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Editorial
Neste décimo-sétimo número da REPHE, apresentamos
um texto de Júlio Gomes da Silva Neto, da UFAL, sobre a
relação das teses cepalinas com o instrumento do balanço de
pagamentos. Maria de Fátima Previdelli, do NEPHE, aborda os
efeitos da crise econômica mundial na qual ora nos
encontramos na Comunidade Econômica Européia. Vitor
Eduardo Schincariol, da UFAL, mostra um exercício empírico
marginal à sua tese de doutoramento sobre a economia dos
EUA e o movimento que a conduziu à recente crise. Matheus
de Carvalho Hernandez, mestrando da UNESP, contribui com
uma importante lembrança da análise da construção da
continuidade das relações de dominação na América Latina
através da propagação teórica do neoliberalismo. Jean Luiz
Neves Abreu, doutor do Mestrado em Gestão Integrada do
Território da UNIVALE (MG), fornece um importante
contraponto a esta edição “contemporânea” da REPHE 17,
ao apresentar uma análise documental que conduz a
interessantes ilações sobre a economia mineira do século XIX.
Como sempre, agradecemos a contribuição
autores e demais envolvidos na produção desta Revista.

Os Editores

dos
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Natureza das propostas de desenvolvimento
econômico para a América Latina através da
prevalência do balanço de pagamentos
Júlio Gomes da Silva Neto1
Resumo
Partindo da recomposição das forças produtivas no pós-guerra, o texto
procura mostrar como a deterioração dos termos-de-troca movida por
este processo, somada ao constante desequilíbrio das contas externas dos
países latino-americanos, introduz sucessivos métodos de utilização e
leitura do Balanço de Pagamento, autorizados pelo Fundo Monetário
Internacional (FMI), em detrimento de políticas de sustentação econômica
de cunho nacionalista.
Palavras-chave: CEPAL, Balanço
Periferia, Trocas Desiguais

de

Pagamentos, Desenvolvimento,

Abstract
Starting from the reorganization of post-war productive forces, this article
aims to show how the deterioration of the terms of trade, added to
constant external accounts disequilibrium of latin American countries,
introduces to several methods of utilization and reading of the Balance of
Payments, which had been authorized by the International Monetary Fund
(IMF), in despite of nationalist economic policies.
Keywords: CEPAL, Balance of Payments, Development, Periphery, Unequal
trade.

O processo de reconstrução das forças produtivas na
Europa foi possível graças à ação coordenada daqueles
países, organizados, inicialmente, para o aproveitamento dos
recursos do Plano Marshall e, em seguida, na promoção bem
sucedida do seu processo de integração econômica. O
Mercado

Comum

Europeu

permitiu

a

reorganização

comercial, vantajosa aos países centrais. A base dessa
reorganização era a redefinição de interesses que colocava
1

Doutor em História Econômica pela Universidade de São Paulo – USP (Brasil), Professor da Faculdade de
Economia da Universidade Federal de Alagoas – UFAL (Brasil) e Membro do Núcleo de Economia Política e
História Econômica da USP – NEPHE.
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os objetivos deste continente, lado a lado, às perspectivas dos
Estados Unidos da América – EUA, guardadas algumas
diferenças.
Observou-se, também, que a restauração do comércio
internacional desigual foi produzida à base de comunidades
protecionistas (CECA, BENELUX, CEE), preferências regionais
(como

acordos,

controles

convenções

cambiais

e

competitivos

tratados
(UEP

e

preferenciais),
desvalorizações

coordenadas) e redefinições de preços (mercados e acordos
de commodities)2. Nesse cenário, a acumulação de atrasados
comerciais em países periféricos, como no caso dos países
latino-americanos, transformou-se em grande problema. Não
por acaso, a mesma desigualdade comercial produtora de
dívidas, no chamado “Terceiro Mundo”, proporcionou a
recuperação

do

capital

financeiro

nos

países

centrais

reconstruídos.
Nesse ponto, não parece ser original responder aonde
esta organização do comércio internacional iria levar os seus
atores. Conforme a história mostrou, no cenário mundial, a
acumulação contínua de valores em proporções desiguais
promoveu, finalmente, este capital financeiro a condutor da
economia internacional. No entanto, talvez fosse mais original
questionar como se deu nas economias periféricas – em
particular na América Latina – esta adaptação ante o retorno
dos fluxos de capital.
Dificilmente poderia ser descrito o controle do Fundo
Monetário Internacional - FMI e do Banco Internacional de
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD (Banco Mundial)
sobre a comunidade internacional como algo que não
2

Respectivamente, Comunidade Européia do Carvão e do Aço (CECA); Comunidade entre Bélgica, Países
Baixos e Luxemburgo (BENELUX); Comunidade Econômica Européia (CEE) e União Européia de Pagamentos
(UEP).
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corresponda

ao

mais

perfeito

liberalismo.

7

Desde

sua

formação, expressando o tipo de hegemonia ideado em
Bretton Woods, foi concebida uma ausência de regulação
desde cima, para as antigas metrópoles. Por outro lado, os
mecanismos de vinculação entre controle de câmbios e
equilíbrio do balanço de pagamentos, taxa de crescimento
local e ponto de equilíbrio interno-externo, etc, tornados cada
vez mais expressivos nos manuais do FMI, seriam exigidos
apenas aos países que levam desvantagem no sistema do
comércio internacional, que se poderiam classificar como
“países menos industrializados” ou “países pobres”.
Três são os traços que garantem a hegemonia e o
controle liberais: (a) ausência de elemento regulador superior;
(b) violabilidade unilateral da lei da oferta e da procura; e (c)
inexistência de agrupamentos individuais de países com base
na solidariedade internacional. A prática subseqüente a
Bretton Woods logo haveria de provar a inexistência de uma
política que fizesse, fosse o FMI, fosse o BIRD, caminhar rumo à
condição de um instrumento superior, tornado manifesto na
Assembléia Geral das Nações Unidas. Desde logo, como
expressão de seu poder, o FMI, o BIRD e a própria ONU
serviram de instrumentos abertos da hegemonia norteamericana. Dessa forma, as regras à escala internacional
haviam de expressar o padrão ouro-dólar, cada vez mais
dólar e menos ouro.
Como Keynes chamou a atenção, e muitos outros, a
definição da moeda no novo sistema deveria expressar uma
pluralidade

de

interesses,

teoricamente

definível

como

equilíbrio das relações bilaterais das balanças comerciais.
Com termos-de-troca balanceados, financiados os deficitários
por uma moeda comum internacional, os problemas de

8
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balanço de pagamentos não poderiam ir além do médio
prazo, e, dificilmente, poderiam produzir uma estrutura
internacional baseada na exploração do outro. A recusa
liberal a uma ação conjunta reguladora pluriestatal colocou o
comércio e as relações da comunidade internacional de volta
aos

velhos

termos

da

relação

imperialista,

resultando

praticamente nulos os sacrifícios das duas guerras mundiais.
Deram-se assim, as novas relações (Bretton Woods) no
escopo do ultraliberalismo, sem a adoção, cunhagem ou
definição de uma nova moeda, que seria internacional, para
assegurar relações verdadeiramente multilateriais de troca. A
própria moeda contábil adotada, o Direito Especial de Saque
(DES), foi sabotada, na prática, para não lograr cumprir sequer
uma função de complementaridade. É pouco compreensível
a recusa dos EUA para fomentar a criação dos elementos
básicos em Bretton Woods de um “Estado Mundial”, quando
eles desempenhariam seguramente o papel principal naquela
estrutura nascente, se houvesse. A divisão internacional do
trabalho tornar-se-ia uma divisão interna do trabalho, sob o
parâmetro de uma moeda comum única internacional de
trocas. Isso permitiria o estabelecimento de instituições
comprometidas com um padrão de negociações diretas e
permanentes
profundamente

de
a

discordâncias
ordem

e

direitos,

jurídica internacional,

alterando
a

qual

expressa, de modo grosseiro, relações de força. A perda de
oportunidade com a Liga das Nações, primeiro, e as Nações
Unidas, depois, revela os objetivos imediatos do comércio
exterior das grandes potências: (a) comprar barato; e (b)
vender caro.
Ao

manter

e

reforçar

a

estrutura

do

comércio

internacional baseada na exploração e não na solidariedade
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de países individuais, a doutrina do equilíbrio necessário do
balanço de pagamentos deveria alcançar sua projeção
máxima.

Contrariamente

a

uma

moeda

internacional,

multilateral, o padrão ouro-dólar engrossava as relações
internacionais segundo as necessidades já existentes da
divisão mundial do trabalho. Dessa forma, o dólar, como uma
moeda unilateral, deveria expressar um desvio da condução
de medida geral de valor, primeiramente em favor dos EUA e
secundariamente para todo país individual portador de uma
moeda dura que pudesse formar inventários em dólar.
Naturalmente, tais stocks ou inventários só podiam se produzir
por compra, com perda de ouro; ou na prática do comércio
internacional.
A

moeda

única

haveria

permitido

maximizar

a

produção desde um ponto de vista multilateral, levando-se
em consideração diferentes demandas e ofertas locais, por
meio do estabelecimento contábil da qualidade da moeda e
do fornecimento das quantidades adequadas ao equilíbrio da
oferta e da procura multilateral (e não dos balanços de
pagamentos).

Lançada

fora

a

oportunidade

de

uma

regulação superior em escala internacional, a manutenção
da ordem vigente no comércio mundial foi a principal
aquisição

do

sistema

de

Bretton

Woods.

É

condição

indispensável para a divisão internacional do trabalho, tal qual
vige, que não haja quantidades suficientes de dinheiro, para
desvalorizar certos produtos nos termos-de-troca e induzir a
substituição do fluxo de ouro como influxo para a periferia,
pela moeda referencial padrão, no caso, o dólar norteamericano. O resultado é que a divisão internacional do
trabalho

é

menos

racional,

reproduz

os

sistemas

de

10
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exploração e impede um nível máximo de produção e de
emprego.
Ao formar estoques (stocks) de dólares, as economias
não-hegemônicas devem, paradoxalmente, manter elevado
o preço dos dólares que tornam inventários. Não faria sentido
acumular dólares desde o comércio exterior e não utilizá-los
para fomentar o comércio exterior. Desse modo, para os
países não-emissores de dólar norte-americano (o resto do
mundo...), este há de se constituir um valor considerado
idêntico ao seu valor declarado em ouro. No entanto, o que
iria ocorrer com o país emissor do dólar? Na inexistência de
um governo ou de um banco central mundial, este país em
particular deteria as virtudes de funcionar como governo e
como banco de todo o mundo.
Para se assegurar dos bens necessários à sua produção
e expansão internacional, nas condições mundiais de uma
produção

não-maximizada,

o

país

hegemônico

deve

“falsificar” dólares levando em consideração apenas seus
próprios interesses. Dessa maneira, entregaria um dólar que
contém menos ouro, como pagamento de suas compras, mas
receberia de seus parceiros comerciais uma quantidade de
valor igual à oficialmente declarada no dólar. Por este modo,
reinventaram os EUA a exploração internacional no comércio
mundial, dadas as regras de Bretton Woods. Dessa maneira,
seriam reintroduzidas as crises econômicas sob a forma de
crises monetárias, em que os países dependentes dos EUA
deviam ao mesmo tempo: (1) formar inventários de dólares;
(2) desvalorizar seguidamente suas próprias moedas, para
valorizar seus inventários de dólar; e (3) aumentar cada vez
mais suas exportações, para obter dólares.
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É interessante observar como, ao longo dos anos 50 e
60, na medida em que o comércio internacional eternizava o
ambiente de deterioração dos termos-de-troca, que a crise
de

1929-1932

internacionais

havia

levado

elaboravam

ao

termo,

doutrinas

os

e

organismos

teorias

que

apresentavam de modo idílico a troca desigual. Criaram-se as
comissões

econômicas

apresentando

um

para

projeto

os

diferentes

utópico

de

continentes,

desenvolvimento

conjunto entre as antigas metrópoles, colônias e semicolonias.
No centro de todos esses mitos, a mídia dominadora instalou a
“Teoria do Desenvolvimento Econômico”, ou a “Economia do
Desenvolvimento”. Segundo esta doutrina, seria possível
“seguir o caminho” das civilizações européias e copiar sua
Revolução Industrial, por meio de um receituário bastante
simples. Nos anos 60, as receitas para ampliar a produção
viram-se substituídas por receitas para o equilíbrio financeiro
externo-interno, na mesma extensão em que as crises
monetárias

e

a

inflação,

de

origem

supostamente

desconhecida, se tornavam unipresentes.
A crise de acúmulo do ouro como reserva contribuiu
para o modelo de Bretton Woods, com a inviabilização de um
padrão-ouro puro. No período 1870-1928, por exemplo, no
ambiente da chamada Segunda Revolução Industrial, a
produção cresceu a uma taxa média anual de 4%, enquanto
o ouro acumulava-se a menos de 3% ao ano. Ora, o impacto
da produção sobre as trocas tem implícito um multiplicador.
Quantidades menores de ouro não poderiam representar
monetariamente as mudanças – mesmo relativas – de tal
multiplicador. Conseqüentemente, as produções periféricas –
ditas primárias – ao crescerem em função da concorrência,
em excesso desproporcional, viram-se mais desprovidas de

12
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valor pelo: (1) efeito da diferença do ouro-volume do
comércio; e (2) pelo defluxo do ouro local (rumo às
metrópoles).
As características dessa deformação têm sido assim
listadas: (a) o desequilíbrio entre o nível de trocas e o
crescimento

da

produção

aurífera;

(b)

o

reforço

do

entesouramento e dos inventários como reserva de valor,
diante da escassez; (c) a pressão das forças hegemônicas
para eliminar o controle de câmbios ou restabelecer o
padrão-ouro reforçam a formação de inventários para se
obter um câmbio estável; (d) o reforço do desequilíbrio, no
contexto das políticas locais de industrialização, com a
necessidade crescente de ouro ou moedas duras para o
financiamento da parte externa dos projetos; (e) o crescente
defluxo de ouro e divisas da periferia para os centros
capitalistas, para pagamentos de direitos e serviços, e para
investimentos metropolitanos das elites periféricas (locais); (f) a
indiferença das metrópoles para restabelecer o equilíbrio
comercial e de pagamentos dos países periféricos individuais,
etc.
Após a Primeira Guerra Mundial, o ouro tendeu a fugir
de todas as partes e concentrou-se nos bancos dos EUA.
Como efeito, os países individuais, em franca desorganização,
intentaram estabelecer o padrão ouro, para proteger suas
moedas. Os países que puderam manter ou portar uma
moeda dura a sustentaram com base em: (1) uma parte de
seu valor corresponder a uma reserva-ouro; (2) oferecer
produtos demandados e desejados no comércio exterior; (3)
constituir-se como centro (país-base) ou participante de um
zona de moeda forte. Obviamente, estes países eram, em sua
maioria, industrializados e recebiam um montante de valor
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considerável na troca com suas antigas colônias. Somente
uma parte da circulação de nens na zona de moeda forte
poderia ser (ou era) respaldada com ouro, sendo evidente
que os países que se colocavam sob a sua proteção
demandariam – em situação de crise – volumes em excesso
da moeda-forte padrão. Desta forma, as crises dos anos 30
indicaram que a moeda baseada no ouro não era a mesma
coisa que o padrão-ouro puro, que, aliás, não poderia ser
estabelecido pelas razões indicadas. As sucessivas perdas da
libra no período de 1918-1949 indicam as dificuldades das
zonas de moeda-forte padrão.
A

escassez

de

recursos

cambiais,

derivada

da

deterioração dos termos-de-troca, no decorrer dos anos 50,
pressionou a inflação diante dos esforços nacionalistas de
industrialização. Uma vez reconstituída a importância do
capital

financeiro

no

cenário

mundial,

com

o

pleno

funcionamento de Bretton Woods a partir de 1959, o espaço
para iniciativas nacionais, por meio das pretensas vantagens
do comércio internacional, chegava ao seu fim.
De todo o modo, talvez essa nova divisão internacional
do trabalho do pós-guerra ainda guardasse lógicas antigas de
acumulação primitiva, e oferecia uma nova correlação
imperialista e uma nova maneira de operacionalizar sua
exploração.

Esta

nova

correlação

correspondia

ao

relacionamento entre as forças produtivas, restauradas da
Europa e do Japão, juntamente às dos EUA, de modo a
manter

o

caráter

hegemônico

deste

último.

A

nova

operacionalização se deu por meio do mecanismo do
Balanço

de

Pagamentos,

eleito

como

instrumento

de

viabilização multilateral e de base para projeções de
desenvolvimento.

14

Revista de Economia Política e História Econômica, número 17, junho de 2009.

No tocante aos sucessivos métodos de utilização e
leitura do balanço de pagamento, autorizados pelo FMI,
foram

sendo

oferecidos

“métodos”

de

crescimento

econômico, em substituição às iniciativas nacionalistas de
desenvolvimento interno. Nesse sentido, foram ganhando
importância as comissões de desenvolvimento ligadas à
Organização das Nações Unidas (ONU). Criadas a partir de
1947, essas comissões se propuseram a formular alternativas de
desenvolvimento para diversas regiões do mundo3. Ao mesmo
tempo, já não era mais possível esconder o reforço das
desigualdades,

causado

pela

emergência

do

capital

financeiro. O conceito de desenvolvimento ajudaria na
aceitação dessas desigualdades.
Notadamente, as comissões dirigidas à África e à
América Latina passaram a ganhar importância, na medida
que

começaram

a

aparecer

os

primeiros

sinais

de

esgotamento do comércio internacional dessas regiões. No
caso, suas doutrinas de desenvolvimento não foram capazes
de ocultar a crescente flutuação do comércio internacional,
que

se

dispunha

empobrecimento

ao
dos

enriquecimento
pobres.

ricos

Esse

“modelo”,

de

pagamentos

fundamentado

no

instrumento

desenvolvimento,

de

balanço

dos

não

tem

e

ao

portanto,
como

conseguido,

embora apregoe, evitar novas crises econômicas estruturais.
Foi

durante

a

elaboração

de

alternativas

de

desenvolvimento em comissões como a CEPAL, que se
verificou o aumento da importância teórica do balanço de
pagamentos. Nesse caso, os “manuais” do FMI observavam
normas de controle cada vez mais rígidas para estas regiões.
3

Comissão Econômica para a Europa (CEPE); Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL);
Comissão Econômica e Social para a Ásia e o Pacífico (CESPAP); e Comissão Econômica e Social para a Ásia
Ocidental (CESPAO).
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Visivelmente, as orientações do Fundo destinavam-se a
produzir sacrifícios crescentes nas economias periféricas.
Como o enrijecimento da doutrina do balanço de
pagamentos implicou na aplicação literal de manuais cada
vez mais rigorosos do FMI, para administrar as crises monetárias
e econômicas dos países periféricos?
Evidentemente que a formulação dessa resposta pode
ser abstraída da seqüência de interpretação contida nas
linhas acima. Ou seja, o endividamento originado nas
sucessivas quedas de preços dos produtos exportáveis dos
países periféricos, ao promover a nova emergência do capital
financeiro

no

pós-guerra,

implicou

em

soluções

que

orientavam para sua prevalência no cenário internacional, a
partir da prevalência dos métodos de controle dos balanços
de

pagamentos

em

países

periféricos.

