo
federativo brasileiro.
Em seguida, o economista avalia o
papel exercido pelos intelectuais
em regiões subdesenvolvidas e fala
sobre a necessidade política de reconquistar o direito de pensar uma
política própria de desenvolvimento, tanto para a região Nordeste
quanto para o Brasil.

O capítulo 8, Crise e transformação
na economia mundial, foi originalmente apresentado em aula magna
dos cursos da FEA-USP, proferida
no dia 19 de março de 1984, no
âmbito das comemorações do cinquentenário da Universidade de
São Paulo.
Nesse ensaio, Furtado retoma as
linhas principais de sua leitura da
formação do sistema econômico internacional no Pós-Guerra. Pontua
a centralidade da economia dos Estados Unidos no modelo de Bretton
Woods e a importância crescente das empresas transnacionais.
Furtado identifica ainda a perda
de margem de manobra dos Estados Nacionais frente à ação global
dessas corporações, expressa no
que considera como uma perda de
autonomia dos centros de decisão
nacionais.

Por fim, o capítulo 9, O desenvolvimento como processo endógeno,
toma como base o estudo apresentado por Furtado em evento organizado pela UNESCO, em Libreville,
no Gabão, no mês de dezembro de
1983.
Nesse trabalho, Furtado retoma
brevemente o contexto de surgimento da teoria do subdesenvolvimento e critica o fato de que o
estudo do desenvolvimento tenha
se dado majoritariamente a partir
do estudo do que chama de “lógica
da acumulação”.
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Como contraponto, Furtado ressalta o maior alcance do objeto
central da teoria do subdesenvolvimento, que constituiria o estudo
das “malformações sociais engendradas” (FURTADO, 1984, p. 108)
no processo de difusão global da
civilização industrial.
Após apresentar as diferentes situações de apropriação do excedente
dos países colonizados por parte
de seus colonizadores, Furtado
ressalta a importância de que os
países periféricos busquem formas
de endogenizar seu processo de
desenvolvimento, de forma que
seja possível fazer uso dos recursos oferecidos pela tecnologia mais
avançada disponível e ao mesmo
tempo que se preserve a autonomia
local na definição dos fins a serem
perseguidos pelo desenvolvimento
local (FURTADO, 1984, p. 118).

A partir daí, o economista brasileiro sistematiza o que considera
como os três modelos de experiências históricas que procuraram
endogenizar o desenvolvimento:
o primeiro, da coletivização dos
meios de produção; o segundo,
focado em privilegiar a satisfação
das necessidades básicas da coletividade; e o terceiro, voltado ao
aumento do grau de autonomia
externa, assumindo uma posição
ofensiva nos mercados internacionais.
Com base nessas diferentes estratégias de desenvolvimento, Furtado afirma que o caminho para
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endogenizar o desenvolvimento dependia já naquela ocasião do cumprimento de algumas condições
necessárias: a existência de autonomia nas relações exteriores, a
construção de estruturas de poder,
ou instituições, que assegurassem
a manutenção de um nível elevado
de poupança, assim como a existência de algum grau de descentralização das estruturas econômicas
em âmbito nacional acompanhada
do estabelecimento de estruturas
sociais abertas à criatividade e à
inovação social, política e cultural.
(FURTADO, 1984, p. 124).
Para Furtado, esses seriam os primeiros passos na direção de uma
estratégia de desenvolvimento endógeno, com o objetivo estratégico

de enriquecer a cultura local em
suas muitas dimensões, fundada no
“desejo de preservação da própria
identidade na aventura comum de
unificação do processo civilizatório”. (FURTADO, 1984, p. 124)
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1 Introdução
Não é de hoje que a noção de desenvolvimento está irremediavelmente vinculada ao crescimento econômico que, por sua vez, depende da
capacidade produtiva do trabalho.
Proveniente dos pensadores clássicos da economia política, tal visão
destaca a importância da acumulação de capital como o único e
verdadeiro fator que conduz ao
crescimento econômico. Adam
Smith e David Ricardo sabiam, no
entanto, que o capital só se acumula mediante certo nível de poupança e, quando não se dispõe de certa
reserva de capital, os empresários/
capitalistas acabam por recorrer
a outros agentes que possam lhes
emprestar a uma determinada taxa
de juros. Ricardo (1996) argumentava que enquanto os lucros empresariais se mantivessem positivos, o
estoque de capital aumentaria e os
salários também apresentariam
uma tendência de alta para além
do nível de subsistência. Esse movimento já caracterizaria, por si só,
o desenvolvimento socioeconômico
para esse autor, mesmo que ele não
o tivesse formulado explicitamente
nesses termos.
Nota-se que os autores clássicos, e
o maior exemplo é o próprio Karl

Marx, tinham plena consciência
dos limites e desafios que as economias enfrentam para se enveredarem no círculo virtuoso do
crescimento, logo, do desenvolvimento. Mais uma vez, Ricardo
(1996) observava que devido ao
aumento da produção exigido por
conta do crescimento populacional,
uma quantidade cada vez menor
de terras férteis seria cultivada e a
distribuição dos bens produzidos
favoreceria o arrendamento da
terra, enquanto os lucros começariam a declinar. Esse processo teria
continuidade até o produto total
dos rendimentos líquidos pagos
aos proprietários de terra ser suficiente apenas para remunerar os
trabalhadores ao nível de subsistência. Ao se chegar nesse ponto,
os lucros se reduziriam drasticamente, o processo de acumulação
de capital cessaria e a engrenagem
do crescimento econômico entraria
em colapso.
Já no século XX, mais precisamente
entre o final dos anos 1930 e meados dos 40, o tema do crescimento
econômico começou a ser tratado
separadamente da questão da distribuição. Harrod (1939) e Domar
(1946) foram os primeiros a avançar nessa temática através da aplicação da noção do multiplicador e
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do papel dos investimentos derivado da visão keynesiana. Ambos os
autores identificaram no caráter
dual dos investimentos o motor
do crescimento, dado que os primeiros são, ao mesmo tempo, um
componente da demanda agregada
e fator de expansão da capacidade
produtiva da economia.
Não obstante os avanços da teoria econômica, o debate sobre o
desenvolvimento demanda, necessariamente, uma contextualização
histórica do período de surgimento
dessa concepção entre os autores considerados os pioneiros da
chamada “economia do desenvolvimento”. Com o fim da Segunda
Guerra Mundial, diversos economistas passaram a se dedicar ao
estudo dos temas do crescimento
e do desenvolvimento econômico
com o objetivo de subsidiar políticas capazes de prevenir o retorno
das condições conjunturais que
marcaram a era da Grande Depressão, no caso dos países desenvolvidos, e de promover as melhorias
necessárias aos países menos desenvolvidos. Como a compreensão
do fenômeno do desenvolvimento
requer um entendimento de caráter histórico, uma nova geração de
estudiosos, formados principalmente nos departamentos de eco-
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nomia de diferentes universidades,
começou a voltar suas atenções
para a história econômica.