Nesse

caso,

completada a restauração do capital financeiro a nível
internacional, nas relações entre ricos e pobres, por meio do
balanço de pagamentos, os efeitos das crises foram sendo
sentidos, também, de maneira desigual.
Esgrima-se com grande habilidade nos anos 50 e 60 o
mito do “parceiro igual” no comércio exterior. Embora as
relações multilaterais tenham sido favorecidas pelas políticas
de comércio exterior do sistema de Bretton Woods, as
negociações comerciais entre as potências dominantes e
cada país periférico continuaram a ser conduzidas como fatos
especiais,

detentores

fraternidades

futuras.

de

uma

gama

O

crescimento

de

desafios

econômico

e
era

apresentado como um resultado mútuo dessas concessões
harmoniosas.
Da parte da grande ou da pequena potência,
solicitava-se

sempre facilidades para o alojamento

ou

16
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circulação de seus capitais e a obtenção de bens que ela(s)
desejasse(m) importar. Em contraparte, ela oferecia uma série
de aparentes vantagens, a maioria das quais poderia ser
descrita como um atalho para galgarem, os nativos locais, a
escala de evolução. Estas relações grosseiras e até mesmo
pouco respeitosas podem ser lidas no corpo dos tratados e
acordos comerciais, nos relatórios das juntas de assessorias, de
consultorias, do Congresso norte-americano, etc, de modo
que não podem ser caracterizadas como inexistentes. O
discurso

político

do

pós-guerra

as

caracterizou

como

“neocolonialistas”.
Tais facilidades demandadas eram apresentadas como
“liberalização comercial”. A principal fase da liberalização
consistia na “liberalização das importações” e visava eliminar
a prática ou o efeito do controle de câmbios, sob a cantilena
de que o excepcional período da crise mundial havia-se
finado para sempre. No entanto, uma leitura cuidadosa do
padrão das flutuações do pós-guerra mostra aí uma sucessão
de crises econômicas objetivas, com seu correlato de crises
sociais mais ou menos graves, que foram quase sempre
manipuladas com preocupação unilateral por parte das
antigas metrópoles. A liberalização do comércio, do câmbio e
do mercado de capitais quase sempre era utilizada pelas
referidas manipulações, em detrimento da riqueza das
economias periféricas, e dessa forma, tornando mais difíceis
circunstâncias de impacto geral inevitável. Estas questões não
eram, por outro lado, incompreensíveis. Keynes já as havia
enumerado nos debates que precederam à conferência de
Bretton Woods.
As liberalizações, do ponto de vista de sua melhor
aplicação, devem, obviamente, ser reguladas exclusivamente
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com base na correlação dos interesses internos de uma
economia em expansão. Comandadas desde fora, ou postas
a perseguir pequenas vantagens comerciais ou do balanço
de pagamentos de ordem imediata, elas tendem a expor a
economia a desequilíbrios mais profundos.

O capital financeiro contado pelos manuais do FMI

O balanço de pagamentos, instituído e generalizado
pela própria convenção de Bretton Woods, em 1944, foi
concebido para ser uma síntese estatística periódica das
transações de bens, serviços e ingressos de uma economia em
relação ao resto do mundo. Nesse sentido, propôs-se o registro
das transações econômicas internacionais e as transferências
de propriedade de ouro monetário e dos ativos e passivos
entre os países. Deveria registrar, também, as transferências
sem contrapartida e os acertos de contrapartida, necessários
para equilibrar contabilmente o balanço que não fosse
compensado bilateralmente4.
Os conceitos que foram incluídos no balanço de
pagamentos e os métodos para alcançar certo grau de
homogeneidade
comparáveis

que

foram

os

tornariam

sendo

internacionalmente

aperfeiçoados

mediante

recomendações formuladas em distintas versões de um
Manual elaborado para este efeito, pelo FMI 5. Aspectos como
a delimitação conceitual de uma economia, os princípios
básicos de valorização e tempo de registro, o tipo de

4 Este texto adota como referência o Balance of Payments Manual, 2. 3. e 4. ed. Washigton DC: FMI, além de
outras publicações como o YearBook. Por estes, a estrutura do balanço de pagamentos seria dividida em duas
balanças internas: balança de transações correntes (envolvendo basicamente a transferências de mercadorias)
e balança de capitais (envolvendo as transferências financeiras).
5 Balance of Payments Manual, Washington DC, FMI, 1977, p. 14. Estas versões se referem às edições de
1948, 1950, 1961, 1993, além desta última citada.
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transações que se poderia considerar para construir o
balanço, a relação entre o balanço de pagamentos e o
Sistema de Contas Nacionais (SCN) e, naturalmente, entre
este e o investimento estrangeiro, são ramos que mereceram
atenção especial. A inserção das relações externas no SCN
deveria ser observada em estreito contato com a Oficina de
Estatística das Nações Unidas. Este órgão interno da ONU
incumbiu-se de efetuar revisões periódicas do SCN e formular
pautas de elaboração das estatísticas do sector externo que
poderiam ser incorporadas às contas nacionais6.
Nessas circunstâncias, Alvin Hansen já reconhecia, em
1949, o balanço de pagamentos como instrumento no qual os
países

poderiam

se

dedicar

mais

a

certas

políticas

econômicas internas:
“Em toda parte as nações estão, finalmente (após prolongadas
controvérsias teóricas e dolorosas experiências deflacionárias
nos anos que mediaram entre as duas guerras), empenhadas na
idéia de que o balanço de pagamentos não mais deve
controlar sua política monetária interna. Conseqüentemente,
vimos testemunhando uma crescente tendência para a
independência nacional, com relação ao controle do
suprimento de numerário interno. Em tôda parte, os países têm
desenvolvido modos e meios de isolar seus sistemas monetários
internos das flutuações de suas balanças internacionais”.
“Para êsse fim, vários métodos têm sido concebidos: 1) o
desenvolvimento de bancos centrais, por todo o mundo; 2)
fundos de estabilização (Inglaterra, Estados Unidos, França e
outros) e dispositivos semelhantes para contrabalançar as
reservas monetárias internacionais; 3) contrôle de câmbio; 4)
ajustamento das taxas de câmbio. Além dêstes dispositivos
monetários, tem havido também contrôle direto da balança
comercial – cotas de importação, subsídios às exportações,
etc.” 7.

Não obstante, pela seqüência de Manuais de balanço
de pagamento (cinco ao todo), o FMI elegeu este instrumento
para operacionalizar os programas de estabilização de
enfoque monetário que orientou. Estes programas surgiram na
6

CEPAL. América Latina y El Caribe: Balance de Pagos 1950-1984. Cuadernos Estadísticos de la CEPAL.
Santiago, 1986, p.11.
7 HANSEN, H. Alvin. Evolução Monetária Internacional. Revista Brasileira de Economia, Rio de Janeiro, FGV,
mar. 1949, p.48-9.
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década de 50, mas foram ganhando notoriedade apenas no
decorrer dos anos 70. A razão disso, evidentemente, foram os
déficits verificados nos balanços dos países periféricos, como
conseqüência direta da pressão baixista nos preços de seus
produtos exportáveis. A essência do enfoque de ajuste desses
programas começava com algumas identidades básicas da
contabilidade nacional, das quais derivavam.
A Despesa Agregada (DA) dos residentes de um país
devia ser idêntica à soma das despesas totais com consumo
(C), com investimento (I) e com o consumo do governo (G),
ou seja:
DA = C + I + G

(1)

Uma parte dessa despesa agregada deveria ser
realizada na produção doméstica e o restante em bens e
serviços importados (M). Desse modo, a despesa agregada
dos residentes no produto nacional (DN) poderia ser assim
definida:
DN = DA - M = C + I + G - M

(2)

No entanto, assim como acontecem importações (M)
ocorrem exportações de bens e serviços (X), representando o
consumo do produto nacional de não-residentes. Neste caso,
o consumo do produto nacional, feito pelos residentes,
somado ao consumo deste produto pelos não-residentes
tornar-se-ia idêntico ao Produto Nacional Bruto (PNB):

PNB = DN + X = C + I + G + (X - M) = DA + (X – M)

(3)

Por outro lado, a soma da despesa agregada com
exportações líquidas de bens e serviços – equivalente ao saldo
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da

balança

de

transações

correntes

no

balanço

de

pagamentos – identificaria o Produto Nacional Bruto (PNB):
PNB – DA = X – M

(4)

Portanto, segundo o diagnóstico do FMI, descrito nessa
última formulação, a ocorrência de déficits no balanço de
transações correntes (X – M) teria como causa o excesso de
despesa agregada (DA = C + I + G) do país em relação ao seu
PNB 8.
Naturalmente, esse excesso de despesa poderia ser
coberto pelos fluxos de capitais financeiros (investimentos
e/ou empréstimos), ou pelo uso das reservas cambiais
acumuladas. No entendimento do Fundo, no entanto, a
redução permanente das reservas identificaria a fragilidade
do balanço de pagamentos do país em questão 9. E este,
segundo o FMI, teria sido o caso das contas externas da
América Latina, no decorrer da década de 50.10
De fato, confirmando a formulação do Fundo quanto
ao saldo de reservas internacionais (RI), as conseqüências de
seu uso contínuo seriam assim expressas:
X - M ≡ ∆ RI

(5)

Transferindo essa igualdade para a formulação (3), terse-ia:
PNB ≡ C + I + G + ∆ RI
∆ RI ≡ PNB - C - I - G

8

Balance of Payments Manual. 2. ed. Washington DC, FMI, 1950, p. 107, e 5. ed., 1993, p. 11-3
Balance of Payments Yearbook, Washington DC, FMI, 1950, p. 5.
10 É interessante observar como os conservadores de época se esmeiravam em confirmar o diagnóstico do
Fundo para as inflações periféricas: “Outro assunto a que peço desculpas de me referir mais uma vez é o da
inflação. Vou citar, apenas, um trecho do Relatório do Fundo, que caracteriza bem o problema. Diz-se aí que
em algumas zonas subdesenvolvidas, houve gráu acentuado de instabilidade monetária e de preços, resultante
da dificuldade em limitar o desenvolvimento aos recursos disponíveis, isto é, a querer fazer mais do que o
possível. É interessante também citar o que disse o representante do Japão, em relação ao seu país: ‘A política
de moeda sadia e o equilíbrio orçamentário, em meu país, teve sucesso considerável, nos últimos dezoito
meses, resultando em grande melhoramento do balanço de pagamentos e na normalização da economia
doméstica. Essa política será continuada com mais rigor ainda nos próximos mêses’ ” GUDIN, Eugênio. Fundo
Monetário Internacional. Revista Digesto Econômico. São Paulo: ACSP/FCESP, jul. /ago. 1957, p.32-3.
9
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∆ RI ≡ PNB - C -T - I + (T - G)
∆ RI ≡ (S - I) + (T - G)

(6)

onde (S) seria a poupança das famílias e (T) a receita
tributária do governo11.
A redução das reservas internacionais (∆ RI < 0) poderia
ser, então, motivada por dois fatores: ou o setor privado
investiu mais do que poupou, ou o governo gastou mais do
que arrecadou, ou ambos. No entanto, segundo o Fundo,
uma

redução

nas

reservas

internacionais

deveria

corresponder a uma redução igual na base monetária. Nesse
caso, as operações de importação com moeda estrangeira
deveriam gerar operações de câmbio em moeda nacional,
entre o banco central e os residentes no país. A conseqüente
redução da base monetária elevaria as taxas de juros,
desestimulando os investimentos e o consumo. Reduzir-se-ia,
enfim, o dispêndio agregado, até um novo reequilíbrio do
balanço de pagamentos 12.
Essa leitura dos Manuais do FMI demonstra que a tese
do efeito-preço – deflação produzida pela redução da base
monetária em função da liberdade cambial – continuava a
prevalecer no padrão dólar-ouro. Na hipótese de moedas
inconversíveis, a existência de uma taxa de câmbio capaz de
variações mais amplas, ao sabor da situação do balanço de
pagamentos, restabelece o efeito-preço, sem a necessidade
de interferência do quantitativismo. Essa orientação, refeita,
aparece então na forma teórica da “relação entre os poderes
de compra” – ou, simplesmente, paridade do poder de
compra 13.
11

Balance of Payments Manual. 2. ed. Washington DC: FMI, 1950, p. 108-9.
Id. ibdem.
13 Conceito defendido por Gustav Cassel, em Post-War Monetary Stabilization. New York: Columbia Universit
Press, 1928.
12
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No

entanto,

caso

esse

mecanismo

de

“ajuste

automático” não ocorresse, o desequilíbrio externo deixaria de
ser apenas uma situação provisória e assumiria características
de um desajuste permanente. Isso poderia significar que o
governo compensava a redução da base monetária (BM)
gerada pela queda das reservas internacionais, com o
aumento do crédito doméstico concedido pelas autoridades
monetárias (CD) – emissões de moeda nacional e redução da
taxa de juros –, conforme a seguinte identidade:
RI + CD ≡ BM

(7)

Conseqüentemente:
∆ CD ≡ ∆ BM - ∆ RI

(8)

Portanto, as variações no crédito doméstico concedidos
pelas autoridades monetárias seriam idênticas aos resultados
das variações na própria base monetária, descontadas as
variações negativas nas reservas internacionais 14.
Guardando estreita vinculação à óptica do FMI, a
contribuição de Sidney S. Alexander considera que o balanço
de transações correntes pode ser observado como a
diferença entre a renda nacional e os dispêndios totais em
consumo, investimentos e gastos governamentais, ou seja, a
absorção.
Nesse caso uma variação cambial apontaria para três
possibilidades: (a) afetar diretamente a absorção, (b) afetar a
renda nacional e (c) permitir que a renda nacional afete a
absorção. O que chama a atenção é que cada uma dessas
possibilidades pode implicar outras variações, dependendo
da propensão interna ao consumo, ao investimento e aos
gastos do governo, contribuindo para a incerteza de um

14

Cassel, G. Op. cit., p. 10-2.
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efeito ex-ante, na medida em que não se conhece a direção
dessa mudança.
Assim, o efeito geral sobre a absorção poderia ser
positivo, nulo ou negativo, em função do grande número de
combinações de efeitos possíveis15.
Perceba-se, porém, que no próprio modelo do FMI (7),
que

o

controle

na

variação

negativa

da

reservas

internacionais, por intermédio do controle das importações,
poderia funcionar como um inibidor da variação inflacionária
na base monetária. Este recurso, enfim, compensaria a
progressiva emissão de moeda nacional, necessária à
formação de infra-estrutura de industrialização. Na ausência
de capitais compensatórios, nas condições oferecidas à
Europa e ao Japão, aos governos latino-americanos, durante
os anos 50, restava apenas a administração entre as políticas
cambiais e a inflação, como recurso à industrialização.
No entendimento de Donald. L. Huddle, esse tipo de
opção poderia afastar as pressões inflacionárias resultantes do
aumento da emissão de moedas. Haja vista a possibilidade de
intervenção direta do Estado no controle das importações.
Conforme comenta este autor:
“Essa medida, porém, poderá acarretar uma severa pressão
sôbre a economia e o govêrno poderá preferir manter as
importações essenciais lançando mão de reservas monetárias
ou fazendo empréstimos no exterior ou, ainda, se possível,
negociando créditos diretos. Agindo de acôrdo com essas
linhas,
as
autoridades
monetárias
empenham-se
no
financiamento compensatório de um déficit que já resultara de
uma decisão deliberada sua. Esse ‘déficit planejado’ é diferente
do déficit não-planejado do mercado de câmbio livre. O último
pode ser controlado apenas através de medidas gerais, tais
como a política fiscal ou creditícia, cujos efeitos precisos são

15

ALEXANDER, S. Effects of a Devaluation on a Trade Balance. IMF Staff Papers, Papers 2 (reproduzido em
CAVES R e JOHNSON, H eds. Readings in Internacional Economics. London: Allen e Unwin, 1968, p. 361-369).
Neste modelo, o autor denomina como possíveis efeitos de uma desvalorização sobre a renda o efeito “recursos
ociosos” e o efeito “termos de troca”. Como possíveis efeitos sobre a absorção haveria os efeitos “saldo
monetário retido”, a “ilusão monetária” e o efeito “redistribuição de renda”.
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imprevisíveis; o déficit planejado, porém, pode ser rigidamente
controlado através de medidas diretas” 16.

No entanto, segue argumentando Donald. L. Huddle
que a opção pelo desenvolvimento do setor industrial iria
requerer um considerável aumento de importações de bens
de capital. A medida final destes ajustes de crédito,
propiciados pelas emissões de moeda nacional, justificaria o
conceito

definido

pelo

FMI

como

“financiamento

compensatório oficial”. Por este conceito seria possível a
verificação da carga financeira criada pelo balanço de
pagamentos para as autoridades monetárias e, com base
nela, proceder à desvalorização cambial17.
Para Joan Robinson, de fato, uma desvalorização
cambial poderia gerar uma variação positiva na renda
agregada. Nesse caso, o efeito de uma desvalorização
nominal poderia aumentar o nível de emprego total, em
função de um acréscimo na renda do setor exportador. A
melhoria no balanço comercial reforçaria a demanda efetiva
e daria início a um processo de multiplicação da renda,
semelhante a um aumento nos gastos autônomos.
Segundo
desvalorização
importações

Robinson,
sobre

iria

o

o

impacto

valor

depender,

das

na

real

de

exportações

realidade,

de

uma
e

das

quatro

elasticidades: (i e ii) as elasticidades-preço da oferta e da
demanda de exportação, e (iii e iv) as elasticidades-preço da
oferta e da demanda de importações.
Entretanto, se a posição inicial do balanço comercial
fosse de déficit acentuado, a condição requerida para a
desvalorização cambial melhorar o saldo externo seria
16

HUDDLE, D.L. Balanço de Pagamentos e Contrôle de Câmbio no Brasil. Eficácia, Bem-estar e
Desenvolvimento Econômico. Revista Brasileira de Economia, Rio de Janeiro, FGV, jun. 1964, p. 24.
17 Id. op. cit., p. 23.
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alcançada com maior facilidade, uma vez que o valor das
importações iria, seguramente, aumentar, e as exportações,
provavelmente, iriam crescer18.
Em direção semelhante, a contribuição de Fritz Machlup
defende que o saldo no balanço de pagamentos apareceria
sob a forma compensativa de uma transferência de poder.
Um superávit deveria, então, ser encarado como um
incremento de renda capaz de movimentar a economia para
o investimento ou para o consumo externo. O superávit
comportar-se-ia, assim, como uma demanda autônoma.
Desse modo, valendo-se do multiplicador de renda
keynesiano, o acréscimo na renda nacional, conforme a
propensão a importar, permitiria o retorno do balanço de
pagamentos ao equilíbrio. Um saldo negativo no balanço, por
sua vez, resultaria numa redução na renda e conseqüente
redução das importações. Também possibilitaria o reequilíbrio
do balanço. Entretanto, este autor argumenta que o grau de
intensidade da variação de renda para afetar as compras
externas iria depender diretamente da propensão existente
para investir e para importar19.
No caso da América Latina, a análise das elasticidades
serviu de base para as argumentações em favor da
industrialização substitutiva, adotadas por Celso Furtado e por
outros membros da escola de pensamento da CEPAL20.
Defendia-se que as desvalorizações nos preços do café e em
outros produtos de exportação latino-americanos seriam

18

ROBINSON, J. The Foreign Exchanges. Essays in the Theory of Employment. London: Macmillan, 1937
(reproduzido em ELLIS, H e MATZLER, L. eds. Readings in the Theori of International Trade. Philadelphia:
Blackiston, 1949, p. 75-102).
19 MACHLUP, F. The Terms of Trade Effect of Devaluation Upon Real Income and the Balance of Trade. In:
______. International Payments Debts and Gold. New York: Charles Scribner’s Sons, 1964, p. 175-178.
20 Ver FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1975. Sobre
a CEPAL e suas contribuições ao desenvolvimento, será dedicado tópico específico mais adiante.
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ineficientes quanto ao aumento de renda, dado o caráter
inelástico de sua demanda externa.
Alheio a essas últimas manifestações, o FMI logo em seus
primeiros manuais (1950 e 1961) adotou como critério de
desempenho a recomendação de rígidos controles na
variação do crédito nacional – aumento das taxas de juros –,
em seus programas de estabilização. Ao mesmo tempo, o
Fundo recomendava o ajuste cambial em níveis realistas, com
base no conceito de “financiamento compensatório oficial”.
Com o controle da variação nos créditos domésticos (∆CD),
por exigência do FMI, as quedas de reservas internacionais (∆
RI < O) deveriam ser acompanhadas de reduções da base
monetária, forçando o efeito-preço (deflação) 21.
Uma outra saída possível ao equilíbrio do balanço de
pagamentos, prevista pelo Fundo, conforme foi dito acima, seria
a cobertura dos fluxos de capitais financeiros (investimentos
e/ou empréstimos). No entanto, embora figurando na tautologia
lógica da compensação entre balança de transações correntes
e balança de capitais, na estrutura oferecida pelos manuais à
solução da cobertura financeira, seguiu relegada a um segundo
plano até o final dos anos 19(50). 22
Não por acaso, na segunda metade da década de 50, ao
esgotamento das contas externas baseadas no comércio
internacional das commodities latino-americanas, vinculava-se
o fortalecimento e a emergência do capital financeiro
21

Balance of Payments Yearbook. Washington DC, FMI, 1950, p. 12-18.
final dos anos 50, entretanto, as orientações de ortodoxia monetária foram sendo modificadas, de modo a
fazer constar a necessidade do capital financeiro internacional:
“(...) é claro que havendo inflação é inevitável o desequilíbrio
do balanço de pagamentos. E daí surgem dificuldades para o
cumprimento das obrigações em moeda estrangeira. Importa
também considerar que para qualquer investimento há uma
parte relativa às aquisições de equipamentos, que é paga em
moeda estrangeira e outra de construções e instalações que só
dependem de moeda nacional e de fatôres nacionais de
produção (estradas de ferro, por exemplo, em que a parte da
despesa em moeda nacional chega a 70%), os quais, sob
regime de inflação, passam a tornar-se escassos e impeditivos
da realização dos investimentos.
(...) o recurso ao capital estrangeiro poderia ser ilimitado porque
qualquer empreendimento assim realizado daria lugar:
– a maiores exportações ou
– a maiores substituições de importações, ou
– a maior produção doméstica (que não é para exportação
nem substitutiva de importações. (GUDIN, Eugênio. O Capital
Estrangeiro e o Desenvolvimento. Revista Digesto Econômico.
São Paulo: ACSP/FCESP, set. / out. 1958, p. 9-10)
22No
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internacional. O significativo esforço da construção de infraestrutura, movido pelo acumulo de índices de inflação
encontrava, então, a motivação definitiva para a campanha
contra os mecanismos periféricos de controle cambial23. Desse
modo, os critérios de desempenho recomendados pelo Fundo
passaram a dar mais ênfase ao fim dos controles de câmbio e
às correlações em suas paridades, como forma de combate à
própria inflação. A estabilidade nas taxas de câmbio permitiria o
ingresso de capitais compensatórios, aumentando o volume de
reservas internacionais (0 < ∆ RI) , e diminuindo o efeito-preço
das políticas de controle de crédito doméstico (CD) 24.

Finalmente, ingressa-se nos países periféricos. O capital
financeiro internacional volta-se para o consumo interno,
“abraçando” as políticas de substituição de importações.
Nesse caso, com o fim do controle e a estabilidade fixa do
câmbio, em conjunto com a eliminação de iniciativas
nacionalistas
prevaleceram

no

campo

político,

definitivamente.

os

fluxos

Estavam

financeiros

garantidos

os

movimentos de remessas de lucros e de reinvestimentos, de
acordo com os centros metropolitanos de decisões. Era
chegada a hora, portanto, de mais uma alteração nas
diretrizes do Fundo.
O critério de desempenho que passou a ser utilizado
pelo FMI, então, determinava o controle na “evolução das
necessidades de financiamento do setor público”

25.

Ao

controlar a despesa agregada via controles de crédito e
monetário

(absorção),

os

ajustes,

anteriormente

recomendados, recaíam sobre os investimentos e o consumo
23

Conforme diagnostica Huddle em relação ao Brasil: “Provàvelmente, o principal desestímulo ao investimento
no Brasil era a taxa de câmbio sopervalorizada. Os investidores estrangeiros podiam adquirir no Brasil apenas
uma fração dos recursos que poderiam obter em seus países. Por exemplo, se a taxa cambial fôsse
supervalorizada em 100%, como foi em 1950, um investidor norte-americano adquirindo recursos no Brasil
perdia cêrca da metade do seu capital em têrmos de recursos reais. Êste pode não ter sido um fator
determinante, porém, desde que, permanecendo estável a taxa cambial, o investidor teria as mesmas
vantagens ao remeter os lucros e repatriar o capital (desinvestimento). Do ponto de vista do nôvo investidor,
havia duas restrições que anulavam a vantagem da saída de divisas. Primeiro, os ganhos do capital estrangeiro
eram limitados em 8% (quando registrado) do capital. Segundo, as transferências de amortizações eram
limitadas a 20% por ano” . (HUDDLE, D.L. Balanço de Pagamentos e Contrôle de Câmbio no Brasil. Eficácia,
Bem-estar e Desenvolvimento Econômico. Revista Brasileira de Economia. Rio de Janeiro, FGV, jun. 1964, p.
19.)
24 Consultar o Balance of Payments Manual, 3. ed. Washington DC, FMI, 1961, p. 77 e seg.
25 Balance of Paymentes Manual. 4. ed. Washington DC, FMI, 1977, p. 53-68.
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privado,

sensíveis

aos

aumentos

nas

taxas

de

juros.

Evidentemente, esta política se mostrava ruinosa aos interesses
dos Investimentos Externos Diretos (IEDs), que buscavam na
periferia, e em particular na América Latina, o aumento do
consumo de seus produtos, principalmente no setor de bens
duráveis.

A

necessidade

de

crédito,

portanto,

era

fundamental para estes interesses.
Para evitar que o ajuste recaísse sobre um setor privado
“multinacionalizado”, elegeu-se o setor público como o
responsável pelos níveis de inflação. Segundo crença que
passou a ser muito difundida entre os técnicos do FMI, o
controle das necessidades de financiamento do setor público
(controle de gastos públicos) promoveria o ajuste econômico,
sem que ocorresse um crowding-out financeiro26.
O balanço de pagamentos, conforme se observou,
representou a principal engrenagem

para as relações

multilaterais. Propalado no bojo da ambientação liberal do
pós-guerra, o pleno funcionamento deste instrumento teria o
dom de unir os povos ao espírito das democracias liberais. Sua
perspectiva de compensações de reservas deveria permitir a
plena utilização das vantagens comparativas entre os diversos
países, sem prejuízos entre ricos e pobres.
No

entanto,

sua

operacionalização

no

campo

monetário poderia se dar apenas num ambiente disposto ao
multilateralismo.

Nesse

caso,

a

garantia

de

uma

compensação universal implicava o não-questionamento dos
valores

transacionados

entre

os

países.

Ou

seja,

ao

comercializar seus produtos com o Brasil, por exemplo, a
Argentina deveria ter plena confiança de que a moeda
brasileira seria aceita na compensação de suas dívidas com
26

Id. Ibidem.
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os EUA. Caso contrário, a Argentina iria exigir o dólar em troca
de seus produtos. Eis aqui a principal contestação do balanço
de

pagamentos

compensação

como

multilateral.

instrumento
O

harmônico

multilateralismo,

de

portanto,

pressupõe a existência de moedas fortes, de plena aceitação,
para realizar a compensação entre os diversos países.
No entanto, conforme se procurou demonstrar, durante
a

recuperação

das

forças

produtivas

do

capitalismo

monopolista, o objetivo de restaurar a divisão internacional do
trabalho teve como principal veículo o enfraquecimento das
moedas periféricas, através do comércio internacional. Este
processo de restauração reforçou as moedas dos países ricos,
em detrimento das necessidades de desvalorização das
moedas dos países mais pobres.
A estes últimos restava apenas a submissão de suas
economias à demanda ou à oferta das regiões ricas.
Inicialmente, a demanda por produtos de iniciativa de capital
periférico, cuja evolução dos preços denunciava a crescente
dependência econômica, culminaria com a deterioração das
transações correntes em seus balanços de pagamentos.
Posteriormente, à oferta de iniciativas do capital financeiro
recuperado, seria chamado à compensação desses mesmos
balanços por meio de sua conta capital.
A motivação desse último lance passaria, então, pelas
expectativas

de

maior

ou

menor

acumulo

financeiro,

correspondendo a uma maior ou menor exploração de povos
periféricos. Dessa forma, o relacionamento entre periferia e
centro passou a depender, cada vez mais, da aproximação
periférica quanto às iniciativas e motivações dos países
centrais. O caráter dessa exploração vincula-se tanto às
exigências

de

políticas

monetárias

restritivas

e
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empobrecedoras quanto à pura e simples transferência de
mais-trabalho por menos-trabalho (conforme se indicará a
seguir).
Cumpre reparar que a divisão internacional do trabalho
sempre existiu. Com o desenvolvimento das forças produtivas,
estabeleceu-se um grau de desigualdade nessa divisão que
apenas poderia ser compensada pelo capital financeiro. A
maneira como inicialmente o capital financeiro havia definido
a antiga divisão do trabalho, caracterizou-se no isolamento
compensado pelo bilateralismo. Este modelo terminou por
rivalizar os centros imperialistas, já que as crises cíclicas eram
transferidas de um país para o outro, indistintamente (ricos e
pobres). No isolamento bilateral, não havia possibilidade de
coordenação de interesses.
O “espírito” de Bretton Woods veio para suplantar esse
problema,

propondo

a

coordenação

de

interesses

imperialistas. Em seu modelo, o balanço de pagamentos, em
ares mais liberais, seria o instrumento garantidor da divisão
internacional

do

trabalho,

dispensando

as

violentas

modalidades de neocolonialismo do passado. Por meio da
coordenação
industrialmente

de

interesses

desenvolvidos,

financeiros
haveria

entre

países

finalmente

a

possibilidade de se minorar os efeitos das crises. Estas foram
conduzidas, a partir do pleno restabelecimento das forças
produtivas, no final da década de 50. Tão-somente aos países
periféricos, elo mais fraco da corrente que ligava ricos e
pobres por meio da divisão internacional do trabalho, creditarse-iam os maiores prejuízos.
O capital financeiro e o modelo cepalino
No ambiente da democracia liberal, reinante logo após
a Segunda Guerra Mundial, as formulações orientadas para o
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desenvolvimento econômico não se restringiram apenas ao
“espírito” de Bretton Woods. O advento da “teoria da
demanda efetiva” de Keynes; e a necessidade de superar o
modelo comunista de planejamento, nortearam algumas das
preocupações humanistas no interior da recém-instituída
Organização das Nações Unidas (ONU). Seguindo esta
orientação, foram criados, a partir de sua estrutura, diversos
órgãos de desenvolvimento27.
A Comissão Econômica para a América Latina
(CEPAL), criada em 1948, tinha como objetivo formular
alternativas de desenvolvimento para a região. Integrada por
membros representantes de todos os países latino-americanos
– acrescidos dos EUA, Grã-Bretanha, França e Holanda –, fixou
sua sede em Santiago do Chile. Passou a se reunir,
periodicamente, a cada dois anos, para debater seus projetos
e analisar a situação econômica e social de seus países
membros.
A principal questão levantada no início dos trabalhos da
Comissão era quanto às razões que justificavam a distância
econômica entre os países. Desse modo, os primeiros estudos
caracterizaram a América Latina como região fornecedora
de

produtos

primários

e

consumidora

de

produtos

industrializados vindos do exterior. Pensando desta forma,
reuniram-se sob a presidência de Raul Prebisch diversos
técnicos de renome para trabalhar dentro de uma mesma
direção teórica. Esta direção, que ficou conhecida como
“escola da CEPAL”. Prendia-se a discussões em torno:
“(...) da relação produto-capital, propensão para poupar ou
investir, eficiência marginal do capital, economias de escala,
tamanho do mercado, levando-os, sem se darem conta, a
27

Estes órgãos vinculavam-se ao Conselho Econômico e Social. Este, por sua vez, compunha-se na estrutura
central das Nações Unidas juntamente com o Conselho de Segurança Nacional, o Conselho de Tutela, a Corte
Internacional de Justiça, a Assembléia e a Secretaria Geral.
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construir o estranho mundo da dualidade e a desembocarem, a
contragosto, na ideologia do círculo vicioso da pobreza” 28.

Nesse

sentido,

defenderam

a

necessidade

de

industrialização dos países latino-americanos, bem como a
diversificação de suas estruturas produtivas. Em torno dessa
defesa, suas recomendações dirigiam-se a uma melhor
distribuição

de

renda,

reformulação

da

estrutura

administrativa pública e fiscal, o planejamento econômico
com vistas às etapas de desenvolvimento, reforma agrária e,
finalmente, formas de cooperação econômica e comercial
entre os países da região. Essas recomendações muitas vezes
eram motivadas por dirigentes das autoridades econômicas
dos países membros, como no caso do Brasil:
“Foi como resultado de cuidadosa investigação in loco desta
situação em sete países sul-americanos que preparei,
conjuntamente com o colega argentino Euzébio Campos, um
relatório recomendando duas linhas de ação ao Comitê de
Comércio da CEPAL.. A primeira, limitada em seu objetivo,
visava a encorajar a transferibilidade dos saldos entre certos
países que comerciam em moeda inconversível através de
acordos bilaterais de comércio e pagamentos (...)”.
“A segunda recomendação indicava a necessidade da
adoção multilateral de políticas conducentes à integração de
um mercado regional latino-americano com objetivo final. Essa
idéia foi proposta em agôsto de1956 e é com grande satisfação
que verifico ter ela feito muito maior progresso do que julguei
possível, à época de sua apresentação. A idéia parece ter
conquistado a imaginação dos povos de tôda a área, ao
mesmo tempo que um grupo de técnicos vem realizando
trabalho eficiente no sentido de encontrar os métodos e meios
de torná-la realidade” 29.

28

OLIVEIRA, Francisco de. Economia Brasileira: Crítica à Razão Dualista. Petrópolis: Vozes, 1988, p.10.
Discurso pronunciado pelo Dr. José Garrido Torres, Diretor Executivo da SUMOC, na National Foreign Trade
Convention, em New York, em 17/11/1958. Reproduzido no Boletim SUMOC jan. 1959. Da segunda sugestão,
originou-se a Associação Latino-Americana de Livre Comércio (ALAC). Da primeira, chegou a ser proposta pela
CEPAL, em 24/11/58, a “idéia, então apresentada pela CEPAL, seria uma zona de coincidência em que se
manteria, para os países bilaterais a compensação de saldos até os limites dos créditos recíprocos e apenas os
excessos seriam transferidos para um centro de compensações, em que as liquidações se realizariam entre os
multilateriais, entre êles e os bilaterais ainda os excesso porventura verificados sôbre os “working-balances” dos
acordos pelos países da área sus do continente. Êsse centro de compensações seria, assim, o embrião de uma
futura União de Pagamentos” (Revista Conjuntura Econômica, Rio de Janeiro, FGV, fev. 1959, p. 45). Cumpre
notar que as propostas da CEPAL buscavam imitar o modelo de recuperação, experimentado na Europa. Neste
caso, observa-se que suas expectativas não conseguiam desvincular-se do espírito harmonioso orientado pela
ONU.
29
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No interior da doutrina de Raul Prebisch, a questão do
balanço de pagamentos aparecia na evolução desfavorável
dos termos de intercambio, em detrimento dos países latinoamericanos. Este fator seria, então, considerado como um dos
principais

obstáculos

desenvolvimento

das

externos

ao

economias

da

processo
região.

A

de
raiz

fundamental do fenômeno estaria localizada na baixa
elasticidade da renda na demanda por produtos primários, da
parte dos países desenvolvidos. Desse modo, à medida que se
elevasse a renda per capita no “centro dinâmico” do
capitalismo mundial, o consumo de produtos originários da
periferia se daria a uma velocidade relativamente menor30.
Por outro lado, a expansão insuficiente do emprego e
da produção em atividades alternativas, voltadas para o
mercado interno, impedia o crescimento do salário real nas
economias periféricas. Deste modo, à medida que se
aumentasse a produtividade do trabalho nas atividades de
produção para exportação haveria uma elevação dos lucros
como resultado. Isso justificaria, segundo Prebisch, uma
expansão incontrolada da oferta e finalmente um declínio dos
preços, acarretando uma transferência contínua, para o
exterior, dos "frutos do progresso técnico", realizado nas
economias

periféricas31.

Em

suas

declarações,

Prebisch

considerava:
“(...) o atual baixo nível de vida dos trabalhadores agrários da
América Latina como um serio obstáculo para a expansão
industrial, que é a pedra angular da expansão económica.
Acrescentou o secretario da CEPAL que a industria terá tambem
de absorver todos os trabalhadores que fiquem excluidos dos
trabalhos agricolas, em consequencia do aproveitamento dos
descobrimentos tecnicos economizadores do trabalho corporal.
Estes operarios agricolas - segundo o sr. Prebisch - terão de ser
preparados gradualmente para sua utilização na industria.
30 PREBSCHI, Raul. Dinâmica do Desenvolvimento Latino-americano. São Paulo: Fundo de Cultura, 1964, p.
91-8.
31 Id. ibidem.
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"Existe um vasto problema - declarou - na absorção das
crescentes massas da população latino-americana em idade
de trabalhar. A industria deve absorver estes braços se se quiser
elevar os niveis de produção e de vida” [...]"Não há um só país
na America Latina - disse - que não tenha consideravel numero
de braços não aproveitados totalmente, alem dos
trabalhadores desempregados completamente". Entre os "mal
aproveitados", citou os milhares que desempenham ocupações
primitivas que hoje constituem um contrapeso e um obstaculo
para o desenvolvimento latino-americano” 32.