2 Os Pioneiros da Economia do
Desenvolvimento

Nesse contexto do pós-guerra, a
situação de penúria dos países pós-coloniais passou a ser um tema de
importância na literatura econômica, já que alguns estudiosos se
questionavam quais seriam os fatores que permitiriam a esses países
uma vida material mais próspera.
Em outros termos, como países
pobres poderiam se tornar ricos?
Um dos primeiros a se debruçar
sobre essa questão foi o economista polonês Paul Rosenstein-Rodan.
Para ele, o progresso econômico
desses novos países independentes
das décadas de 1950 e 1960 necessitava de um “Big push” na forma
de investimentos, igualmente ao
plano de reconstrução econômica
da Europa – o Plano Marshall –, implementado pelos Estados Unidos
após a guerra.
Rosenstein-Rodan (1943) defendia
que em países com baixos índices
de desenvolvimento, os mecanismos de mercado não eram suficientemente capazes de direcionar os
recursos de maneira eficiente no
sentido de se concretizar os investimentos que viabilizariam o crescimento e melhorariam a qualidade
de vida das pessoas. Isto decorre
do fato de que grandes projetos de
infraestrutura econômica, como

construção de estradas e portos,
bem como a montagem de grandes
plantas industriais, são complementares entre si. Isto é, a existência de um projeto torna o outro viável economicamente e vice-versa.
Esta constatação se vincula ao
pensamento de outro economista
pioneiro do campo do desenvolvimento econômico, o estoniano Ragnar Nurkse. A questão central para
Nurkse (1957) se refere à definição
de quais seriam os investimentos
necessários para se alavancar as
economias dos países subdesenvolvidos e, assim, retirá-las do círculo
vicioso da pobreza. Ao recorrer à
teoria do crescimento equilibrado,
o autor sustenta que a formação de
capital em diferentes indústrias é
a forma mais acertada que permitiria aos países pobres ampliarem
o mercado interno, incrementarem
a produtividade e expandirem o
comércio externo via diversificação das pautas de exportação e
importação.

No entanto, muito antes de Rosenstein-Rodan e Nurkse formularem
suas teorias, o economista alemão
Friedrich List já havia postulado,
em 1841, que em face dos países
mais desenvolvidos, os países atrasados não conseguem desenvolver
suas indústrias sem a intervenção do Estado, principalmente por
meio de políticas protecionistas.
List argumentava, como observa
o economista sul-coreano Ha-Joon
Chang (2004), que o desenvolvimento de um país coloca limites
ao desenvolvimento de outros e,

por isso, ele é o primeiro autor a
defender a ideia da existência de
conflitos e disputa na economia
global. Adicionalmente, o desenvolvimento para List está associado ao domínio de um conjunto de
técnicas e conhecimentos que vai
determinar, portanto, o nível de
desenvolvimento de cada sociedade. Na conhecida expressão de List,
apropriada pelo próprio Chang no
título de um dos seus livros, os países com elevados níveis de desenvolvimento “chutam a escada” ao
praticarem políticas visando impedir que as demais nações subam os
degraus do progresso e da prosperidade. De acordo com essa visão,
a corrida tecnológica ganha um
papel de destaque dentre os determinantes do desenvolvimento
econômico dos diferentes países.
Igualmente importante à reflexão
sobre o subdesenvolvimento é a
tese do “desenvolvimento tardio”
do historiador econômico Alexander Gerschenkron que, a partir da
experiência da industrialização
europeia, sustenta que o ritmo
continuamente crescente do desenvolvimento tecnológico impõe
aos países em processo de industrialização a criação de canais institucionais mais eficazes para mobilizar o financiamento industrial.
O trabalho de Gerschenkron, Economic Backwardness in Historical
Perspective, ergueu um importante
pano de fundo para outras duas
obras pioneiras da economia do
desenvolvimento: The Strategy of
Economic Development, de Albert
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Hirschman, e Economic Development, de Charles Kindleberger.

Hirschman (1958) critica a ideia
segundo a qual o desenvolvimento
deve ocorrer simultaneamente em
diferentes setores produtivos para
prover o fator de “auxílio mútuo”
que tornaria possível a oferta de
uma série de novos produtos. Ele
rejeita assim a “pura” teoria do
crescimento equilibrado ao sugerir
uma versão considerada menos
rigorosa, na qual o crescimento
deve ocorrer em conjunto, mas não
necessariamente na mesma proporção; isto é, nenhum setor deve
deslanchar desproporcionalmente
em relação aos outros, não devido à
demanda, mas por conta da oferta
ou em função de aspectos “estruturais”. Para ele, a teoria do crescimento equilibrado é essencialmente um exercício retrospectivo
de estática comparativa, pois tal
suposto equilíbrio consiste no retrato de dois momentos diferentes
no tempo, sendo um resultado final
de uma série de vantagens irregulares de um setor que é perseguido
por outros setores naquilo que os
economistas chamam de catching-up.
De acordo com o autor, a economia
clássica não tem tido um olhar positivo sobre os desequilíbrios dos
processos de crescimento. Na verdade, ela nunca se preocupou especialmente com isso, dado o enfoque
no sistema de preços como sinal
mais importante das oscilações
econômicas e na motivação pelos

lucros para eliminar de modo rápido e efetivo qualquer desequilíbrio
estrutural que possa surgir no
curso do crescimento. As críticas à
economia clássica, por outro lado,
têm com frequência dest acado
casos em que essas “forças de mercado” não atuariam com o vigor e
rapidez necessários. Convencidos
de que os mecanismos de ajuste
são limitados por obstáculos virtualmente insuperáveis, algumas
críticas assumem naturalmente
uma visão derrotista, segundo a
qual o crescimento tem que ser
balanceado desde o início senão ele
não se realizará. Esta premissa do
equilíbrio e da perfeição não é somente impraticável como também
antieconômica, afirma Hirschman.
Para ele, não se pode sacrificar
os valiosos mecanismos de desenvolvimento acarretados pelo
crescimento desequilibrado, especialmente quando se vai além da
visão extremamente limitada dos
processos de ajuste que tem dominado por muito tempo a literatura econômica e, atualmente, tem
encontrado forte apelo também
entre os formuladores de políticas
públicas.

A década de 1960 marcou o auge
da economia do desenvolvimento
através da organização de coletâneas compostas por ensaios explicitamente destinados a transmitir
aos países em desenvolvimento as
lições extraídas da experiência histórica das nações desenvolvidas.1
Todavia, muitos desses receituários já vinham sendo alvos de críti-
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cas desde os anos 50. Influenciados
pelos trabalhos de Hans Singer e
do próprio Rosenstein-Rodan, os
economistas da Comissão Econômica para América Latina e Caribe
(CEPAL) iniciaram uma tradição de
pesquisa que redundou na redefinição conceitual do fenômeno do
subdesenvolvimento. Indiscutivelmente, o autor que melhor precisou
tal conceito foi Celso Furtado que,
em oposição a autores como Walt
Rostow, Ar thur Lewis e Simon
Kuznets, passou a pontuar que o
subdesenvolvimento não constitui
uma etapa necessária do processo
de formação das economias capitalistas modernas, pois ele seria, em
si, um processo particular resultante da penetração de empresas
capitalistas modernas em estruturas arcaicas.
Por t anto, convém pontuar que
governos de diversos países em desenvolvimento do período do pós-guerra se envolveram em grandes
programas de investimento voltados para projetos industriais e de
infraestrutura como parte de seus
planos de desenvolvimento nacional. Esses países menos desenvolvidos eram vistos como portadores
de uma economia dual que consistia na coexistência de setores
agrícolas tradicionais (marcados
pela forte presença de trabalho
improdutivo) com setores produtivos modernos representados pelas
novas indústrias. A ideia era de
que o “grande empurrão” redirecionaria o excesso de mão de obra
improdutiva das áreas rurais para
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ser empregado nos novos ramos
industriais. Tal visão fornece uma
justificativa para a grande infusão
de ajuda financeira estrangeira
como direcionador dos investimentos. Em contrapartida, há casos
em que os investimentos diretos
estatais também proporcionaram
um movimento industrializante
satisfatório em determinadas regiões. Alguns países do sudeste
asiático, por exemplo, experimentaram ao longo dos anos 1990 uma
expansão industrial significativa
acompanhada de crescimento real
da renda como resultado de certo
ativismo estatal com grandes empreendimentos, combinação que
se tornou sinônimo de modelo de
“Estado Desenvolvimentista”.