Para este autor, no entanto, o deslocamento do modelo
primário-exportador para a indústria, voltada ao consumo
interno, não poderia se dar sem a coordenação do Estado.
Por meio dos esforços deste último, seriam requisitadas a
participação e a conscientização da burguesia nacional –
contra setores tradicionais de exportação –, além da
participação

do

capital

estrangeiro,

capacidade

de

poupança

interna

devido
dos

à

baixa

países

latino-

americanos:
“(...) para remediar o emprego deficiente e o desemprego
‘devemos acelerar o ritmo da produção, e isso não se poderá
lograr dentro dos estreitos confins dos mercados nacionais’.
Manifestou que os investimentos de capital que se esperam
para a America Latina nos proximos anos ‘naufragarão senão se
preparar em todas as categorias a força operaria adequada’
”33.

Desse modo, para o pensamento cepalino, orientado
por Prebisch, a questão do controle cambial, do controle
comercial e da substituição de importações não eram
consideradas políticas equivocadas como iniciativas. Sua
principal crítica quanto a estes instrumentos dirigia-se à sua
equivocada administração, sem a observância de um
planejamento econômico:
“Em relação à vulnerabilidade da maioria das economias latinoamericanas, esta existe em consequencia dos "erroneos
programas de exportação e do balanço de pagamentos". O sr.
Prebisch atribuiu muitas das tensões sociais da America Latina à

32
33

Publicado no Jornal Folha da Manhã, de 16 de maio de 1959.
Id. ibidem.
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falta de igualdade na distribuição dos ingressos, na qual disse
que "há grandes diferenças entre os diversos grupos". Explicou
que o problema de uma sadia distribuição social das rendas
nacionais somente poderá resolver-se conjuntamente com os
problemas economicos e fiscais”34.

Todas as contribuições que propugnam os preços
internos, a renda nacional e o câmbio como elementos em
favor do equilíbrio no setor externo, evidentemente o fazem
por considerarem a necessidade de um padrão de referência
mundial de valores. Ali, é onde o livre comércio pode repousar
e mostrar todos os benefícios que a teoria econômica
acredita ter. O relacionamento internacional entre moedas
surge, então, como produto da estrutura montada para o
comércio entre países.
No início dos anos 60, surge uma outra tendência
marxista preocupada com o desenvolvimento desigual entre
os países. A base teórica deste movimento das “trocas
desiguais”, no entanto, interpretou o recurso à harmonização
de um padrão de valores, na verdade um movimento em
favor de novas formas da acumulação primitiva. Este
movimento considerou que as escolas burguesas, ao longo de
seu percurso histórico, teriam se valido (e continuariam se
valendo) da apologia do intercâmbio perfeito. Desse modo,
estas contribuições teóricas criticam, na manutenção da
estrutura do sistema monetário internacional, o apoio em favor
de um modelo de intercâmbio que expressa este mecanismo
acumulativo desigual. Ao se analisar tanto seu conteúdo
teórico

como

sua

possível

aplicabilidade

aos

países

periféricos, há de se requerer ulterior desenvolvimento. Neste
caso, os argumentos em favor da estrutura da acumulação

34

Id ibidem.
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primitiva mostram-se sustentáveis, também se fossem abolidas
as trocas desiguais.
Samir Amin, por exemplo, considera que no efeito-preço
(auto-ajuste do balanço) os desequilíbrios nas contas externas
não agem diretamente sobre as taxas de câmbio e, por meio
destas, sobre os preços internos. No caso de um déficit nas
contas externas, por exemplo, as pressões por desvalorização
cambial resultariam em oscilações de preços, não apenas em
razão

do

aumento

dos

custos

importados,

mas,

prioritariamente, em razão das alterações nas rendas dos
setores envolvidos.
Desse modo, uma modificação na taxa de câmbio
incidiria, antes de tudo: (a) sobre a renda dos importadores –
em relação às mercadorias estocadas e pagas; (b) sobre a
renda dos detentores de títulos estrangeiros; e (c) sobre a
renda dos exportadores e produtores para exportação. A
variação de preços internos neste caso poderia ser positiva ou
negativa,

dependendo

do

setor

atingido

e

de

sua

capacidade de influência no restante da economia35.
Além disso, uma alteração cambial que propiciasse, no
curto-prazo, um aumento nas exportações e incrementos de
algumas rendas, e impulsionasse toda a renda nacional por
meio do multiplicador, teria sua eficiência limitada, na medida
em

que

esta

última

dependeria

não

apenas

do

comportamento das elasticidades-preço, mas, também, das
muitas conjunções de elasticidades-renda 36.
Muito embora as oscilações cambiais pudessem, na
visão de Amin, ter seus reflexos de curto-prazo questionados, a
possibilidade, ainda que pequena, de efeitos totalmente
35
36

AMIN, Samir. O Desenvolvimento Desigual. Rio de Janeiro: Forense, 1976, p. 89-91.
Id. ibdem, p. 91.
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“bons” não poderia ser desconsiderada. O que deveria ser
descartado, no entanto, era a instrumentalidade da variação
cambial em favor do equilíbrio do balanço de pagamentos
nos países periféricos:
“Se se pensa que nos países da periferia a elasticidade da
demanda por importações é fraca pelo fato da ausência da
substituição possível entre a produção local e a produção
estrangeira, que a renda dos exportadores ocupa um lugar
tanto mais importante quanto a integração internacional destes
países é realizada, que à ação desta renda sobre a demanda
se agregam considerações psicológicas decisivas que ligam o
valor interno da moeda ao seu valor externo, que existe um
mecanismo de transmissão da estrutura de preços dominante à
economia dominada, pode concluir-se que de nove casos em
dez a desvalorização não resolve em nada o desequilíbrio
crônico do balanço de pagamentos nem a curto-prazo, nem
com maior razão a longo-prazo mas que, pelo contrário, esta
desvalorização agravará a curto-prazo a situação exterior” 37.

Por mais que houvesse alguma alteração na renda em
razão dos efeitos multiplicadores do câmbio, esta alteração
não resistiria ao “estigma” da estrutura de preços de
produção periférica. Desse modo, o retorno à antiga estrutura
de preços, quando cessassem os efeitos de curto-prazo da
desvalorização, seria inevitável.
O problema se apresenta de forma semelhante à
questão das “estruturas periféricas de preços”, cujo contorno
exigiria mergulhar em questões sociais que vão muito além do
empirismo de um modelo. Aqui também o problema consiste
em se considerar a natureza das propensões a investimento e
consumo como elementos típicos de fatores de natureza
histórico-social de um país. Modificá-los, portanto, significaria
ajustar estruturalmente o comportamento da sociedade,
manifesto “diferencialmente” nas propensões, a fim de
melhorar as condições dos pagamentos com o exterior: “Não
estamos,

37

Id. ibidem.

pois

autorizados

a

imaginar

arbitrariamente
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quaisquer ‘modelos’; é necessário saber como e por que as
propensões se modificam”38.
Arghiri Emmanuel desenvolve também sua visão do
problema. A nova abordagem estaria centrada sobre uma
aplIcação

da

teoria

do

valor-trabalho

incorporado

à

compreensão do processo de formação de preços no
marcado

mundial.

Emmanuel

parte

da

possibilidade

verificada na tendência à nivelação das taxas de lucro entre
as nações – garantida pela mobilidade internacional do
capital, e característica da fase monopolista do capitalismo.
Nessa perspectiva, incorpora o dado fundamental de outra
tendência. O salário real dos trabalhadores dos países
desenvolvidos chegaria a ser dezenas de vezes superior ao
salário pago aos trabalhadores da periferia39.
Emmanuel

procurou

mostrar,

valendo-se

da

transformação do valor-trabalho em preços de produção,
que estes dados estruturais repercutiriam na determinação
dos preços das mercadorias transacionadas entre países
desenvolvidos e subdesenvolvidos. A relação entre lucros e
salários, mais alta nos países pobres, produziria como
resultado, visível em seus exemplos numéricos, o fato de que o
preço de produção do produto de exportação periférico seria
deprimido abaixo do valor – como reflexo do baixo valor da
força de trabalho periférica40.
Enquanto isso, o produto do país central teria seu preço
elevado

acima

do

seu

valor.

Aparentemente

em

concordância com a hipótese da mobIlidade internacional
ilimitada do capital, a demonstração realizada admite que a
38

Id. ibdem, p. 92-3.
EMMANUEL, Arguiri et. al. A Troca Desigual. Imperialismo e Comércio Desigual. São Paulo: Global, 1981,
p.42.
40 Id. idbem.
39
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razão capital/trabalho seria igual nos dois países. A ênfase do
problema deslocava-se, assim, do seu aspecto dinâmico para
uma análise com características estáticas. Destaca-se a nãodeterioração a longo prazo dos ternos de intercâmbio, mais
sim o fato de que em qualquer momento, dado o comércio
Internacional

entre

desenvolvidos

e

subdesenvolvidos,

acarretaria, sob sua aparente equivalência, uma transferência
unilateral de valor-trabalho41.
O fundamento desse efeito estaria nas condições de
produção das mercadorias, ou seja, nas condições de
remuneração da mão-de-obra. Estas últimas – por razões
"institucionais" ou político-históricas, segundo Emmanuel –
comprimiriam o salário ao nível de subsistência na periferia,
mas permitiriam sua elevação contínua nos países centrais. O
salário seria, desse modo, privilegiado pelo autor com o status
de

"variável

Independente".

A

posição

de

Emmanuel

envolveria, assim, um importante aspecto crítico em relação
às

concepções

cepalinas

anteriores.

Negava

às

características da demanda dos produtos primários qualquer
papel

fundamental

na

determinação

dos

termos

de

intercâmbio42.
As contribuições aqui apresentadas, juntamente com
várias outras de fundamentação semelhante, tiveram como
mérito a retirada do manto do liberalismo e da harmonia das
relações

econômicas

entre

os

países.

A

partir

dessas

contribuições, as discussões sobre intercâmbio internacional
tiveram que vir acompanhadas, para ter algum respeito, de
menções

41
42

como

Id. Ibdem, p. 45
Id. op. cit., p. 48-50.

“ricos

e

pobres”,

“desenvolvidos

e
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subdesenvolvidos”, “periféricos e centrais”, “avançados e
atrasados”, etc.
Entretanto, não se pode deixar de observar uma estreita
vinculação entre as propostas apresentadas pela CEPAL e a
orientação

tácita

generalizada

de

desenvolvimento

econômico humanista, fornecida pela ONU. Ou seja, como a
constatação da diferenças econômicas entre países já não
mais poderia ser ocultada pelos modelos liberais de autoajuste dos mercados, impunha-se a promoção de modelos
que “conduzissem” os países periféricos ao desenvolvimento,
alcançando o padrão de vida dos povos privilegiados. Dessa
forma, esses modelos de desenvolvimento foram sendo
propagados, tecnicamente, nos recém criados cursos de
‘formação profissional’43.
Não se pode desvincular o caráter da CEPAL dessa
perspectiva. Sua orientação pela industrialização tinha como
fonte de inspiração as revoluções industriais européias. O
planejamento se incumbiria, então, de substituir a influência
enviesada

do

modelo

de

indústria

advindo

do

estrangulamento das forças primário-exportadoras44. Ora, este
“modelo” jamais havia sido experimentado em nenhuma
outra situação. Sua aplicabilidade dependia da conjugação
43

Esta experiência foi inicialmente aplicada no Brasil, justamente pela CEPAL, por meio de convênio com o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), conforme testemunho do seu presidente à época:
“Dá-me ainda especial satisfação, como Diretor superintendente do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico, chefiar a Delegação Brasileira a esta Conferência. É que a cooperação entre a CEPAL e o [BNDE]
tem sido das mais amigáveis e frutíferas. Juntos empreendemos um estudo metodológico sôbre a programação
da economia brasileira. Cooperamos ainda no ano passado em um curso de programação do desenvolvimento
econômico no Rio de Janeiro, que tanto êxito teve, que desejamos vê-lo convertido em curso permanente, para
poder atingir em escala crescente, administradores, economistas e engenheiros recrutados em tôdas as áreas
de meu vasto país. Cooperamos, ainda agora, num estudo sobre as repercussões da implantação da indústria
automobilística na demanda do aço e produtos da indústria mecânica”. (CAMPOS, Roberto de O. “O
Desenvolvimento Econômico e suas Ilusões” – Discurso proferido na reunião da CEPAL, realizada em La Paz,
de 15 a 29 de maio de 1957). In: Revista Digesto Econômico, São Paulo, ACSP/FCESP, jul. / ago. 1957, p. 35.
A partir destes cursos organizados pela CEPAL/BNDE, desenvolveu-se a disciplina “Teoria do Desenvolvimento
Econômico”, nos cursos de formação de economistas e outros profissionais. Nela, tornou-se uma espécie de
“livro-texto” as "Etapas do Desenvolvimento Econômico”, de ROSTOW, W.W. (Rio de Janeiro: Zahar, 1961),
cuja citação, por razões evidentes, dispensam maiores comentários, limitando-se a esta pequena nota.
44 A este respeito, consultar FURTADO, Celso. Desenvolvimento e Subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: Fundo
de Cultura, 1965, entre outros.
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de forças entre o Estado e os setores interessados das
burguesias industriais. Nesse ponto, o modelo cepalino
equivocava-se ao entender o Estado como uma força isolada
e descolada de vinculação com a própria burguesia, capaz
de ser “acionado” quando se bem entendesse.
A contribuição dessa escola com o mecanismo de
preços desiguais, no entanto, não pode deixar de ser notada
como um avanço. Assim comenta Francisco de Oliveira:
“Um caso típico é o da denúncia de Prebisch sobre os
mecanismos do comércio internacional que levam à
deterioração dos termos de intercâmbio em desfavor dos países
latinoamericanos. Aí estaria a base para uma reelaboração da
teoria do imperialismo; abortada sua profundização em direção
a essa reelaboração, a proposição que sai é nitidamente
reformista e nega-se a si mesma: Prebisch espera que os países
industrializados ‘reformem’ seu comportamento, elevando seus
pagamentos pelos produtos agropecuários que compram da
América Latina e rebaixando o preço dos bens que vendem,
que é em essência o espírito das conferências ‘UNCTAD’. A
proposição é altamente ética e igualmente ingênua” 45.

Portanto, nos limites deste texto, entende-se que a
CEPAL deve ser considerada como uma agência promotora
de um desenvolvimento que, embora fosse interessante para
o Brasil e para os países da América Latina, era muito mais
interessante para o capital financeiro internacional. A idéia de
desenvolvimento periférico, propagada a partir de sua
iniciativa, ao ocultar a categoria do conflito de classes, preso
à formação da divisão internacional do trabalho, contribuiu
para a expansão definitiva do capitalismo monopolista.
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A União Européia e a crise econômica mundial
Maria de Fátima S. C. Previdelli 1
Resumo
O agravamento da situação econômica mundial em função das
conseqüências da crise imobiliária norte-americana atingiu de forma bem
acentuada os países da União Européia. Torna-se, portanto, necessário
analisar de que forma uma economia unificada sofreu o impacto de tal
crise. O artigo apresenta os principais marcos do processo de integração
econômica europeu e analisa alguns dados dos países membros da União
Européia de meados de 2007 até o momento para que se possa ter uma
visão dos efeitos da crise na economia da região.
Palavras-chave: União
econômica; economia.

Européia;

Crise;

Zona

do

Euro;

Integração

Abstract
The worsening of the world’s economic situation as a consequence of the
U.S. real estate crisis has reached the European Union countries, it is
therefore necessary to examine how a unified economy suffered the
impact of this crisis. The article presents the main milestones of the process
of European economic integration and analyzes data from some European
countries from 2007 until the present time in order to get a vision of how the
crisis affected the economy of the region.
Keywords: European Union; Crisis; Euro; Economic Integration; economics.

Introdução
Observar os efeitos que a atual crise econômica
internacional provocou nos países da União Européia permite
estudar de que forma reage a uma crise dessa magnitude,
uma economia integrada, onde se abriu mão de políticas
monetárias individualmente particularizadas – como no caso
da Zona do Euro – para que sejam decididas por uma
autoridade única, supranacional ainda que escolhida pelos
países membros a ela subordinados.
Assim, o presente artigo visa apresentar e analisar alguns
dados representativos das mudanças econômicas ocorridas
1 Economista, mestranda em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da
Universidade de São Paulo (FFLCH-USP) e membro do Núcleo de Economia Política e História Econômica –
NEPHE - USP.
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na União Européia – destacando os países pertencentes à
Zona do Euro – de meados de 2007 ao início de 2009.
No entanto, para que se possa falar de crise financeira
internacional e suas conseqüências na União Européia, tornase necessário discorrer sobre alguns conceitos e processos.
Deste modo, o texto encontra-se dividido em quatro partes.
Inicialmente, apresenta-se o que se considera como sendo um
processo de integração econômica e os diferentes aspectos
que tal integração pode assumir. Em seguida, discorre-se
sobre os marcos principais no processo que resultou no que
hoje se conhece como União Européia. A terceira parte
sintetiza o que seria a atual crise econômica mundial e os
fatos que a iniciaram. Finalmente, o artigo apresenta

e

analisa alguns dados econômicos significativos dos países
europeus de 2007 até o momento, para que se possa ter uma
visão de como a crise afetou a economia da região.

Integração Econômica
Para Krugman e Obstfeld (2007, pp.449-468) o conceito
de integração econômica pode ser definido como um
processo através do qual, dois ou mais mercados nacionais se
unem para formar um só mercado, de modo a eliminar
completamente as barreiras comerciais entre si e facilitar o
movimento de mercadorias, pessoas e capitais.
Os processos de integração econômica podem assumir
diferentes formas e, conseqüentemente, diferentes graus de
integração. Por exemplo, tem-se a formação de Zonas de
Livre Comércio; Uniões Aduaneiras; Mercados Comuns; União
Econômica; e Integração Econômica Total no que poderia ser
considerada uma integração crescente.
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Uma Zona de Livre Comércio consiste numa área
formada por dois ou mais países que suprimem as barreiras
alfandegárias e comerciais entre si. Porém, cada país mantém
a sua política aduaneira própria com relação aos demais
países do globo com os quais mantém relações comerciais.
No caso da União Aduaneira, por sua vez, tem-se a
constituição de uma área em que, além de se suprimirem as
barreiras alfandegárias e comerciais entre si, os países que a
integram estabelecem uma pauta aduaneira comum em
relação ao comércio com terceiros países, representada pela
Tarifa Externa Comum (TEC). Ou seja, os países formam uma
unidade em relação ao resto do mundo.
Já o Mercado Comum representa uma forma mais
abrangente

de

integração

econômica.