3 A Visão da CEPAL e dos Dependentistas

Como dito há pouco, Furtado entendia o subdesenvolvimento não
como uma etapa de um processo linear e evolucionista de crescimento pelo qual passam as economias
subdesenvolvidas até chegarem a
se tornar economias capitalistas
desenvolvidas. Para ele, como para
os cepalinos de modo geral, o subdesenvolvimento latino-americano
é um produto específico do sistema
capitalista internacional, desde a
sua formação, isto é, desde a expansão mercantilista europeia em
direção às colônias. A perspectiva
de Furtado endossa a necessidade
de um olhar global do sistema capitalista que leve em conta o que

é invariante em suas estruturas
e o que surge de especificidades
históricas e está em permanente
transformação. Distante, portanto,
do caráter a-histórico típico da teoria econômica neoclássica, Furtado
articula economia e história e nega
tanto as economias subdesenvolvidas como criações a partir de suas
próprias forças, como apenas uma
etapa do desenvolvimento.
Outra vertente teórica que contribuiu para o debate sobre o subdesenvolvimento foi a chamada
teoria da dependência. Para Gunder Frank (1980), as políticas de
desenvolvimento dos países desenvolvidos ocidentais, através
de investimentos e da abertura
de mercados, conduzem à divisão
global entre países ricos e pobres.
Tais políticas perpetuam o domínio
do mundo rico e mantêm a pobreza
dos países subdesenvolvidos, pois
este fenômeno, o subdesenvolvimento, não resulta da permanência
de instituições arcaicas e da falta
de capital em áreas pobres, mas é
consequência direta do próprio desenvolvimento capitalista mundial.

A ideia do livre-comércio é geralmente exaltada pelos economistas
ortodoxos como a maneira mais
apropriada de ajudar as economias
subdesenvolvidas. Não obstante, a
teoria da dependência sustenta que
tais políticas levam com frequência
a uma situação na qual os países
ricos se beneficiam da pobreza dos
outros países, pois a liberalização
do comércio implica um sistema

desigual, onde a maioria dos países
pobres exportadores de commodities agrícolas e minerais comercializa com as nações desenvolvidas, enquanto essas últimas se
interessam majoritariamente em
comercializar com outros países
desenvolvidos. Somente uma pequena fração desse comércio é feita
com os países subdesenvolvidos.
Como resultado, os países pobres
vêem suas possibilidades de barganha enfraquecidas, visto que eles
comercializam com países mais poderosos economicamente, e a eles
são negados termos de comércio
mais favoráveis que os levariam ao
progresso socioeconômico.

Para os dependentistas, essa dinâmica do comércio internacional
redunda na separação da economia
global entre o grupo dos países
ricos, que se beneficiam da riqueza
que migra da periferia, e o grupo
dos países pobres marginalizados.
As economias dos países pobres
como os da América Latina tendem a se organizar de modo a não
incentivar os investimentos que,
como se sabe, são a variável-chave
para que a economia cresça em
qualquer país. Quando o capital
internacional instala unidades industriais ou realiza investimentos
nos países subdesenvolvidos, os
recursos naturais dessas regiões
são explorados ao grau máximo,
os trabalhadores são mal remunerados e os lucros são distribuídos
aos acionistas estrangeiros em vez
de serem reinvestidos na economia
local. Ocorre assim uma expres-
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siva evasão de divisas dos países
subdesenvolvidos para os países
industrialmente mais avançados,
em decorrência do caráter desigual
presente no comércio internacional
e que, por sua vez, determina a dinâmica da acumulação de capital
no mundo.

É evidente que a análise dos teóricos da dependência é, em verdade, uma paródia feita de maneira
maniqueísta da teoria cepalina
sobre a deterioração dos termos
de troca. Nesse sentido, os preços
dos produtos primários exportáveis tenderiam a apresentar uma
evolução desfavorável face aos
preços dos bens manufaturados
produzidos pelos países industrializados. Como resultado, haveria
uma tendência à deterioração dos
termos de troca (preços relativos)
que afetaria negativamente os países latino-americanos através da
transferência dos ganhos de produtividade gerados no setor primário-exportador para os países
industrializados. Frente a essa situação, o sistema de divisão internacional do trabalho favorece mais
as economias centrais, produtoras
de manufaturados e irradiadoras
de progresso técnico, do que as periféricas, fadadas à condição de exportadoras de produtos primários.
As economias latino-americanas,
por suas próprias características
agroexportadoras, estariam limitadas em suas possibilidades de
desenvolvimento, na medida em
que não podem se dissociar de três
tendências: o desemprego da força

de trabalho (tanto mais grave em
função de um excedente estrutural
de mão de obra), o desequilíbrio
externo e, novamente, a deterioração dos termos de troca.

Partindo de uma inspiração keynesiana e da crítica à teoria das vantagens comparativas ricardianas, o
pensamento cepalino manteve-se
essencialmente como uma teoria
não-formal, em que a elaboração
de hipóteses, conceitos e implicações foi conduzida paralelamente
à descrição de aspectos da realidade econômica da América Latina.
Suas proposições básicas são: 1o)
as economias latino-americanas
teriam desenvolvido estruturas
pouco diversificadas e integradas,
com um setor primário-exportador
dinâmico, mas incapaz de difundir
progresso técnico para o resto da
economia, empregar produtivamente o conjunto da mão de obra e
permitir o crescimento sustentado
dos salários reais. Ao contrário do
que prega a doutrina do livre-comércio, esses efeitos negativos se
reproduziriam ao longo do tempo
na ausência de uma indústria dinâmica, entendida por Prebisch
(1972) como a principal responsável pela absorção de mão de obra
e pela geração e difusão do progresso técnico, desde a Revolução
Industrial Britânica; 2o) o ritmo de
incorporação do progresso técnico
e de aumento da produtividade
seriam significativamente maiores
nas economias industriais (centrais) do que nas economias especializadas em produtos primários
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(periféricas), o que levaria por si
só a uma diferenciação secular da
renda favorável às primeiras.

De acordo com Suzigan (2000), a
interpretação do desenvolvimento industrial brasileiro segundo
a ótica proposta por Cardoso de
Mello em O capitalismo tardio é
essencialmente uma revisão da
doutrina cepalina tradicional, na
medida em que refuta o caráter
ref lexo atribuído às economias
latino-americanas pela CEPAL .
Incorporando o conceito de dependência formulado por Cardoso e
Faletto (1975), a ótica do capitalismo tardio sugere que o desenvolvimento latino-americano é um
desenvolvimento capitalista, determinado primeiramente por fatores
internos e secundariamente por fatores externos. Assim, a tradicional
periodização cepalina, que propõe
um período de crescimento para
fora até 1929 e a transição a partir
dos anos 30 para um crescimento
voltado para dentro, é substituída
por uma periodização que enfatiza
a transição da economia colonial
para a mercantil nacional baseada
no trabalho escravo e, subsequentemente, para a economia capitalista exportadora. Foi nesta última
fase, especialmente entre 1880 e
1920, que se deu a origem e a consolidação do capital industrial no
Brasil.
Todavia, segundo a perspectiva cepalina, somente a industrialização
por substituição de importações
permitiria liquidar os obstáculos
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ao desenvolvimento periférico que
as estruturas especializadas traziam inscritos em si. Por meio da
industrialização substitutiva, seria
possível romper o círculo vicioso
do subdesenvolvimento. A industrialização, para Prebisch (1972),
permitiria equacionar tanto o problema do desemprego estrutural,
absorvendo a população excedente
do setor agrícola, como o problema
da dependência externa ligada à
relação desigual no comércio internacional, reduzindo o coeficiente
de importação e diversificando a
pauta de exportações. Ressalta-se, ainda, que tal processo, não
podendo surgir espontaneamente,
deveria apoiar-se em forte intervenção do Estado por meio do planejamento e política econômica, de
maneira a delimitar com precisão o
espaço econômico nacional. Enfim,
industrialização e desenvolvimento socioeconômico, na concepção
da CEPAL, seriam elementos indissociáveis.
Sabe-se, no entanto, que o processo de substituição de importações
que orientou a industrialização dos
países latino-americanos e constituiu a base do processo de desenvolvimento de Brasil e Argentina
− os dois países mais avançados da
região − começou a mostrar sinais
claros de enfraquecimento a partir da década de 1950. À medida
que esse modelo de substituição
avançava, os progressos econômicos adicionais eram cada vez
menos significativos, já que eles
não se pautavam pela produção

de bens de maior complexidade
tecnológica, com maiores exigências relativas de capital e com o
escopo mínimo necessário às plantas industriais. Dessa forma, as
taxas de crescimento não foram
acompanhadas pelo aumento da
produtividade e pela transferência
tecnológica correspondente.
A análise do contexto em que se
deu o movimento de industrialização da economia brasileira, por
exemplo, atesta que após a Segunda Guerra Mundial o governo brasileiro procurou forjar um aparato
institucional que transparecesse
aos agentes do capital financeiro
internacional certo comprometimento do Estado em conceder garantias por eles exigidas em troca
de créditos financeiros e importações de todas as ordens. Para muitos economistas, essa postura do
Estado se relacionava ao problema,
enfrentado pela maioria dos países
de industrialização atrasada, do
financiamento da expansão da capacidade produtiva.
Maria da Conceição Tavares (1972)
lança mão de argumentos contundentes sobre essa questão que se
refere à debilidade dos sistemas
financeiros nacionais e do baixo
nível de poupança interna dos países da América Latina. Subordinado às possibilidades de captação
de recursos no exterior, o financiamento da produção industrial nesses países de economia atrasada e
dependente sempre se defrontou
com outro problema correlato re-

presentado pelo déficit da balança
de pagamentos. Para a autora, uma
estrutura financeira só consegue
cumprir sua função de estimular
a formação de capital reprodutivo
quando estiver arregimentada em
canais institucionais capazes de
guiar os fluxos financeiros entre
aqueles setores que mais necessitam de aporte e, ao mesmo tempo,
quando possuir um padrão razoável de liquidez, compatível com o
que é demandado pelas empresas,
atrelado às garantias de rentabilidade exigidas pelos fornecedores
de crédito nos mercados financeiros.

Hoje em dia, o maior protagonismo
na economia mundial do grupo
de países representado pela sigla
BRICs evidencia um movimento de
mudanças não apenas no grau de
inserção desses países no comércio
internacional, mas também numa
readequação da relação escopo-capacidade dos Estados nacionais.
Em particular nas economias continentais, houve tentativas mais ou
menos bem-sucedidas de redução
do escopo de atuação (via privatização e desregulamentação) e se
constatou a necessidade de reforçar a capacidade de governar, de
definir políticas, de estabelecer
marcos regulatórios nítidos e consistentes, de modernizar as burocracias de Estado e de fazer cumprir a lei. Aliado à conjuntura atual,
é interessante notar que o ataque
intelectual a uma atuação mais
intensa do Estado na economia, ou
a ideia do big push promovido pelo
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Estado, nos remete aos anos 1970,
quando economistas como Paul
Krugman começaram a defender
a tese de que as economias em desenvolvimento não são fundamentalmente distintas das economias
desenvolvidas. Para o pensamento
econômico neoclássico, ou neoliberal, o comportamento econômico
racional e a influência dos preços
relativos têm validade tanto para
os países ricos como para os pobres. Investimentos são importantes, por óbvio, mas eles precisam
ser corretamente distribuídos pela
economia. E os mercados, não os
governos, são os melhores árbitros
para decidir onde se deve investir,
segundo a perspectiva neoliberal.

4 A Perspectiva Neoliberal e a
Inadequação das Políticas Governamentais

De acordo com essa vertente do
pensamento, as economias latino-americanas são prejudicadas não
devido à ineficiência inerente de
seus mercados que caracterizaria
o seu subdesenvolvimento, mas por
políticas equivocadas. O envolvimento excessivo do Estado na economia compromete os mecanismos
de preço (onde eles são definidos
pela lei da oferta e da procura),
e ele tem perturbado sua capacidade de alocar eficientemente os
recursos. Boas políticas implicam
deixar com que os preços operem
livremente para que os recursos
possam ser alocados da melhor
maneira. O caminho para os eco-

nomistas de extração neoliberal,
portanto, seria reerguer os limites
à ação do Estado, remover os lobbies empresariais e deixar que o
mecanismo dos preços assuma a
alocação eficiente dos recursos.

Na década de 1980, essa revisão do
pensamento levou ao surgimento
de uma política inspirada no desenvolvimento do livre mercado. O
Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, através dos seus
“programas de ajustes estruturais”, introduziram os princípios do
mercado primeiro nas economias
africanas e, em seguida, em outras
regiões como a América Latina.
Chamadas de “terapia de choques”,
e semelhantes às políticas implementadas no Leste Europeu por
essas mesmas instituições após a
derrocada do comunismo, tais políticas visavam estabelecer o mais
rápido possível os mecanismos
de mercado. Todavia, elas foram
alvos de críticas em virtude do fato
de terem gerado um aumento da
pobreza ao falharem em seus objetivos de erguer economias mais
dinâmicas e diversificadas.
No âmbito acadêmico também se
verificou um aumento do interesse
nos anos 1990 pelo tema do desenvolvimento após o fracasso das
políticas embasadas pelo receituário do Consenso de Washington
e prescritas aos países do Leste
europeu, África e América Latina.
O crescimento das economias como
precondição para o desenvolvimento econômico voltou a ser o
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enfoque de inúmeros economistas que passaram a associá-lo à
existência de um conjunto de características institucionais o qual
os países subdesenvolvidos não
haviam ainda consolidado e, por
isso, deveriam persegui-lo em suas
estratégias de desenvolvimento.
Douglass Nor th, dentre outros
neoinstitucionalistas como Acemoglu e Robinson (2012), empreendeu
uma análise de história comparada
entre países para demonstrar que
a prosperidade econômica está
diretamente vinculada à consolidação de determinadas instituições
que são indispensáveis ao desenvolvimento, a exemplo dos direitos
de propriedade e do respeito às leis
e aos contratos.
Mais recentemente, a desilusão
com os ajustes estruturais sugeridos pelo Consenso de Washington tem levado o debate sobre desenvolvimento econômico para
um novo patamar que combina as
ideias dos pensadores pioneiros do
campo do desenvolvimento com
a mais radical visão em favor dos
mercados. Estes têm sido vistos
como elementos vitais para a superação do subdesenvolvimento
das economias latino-americanas
no sentido de criarem incentivos
para a mobilização de recursos de
modo lucrativo. Ao mesmo tempo,
o fracasso dos mercados, ao nível
dos pequenos e médios empreendimentos, tem frequentemente
restringido as possibilidades de
desenvolvimento aos países. Desse
modo, investimentos rentáveis não
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podem ser concretizados na medida em que pequenas empresas não
conseguem contrair empréstimos.
Diante dessa situação, o Estado
deve agir visando corrigir essa
falha e, assim, dar suporte para que
o mecanismo de preços funcione
sem complicações. Esse consenso,
às vezes chamado de viés pró-mercado, concebe o Estado e os
mercados como complementares
entre si.