Neste

caso,

acrescenta-se ao fim das barreiras alfandegárias e comerciais
entre os países e ao estabelecimento de uma pauta
aduaneira comum, a abolição das restrições aos movimentos
de fatores produtivos entre os estados-membros, como o
trabalho e o capital.
Por fim, União Econômica é uma forma mais profunda
de integração, na qual se soma à supressão das restrições aos
movimentos de fatores produtivos com um certo grau de
harmonização das políticas econômicas dos países membros.
A Integração Econômica Total é a forma mais completa
de integração. Nesta etapa, além da eliminação das barreiras
alfandegárias e comerciais, do estabelecimento de uma
pauta aduaneira comum, da abolição das restrições aos
movimentos de fatores produtivos e da adoção de um certo
grau de harmonização das políticas econômicas, os estadosmembros unificam as suas políticas monetária, fiscal e social,
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bem como delegam a uma autoridade supranacional
poderes para elaborar e aplicar essas políticas.
Como se apresenta em seguida, o processo do qual
resultou a União Européia passou por diversas etapas de
integração após o final da segunda guerra mundial quando,
deve-se lembrar, os países europeus estavam devastados,
com suas economias paralisadas, haviam sofrido altas perdas
de mão-de-obra, o sistema financeiro internacional estava
caótico e a economia americana era a que estava mais
sólida no bloco ocidental. Adicionalmente, o mundo estava
em processo de divisão entre o bloco de orientação socialista,
liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas –
URSS, e o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos da
América. Com tudo isso em mente, passa-se a examinar como
foi o processo de formação da União Européia.

Formação da União Européia
Quando falamos de União Européia, temos todo um
processo de integração econômica que evoluiu através de
uma série de etapas após o final da segunda guerra mundial
e cujo ponto mais alto até o momento, foi a unificação
monetária com a adoção do euro por 15 países e a formação
do Banco Central Europeu.
O primeiro marco importante a destacar na série de
eventos que culminaram com a formação do bloco europeu
integrado

economicamente,

ocorreu

ainda

durante

a

Segunda Guerra Mundial, em agosto de 1941, com a
assinatura da Carta do Atlântico por Roosevelt e Churchill.
Essa carta permitiu o acesso norte-americano aos recursos do
Império Britânico em troca do apoio daquele país aos
exércitos aliados. Tal acordo marcaria o início de uma aliança
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que caracterizaria as relações entre os países da Europa –
especialmente do bloco ocidental – com os EUA pelo restante
do século XX.
Posteriormente, em julho de 1944 tem-se o início das
discussões que resultaram no acordo de Bretton Woods, que
visavam decidir os rumos econômicos internacionais pós
Guerra. Seguindo-se em 1945 pela criação da Organização
das Nações Unidas – ONU. Em setembro desse mesmo ano,
Winston Churchill apelou à reconciliação franco-alemã e à
criação dos Estados Unidos da Europa. A repercussão a esse
apelo deu-se em Paris, com a criação da União Européia dos
Federalistas, uma semente do processo de integração.
No ano de 1947, França e a Grã-Bretanha assinam o
Pacto de Dunquerque, de aliança e assistência mútua contra
uma eventual ameaça alemã. Adicionalmente, entra em
vigor a Doutrina Truman e o Congresso dos Estados Unidos da
América aprovou uma resolução favorável à criação dos
Estados Unidos da Europa. Ainda em 1947, tem início o Plano
Marshall (Plano de Reconstrução Européia) e início da guerrafria entre os blocos socialista e capitalista.
Nesse mesmo ano de 1947, ocorre a Conferência para a
Cooperação Econômica Européia, que aprova o Programa
de Recuperação Econômica Européia, dando origem ao
CCEE (Comitê de Cooperação Econômica Européia) e à
OECE (Organização Européia de Cooperação Econômica).
Ambos constituem as primeiras ações unificadas em direção à
integração econômica.
No ano seguinte, 1948, entra em vigor da Convenção
Aduaneira dos países do BENELUX e seus países membros –
França, Grã-Bretanha, Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos –
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assinaram o Tratado de Bruxelas cujos objetivos incluíam a
cooperação militar, econômica, social e cultural, visando
principalmente criar mecanismos de defesa para garantir a
segurança mútua. Em abril desse mesmo ano, dezessete
Estados europeus fundaram a OECE (Organização Européia
de Cooperação Econômica), partindo-se assim para a ação
de integração propriamente dita.
Em 1949, destaca-se a instituição de uma união
aduaneira entre a França e a Itália, denominada FRITAL; e a
assinatura do Tratado do Atlântico Norte, que criou a Aliança
Atlântica e daria origem à formação da OTAN.
No ano seguinte, 1950, o BENELUX e a Alemanha
decidem concentrar a produção do carvão e do aço, instituir
uma nova Alta Autoridade para lidar com o assunto e iniciar
negociações para chegar a um tratado. Nesse mesmo ano,
ocorre a criação da União Européia de Pagamentos e é
aprovado Tratado da Comunidade Européia de Defesa.
Em 1951, é assinado o tratado em Paris que cria a CECA
– Comissão Européia do Carvão e do Aço cuja presidência
seria entregue a Jean Monnet, no ano seguinte. Iniciava-se
assim a retomada pelos países europeus, do controle sobre
seus insumos mais importantes para o processo industrial, a
energia do carvão e o aço como matéria prima indispensável.
Dois anos depois, em 1953, ocorre a aprovação de um
projeto de Tratado relativo à formação da Comunidade
Política Européia (CPE). Mais um passo para a integração,
desta vez, visando uma afirmação clara de alinhamento com
o bloco norte-americano.
Em paralelo, os países do bloco socialista, em 1955,
assinam o Tratado de Assistência Mútua da Europa Oriental,
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conhecido como Pacto de Varsóvia. Nesse mesmo ano, o
conselho da CECA cria uma nova comunidade visando a
formação de um mercado comum industrial e de uma
organização idêntica para energia nuclear. Adicionalmente,
extingue-se a União Européia de Pagamentos que passa a ser
substituída pelo Acordo Monetário Europeu.
Foi

em

1956

que

se

iniciaram

os

trabalhos

de

elaboração dos tratados de criação da CEE (Comunidade
Econômica Européia) e no ano seguinte, os 17 estadosmembros

da

OECE

iniciaram

negociações

para

o

estabelecimento de uma zona de livre comércio. É nesse
mesmo ano que se assinam os Tratados de Roma, que
instituíram a CEE e a CEEA (Comissão Européia de Energia
Atômica). Vale destacar a importância do controle da
tecnologia atômica como trunfo político e estratégico de
defesa, em presença do quadro mundial de guerra-fria.
Os tratados de Roma entraram em vigor no início de
1958 com a criação, nos meses seguintes, da Assembléia
Parlamentar Européia que antecedeu o Parlamento Europeu
a ser inaugurado em 1962. As primeiras eleições diretas e
universais para o Parlamento Europeu, ocorreriam em 1979.
Em meados de 1961, iniciam-se os esforços no sentido
de elaborar um projeto de transformação das Comunidades
numa única comunidade econômica, social e política. Tal
marco é considerado como sendo o ato do nascimento da
Europa Politica, no quadro das comunidades Européias e da
Aliança

Atlântica

sempre

com

alinhamento

ao

bloco

capitalista ocidental.
Seis anos depois, em 1967, ocorreu a primeira reunião do
Conselho

das

Comunidades

Européias

presidido

pela
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Alemanha, e no ano seguinte seria introduzida uma

Pauta

Aduaneira Comum.
Em 1969, foi aprovado o Plano Barre de realização da
União Econômica e Monetária, nesse momento, a CEE passa
da fase de transição para

a fase definitiva de integração

monetária, sendo que em 1972 entra já em vigor o primeiro
sistema monetário, depois transformado em Sistema Monetário
Europeu.
Paralelamente,

o

número

de

estados

membros

aumenta. Em 1973, ocorre a adesão da Dinamarca, da
Irlanda e do Reino Unido, e, em 1984, aderem Portugal e
Espanha. Nesse mesmo ano de 1985, assina-se o Acordo de
Schengen relativo à supressão gradual dos controles nas
fronteiras comuns. Depois dessa data, vários países passam a
integrar o grupo – em 1995, teria-se a adesão da Áustria,
Finlândia e Suécia, e em 1998, o inicio do processo de
negociações para a adesão da República Tcheca, Chipre,
Estônia, Hungria e Polônia.
Com a queda do muro de Berlim em 1989, o presidente
francês Mitterrand propõe a criação de uma Confederação
Européia com os países do Leste. Dois anos depois, ocorreria a
dissolução do Pacto de Varsóvia e o fim da União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas, pondo fim ao cenário de
poder bipolarizado existente.
Assim, nada mais impedia a união geral dos países
europeus e em maio de 1992, instituiu-se o EEE (Espaço
Econômico Europeu). No ano seguinte entraria em vigor o
Mercado Único. Em 1993, tem-se o início do Mercado Interno
Comum, conforme previsto pelo Ato Único Europeu de 1986.
Portanto, a Europa se unificava e cessavam, pelo menos
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oficialmente, as divisões econômicas entre os países membros
do novo quadro de integração econômica.
A união financeira ocorreria em 1994, com a criação do
Instituto

Monetário

Europeu,

e

do

Fundo

Europeu

de

Investimento.
Adicionalmente, as políticas de emprego passariam a
ser coordenadas pela União Européia (Comissão e Conselho)
a partir de 1997.
O passo seguinte foi a adoção da moeda única – o
euro – em 1999 quando passa a vigorar em onze Estadosmembros responsáveis pela

nomeação dos titulares da

Comissão Executiva do Banco Central Europeu.
No entanto, os países membros da União Européia ainda
não estavam prontos para o próximo passo e em junho de
2005, a Constituição Européia foi rejeitada por referendo.
Os anos seguintes assistiram a vários pedidos de adesão
de países do Leste europeu, bem como da Turquia que, em
função das políticas anti-terroristas pós setembro de 2001,
geraram grandes discussões nos países membros. No início de
2009, ainda não se havia aprovado a adesão da Turquia e
notava-se uma lentidão nos processos de aprovação dos
demais pedidos de adesão.

Crise Econômica Internacional
Pode-se definir a atual crise econômica mundial como a
união de diversos fatores que, ao se combinarem, nela
resultaram. Tais fatores incluem a alta dos preços de imóveis
nos Estados Unidos nos últimos anos e a alta liquidez (dinheiro
disponível para empréstimos) no mercado internacional, bem
como as baixas taxas de juros em vigor nos EUA que levaram

Revista de Economia Política e História Econômica, número 17, junho de 2009.

53

os bancos e financeiras norte-americanas a começarem a
emprestar mais dinheiro para que pessoas com histórico de
crédito duvidoso comprassem imóveis. Antes, só tinham
acesso a essas hipotecas, credores com bom histórico de
pagamento de empréstimos e renda comprovada. Assim, os
bancos

também

passaram

a

fazer

empréstimos

não-

tradicionais, com juros mais baixos nos primeiros anos do
contrato (depois reajustados para taxas mais altas) e
prestações iniciais só com o pagamento dos juros.
Os tomadores dessas hipotecas acreditavam que, com
o preço das casas em alta, conseguiriam reajustar seus
empréstimos e obter condições mais favoráveis quando o
período de juros mais baixos terminasse. Porém, a “bolha” dos
preços de casas estourou quando os preços atingiram um
nível irreal e a procura caiu de forma significativa levando à
queda dos mesmos; com isso, muitas famílias passaram a não
conseguir pagar suas hipotecas e perderam suas casas. Como
o preço das casas caiu, muitas vezes o banco não conseguiu
reaver o que havia emprestado aos clientes passando a
acumular

perdas

que

se

refletiam

nos

papéis

que

comercializavam.
Outro fato que contribuiu para a crise é inerente ao
próprio

sistema

financeiro,

ou

seja,

os

bancos

usam

seguradoras para garantir que não teriam perdas e

o

processo de securitização espalhou o risco por todo o
mercado, permitindo que os bancos emprestassem mais
dinheiro para financiamentos imobiliários; esse processo fez
com que, com a crise, os prejuízos atingissem dezenas de
instituições financeiras e de fundos de investimento.
Conseqüentemente, com o risco espalhado por todo o
setor financeiro, aconteceu também uma crise de liquidez, já
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que as instituições começaram a relutar em emprestar
dinheiro umas às outras. Os governos se viram forçados a
intervir e injetar liquidez nos mercados, fosse através de auxilio
aos bancos, fosse pela aquisição dos próprios bancos ou
seguradoras, endividados.

A Crise e a União Européia
Além da crise iniciada nos Estados Unidos, o sistema
monetário unificado da Zona do Euro sofreu os efeitos de outro
fator: o alto nível de investimento realizado nos países do
bloco central e do leste europeu que, nos anos após o final da
URSS e do Pacto de Varsóvia, tornaram-se altamente atrativos
à entrada de capitais já que ofereciam altas taxas de juros.
Porém, essas mesmas altas taxas levariam ao endividamento
maciço daqueles países nas suas tentativas de cumprir seus
compromissos de pagamento do serviço de suas dívidas.
Mas os bancos dos países da Zona do Euro não só
emprestaram volumes consideráveis de recursos para os
países do Leste como adquiriram parcelas gigantescas do
capital social de bancos daqueles países, levando a um
quadro em que cerca de 80% do capital social dos bancos da
Europa Central e da Oriental pertencem hoje aos bancos da
Europa Ocidental.
Com a entrada do capital, as economias dos países do
centro

e

leste

europeu

apresentaram

altas

taxas

de

crescimento, e atraíram ainda mais a entrada de capitais. No
entanto, com os efeitos da crise norte-americana afetando as
demais economias mundiais em meados de 2007, começouse a observar a desaceleração dessas economias, e as
moedas desses países passaram a sofrer desvalorizações
diárias.
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A Europa Oriental não só contraiu quase todas as suas
dívidas da Europa Ocidental, especificamente de bancos da
Áustria,

Suécia,

Itália,

Grécia

e

Bélgica

–

a

maioria

pertencente à área do Euro –, como, de acordo com o Banco
Europeu de Reestruturação e Desenvolvimento, essas regiões
precisarão de até 400 bilhões de euros em ajuda para
cobrirem os serviços de suas dívidas e reativarem seus sistemas
de crédito de forma autônoma.
Apesar dos recursos canalizados para todos estes países,
o problema não foi solucionado. Torna-se importante analisar,
portanto, o desempenho de alguns indicadores econômicos
da Europa para que se possa compreender de que forma os
fatos indicados anteriormente afetaram as economias da
União Européia em geral, e da área do Euro em particular.
Primeiramente, na Tabela 1, pode-se observar as taxas
de crescimento econômico dos países pertencentes à União
Européia. Na mesma tabela, em destaque estão os aderentes
à

moeda

apresentam

única.

Pode-se

desaceleração

notar
de

que

todos

crescimento,

os

países

chegando

mesmo à retração econômica no final do ano de 2008 e início
de 2009.
Os países do centro e leste europeu apresentam os
piores desempenhos porém o “carro chefe” da economia da
zona do euro – a Alemanha – vem mostrando um quadro
muito preocupante desde o segundo quadrimestre de 2008,
com quedas acentuadas em sua taxa de crescimento. Já em
relação aos demais países que adotaram a moeda única,
apenas o Chipre continua apresentando alguma variação
positiva no seu crescimento econômico de um quadrimestre
para o seguinte.
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TABELA 1 - Crescimento econômico por quadrimestre (% em
relação ao quadrimestre anterior)
3o2007

4o-2007

1o2008

2o2008

3o2008

4o2008

1o-2009

Alemanha

0,6

0,3

1,5

-0,5

-0,5

-2,1

-6,9

Áustria

0,7

0,7

0,5

0,2

0

-0,2

-2,9

Bélgica

0,7

0,4

0,4

0,3

0

-1,7

-3

Bulgária

nd

nd

nd

7,1

6,8

3,5

-3,5

Chipre

1,2

1,2

0,8

0,8

0,6

0,6

1,6

Dinamarca

1,7

0,3

-1,2

0,3

-0,8

-1,9

nd

Eslováquia

2,6

7

-3,4

1,9

1,8

2,1

-5,4

Eslovênia

1,9

0,4

1,9

0,6

0,8

-4,1

nd

Espanha

0,6

0,6

0,4

0,1

-0,3

-1

-3

Estônia

0,9

1

-1,5

-1,7

-2,2

-4,3

-15,6

Finlândia

0,5

1,5

-0,3

0,1

-0,3

-1,3

nd

França

0,7

0,4

0,4

-0,3

0,1

-1,1

-3,2

Grã Bretanha

0,6

0,9

0,3

0

-0,7

-1,6

-4,1

Grécia

1

0,6

0,9

0,9

0,4

0,3

nd

Hungria

0,4

0,6

0,5

-0,1

-0,3

-1,2

-4,7

Irlanda

0,2

0,5

-1

-0,4

1,1

-7,1

nd

Itália

0,2

-0,3

0,3

-0,6

-0,7

-1,9

-5,9

Letônia

2,4

1,2

-5

-1,4

-0,4

-3,9

-18,6

Lituânia

2,3

2

0,2

0,2

-0,3

-1,4

-11,8

Luxemburgo

2

0,3

-1

0,3

-0,3

-4,5

nd

Malta

1,1

1

0,5

0,6

0,4

-0,1

-0,1

Paises Baixos

1,3

1,6

0,6

-0,1

-0,3

-1

-4,5

Polônia

1,4

2,1

1

1

0,9

0,4

1,9

Portugal

0

0,6

-0,3

0,2

-0,2

-1,6

-3,7

Rep.Tcheca

1,4

1,2

0,6

0,7

0,3

-0,9

-3,4

Romênia

0,4

-3,4

-2,6

9,3

9,2

2,9

-6,4

Suécia

0,3

1,5

-0,6

-0,5

-1

-2,4

-6,4

Fonte:
Comissão
Européia
–
Eurostat
(http://ec.europa.eu/economy_finance
/db_
indicators
/db_
indicators 8644_en.htm) (*) Em destaque os países que adotaram o
Euro.

Na Tabela 2, constata-se o desempenho da taxa de
desemprego

como

porcentual

da

População
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Economicamente Ativa (PEA) dos países da União Européia a
partir do terceiro quadrimestre de 2007.
TABELA 2 – Desemprego por quadrimestre (% PEA)
3o-2007 4o-2007 1o-2008 2o-2008 3o-2008 4o-2008 1o-2009
Alemanha

8,3

8

7,6

7,4

7,2

7,2

7,6

Áustria

4,6

4,1

4

3,7

3,7

4,1

4,6

Bélgica

7,3

7,1

7,1

7

7,2

7

7,3

Bulgária

6,8

6,2

6,1

5,8

5,4

5,1

5,9

Chipre

3,9

3,8

3,7

3,7

3,8

4

4,9

Dinamarca

3,9

3,3

3,2

3,2

3,5

4

7,6

Eslováquia

11,3

10,6

10,2

9,9

9,2

9,2

10,6

Eslovênia

4,8

4,6

4,7

4,5

4,3

4,2

5

Espanha

8,3

8,6

9,3

10,6

11,8

14

17,4

Estônia

4,4

4,1

4,5

4,4

6,4

7,6

8

Finlândia

6,8

6,6

6,3

6,3

6,4

6,6

7,4

França

8,2

7,8

7,6

7,7

7,7

8,2

8,8

Grã Bretanha

5,2

5,1

5,2

5,4

5,8

6,3

6,6

Grécia

8,2

8

7,8

7,5

7,5

7,8

7,8

Hungria

7,3

7,7

7,7

7,7

7,9

8

9,2

Irlanda

4,6

4,7

5

5,6

6,6

8,2

10,6

Itália

6,2

6,4

6,7

6,8

6,7

6,9

6,9

Letônia

6

5,5

6,3

6,2

7,3

10,4

16,1

Lituânia

4,1

4,2

4,5

4,8

6,1

8,4

15,5

4

4,1

4,1

4,3

4,4

5,3

6,1

Malta

6,4

6,1

5,9

5,9

5,7

6

6,7

Paises Baixos

3,1

2,9

2,8

2,8

2,7

2,7

2,8

Polônia

9,2

8,5

7,8

7,3

6,8

6,9

7,7

Portugal

8,1

7,8

7,6

7,7

7,8

7,9

8,5

Rep.Tcheca

5,2

4,8

4,5

4,5

4,3

4,5

5,5

Romênia

6,4

6,2

5,7

5,7

5,8

5,8

5,8

6

5,9

5,9

5,8

6,1

6,9

8

Luxemburgo

Suécia

Fonte:
Comissão
Européia
–
Eurostat
(http://ec.europa.eu/economy_finance
/db_
indicators
/db_
indicators 8644_en.htm) (*) Em destaque os países que adotaram o
Euro.