Adicionalmente, é possível notar,
a partir do início deste século, um
evidente ressurgimento das ideias
relacionadas à noção do big push
como estratégia de superação do
subdesenvolvimento na América
Latina. Já há algum tempo, no ano
2000, as Nações Unidas definiram
certas metas de desenvolvimento
as quais incluem educação primária universal, erradicação da fome
e redução das taxas de mortalidade
infantil. Não restam dúvidas de que
esses objetivos exigem o comprometimento da economia global em
manter os fluxos de financiamento, além de exigir um amplo grau
de coordenação dos investimentos por parte dos Estados latino-americanos através do estímulo a
uma série de setores e projetos de
infraestrutura. É lamentável que,
nas últimas décadas, a economia
do desenvolvimento e a história
econômica – dois subcampos da
economia que dão grande ênfase
às abordagens históricas – têm
sido abafadas pela predominância dos estudos econômicos neoclássicos que costumam rejeitar

análises indutivas, característica
indelével das perspectivas históricas. A consequência funesta dessa
tendência é o caráter a-histórico
das discussões contemporâneas
sobre política de desenvolvimento
econômico para a América Latina,
principalmente entre chefes de estado, analistas de mercado e policy
makers interessados na região.

5 Conclusão

Em que pesem as diferenças ideológicas, o melhor estudo de caso para
entender o processo de desenvolvimento no século XX e início do XXI,
e que, portanto, deve ser levado
em consideração pelos governos
dos países latino-americanos, é a
experiência protagonizada pelas
economias dos países do leste asiático. Estes países praticaram (ou
praticam) ativamente políticas de
indução estatal ao desenvolvimento que abrangem forte controle
sobre o setor financeiro, com elevadíssima presença estatal, controles
quantitativos da taxa de juros e
direcionamento do crédito, apesar
de forte estímulo à exportação e do
elevado grau de abertura ao comércio externo. Além disso, há também
medidas protecionistas de controle
às importações, incluindo tarifas
elevadas, e políticas setoriais de
desenvolvimento industrial com
benefícios fiscais e em condições
de financiamento favoráveis.
Para muitos analistas, essas políticas são essenciais para que se

altere o padrão de especialização
produtiva das economias latino-americanas e, como consequência,
se criem as condições para o crescimento da renda e do bem-estar.
Por outro lado, há outras economias que atingiram recentemente
um expressivo grau de desenvolvimento sem lançar mão do receituário desenvolvimentista, como
é o caso, por exemplo, da Irlanda,
da Espanha e, em menor escala, do
Chile. O fato é que na maioria dos
países da América Latina houve
problemas de implementação das
políticas de indução ao desenvolvimento, com claros sinais de cooptação do setor público pelos agentes
privados. Em contrapartida, nos
países do leste asiático ocorreu um
processo de blindagem da burocracia governamental que permitiu
que as políticas de indução fossem
bem aplicadas, gerando, assim, resultados distintos dos obtidos nas
economias latino-americanas.

Espanha e Irlanda devem seu desenvolv imento essencialmente
ao processo de integração na comunidade europeia, que garantiu
mercados e, principalmente, financiou a fundo perdido uma série
de obras de infraestrutura. Já o
Chile, por ter uma economia pequena, vem conseguindo sustentar
um elevado nível de renda mesmo
especializando-se em produtos primários. Contudo, é possível identificar alguns elementos comuns às
experiências bem-sucedidas, quer
seja dos países que optaram por
um modelo com maior intervenção
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estatal, como é o caso dos “tigres
asiáticos”, quer daqueles que apresentam um modelo de desenvolvimento mais liberal, no sentido europeu do termo, como os já citados
casos da Irlanda e Espanha. Tais
elementos são de três tipos: política macroeconômica conservadora,
com forte controle sobre a inflação;
um sistema educacional de qualidade e o mais universal possível;
e mercados organizados de forma
aberta e relativamente eficiente.
Seja como for, as economias estão
imersas num universo social cujos
valores transcendem a noção de
eficiência produtiva. Esta é, entretanto, fundamental para um viver
mais confortável ou, dito de outra
maneira, para o desfrute dos benefícios acarretados pelo desenvolvimento econômico, no qual cada
cidadão pode usar com plena liberdade a sua capacidade de criação
e de iniciativa para realizar suas
potencialidades, como sustenta o
economista indiano Amartya Sen
(1999). Contudo, a trajetória histórica dos países da América Latina
mostra que não apenas a eficácia produtiva, mas outros valores
que qualificam o desenvolvimento
como amplo acesso aos serviços de
saúde, educação formal e profissional de qualidade para todos e relativa igualdade de oportunidades,
são anseios sociais reclamados há
tempos e sistematicamente negados aos cidadãos pelas instituições
políticas da região. É sabido que
tais instituições precisam ser aperfeiçoadas com urgência, a começar

pelos Estados. Mesmo que a tarefa
de reformá-los já tenha sido feita
em parte por alguns países da região, é preciso aprofundar as reformas, pois a centralidade do Estado
no desenvolvimento econômico é,
sem sombra de dúvidas, uma das
poucas “verdades históricas”.
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O Que Aprender Com Uma Economia Que Não Aprende?
				

Entre 1930 e o final da década de
1970, a economia brasileira realizou o que parecia impossível.
Nesse período, o Brasil foi o país
de maior desenvolvimento econômico no mundo. Em algumas
décadas, o país deixou de ser uma
economia dependente da exportação de produtos primários e foi
capaz de promover uma verdadeira
transformação de sua estrutura
produtiva, adquirindo a capacidade
de produzir e exportar bens industrializados de maior complexidade.

No início da década de 1980, esse
processo entrou em interminável
crise, o que tem condenado o país
a baixas taxas de crescimento, acelerada desindustrialização e perda
de sofisticação produtiva. Desde
então parece ter ficado a sensação
de que o futuro da economia brasileira chegou antes do combinado
e de que o país interrompeu seu
caminho de crescimento antes de
alcançar o desenvolvimento.
Essas são as linhas gerais do drama
econômico nacional que os economistas Paulo Gala e André Roncaglia procuram retratar em seu
recente Brasil, uma economia que
não aprende, publicado em 2020 em
edição produzida pelos autores.

Rômulo Manzatto (*)

Em linguagem acessível e tom informal, visando o diálogo com um
público mais amplo, Gala e Roncaglia apresentam novas perspectivas
para entender o nosso fracasso econômico, como expresso pelo próprio subtítulo da obra.
Se o título e o subtítulo são categóricos em afirmar nosso insucesso, o tom do livro, contudo, é
esperançoso. Os autores parecem
acreditar que o fracasso, quando
examinado de maneira crítica, tem
efeito pedagógico, podendo mesmo
animar uma ampla reavaliação da
conturbada trajetória brasileira de
desenvolvimento no século XX.

Assim, Gala e Roncaglia conduzem
o leitor por uma história alternativa − e mais arejada − do pensamento econômico, resgatam as
ideias pioneiras da fase heroica de
Raúl Prebisch e da CEPAL, passam
pelos recentes desenvolvimentos
da literatura especializada sobre
política industrial e pela mais atualizada abordagem de complexidade
econômica. O intuito declarado
é de recuperar a importância do
papel das políticas industriais nas
trajetórias de sucesso de países
que vêm conseguindo galgar os
degraus rumo ao desenvolvimento

econômico e social. Bem diferente
do caso brasileiro, que parece ter
chutado a própria escada ainda no
meio do caminho.
Os breves textos que apresentam a
obra são assinados por Luiz Carlos
Bresser-Pereira e João Sayad. Bresser-Pereira destaca a pertinência e
a atualidade da questão colocada
pelos autores e Sayad ressalta a
importância de compreender os
atuais problemas da economia brasileira em perspectiva histórica,
assim como a importante contribuição do livro para a retomada de
uma consciência crítica nacional.

O texto do prefácio, de autoria de
Luiz Gonzaga Belluzzo, propõe um
balanço da trajetória brasileira
de desenvolvimento e lembra que
houve momentos históricos em que
alguns países periféricos souberam
explorar as brechas deixadas pelo
centro hegemônico para avançar
suas próprias estratégias de desenvolvimento econômico.

Nessa orientação, Gala e Roncaglia
procuram na história das ideias
econômicas os caminhos alternativos para o desenvolvimento,
pensados já no início do século
XVII por “heréticos” como Antonio
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Serra em Nápoles, John Cary na Inglaterra ou Duarte
Ribeiro de Macedo em Portugal.

A partir daí, Gala e Roncaglia procuram definir os termos de sua análise econômica não como o tradicional
estudo da “alocação ótima dos recursos escassos”, mas
sim como a busca pela compreensão dos determinantes da “produção destes recursos ao longo do tempo”,
seguindo a visão heterodoxa de economistas como Nicholas Kaldor e Gunnar Myrdal. (GALA; RONCAGLIA,
2020, p. 38). Isto empresta ao estudo a orientação própria das abordagens diacrônicas, mais preocupadas
com o estudo histórico e comparativo dos fenômenos
econômicos do que com a análise sincrônica e a-histórica desses mesmos fatos.
Ao percorrer os 13 capítulos de Brasil, uma economia
que não aprende, o leitor irá se deparar com uma análise econômica descolada do que dizem os principais
manuais do ramo, mas talvez, por isso mesmo, mais
sensível aos movimentos da realidade.
Encontrará também uma visão abrangente dos processos de industrialização da China e de outros países
do leste asiático, que vem modificando consideravelmente a geografia econômica do mundo nas últimas
décadas. Isto embasa a visão madura dos autores
quanto à necessária complementaridade na atuação
dos setores público e privado na consecução dos objetivos do desenvolvimento sustentável.

Terá contato, ainda, com uma visão realista da economia internacional, que pensa a ideia de vantagens
comparativas em termos dinâmicos e concebe os
processos de desenvolvimento contemporâneos no
ambiente internacional de intensa competição em que
as “nações ricas lutam para preservar suas vantagens
competitivas em relação aos países em desenvolvimento” (GALA; RONCAGLIA, 2020, p. 93). Verá também
uma reconstituição dos erros e acertos de política
industrial do Brasil nos últimos anos, em perspectiva
comparada.
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Não por acaso, os autores concluem o livro com uma
das melhores definições de Celso Furtado para a ideia
de desenvolvimento, tido como o momento em que “a
capacidade criativa do homem se volta para a descoberta de suas potencialidades, e ele se empenha em
enriquecer o universo que o gerou” (FURTADO, 2007
[1998], p. 47).
Ao final, o que Paulo Gala e André Roncaglia parecem
demonstrar aos seus leitores é que os erros do passado podem ser mobilizados para pensar outros futuros,
além de servirem de estímulo para imaginar os termos em que uma nova aventura de desenvolvimento
nacional poderia ocorrer.
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A São Paulo Oitocentista: o Relato do Marechal Daniel Pedro
Müller, 1836
Luciana Suarez Galvão (*)
É da maior importância o conhecer, se é bem regulada a soma do capital, que
passa das mãos dos particulares às do Governo para o suprimento das necessidades públicas, tais como o Culto, a Administração Governativa e Judicial, a
Instrução Pública, e a Força Armada, assim como se a mais severa economia
preside à arrecadação e distribuição deste capital, que não se forma senão de
somas distraídas do consumo produtivo.
(MÜLLER, 1978, p. XVIII-XXIX)

Em agosto de 1834, um Ato Adicional à Constituição de 1824 foi
editado. Elaborado no âmbito das
reformas liberais do período regencial, o Ato teve como uma de
suas consequências mais importantes a criação de órgãos legislativos regionais, as Assembleias
Legislativas Provinciais. Sua promulgação pode ser entendida como
o segundo capítulo de uma disputa
que havia começado anos antes, e
que tem como espaço privilegiado
para seu entendimento os debates
da assembleia constituinte aberta
por D. Pedro I em 3 de maio de
1
1823.

Com a criação das Assembleias
Legislativas, as províncias passavam a ser entes administrativos
mais autônomos. Enquanto seu
presidente continuava a ser indicado pelo Imperador, seus deputados – eleitos pelo voto popular
– passavam a ter autonomia para

administrar, entre outras coisas, as
finanças públicas e a justiça.

Quase dois meses após a publicação do Ato, no dia 3 de outubro de
1834, o brigadeiro Raphael Tobias
de Aguiar, então presidente da
província de São Paulo, dirigia-se
ao recém-extinto Conselho Geral
da Província. Reunido com os senhores Manoel Joaquim do Amaral
Gurgel, Bernardo José Pinto Gavião
Peixoto, Joaquim José de Moraes e
Abreu, e José Manoel da Luz, o brigadeiro declarava,

Sendo esta a primeira vez que tenho o prazer de ver-me entre vós,
depois que foram decretadas as
Reformas, esta obra tão reclamada
pelas necessidades públicas, quão
apreciada pelos amigos da liberdade, em que, dando-se os preciosos
meios de desenvolvimento às províncias, conservou-me contudo o
centro de ação, e de força, essencial
a um grande Estado, não posso

dispensar-me de congratular-me
convosco de antemão pelas vantagens e prosperidade, que à nossa
província, como uma das que tem
marchado à frente na carreira da
liberdade deve colher desta nova
organização.2 (EGAS, 1926, p. 50)

Poucos meses depois, os deputados
paulistas aprovaram em sessão a
elaboração de um grande levantamento estatístico, com o objetivo de mapear a situação geral da
província, sua divisão territorial,
o número de habitantes, as características demográficas de sua população, assim como as principais
atividades econômicas de cada
uma de suas regiões e comarcas.
A nova estatística foi aprovada
por meio da lei 16 de 11 de abril
de 1835, sendo seu financiamento feito por meio de uma verba
de Rs. 600$000 aprovada por lei
posterior. 3 (MÜLLER, 1978, p. IX)
Como resultado, tem-se um levan-
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tamento que até os dias atuais é
considerado referência seminal
para aqueles dedicados ao estudo
da economia paulista oitocentista.

O relato de Müller não deixa dúvidas de que a província de São
Paulo, durante a primeira metade do século XIX constituía um
verdadeiro mosaico de contextos
econômico-sociais. Em algumas
partes de seu território, a cultura
cafeeira avançava, trazendo consigo a promessa do desenvolvimento
econômico; em outras, a tradicional cultura da cana-de-açúcar absorvia grande parte dos recursos;
e em todas, com maior ou menor
intensidade, havia a lavoura dedicada à produção de gêneros de
subsistência, assim como a criação
de gado e pequenos animais. Essa
diversidade de atividades colocava
as freguesias, vilas e cidades até
então existentes em diferentes
níveis de desenvolvimento econômico. Percebe-se que o marechal
teve uma grande preocupação em
descrever com detalhes cada uma
das localidades paulistas de então,
informando limites, distâncias,
nome e número de freguesias, e
fornecendo dados sobre administração pública e atividades econômicas.
Desde o final do século XVIII, a
produção de gêneros agrícolas vol-

tados à exportação tinha voltado a
crescer. Graças a uma conjuntura
externa favorável que fez diminuir
a produção mundial, diversos de
nossos produtos tradicionais, tais
como o tabaco e o açúcar, foram
beneficiados com o aumento de
seus preços.

O renascimento das atividades
agrícolas tanto proporcionou condições para recuperação de antigas regiões produtoras como
estimulou o surgimento de novos
polos. Como resultado, um importante centro produtor de açúcar
se instalou no planalto paulista,
destacando-se como principais
produtoras as cidades de São Carlos (Campinas), Itu, Porto Feliz, Rio
4
Claro e Constituição (Piracicaba).
A produção de açúcar passa a ser
então uma das atividades mais importantes da província.