Destaca-se o desempenho crescente do indicador em
todos os países, mas chama especial atenção o caso da
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onde

a

porcentagem

de

58

desempregados

praticamente dobrou do início da série até o momento. Este
país é o que apresenta a maior taxa de desemprego na área
do Euro e vem enfrentando várias greves de categorias, como
no caso dos mineradores, desde o início de 2009.
Na recente campanha para as eleições dos deputados
representantes do país no Parlamento Europeu, o assunto
“desemprego” ganhou destaque com debates acirrados
entre os candidatos que defendiam uma maior intervenção
do Estado espanhol e aqueles que acreditavam ser mais
acertado deixar que o Parlamento supranacional tomasse as
medidas para reverter o quadro recessivo do país.
Chama também a atenção o franco crescimento deste
indicador nos chamados países emergentes do Centro e
Leste, onde encontramos a Lituânia e a Letônia com mais de
15%

da

sua

População

Economicamente

Ativa,

desempregada. Por fim, destaca-se a Irlanda com um décimo
de sua população desempregada, considerada a pior taxa
dos últimos dez anos.
Em seguida, passamos a apresentar o desempenho do
índice de inflação na Tabela 3, com comportamento
semelhante em todos os países, ou seja, com tendência à alta
desse índice. Novamente, chama a atenção os altos índices
apresentados pelos países do centro e leste europeu. Já em
relação aos participantes da Área da moeda única, observase uma faixa que vai de 2,2 a 5,5, mais uma vez com um país
do Leste assumindo a dianteira da pior taxa.
TABELA 3 – Inflação anual
2005

2006

2007

2008

Alemanha

1,9

1,8

2,3

2,8

Áustria

2,1

1,7

2,2

3,2
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Bélgica

2,5

2,3

1,8

4,5

Bulgária

6,0

7,4

7,6

12,0

Chipre

2,0

2,2

2,2

4,4

Dinamarca

1,7

1,9

1,7

3,6

Eslováquia

2,8

4,3

1,9

3,9

Eslovênia

2,5

2,5

3,8

5,5

Espanha

3,4

3,6

2,8

4,1

Estônia

4,1

4,4

6,7

10,6

Finlândia

0,8

1,3

1,6

3,9

França

1,8

1,9

1,6

3,2

Grã Bretanha

2,1

2,3

2,3

3,6

Grécia

3,5

3,3

3,0

4,2

Hungria

3,5

4,0

7,9

6,0

Irlanda

2,2

2,7

2,9

3,1

Itália

2,2

2,2

2,0

3,5

Letônia

6,9

6,6

10,1

15,3

Lituânia

2,7

3,8

5,8

11,1

Luxemburgo

3,8

3,0

2,7

4,1

Malta

2,5

2,6

0,7

4,7

Paises Baixos

1,5

1,7

1,6

2,2

Polônia

2,2

1,3

2,6

4,2

Portugal

2,1

3,0

2,4

2,7

Rep.Tcheca

1,6

2,1

3,0

6,3

Romênia

9,1

6,6

4,9

7,9

Suécia

0,8

1,5

1,7

3,2

Fonte:
Comissão
Européia
–
Eurostat
(http://ec.europa.eu/economy_finance
/db_
indicators
/db_
indicators 8644_en.htm) (*) Em destaque os países que adotaram o
Euro.
Por

fim,

apresentamos

o

nível

de

endividamento

orçamentário de cada um dos países na Tabela 4, onde se destaca
um comportamento majoritário de défict na zona do euro, o que
aumenta a preocupação em relação ao desempenho econômico
para 2009, com a retração do PIB já observada do primeiro
quadrimestre do ano, conforme se observa na Tabela 1.
Um dos principais indicadores controlados pelas políticas
econômicas unificadas da União Européia, o déficit orçamentário
provoca, atualmente, preocupação e pode-se assistir a debates
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constantes na mídia, em relação ao assunto, com opiniões
contrárias sobre o papel do Estado na minimização dos efeitos da
crise.

TABELA 4 – Déficit Orçamentário de 2000 a 2008 (% do PIB)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Alemanha

1.3

-2.8

-3.7

-4.0

-3.8

-3.3

-1.5

-0.2

-0.1

Áustria

-1.7

0.0

-0.7

-1.4

-4.4

-1.6

-1.6

-0.5

-0.4

Bélgica

0.0

0.5

0.0

-0.1

-0.3

-2.7

0.3

-0.2

-1.2

Bulgária

-0.3

0.6

-0.8

-0.3

1.6

1.9

3.0

0.1

1.5

Chipre

-2.3

-2.2

-4.4

-6.5

-4.1

-2.4

-1.2

3.4

0.9

Dinamarca

2.4

1.5

0.3

0.1

2.0

5.2

5.2

4.5

3.6

Eslováquia

-12.3

-6.5

-8.2

-2.8

-2.4

-2.8

-3.5

-1.9

-2.2

Eslovênia

-3.7

-4.0

-2.5

-2.7

-2.2

-1.4

-1.3

0.5

-0.9

Espanha

-1.0

-0.6

-0.5

-0.2

-0.3

1.0

2.0

2.2

-3.8

Estônia

-0.2

-0.1

0.3

1.7

1.7

1.5

2.9

2.7

-3.0

Finlândia

6.9

5.0

4.1

2.6

2.4

2.8

4.0

5.2

4.2

França

-1.5

-1.5

-3.1

-4.1

-3.6

-2.9

-2.3

-2.7

-3.4

Grã Bretanha

3.6

0.5

-2.0

-3.3

-3.4

-3.4

-2.7

-2.7

-5.5

Grécia

-3.7

-4.5

-4.8

-5.7

-7.5

-5.1

-2.8

-3.6

-5.0

Hungria

-2.9

-4.0

-9.0

-7.2

-6.4

-7.8

-9.2

-4.9

-3.4

Irlanda

4.8

0.9

-0.4

0.4

1.4

1.7

3.0

0.2

-7.1

Itália

-0.8

-3.1

-2.9

-3.5

-3.5

-4.3

-3.3

-1.5

-2.7

Letônia

-2.8

-2.1

-2.3

-1.6

-1.0

-0.4

-0.5

-0.4

-4.0

Lituânia

-3.2

-3.6

-1.9

-1.3

-1.5

-0.5

-0.4

-1.0

-3.2

Luxemburgo

6.0

6.1

2.1

0.5

-1.1

0.0

1.4

3.6

2.6

Malta

-6.2

-6.4

-5.5

-9.9

-4.7

-2.9

-2.6

-2.2

-4.7

Paises Baixos

2.0

-0.2

-2.1

-3.1

-1.7

-0.3

0.6

0.3

1.0

Polônia

-3.0

-5.1

-5.0

-6.3

-5.7

-4.3

-3.9

-1.9

-3.9

Portugal

-2.9

-4.3

-2.8

-2.9

-3.4

-6.1

-3.9

-2.6

-2.6

Rep.Tcheca

-3.7

-5.7

-6.8

-6.6

-3.0

-3.6

-2.6

-0.6

-1.5

Romênia

-4.7

-3.5

-2.0

-1.5

-1.2

-1.2

-2.2

-2.5

-5.4

Suécia

3.7

1.6

-1.2

-0.9

0.8

2.3

2.5

3.8

2.5

Fonte:
Comissão
Européia
–
Eurostat
(http://ec.europa.eu/economy_finance /db_ indicators /db_ indicators
8644_en.htm) (*) Em destaque os países que adotaram o Euro.

Como

apresentado

anteriormente,

o

nível

de

endividamento dos chamados países emergentes do centro e
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leste encontra-se muito alto, mas a maioria dos países da UE
apresentam endividamento. Tal fato reflete o esforço público
de aumentar os níveis de liquidez disponível e a ajuda
financeira às instituições financeiras apesar das críticas que as
políticas liberais do bloco faziam a esse tipo de medida há
bem poucos anos atrás.

Conclusão
O presente artigo buscou apresentar e analisar alguns
dados representativos das mudanças econômicas ocorridas
na União Européia – destacando os países pertencentes à
Área do Euro – de meados de 2007 ao início de 2009.
Para permitir uma compreensão do quadro analisado
tornou-se necessário apresentar alguns conceitos e processos,
tais como os relacionados às diferentes formas de integração
econômica. A fim de particularizar o caso analisado,
destacou-se sucintamente os principais marcos no processo
que resultou na formação da União Européia.
Adicionalmente, o artigo apresentou uma síntese do
que levou ao surgimento da atual crise econômica mundial e,
em

seguida,

apresentou

alguns

dados

econômicos

significativos da posição dos países europeus de 2007 até o
momento, permitindo observar os efeitos iniciais da crise
internacional na economia da região.
Torna-se interessante acompanhar as mudanças que
estão ocorrendo na economia européia e de que forma vão
afetar as políticas de integração em vigor.
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Um cálculo das taxas de lucro na manufatura norteamericana a partir dos dados do Bureau of Economic
Analysis: 1948-2001

Vitor Eduardo Schincariol1
Resumo
Este texto é uma ampliação da discussão feita no trabalho de tese
Crescimento, flutuações e endividamento externo na economia dos
Estados Unidos, 1980-2004, atualmente em andamento pela Universidade
de São Paulo. Mostra-se como a tendência para a queda dos lucros no
setor manufatureiro norte-americano é um resultado do crescimento da
composição orgânica do capital, e não propriamente dos salários, durante
o período assinalado. Por conseqüência, as massas de lucro aumentaram,
mas as taxas de lucro caíram, desestimulando aos poucos o crescimento
norte-americano.
Palavras-chave: EUA; economia; lucros; capital; marxismo.

Abstract
This paper abroads the discussion made during the thesis Crescimento,
flutuações e endividamento externo na economia dos Estados Unidos,
1980-2004, nowadays in elaboration in the University of São Paulo. It is shown
how the tendency of declining profits is a result of the organic composition
of capital´s growth, instead of wages, during the referred period. As a
consequence, the total profits had increased, but the profit rates
decreased, slowing down the north-american growth.
Keywords: USA; economics; profits; capital; marxism.

I
Este texto é uma ampliação da discussão feita no
trabalho de tese Crescimento, flutuações e endividamento
externo

na

economia

dos

Estados

Unidos,

1980-2004,

atualmente em andamento pela Universidade de São Paulo.
Mostra-se como a tendência para a queda dos lucros no setor
manufatureiro

norte-americano

é

um

resultado

do

crescimento da composição orgânica do capital, e não
1

Mestre e Doutorando em História Econômica pela Universidade de São Paulo.
Professor do Departamento de Economia da UFAL. Membro do NEPHE – USP.
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propriamente dos salários, durante o período assinalado. Por
conseqüência, as massas de lucro aumentaram, mas as taxas
de lucro caíram, desestimulando aos poucos o crescimento
norte-americano.

II
Como ressaltado em outras ocasiões2, as contas
nacionais dos Estados Unidos são das mais completas que se
pode obter entre os países industrializados. Elas permitem
verificações muito aproximadas de muitas inferências de
teorias econômicas, e dentre elas as de cunho marxista.
Particularmente a esta última escola, podem-se encontrar,
com algum trabalho, as taxas de mais-valia, as taxas de lucro,
os gastos com capital constante e variável, assim como outros
valores determinantes para as inversões das corporações, a
partir da análise dos dados fornecidos pelo Bureau of
Economic Statistics.
Aceitando-se a taxa de lucro como um determinante
fundamental para os investimentos corporativos, pode-se
calcular a taxa de lucro no longo prazo para a economia
norte-americana, a partir das tabelas de contas nacionais
fornecidas pelo BEA. É que se vai fazer aqui.

3

O objetivo é

ilustrar como houve uma paulatina queda das taxas de lucro
no setor manufatureiro norte-americano, resultando num
constante desestímulo ao crescimento norte-americano. O
crescimento se tornou cada vez mais relativamente menor ao
longo da segunda metade do século vinte, não obstante as
flutuações ascendentes em períodos específicos.
2

Cf.: “Aspectos do crescimento recente dos Estados Unidos”, em Revista de
Economia Política e História Econômica N.11; “Endividamento externo da
economia dos Estados Unidos – uma visão kaleckiana” e “Transformações do
imperialismo norte-americano” (disponíveis em http://nepheusp.googlepages.com).
3
Para um método alternativo de cálculo de taxa de lucro, cf. Apêndice II de
BRENNER, Robert. O boom e a bolha.
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Marx definiu a taxa de lucro como a relação entre (1) a
mais-valia, e (2) o capital variável e o variável. A relação é:

MV / CC + CV
(1)

A taxa de lucro pode diminuir, mesmo com um aumento
da mais-valia. No capítulo XIII do volume III de O Capital, “A lei
como tal”, Marx explica como o aumento do capital
constante face ao variável, mesmo se empregado em
condições de maior extração absoluta da massa de maisvalia, pode revelar-se numa queda da taxa de lucro. Veja tal
com um exemplo apresentado por ele. Seja dada uma
diferenciação do processo de trabalho em que o capital total
num determinado ramo passe de seis a dezoito milhões de
libras, com elevação do capital constante de quatro para
quinze milhões, e com elevação absoluta dos gastos em
salários de dois para três milhões:

I. 4 cc + 2 cv + 2 mv; C = 6; taxa de lucro de 33 1/3%
(2)
II. 15 cc + 3 cv + 3 mv; C = 18; taxa de lucro de 16
2/3%

(3)

Para uma determinada taxa de mais-valia, igual nas
duas situações, enquanto a massa de mais-valia cresceu 50%,
a taxa de lucro caiu pela metade. Isso leva a afirmar que “o
número de trabalhadores empregados pelo capital, e assim a
massa absoluta de valor empregado por ele, e portanto a
massa absoluta de mais-valia por ele absorvida, a massa de
mais-valia produzida por ele, e assim a massa absoluta de
lucro

produzida

por

ele,

podem,

conseqüentemente,
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aumentar, e aumentar progressivamente, a despeito de uma
progressiva queda na taxa de lucro”.

4

Assim: a massa de

lucros pode aumentar mesmo sob uma queda da taxa de
lucros; mas se a taxa de lucro se mostrar cadente ao longo do
tempo, a massa dos lucros irá cair, também ao longo do
tempo, como conseqüência de uma queda sustentada nos
investimentos, devido ao desinteresse em continuar investindo.
As inversões manufatureiras, como qualquer ramo da
economia capitalista, dependem do movimento da taxa de
lucro, assim como, indiretamente, a renda dos trabalhadores e
os impostos dependem dos investimentos. Dado isto, podem
estas relações serem perscrutadas mais de perto a partir dos
dados de contas nacionais dos Estados Unidos, para que se
percebem

movimentos

estruturais

da

economia,

determinando no longo prazo seu movimento?
De fato, com algumas aproximações, isto pode ser feito.
A partir das tabelas do BEA,

5

podem ser estimados os gastos

com capital variável, constante, a mais-valia obtida pelas
firmas, assim como outros gastos das firmas, principalmente
com impostos e juros. Dada a estrutura do valor dos bens
produzidos numa acepção de O Capital, tem-se que o valor
das mercadorias pode ser decomposto em (a) gastos com
máquinas, equipamentos, matérias-primas e outros bens que
entram no valor da mercadoria, (b) salários, (c) mais-valia –
soma surgida da diferença entre o valor dos bens vendidos e

4

Na edição em inglês aqui utilizada: “The number of labourers employed by
capital, hence the absolute mass of the labour set in motion by it, and therefore the
absolute mass of surplus-labour absorved by it, the mass of the surplus-value
produced by it, and therefore the absolute mass of profit produced by it, can,
consequently, increase, and increase progressively, in spite of the progressive
drop in the rate of profit.” MARX, Karl. Capital, V.III, The process of capitalist
production as a whole, p.213.
5
Que podem ser obtidas em www.bea.gov/.
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(a + b). Podem-se adicionar como custos os juros e os impostos
pagos ao governo, pelas firmas.
A noção de capital constante envolve uma dificuldade
que é sua diferenciação entre fixo (1) e circulante (2),
entendidos como (1) prédios e máquinas e (2) matérias-primas
e outros componentes do valor que se adicionam num
período curto de tempo ao que é produzido. Não há
exatamente um período correto para tal definição. É difícil
também deduzir a partir das contas nacionais os estoques
totais de capital constante, porque os capitais fixos têm um
período de rotação (quer dizer, um período total no qual seu
valor é completamente depreciado) que é muito variado de
corporação para corporação.
Os dados específicos das contas nacionais norteamericanas em relação ao cálculo da taxa de lucros
envolvem: salários (compensation); gastos com capital, ou
depreciação (corporate capital consumption allowances),
mais juros e impostos pagos pelas corporações. O valor
produzido por cada setor econômico chama-se no BEA de
gross product by type of product (setor de bens no caso goods, no original). “Bruto” porque o valor das mercadorias
contém também a depreciação do capital utilizado. Logo, se
são subtraídos de gross product os salários, a depreciação, os
juros e os impostos, tem-se o excedente produzido pelo
trabalho, ou a própria massa de mais-valia:

Mais-valia = valor produzido (gross product
by

type

of

product

)

–

salários

(compensation) – juros e impostos (net
interest e taxes on corporate income) –
capital

depreciado

(corporate

consumption allowances)

capital
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Calcular as taxas de mais-valia é simples, bastando para
tanto calcular as relações entre a mais-valia (o resultado ao
qual se chegou acima) e os salários. Mas as taxas de lucro
envolvem uma dificuldade. A taxa de lucro, sendo a relação
entre a mais-valia e o capital total adiantado pelas
corporações,

não

pode

ser

calculada

com

completa

exatidão porque não se pode saber ao certo qual é o
estoque de capital total num determinado período de tempo,
para todas as corporações. A única informação de que se
dispõe é a quantidade de capital depreciado num ano, mas
não se sabe que porcentagem este capital perfaz de um
capital total. Mesmo que se somassem todos os gastos com
depreciação,

ter-se-ia

um

número

muito

inexato,

de

qualidade nula para alguma inferência satisfatória. Pois a
partir de quando se deveria somar os gastos com capital
depreciado num tempo t+1 para achar-se o capital total do
qual deduzir a depreciação, como porcentagem, de um
capital total num tempo t? Por outro lado, se as série
corporate capital consumption allowances envolve o capital
depreciado ao longo de um ano no valor das mercadorias, é
claro que ela contém, junto da depreciação do capital
constante, o valor do capital circulante em forma de
matérias-primas.
Assim, é necessário que se tomem as massas de maisvalia sobre o capital total apenas em cada ano, o que
evidentemente joga muito para cima a taxa. Porém, vendo o
fluxo em forma histórica, pode-se ter claramente uma
estimativa sobre o desempenho histórico aproximado não só
da taxa de lucro, mas sim sobre outras variáveis de
perspectiva marxista. É o movimento diacrônico que interessa
neste momento.
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Todos os cálculos confirmam as impressões da literatura
marxista ao longo dos anos.

6

A primeira figura mostra a mera

relação entre os dispêndios com capital constante – aqui
tomados como o capital depreciado (corporate capital
consumption allowances) – e os dispêndios com salários na
manufatura (compensation). Tal é a relação em preços do
capital constante sobre o variável. Eles indicam que, no longo
prazo, deu-se o crescimento da composição orgânica do
capital – ou o aumento da parte constante sobre o capital
variável na produção.

Relação entre CC e salários
0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

20
00

19
96

19
92

19
88

19
84

19
80

19
76

19
72

19
68

19
64

19
60

19
56

19
52

19
48

0

Gráfico 1. Estados Unidos. Relação entre o capital constante e
os salários (composição orgânica do capital), no setor
manufatureiro. Calculado a partir das séries em milhões de
dólares correntes do BEA.

6

Cf. especificamente SHAIKH, Anwar. Explaining the global economic crisis.
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A próxima figura é interessante. Ela traz as taxas de lucro
e de mais-valia. A taxa de lucro foi calculada como a relação
entre (1) a mais-valia, tal como posto acima, e (2) o capital
total, dado como a soma de salários (compensation), juros e
impostos (net interest e taxes on corporate income), e o
capital

depreciado

(corporate

capital

consumption

allowances). A taxa de mais-valia é mais simples: é a relação
entre (2) e os salários (compensation).

2,10
y = 0,0069x + 1,3606
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Gráfico 2. Estados Unidos. Relação entre o capital constante e
os salários, e equações de tendência, no setor manufatureiro.
Calculado a partir das séries em milhões de dólares correntes
do BEA.
Evidentemente, a taxa de mais-valia é maior, porque
calculada somente sobre os salários. Há um desempenho
próximo das duas taxas até 1980. Depois, justamente após
1980,

as

taxas

de

mais-valia

passam

a

crescer

mais

rapidamente, o que confirma as hipóteses da literatura sobre
o aumento das taxas de mais-valia com a intensificação do
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processo de automatização do trabalho. Isso se deu com um
aumento da massa de lucros concomitante, mas a uma taxa
de lucro mais lenta. De fato, a pendente calculada pelo EViews para a taxa de mais-valia acusa maior velocidade de
crescimento do que para a da taxa de lucro.

Valor excedente produzido (mais-valia) sobre gastos totais com capital:
taxa de lucro
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Gráfico 3. Estados Unidos. Proxy de taxa de lucro. Valor
excedente (ou mais-valia, calculada a partir do valor
adicionado total subtraído pelos outros gastos com salários,
depreciação, impostos e juros) sobre capital (salários,
depreciação, impostos e juros) no setor manufatureiro. Obs.:
calculada sobre o capital total no período de um ano,
excluído assim o capital a amortizar-se no futuro. Fonte: BEA.
A figura acima expressa a citada proxy aqui formulada
para a taxa de lucros. A tendência secular é de queda, com
uma taxa que nem nos anos noventa atinge as vigentes no
pós-guerra. De 1948 a 1980, a queda é constante; de fato,
depois de liberarem-se os salários com o fim da guerra, as
taxas caem até os anos (19)60; elas sobem depois até 1975,
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quando os eventos da crise do petróleo e o aumento dos juros
trazem-na abaixo de novo. Elas permanecem deprimidas até
a década de (19)90, quando o boom ocorre, mediante a
reativação da taxa. Aproximando-se de 2000, ela cai
novamente, e depois vem abaixo. O período dos anos (19)90
é interessante porque deixa ver que para a reativação do
setor, basta um aumento nas taxas de lucro não sendo o
“excesso de capacidade instalada” (Brenner) como um
determinante da acumulação, já que isso significaria admitir
que os movimentos de acumulação se resolvem na esfera da
circulação do capital, preponderantemente.
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Gráfico 4. Estados Unidos.
Massa de lucros no setor
manufatureiro, em bilhões de dólares. Fonte: BEA.

III
Cálculos como estes mostram como as contas nacionais
norte-americanas, muito detalhadas, podem, com algumas
adaptações,

ser

utilizadas

com

muita

precisão

pelos
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economistas e historiadores que se valem da teoria marxista
para análises do movimento de longo prazo da economia.
Neste caso, elas indicam que um aumento da composição
orgânica, e assim uma pressão na taxa de lucro – com
paralela

elevação

das

taxas

de

mais-valia

devido

à

mecanização e também às políticas de combate aos direitos
dos trabalhadores – são os elementos que explicam a
diminuição do crescimento norte-americano no longo prazo.
As flutuações de curto prazo devem ser explicadas pela
análise de conjuntura, que analisa a política econômica, as
lutas sociais, e outros elementos. No longo prazo, são fatores
estruturais que determinam o movimento da economia, como
a queda paulatina das taxas de lucro, ou sua reativação, por
algum motivo (barateamento dos salários ou dos elementos
do capital constante). O aumento da massa de lucros, via
comércio exterior, produção de novos produtos com novos
mercados etc., evidentemente também é uma maneira que
muitos setores encontram para crescer, caso em que as
massas de lucros maiores podem compensar taxas de lucro
estagnadas.

Apêndice
No link
http://www.bea.gov/national/nipaweb/SelectTable.asp?Selected=
N, todas as séries podem ser baixadas. Aqui se utilizaram as séries
em milhões de dólares correntes, para o setor manufatureiro, com
exceção da série de valor adicionado, gross product, que é para o
setor corporativo não-agrícola. Não há uma série para “real value
added” para o setor manufatureiro, como nas outras séries. Aqui se
usa “Table 10205 - Gross Domestic Product by Major Type of Product,
Goods”, cujo último termo revela que é mais exatamente ligada ao
setor manufatureiro. Uma opção alternativa é “Gross value added
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of nonfinancial corporate business” (Table 11400), que tem
resultados idênticos. Ou ainda Net Value Added by Sector Non-Farm
Business (Table 10905), com resultados também muito parecidos,
mas que não revela se inclui instituições financeiras.

Referências Bibliográficas

BRENNER, Robert. O boom e a bolha. São Paulo: Editora
Record. 2003.
MARX, Karl. O Capital, V.III. The process of capitalist production
as a whole. Moscou: Foreign Languages Publishing House.
1967.
SHAIKH, Anwar. Explaining the global economic crisis. New School
University.
Dezembro
de
1999.
Disponível
em
http://homepage.newschool.edu/~AShaikh/ .

Revista de Economia Política e História Econômica, número 17, junho de 2009.

76

Neoliberalismo no Brasil pós-1990: premissas
teóricas funcionais a serviço da continuidade
Matheus de Carvalho Hernandez1

Resumo
Este artigo tem como objetivo demonstrar a funcionalidade dos
pressupostos teóricos neoliberais à continuidade do modelo no Brasil desde
1990. A continuidade pode ser vista a partir da análise das políticas
econômicas dos governos brasileiros pós-1990, tal como na maneira que
reagem a recorrentes crises neoliberais. Os argumentos da ausência de
alternativas, da suposta existência de uma única macroeconomia possível
e da busca constante por credibilidade internacional dão ao modelo uma
roupagem científica, neutra e apolítica, que acabam sendo funcionais,
legitimando e justificando sua continuidade ao longo das mudanças de
governo. Conclui-se que, ao contrário de sua auto-definição, o
neoliberalismo tem no privilégio aos mercados e na subtração do poder de
intervenção estatal o seu projeto político historicamente construído, o que
faz com que as preocupações sociais e o crescimento econômico fiquem
em segundo plano.
Palavras-chaves: Economia política. Economia brasileira. Neoliberalismo.
Capitalismo periférico.

Abstract
This article aims to demonstrate the functionality of theoretical assumptions
on the continuity of the neoliberal model in Brazil since 1990. The continuity
may be seen from the analysis of the economic policies of the Brazilian
post-1990 governments, as in the way they react to recurring neoliberal
crisis. The arguments of the absence of alternatives, the supposed existence
of a single possible macroeconomics and the constant search for
international credibility give the model a gown scientific, neutral and
apolitical, which end up being functional, legitimizing and justifying its
continued along the change of government. The conclusion is that, unlike
its self-definition, neoliberalism has a political project historically built, giving
privilege to markets and lessening the power of intervention of State, which
means that the social and economic growth remain in the background.
Keywords: Political economy. Brazilian economy. Neoliberalism. Peripheral
capitalism.
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O Brasil vive desde o início dos anos noventa um
processo de inserção na economia internacional. Para tal,
desde o governo Collor, observa-se a promoção de uma
abertura econômica intensa, a qual inclui, dentre outras
coisas, subtração do poder de intervenção estatal na
economia por meio de privatizações e foco constante nas
variáveis macroeconômicas. Em outras palavras, a partir da
ascensão de Collor à Presidência da República, passando por
Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e chegando ao
governo Lula, o Brasil está inserido no chamado modelo
neoliberal.
Quando se trabalha com neoliberalismo deve-se ter em
conta que não se trata apenas de um modelo econômico ou
de mera inserção econômica, trata-se sim de um modelo
teórico-político historicamente construído. Inicialmente, podese afirmar que o neoliberalismo segue uma determinada
lógica, qual seja: a abertura das fronteiras nacionais aos
mercados e

aos

investimentos

externos

(principalmente

especulativos e de curto prazo) favorece, dentre outras coisas,
o aumento dos lucros das multinacionais, as quais haviam tido
tais lucros comprimidos no início dos anos setenta pela lógica
keynesiana (no centro do sistema) e desenvolvimentista (na
periferia do sistema) de regulação dos capitais.
Tendo isso em vista, pretende-se demonstrar ao longo
deste artigo que o neoliberalismo, ao contrário de sua
autodefinição, é uma construção teórica politicamente
determinada e, portanto, não dotada de uma suposta
cientificidade neutra. Pretende-se expor aqui como os
pressupostos teóricos do neoliberalismo, tal como esta suposta
neutralidade que desemboca na defesa da existência de
uma

única

macroeconomia

possível,

subjazem

a
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continuidade desse modelo no Brasil desde o início da
década de noventa.
Para tal, antes de analisar a política econômica
brasileira pós-1990, discutir-se-á a construção teórica do
modelo neoliberal, por meio da qual se torna possível enxergar
suas premissas, assim como a maneira que elas sustentam a
continuidade do modelo na política econômica brasileira
recente.

Neoliberalismo: pressupostos teóricos e funcionais

Os liberais contemporâneos ou os chamados neoliberais
são o resultado, de acordo com Moraes, da fusão de duas
tradições ocorridas no século 19: o pensamento liberal e o
pensamento conservador. Sendo assim, o neoliberalismo
sugere o retorno a um modelo ideal de livre cambismo e
circulação de capitais e mercadorias. Moraes define o
neoliberalismo dessa maneira:
(...) o neoliberalismo é a ideologia do
capitalismo na era de máxima financeirização
da riqueza, a era da riqueza mais líquida, a
era do capital volátil – e um ataque às formas
de regulação econômica do século 20, como
o socialismo, o keynesianismo, o Estado de
bem-estar, o terceiro mundismo e o
desenvolvimentismo
latino-americano.
(MORAES, 2001: p. 11).

Mas o neoliberalismo não é apenas uma corrente de
pensamento e uma ideologia. Também é um movimento
intelectual organizado. Tal movimento tem Friedrich von Hayek
como um dos seus grandes líderes e patrono. Este autor
caracterizou-se pela crítica aguda aos socialistas e a qualquer
tipo de intervenção estatal ou reforma. Segundo Hayek, a
“sociedade aberta” sempre deveria ser mantida intacta e,
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portanto, o Estado-providência seria destruidor da liberdade
dos

cidadãos

e

da

competição

criadora,

bases

da

prosperidade humana.
De acordo com este raciocínio, o combate promovido
pelo neoliberalismo contra o keynesianismo – intervenção
estatal – e contra o sindicalismo – que estaria proporcionando
aos Estados gastos “desnecessários” – seria a continuação do
combate histórico, iniciado pelo liberalismo clássico, ao
absolutismo.
Sendo assim, o neoliberalismo se “adapta” à América
Latina e ao Brasil à medida que combate o nacionalismo e o
desenvolvimentismo.

Isto

se

deve,

segundo

Moraes,

à

semelhança da argumentação neoliberal com a estratégia
dos sermões religiosos: projeta-se um cenário extremamente
caótico a fim de que a “terapêutica” proposta seja não só
aceita facilmente como também desejada. Tal estratégia
neoliberal, como será visto, foi amplamente utilizada a partir
da década de noventa no Brasil. Nas palavras do autor:
A argumentação neoliberal tem uma
estratégia similar à do sermão. Primeiro,
desenha um diagnóstico apocalíptico. Em
seguida, prega uma receita salvacionista:
forte
ação
governamental
contra
os
sindicatos e prioridade para uma política
antiinflacionária monetarista (doa a quem
doer) – reformas orientadas para e pelo
mercado, “libertando” o capital dos controles
civilizadores que lhe foram impostos por
duzentos anos de lutas populares. (MORAES,
2001: p. 29).

Além de ser, então, uma corrente de pensamento e
uma ideologia e um movimento intelectual organizado, o
neoliberalismo também é, em sua dimensão mais prática, um
conjunto de políticas aplicadas a partir dos anos setenta e
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propagadas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e pelo
Banco Mundial.
A partir dos anos setenta, com as crises do petróleo,
com o fim da conversão dólar-ouro, com a chamada
estagflação

(situação

em

que

estagnação

e

inflação

coexistem) e com o crescimento do mercado financeiro,
desafiando as regulações nacionais, o consenso keynesiano
entrou em crise. Esta crise foi o contexto do “renascimento”
das idéias liberais. Tais idéias se fortaleceram definitivamente
com a ascensão de Thatcher na Inglaterra, em 1979, Reagan
nos Estados Unidos, em 1980, e Kohl na Alemanha, em 1982.
A partir daí, o programa neoliberal passa a ser imposto à
América Latina como condição de renegociação das dívidas.
Cabe colocar neste momento, posto que esta questão será
melhor analisada a frente, que a crise da dívida latinoamericana nos anos oitenta foi desencadeada pelo aumento
dos juros norte-americanos, uma vez que as economias da
região eram altamente dependentes do crédito externo, ou
seja, das políticas de endividamento a partir de empréstimos
externos.
Com a quebra do consenso keynesiano, portanto, as
idéias liberais renascem. E, de acordo com estas idéias, a
intervenção estatal na economia e a prestação de serviços
de proteção social são elementos que “confundem” os
mercados,

e

“deseducam”

os

indivíduos,

levando

ao

emprego irracional de recursos materiais. Além disso, o Estado
se transformaria em instrumento de grupos de pressão que se
valem do discurso das políticas sociais para conquistarem seus
privilégios. Os neoliberais ainda argumentam que os gastos
excessivos – com a esfera social principalmente – levam os
Estados ao endividamento e à inflação.
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Cabe

ressaltar,

neoliberalismo,

como

alerta

principalmente

na

Paulani,

periferia

que

do

o

sistema

internacional, se apropria de antigas “bandeiras” da esquerda
– respeito à coisa pública, necessidade de transparência e
austeridade da gestão fiscal responsável – para se legitimar,
neutralizando

uma

série

de

contra-argumentos.

Esta

característica será muito útil para entender a contradição que
se opera no governo Lula (PAULANI, 2003).
Segundo Carneiro, tendo em vista a atual globalização
neoliberal como ordem internacional, estabelece-se uma
“trindade impossível”. De acordo com este conceito não é
possível combinar simultaneamente liberdade de movimento
dos capitais, regime cambial e autonomia da política
econômica doméstica. Na conjuntura vigente, privilegiam-se
os

dois

primeiros

elementos

em

detrimento

do

último

(CARNEIRO, 2002).
Discursivamente, o modelo neoliberal tenta conciliar os
três vértices da trindade impossível, no entanto, a hierarquia
de moedas, liderada pelo dólar (moeda reserva), juntamente
com a livre mobilidade de capitais determinam as demais
taxas de juros e cambio do sistema, comprometendo
claramente

a

autonomia

das

políticas

econômicas

domésticas.
Tal

configuração

deixa

o

sistema

monetário

internacional estruturalmente desvantajoso para a periferia,
que é avaliada externamente por meio do chamado riscopaís. Isso decorre do fato da livre mobilidade de capitais – o
primeiro vértice da trindade – ser um dos grandes pilares da
economia internacional atual, isto é, o preço de contrariar o
sistema (abaixar a taxa de juros, por exemplo) é a fuga de
capitais. “Ou seja, a autonomia da política econômica
doméstica, entendida como a capacidade de determinar as
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taxas de juros, é restrita quando comparada à dos países do
centro do sistema.” (CARNEIRO, 2002: p. 232). Isto ocorre
porque países de moedas não-conversíveis não atraem os
investidores para adquirirem ativos produtivos ou financeiros
por conta dos baixos preços deles2.
Segundo Moraes, com o modelo neoliberal o Estado
perde a autonomia tanto para “baixo” quanto para “cima”.
Para “baixo” porque transfere uma série de competências
para os estados e municípios. Para “cima”, os Estados cedem
parte de suas competências a organizações internacionais ou
supranacionais (G-7, OMC, Comissão Européia), as quais
seriam portadoras de uma racionalidade superior.
É interessante notar que o neoliberalismo ao pregar a
destruição das regulamentações, não as destrói, mas apenas
as desloca para um lócus onde os interesses hegemônicos são
facilmente satisfeitos, uma vez que o espaço mundializado é
dificilmente alcançável, por exemplo, pelos movimentos
trabalhistas.
Reparemos bem nisso: a ideologia neoliberal
prega o desmantelamento das regulações
produzidas pelos Estados nacionais, mas
acaba transferindo muitas dessas regulações
(produção de normas, regras e leis) para uma
esfera maior (...) dominada pelos governos e
banqueiros dos países capitalistas centrais
(MORAES, 2001: p. 39).