Por ocasião do levantamento de
1836, as diversas localidades paulistas dividiam-se em seis comarcas. As localidades mais populosas
de cada comarca eram Taubaté (1ª
Comarca); São Paulo (2ª Comarca);
Franca (3ª Comarca); Itapetininga
(4ª Comarca); Curitiba (5ª Comarca); e Iguape (6ª Comarca). A partir
dos dados apresentados por Müller
e contando com o auxílio do Mapa
1, foi possível, ainda que de maneira aproximada, inferir a distribui-
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ção da população pelo território da
província.

Grande parte do território paulista
aparece com a denominação de
sertão desconhecido. Confrontando
com tais territórios desocupados,
observam-se três comarcas: a 3ª,
a 4ª e a 5ª. Sabe-se que a quinta
comarca seria desmembrada do
território paulista em 1853, dando
origem à província do Paraná. As
demais, como será analisado mais
adiante, passariam por intenso
crescimento populacional, em boa
medida motivado pelo avanço da
cafeicultura e da produção de açúcar e outros derivados da cana.
Para se ter uma ideia do dinamismo da São Paulo Oitocentista, a
composição das comarcas, tal como
registrado por Müller em 1836, se
modificaria rapidamente. Em 1847,
segundo a Carta Topographica da
Província de São Paulo, já eram sete
as comarcas, incluindo-se as localidades da comarca de Curitiba. Em
1854, segundo o levantamento de
José Joaquim Machado de Oliveira,
eram dez, já se encontrando desmembradas as localidades da antiga 5ª Comarca. No final da década
de 1860, conforme o mapa paulista
constante do atlas de Candido Mendes (Mapa 2), já eram dezenove as
comarcas.

economia & história: relatos de pesquisa
Mapa 1 – Localização Aproximada das Comarcas paulistas, 1835-1837 5

Fonte: Mappa Chorographico da Província de São Paulo, elaborado pelo então marechal reformado Daniel Pedro Müller, 1837. Obs.: os sombreados coloridos
e os números indicativos não fazem parte do mapa original e foram inseridos pela autora a fim de facilitar a identificação das comarcas

Mapa 2 – A Província de São Paulo

Fonte: Almeida (1868, p. XVII). Obs.: As comarcas listadas no mapa de Candido Mendes foram: 1) Da Capital; 2) De Santos; 3) De Paraibuna; 4) De Bananal; 5) De Lorena; 6) De
Guaratinguetá; 7) De Taubaté; 8) De Jacareí; 9) De Bragança; 10) De Mogi-Mirim; 11) De Campinas; 12) De Constituição; 13) De Itu; 14) De Itapetininga; 15) De Iguape;
16) De Itapeva; 17) Do Rio Claro; 18) De Franca; e 19) De Araraquara. Obs.: os números indicativos não fazem parte do mapa original e foram inseridos pela

autora a fim de facilitar a identificação das comarcas.
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Em termos mais gerais e observando os dados apresentados no Gráfico 1, é possível perceber que em
1836 as comarcas que mais concentravam paulistas
eram, em ordem de importância, a 2ª, a 4ª e a 1ª, que
somadas respondiam por 66,6% do total de habitantes
da província. Tomando apenas o número de cativos,
as comarcas com maiores plantéis eram, também em
ordem de importância, a 1ª, a 4ª e a 2ª. Ao todo, essas
concentravam 67,1% dos cativos.

A grande variedade de gêneros produzidos na província pode ser confirmada observando-se a Tabela 1,

que apresenta além dos produtos mais comuns relacionados ao abastecimento interno, tais como o arroz,
o feijão e o milho, outros menos frequentes, tais como
o chá, a cal e o carvão, apresentando-se inclusive uma

pequena produção de manufaturados representada
pela presença de panos de algodão e chapéus.

Gráfico 1 – Distribuição Populacional na Província de São Paulo Por Comarcas, 1836

Fontes: Müller (1978) e Bassanezi (1998).
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Tabela 1 - Produção Total da Província de São Paulo, 1836
Produto
Café
Açúcar
Aguardente
Arroz
Farinha de mandioca
Feijão
Milho
Azeite de amendoim
Fumo
Algodão em rama
Cal
Tabuados
Peixe seco
Porcos
Gado cavalar
Gado muar
Gado vacum
Gado lanígero
Toucinho

6

Quantidade
588.136 arrobas
563.108 arrobas
46.728 canadas
341.220 alqueires
79.765 alqueires
237.116 alqueires
3.870.020 alqueires
666 medidas
11.773 arrobas
9.282 arrobas
1.232,5 moios
2.087 Dúzias
4.060 arrobas
69.158 unidades
11.400 unidades
2.268 unidades
35.573 unidades
5.799 unidades
12.990 arrobas

Produto

Quantidade

Rapaduras
Pano de algodão
Chá
Telhas
Marmelada
Batatas
Farinha de milho
Trigo
Cabras
Erva Mate
Vigas
7
Imbé
Canoas
Chapéus
Esteiras
8
Embaúba
Carvão
Ripas
Valor total (Müller)

46.300 unidades
600 varas
1.970 libras
92.000 unidades
30 arrobas
92 alqueires
2.451 alqueires
26 alqueires
10 unidades
485.881 arrobas
1.623 unidades
2.480 unidades
100 unidades
310 unidades
198 dúzias
40 arrobas
70 medidas
110 dúzias
9
4.766:918$493

Fonte: Müller (1978, p. 129).

A 1ª Comarca era composta pelas
localidades vale-paraibanas de
Bananal, Areias, Lorena, Guaratinguetá, Cunha, Taubaté, Pindamonhangaba e São Luís do Paraitinga;
concentrava 19,2% da população
total, 17,2% dos livres e 24,3% dos
cativos da província. Essa região
tinha sua economia caracterizada
pela produção de gêneros de subsistência, tais como o milho, pelo
cultivo do café e pela produção de
aguardente.
Subindo a serra, a 2ª Comarca
localizava-se no entorno da capital,
sendo composta pelas localidades
de São José dos Campos, Jacareí,
Paraibuna, Mogi das Cruzes, Santa
Isabel, São Paulo, Santo Amaro,
Santana de Parnaíba, Bragança e
Atibaia. Essa região possuía um
total de 81.744 habitantes, dos

quais 17.087 (20,9%) eram escravos, correspondendo esses mesmos cativos a 18,7% do total de
escravos da província. Em seu território, assim como em todo o território paulista, combinavam-se
atividades de produção de gêneros
de abastecimento e criação de animais, com a produção de outros gêneros que tanto eram consumidos
internamente como direcionados
ao mercado externo, tais como o
café e o açúcar. As povoações de
Bragança e Atibaia eram consideradas os “celeiros” da capital.
Adentrando um pouco mais no
território, encontramos a 3ª Comarca. Localizada na região historicamente conhecida como “Oeste
Paulista”, era composta por apenas
quatro vilas: Jundiaí, São Carlos
(Campinas), Mogi-Mirim e Franca.

Em seu extenso território, habitavam 32.915 pessoas, que correspondiam a aproximadamente 10%
do total de paulistas. Dentre estes,
havia 10.801 escravos, 11,8% do
total da província; para os livres,
22.114, essa porcentagem alcançou
os 9,4%. As principais atividades
econômicas dessa região eram o
cultivo de gêneros de subsistência,
em especial feijão e milho, além da
criação de porcos e gado de espécies variadas. Foram localizadas
também algumas pequenas manufaturas de tecidos de lã e algodão.

Mais ao sul da província paulista
temos a 4ª Comarca. Composta
pelas localidades de Itu, Capivari,
Porto Feliz, Constituição (Piracicaba), Araraquara, Sorocaba,
São Roque, Itapetininga, Itapeva e
Apiaí, talvez seja a comarca mais
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extensa das seis descritas por Müller. Em seu território, que ia da
área central – apenas como ponto
de referência podemos citar a localidade de Itu – até aquela mais ao
sul do atual Estado de São Paulo,
v iv iam 73.453 pessoas, sendo
21.967 (29,9%) escravos. Ao todo,
seus habitantes correspondiam a
22,5% da população da província,
sendo 21,8% dos livres e 24,1%
dos cativos paulistas, sendo esta a
segunda maior concentração de escravos das seis comarcas. Sua economia era marcada pela produção
de gêneros de subsistência, pelo
cultivo do café e pela produção de
açúcar e aguardente, com destaque
para essas duas últimas atividades.
Nesse contexto, destaca-se a localidade de Itu.

As localidades hoje pertencentes
ao atual Estado do Paraná compunham a 5ª Comarca paulista em
1836. Reunindo as vilas de Castro,
Curitiba, Vila Nova do Príncipe,
Paranaguá, Guaratuba e Antonina,
a 5ª Comarca reunia quase 43 mil
habitantes, dos quais 7.341 (17,1%)
eram escravos. Ao todo, essa região
concentrava 13,1% do total de habitantes da província de São Paulo,
15,1% dos livres e 8,0% de seus
cativos. Müller relatou ser comum
na região a fabricação do mate,
considerado por ele um importante produto de exportação, além da
produção de milho, arroz, trigo,
feijão e fumo.

E, por fim, temos a 6ª Comarca,
composta pelas localidades litorâ-

neas da então província paulista,
excluindo-se Paranaguá. Reunindo as vilas de Iguape, Cananeia,
Santos, Conceição (Itanhaém), São
Vicente, São Sebastião, Vila Bela
(Ilhabela) e Ubatuba, a 6ª Comarca
possuía um total de 33.234 habitantes, dos quais 11.830 (35,6%)
eram escravos. Era a segunda comarca menos populosa da província, concentrando 10,2% dos
habitantes da província, 9,1% da
população livre, e 13,0% dos cativos paulistas da época. Sua principal atividade econômica era o
cultivo do arroz, sendo este o principal produto comercial.
Apesar de bastante completo, o minucioso trabalho não ficou livre de
problemas e incorreções, principalmente nas estimativas agregadas
de sua produção. Estas, feitas a
partir da consolidação das várias
listas nominativas utilizadas como
subsídio para a publicação original
de 1838, contêm erros de soma e
transcrição.

Trabalhos mais recentes se dedicaram a refazer as somas e as
estatísticas calculadas por Müller
com base nas listas nominativas
originais utilizadas por ele. Nesse
sentido, destacamos dois desses estudos: um que considera os aspectos demográficos do levantamento
e outro que trata das estimativas
de produção e preço médio dos
produtos e gêneros de abastecimento compilados.
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Com relação às estatísticas populacionais, o trabalho organizado por
Maria Silvia Bassanezi em 1998
refez as somas de valores e cruzou
resultados de diferentes tabelas a
fim de minimizar os erros identificados nas compilações de Müller.
(BASSANEZI, 1998)
Com relação aos números sobre
produção e preço, as inconsistências são discutidas por Francisco
Vidal Luna em texto publicado em
2002, “Observações sobre os dados
de produção apresentados por Müller”. (LUNA, 2002)
Todavia, ainda que possamos fazer
várias observações e ressalvas
sobre o levantamento de 1836, não
se pode deixar de reconhecer sua
valiosa contribuição para o entendimento e identificação do perfil da
população paulista e suas atividades econômicas durante a primeira
metade do século XIX.
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1 O funcionamento da Assembleia foi conturbado. Num primeiro momento, a falta de organização e a rotina burocrática comprometeram
o andamento dos trabalhos, produzindo muito poucos resultados concretos. Conforme Varnhagen (1940), para a composição da constituinte foram convocadas novas eleições, sendo o número de deputados
de cada província calculado a partir das estatísticas populacionais de
1819, publicadas em 1822. Dessa forma, o número de representantes
foi superior àquele enviado às Cortes de Lisboa em 1820. Tendo em
vista a instabilidade interna gerada pela declaração de independência, todo o processo – da eleição à reunião dos deputados no Rio de
Janeiro – foi longo. “Só em abril se achavam presentes uns 53 e foi logo
decretada a reunião das sessões preparatórias, vindo sempre dois ou
três de menos nas sessões imediatas, e às vezes até mais, a ponto de
que não podia haver sessão, por falta de número legal.” (VARNHAGEN,
1940, p. 273)

2 Para a comodidade do leitor, esta e as demais citações de época reproduzidas no decorrer do texto tiveram sua ortografia e gramática
atualizadas.

3 Registros do contexto que levou à elaboração da lei podem ser encontrados em jornais da época e na documentação manuscrita da ALESP.
Como exemplos, alguns relatos encontrados no jornal “O Novo Farol
Paulistano” apontam a necessidade de se elaborar um levantamento
populacional, atualizando-se os registros oficiais sobre a divisão dos
distritos, freguesias termos e comarcas da província (CONSELHO
GERAL DA PROVÍNCIA DE SÃO PAULO. Ofício. Jornal “O Novo Farol
Paulistano”, ed. 316). Já na documentação manuscrita da ALESP, em
ofício datado de 17 de fevereiro de 1835, o então secretário Joaquim
Floriano de Toledo informa que em resposta à solicitação da Comissão de Indústria, Comércio e Trabalhos Públicos enviou o único mapa
estatístico disponível para a província, sendo também mencionado o
recente pedido feito pela Assembleia ao governo provincial para que se
elaborasse uma nova estatística. (ACERVO HISTÓRICO DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Documento CJ35_023, 1835)
A lei que autoriza de fato a elaboração e o custeio do levantamento
censitário é a de número 16 de 11 de abril de 1835, diferente do que
vai informado no subtítulo da publicação original “Ensaio d’um quadro
estatístico da Província de São Paulo. Ordenado pelas leis provinciais de
11 de abril de 1836 e 10 de março de 1837”. A lei de 11 de abril de 1835
está disponível e pode ser consultada na Base de Legislação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO. Base da Legislação)

4 Sobre o desenvolvimento da lavoura canavieira em São Paulo, ver o
trabalho de Maria Thereza Schorer Petrone (1968).

5 Os sombreados indicam apenas a composição aproximada das comarcas, não constituindo uma reprodução fidedigna de sua jurisdição
territorial.

6 Sobre as unidades de medida utilizadas no Brasil dos séculos XVIII
e XIX, ver os textos de Costa (1994) e de Luna e Klein (2001).

7 Ao que tudo indica, trata-se de um tipo de cipó denominado Imbé.
No século XIX, cipó-imbé era utilizado como matéria-prima para confecção de cordas e tecidos, servindo também como planta medicinal
para tratamento de feridas, reumatismos, edemas e inflamações.
(EDWALL, 1906, p. 38; MOREIRA, 1862, p. 42; MÜLLER, 1978, p. 21)

8 O termo originário da língua tupi era utilizado para denominar de
forma genérica as cecrópias brasileiras. Ainda que comuns em todo
o território paulista, esses tipos de árvores tinham certa preferência
por ambientes mais úmidos, sendo suas folhas muito apreciadas pelo
bicho-preguiça. (EDWALL, 1906, p. 14; RODRIGUES, 1882, p. 120)

9 O valor total da produção paulista apresentado por Müller diverge
daquele encontrado quando somados os valores produzidos por
cada vila, cuja soma totaliza Rs.4.367:817$993. Como mencionado
anteriormente, tais divergências foram discutidas por Francisco Vidal
Luna, em artigo publicado em 2002. (LUNA, 2002)
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