Portanto, o modelo neoliberal, a fim de promover essa
desregulamentação e essa “re-regulamentação” deslocada,
ao projetar cenários caóticos para que suas opções sejam
aceitas e desejadas, propaga o argumento que Paulani
denomina TINA (There Is No Alternative). Esse argumento, na
2

De acordo com Carneiro, um dos grandes elementos causadores da assimetria do sistema monetáriofinanceiro internacional é a condição especial dos Estados Unidos. Os Estados Unidos emitem a moeda reserva
do mundo, não tendo limites para o financiamento dos seus déficits, com isso a variação das taxas de juros no
sistema é fortemente determinada pelos norte-americanos, cujas condições internas são os fatores
determinantes (CARNEIRO, 2006).
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realidade, defende que não há alternativa possível a ser
seguida, a não ser a do modelo vigente (PAULANI, 2003). A
partir da TINA, desencadeiam-se dois grandes pressupostos
teóricos

do

neoliberalismo

extremamente

funcionais

à

continuidade do modelo na América Latina e, assim, no Brasil
pós-1990.
O primeiro deles é a idéia de que há somente uma
macroeconomia possível, ou seja, não há esquerda, direita ou
centro,

há

apenas

a

política

“certa”,

“responsável”,

“científica”, “apolítica” e, portanto, “neutra”. Dessa maneira,
só há alterações na microeconomia, permanecendo a
macroeconomia sempre com ajuste fiscal “duro”, juros altos,
política monetária contracionista, câmbio flutuante e livre
movimentação de capitais. Associa-se, instrumentalmente, a
política econômica liberal e estabilidade monetária de modo
a parecer que uma política não ortodoxa é contra a
estabilidade e causa da hiperinflação. Sendo assim, qualquer
governo que tente ser minimamente heterodoxo é rotulado
automaticamente como irresponsável. É de se notar também
que, com a fixação de um modelo macroeconômico (como
único correto porque científico), o neoliberalismo opera, em
última instância, uma separação brutal e artificial entre
economia e sociedade.
O segundo elo da cadeia argumentativa que sustenta a
TINA é a credibilidade. A credibilidade é ressaltada no modelo
neoliberal no sentido da confiança que um país deve
transmitir aos investidores externos para que estes lá depositem
seus capitais (majoritariamente especulativos e de curto
prazo) – tão necessários ao financiamento dos déficits do
Estado e à gestão “responsável” dos recursos. Contudo,
analisando-se

criticamente

esta

mesma

credibilidade,

observa-se que ela condiciona fortemente qualquer tentativa
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de modificação dos dogmas macroeconômicos. Mais do que
isso, observa-se que a condição de credibilidade, ao contrário
do que defende a teoria neoliberal, não é um meio para se
chegar ao crescimento e a redução do desemprego, mas sim,
um fim em si mesmo. Já que uma vez alcançada a
credibilidade
economia

exigida

pelo

internacional,

modelo
sua

para

inserção

manutenção

na

depende

justamente da não alteração do que vinha sendo feito para
alcançá-la, com isso, o crescimento e a geração de emprego
se mantêm como objetivos secundários e ocasionais.
De acordo com Paulani, nem mesmo a “credibilidade”
é garantia de estabilidade frente ao humor dos mercados.
Segundo a autora, tanto o argumento da credibilidade
quanto o da existência de apenas uma macroeconomia são
falaciosos e servem apenas ao capital especulativo, o qual,
para gerar acumulação, alterna e provoca arbitrariamente
períodos de crescimento e crise (PAULANI, 2003).
A afirmação peremptória de que existe uma
única macroeconomia, independentemente
da intenção com que é feita, esconde assim,
atrás de sua aparente tecnicidade e
neutralidade, o benefício de interesses muito
específicos, que estão em linha com a virada
pró-acumulação financeira do capitalismo
mundial que começa no final dos anos
setenta, devasta a América Latina nos anos
noventa e ainda está por aqui, firme e forte
(PAULANI, 2003: p. 63).

A partir, portanto, desta complexa e bem arquitetada
construção teórica, a qual se apresenta como contrário disso,
isto é, neutra e um tanto quanto espontânea, o neoliberalismo
vem alcançando uma série de êxitos. Alguns deles são o
desmanche
sindicatos

e

do
a

welfare

state,

liberalização

e

o

enfraquecimento

desregulamentação

dos
do

mercado de trabalho. Além desses, observa-se, segundo
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Moraes, também uma vitória moral e ideológica: atualmente
o lucro e o capitalismo deixaram de ser considerados
antiéticos, com isso, o capital se assume como tal – ao
contrário dos períodos keynesiano e desenvolvimentista – e,
assim, se fortalece (MORAES, 2001).
De toda esta análise feita acima se pode pensar em
dois elementos. O primeiro deles é de que o neoliberalismo
não é algo “espontâneo” e “natural”, isto é, a idéia de TINA e
suas decorrências fazem parte de um projeto hegemônico
dotado de historicidade e intencionalidade. Sendo assim,
chegamos ao segundo elemento que, assim como o primeiro,
será vital no entendimento da continuidade do modelo
neoliberal no Brasil desde 1990 até hoje. O neoliberalismo
apresenta uma lógica dialética: ao opor a política e o Estado
à

economia

(ou

não-política)

e

ao

não-lugar

(desterritorialização por meio do lócus inter ou supranacional)
respectivamente, ele constrói justamente um projeto político
ou um ideal politicamente direcionado para a satisfação de
determinados interesses.
A partir da análise da funcionalidade dos pressupostos
teóricos neoliberais, pode-se, então, discutir-se a trajetória de
continuidade da política econômica brasileira a partir de
1990.

Anos 80: a preparação do terreno

A década de oitenta foi caracterizada, como dito
acima, por ser um período extremamente crítico para o Brasil
e para toda a América Latina em decorrência da crise da
dívida externa e da hiperinflação. Como poderá ser visto ao
longo desta seção, tanto o contexto interno quanto o externo
foram sendo direcionados de maneira a traçar um cenário
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caótico em que somente a implementação das orientações
neoliberais, iniciadas neste momento e maturadas na década
de noventa, faria sentido.
A crise da dívida eclodiu no final dos anos setenta,
juntamente com o segundo choque do petróleo em 1979,
com o aumento da taxa de juros dos Estados Unidos. Neste
mesmo momento, por pressão internacional, o Brasil foi
obrigado a eliminar ou reduzir drasticamente os subsídios às
exportações. Segundo Gonçalves et al, a década de oitenta
foi problemática para o Brasil devido justamente a esta
conjunção de choques adversos (GONÇALVES et al, 1998).
Com isso, restou ao Brasil, segundo Gonçalves et al,
duas

medidas:

políticas

restritivas

fiscais

e

monetárias

domésticas; e restrição às importações, em busca do superávit
comercial para pagamento do serviço da dívida. Como pode
se ver, as “alternativas” (ou não-alternativas, como propaga o
argumento da TINA) deixadas ao país estavam claramente
em consonância com o ideário neoliberal, por isso, deve-se
entendê-las melhor.
Na dimensão

externa deve-se

ater

à condução

internacional da crise da dívida. Como foi exposto acima, as
economias latino-americanas eram altamente dependentes
do crédito externo (que nos anos setenta contava com
grande liquidez). Com a elevação dos juros norte-americanos
e a declaração de moratória mexicana em 1982, os
banqueiros internacionais começaram a perceber os limites
dessas políticas de empréstimos facilitados, o que levou a
repentina contração do crédito internacional.
A crise foi inicialmente administrada, portanto, pela
diminuição do crédito internacional3. Depois se propôs o Plano
3

Segundo Volcker, responsável direto pela crise da dívida latino-americana, o fato de tornar a concessão dos
empréstimos mais difícil favoreceria a redemocratização na América Latina (VOLCKER; GYOHTEN, 1993).
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Baker, que foi uma tentativa frustrada de renegociação das
dívidas e imposição de novos critérios para empréstimos.
Tendo fracassado o Plano Baker, os norte-americanos e o FMI
propuseram o Plano Brad, o qual estabeleceu novos critérios
para concessão de crédito: desvalorização da moeda local,
controle da inflação, aumento da exportação e de impostos,
abertura ao investimento externo e diminuição dos gastos
públicos. É notória a consonância entre as medidas propostas
pelo Plano Brad e as medidas práticas que caracterizam o
modelo neoliberal, ou seja, são as mesmas medidas que se
difundiram no início dos anos noventa – e se estendem até
hoje – no processo de liberalização da economia brasileira
(CANO, 2000).
Tendo em vista a inadimplência dos países latinoamericanos, o

Federal

Reserve

Bank

(FED) claramente

elaborou uma estratégia para lidar com esta situação. Ao
mesmo tempo em que coordenou os bancos credores, de
modo a fortalecer a pressão pelo pagamento, isolou os
devedores, a fim de evitar uma organização pela moratória,
que poria em xeque todo o sistema vigente. Além disso, o FED
organizou o refinanciamento das dívidas e impôs, por meio do
FMI, políticas de ajuste – ajuste fiscal, privatização, abertura
comercial4 – na economia do devedor, isto é, o Plano Brad.
Portanto, o que se chama comumente de Consenso de
Washington são as medidas propostas e impostas pelos planos
Baker e Brad.
Somou-se a esse complexo contexto externo o crítico e
efervescente contexto interno. Ao redor de 1983, momento da
saída de Figueiredo do poder, iniciou-se no Brasil o movimento
4 Segundo Gonçalves et al, “A economia brasileira apresentou “bom comportamento” dentro da estratégia dos
credores, com exceção de breves momentos de moratória ou atraso. O ajuste do balanço de pagamentos, por
outro lado, condicionou fortemente os demais aspectos internos [deterioração fiscal e financeira do setor
público] da macroeconomia aberta.” (GONÇALVES et al, 1998: p. 265).
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“Diretas já!” pela redemocratização do país. Em 1985, Sarney
assumiu a Presidência da República com um governo de
conciliação entre os partidos de oposição à ditadura e a
frente liberal conservadora.
Este período ficou marcado pela instabilidade e pela
efervescência, uma vez que todas as esperanças da
população eram depositadas na democracia. Por isso, foi
neste contexto que se assistiu a uma verdadeira explosão dos
movimentos sociais, os quais impediram uma maior influência
da onda neoliberal – que já tomava o mundo – na
constituinte. Em vista da força destes movimentos sociais
tornou-se impossível naquele momento a implementação de
uma economia restritiva pelo governo, que acabou por optar
por políticas de cunho mais heterodoxo.
Nesse contexto, em 1986 o governo Sarney lança o
Plano Cruzado, o qual, segundo Pereira, possuía o referido
cunho heterodoxo5 citado acima. Este plano se valeu do
congelamento de preços e salários, troca de moeda e
congelamento de câmbio e controle dos gastos públicos para
conseguir controlar a inflação (PEREIRA, 1998). Inicialmente o
plano surtiu muito efeito, entretanto, com o passar do tempo
(cerca de três meses) os empresários começaram a burlar os
preços tabelados e, com isso, o Brasil começou a entrar num
período de grande inflação, a chamada hiperinflação6.
Apesar desse problema, o PMDB se valeu do sucesso inicial do
Plano Cruzado para eleger 22 governadores, fazendo com

5 Segundo Pereira, os planos heterodoxos caracterizam-se pela intervenção nos preços ou na forma pelas quais
eles são indexados. Por outro lado, os planos ortodoxos adotam políticas fiscais e monetárias (PEREIRA,
1998).
6 O ajuste comercial brasileiro gerou inflação internamente e, assim, um endividamento público interno, isto é, o
ajuste causou desajustes fiscais e necessidades de financiamento público crescentes. O setor privado, para
sanar seu patrimônio, investia em títulos da dívida pública, ou seja, o superávit da balança comercial não refletia
o aumento das exportações em decorrência da expansão da capacidade produtiva brasileira, já que o setor
privado se concentrava na esfera de capital, e não na produtiva. Por isso a década de oitenta se caracterizou
por baixas taxas de crescimento e de investimento.
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que a Constituinte fosse realizada pela centro-esquerda, e
não de maneira tão progressista quanto era esperada.
Então a partir de 1988, segundo Gonçalves et al, o Brasil
voltou a usar – por força da crítica situação interna e
impositiva situação externa – o câmbio como instrumento de
política antiinflacionária. Além disso, nesse momento se iniciou
também o processo de liberalização comercial no Brasil,
visíveis na Nova Política Industrial, na reforma tarifária e na
desburocratização dos trâmites de exportação, por exemplo
(GONÇALVES et al, 1998). Pode-se ver mais claramente a partir
desse momento a entrada do neoliberalismo na economia
brasileira.
Seguindo o raciocínio de Moraes, no final da década
de oitenta, portanto, o cenário caótico foi traçado no Brasil (e
em muitos outros países) com o intuito justamente de
desacreditar as intervenções do Estado na economia,
características no Brasil desde 1930, e qualificar positivamente
as medidas de liberalização dos mercados.
Essa necessidade de mudança no Estado brasileiro foi
fortemente defendida por Schwartzman e Pereira. Segundo
Schwartzman, a crise fiscal imobilizou o Estado brasileiro na
década de oitenta, que se manifestou na sua incapacidade
de proteger o valor da moeda doméstica e conter a inflação,
com isso não conseguiu desempenhar um papel ativo no
processo de desenvolvimento, o que vinha ocorrendo desde
1930. Além disso, o Estado, segundo o autor, perdeu a
capacidade de prover segurança, educação e saúde
(SCHWARTZMAN, 2005). Isso indicou, de acordo com Pereira,
“(...) a necessidade de uma completa reestruturação do
Estado brasileiro e de uma alteração da forma como ele
intervém na economia.” (PEREIRA, 1998: p. 175).
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A crise do modelo desenvolvimentista se constituiu,
portanto, no cenário perfeito para a ascensão e legitimação
das políticas neoliberais nos anos noventa. É interessante
observar tal construção de cenário, uma vez que por meio
dela propaga-se a falsa idéia de que as reformas neoliberais,
iniciadas naquele momento, eram voltadas ao interesse
nacional brasileiro e adotadas por livre escolha e opção
política interna.
Registra-se aqui algo muito interessante de se observar.
Ao mesmo tempo em que o neoliberalismo se vale de uma
suposta ausência de alternativa em defesa de sua adoção,
ele também difunde a idéia de que esta adoção é fruto de
uma

escolha

autônoma

internamente

determinada,

obscurecendo, assim todo o contexto de imposição exógena.
O argumento, portanto, defendido por Pereira, de que a
abertura comercial, por exemplo, foi uma escolha doméstica
é uma tentativa de esconder o caráter sistêmico do projeto
neoliberal

atribuindo

uma

suposta

unicidade

ao

caso

brasileiro, desvinculando-o do que ocorreu no restante da
América Latina.

Governo Collor e Itamar: o início da abertura

Como foi visto acima, a crise da década de oitenta
abriu espaço para reformas estruturais que diminuíram o papel
do Estado na economia: privatização, abertura comercial,
ajuste fiscal, etc7. Mas o início da década de noventa

7

Segundo Pereira, as reformas, além de serem voltadas ao mercado, também eram voltadas ao Estado e ao
interesse nacional brasileiro. Por isso, os ideólogos neoliberais e alguns agentes econômicos estariam
alegando, naquele momento (1992), que as reformas não eram profundas suficientes. De acordo com o autor,
as reformas da década de noventa não foram implementadas apenas para conquistar a confiança dos países
desenvolvidos ou para construir a credibilidade do Brasil (PEREIRA, 1998). Com isso o autor tenta claramente
demonstrar um suposto comprometimento nacional das reformas neoliberais como uma maneira de defendêlas, sem, no entanto, expor onde estaria esta suposta postura ou linha de conduta política econômica brasileira
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continuou turbulento, uma vez que o Brasil vivia uma crise
política, herança do regime militar. Além disso, o surgimento
do PSDB a partir do PMDB dividiu consideravelmente os votos
nas eleições de 1989, isto é, o não apoio destes dois partidos a
Lula favoreceu a vitória de Collor.
Collor se elegeu com o apoio das elites conservadoras e
com

um

discurso

favorável

à

modernidade

e

aos

“descamisados” e “contrário” às elites, às multinacionais e à
burocracia pública inoperante. Segundo Cano, no discurso de
Collor podia-se encontrar claramente um conteúdo neoliberal
e autoritário (CANO, 2000).
A gestão de Collor foi contraditória, confusa e corrupta.
Contou com dois planos de estabilização fracassados, repúdio
da

mídia,

liberalização

para

o

capital

estrangeiro

–

agradando as elites – mas com imposição de condição fiscal
para pagamento da dívida externa e Imposto sobre Grandes
Fortunas – desagradando as elites.
Collor propôs, após o fracasso do Plano Verão8 ao fim
do governo Sarney, o Plano Collor 1, que durou de março a
abril de 1990. Esse plano ortodoxo impôs um violento corte na
liquidez financeira do sistema por meio do bloqueio de 70%
dos ativos financeiros. Conseguiu reduzir drasticamente a
inflação, no entanto, o abandono de uma política de renda
marcou o final incompleto do plano. Em seguida, sendo
apenas uma continuação com o nome alterado, Collor
propôs o plano Eris (maio-dezembro de 1990). Tal plano
ortodoxo e monetarista tinha como objetivo eliminar a
inflação residual do Collor 1 por meio de uma âncora
comprometida com o interesse nacional. Ou seja, o argumento é de fundo ideológico e não leva em conta o
preço social destas reformas para a população e para os trabalhadores.
8 Segundo Pereira, o Plano Verão (janeiro-junho, 1989) foi um plano heterodoxo à medida que realizou
congelamento de preços e desindexação, mas também e principalmente foi um plano ortodoxo, pois tentou
sustentar uma taxa de juros muito elevada. Essa elevação acabou indicando que o governo estava falido, o que
levou ao fracasso do plano, assim como a transformação da inflação em hiperinflação no final do ano
(PEREIRA, 1998).
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monetária. A despeito de ter recebido total apoio dos Estados
Unidos, o

plano

fracassou à medida que

a inflação

gradualmente acelerou-se. No começo de 1991, a equipe
econômica do presidente propôs um plano emergencial
denominado Plano Collor 2. Apesar do congelamento de
preços e grande elevação dos preços públicos, a inflação
continuou subindo.
Em consonância com o receituário neoliberal, Collor
iniciou o ajuste fiscal, a abertura comercial9 e sinalizou as
privatizações. O ajuste fiscal incluiu cortes nos gastos públicos
e o descarado confisco monetário, reduzindo assim a dívida
pública interna. Quanto à abertura comercial, o governo
Collor eliminou praticamente todas as barreiras administrativas
a importações e anunciou um programa de redução
progressiva de tarifas ao longo de quatro anos (GONÇALVES
et al, 1998).
Cabe colocar que a maior parte dos recursos externos
que entraram no Brasil neste período eram vindos de
empréstimos em moeda e investimentos em ações. Na
realidade, o início do processo de entrada do Brasil (e da
América Latina) no sistema financeiro internacional deve ser
atribuído ao retorno de capitais que haviam fugido nos anos
oitenta. Além disso, vale lembrar que com a liberalização
financeira – e seu aprofundamento – modifica-se a lógica dos
agentes econômicos, os quais passam a investir a partir de um
caráter especulativo (CARNEIRO, 2002).
Pereira, se
neoliberalismo

–

valendo da lógica argumentativa do
decisão

de

adesão

aos

pressupostos

neoliberais supostamente autônoma e endógena – defende a

9 Segundo Schwartzman, as políticas de Collor – abertura da economia brasileira – inicialmente beneficiaram a
população pela fácil aquisição de importados, “Economic stabilization, however, required long-term policies that
Collor did not have the inclination or competence to implement.” (SCHWARTZMAN, 2005: p. 133).
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abertura comercial como elemento de defesa do interesse
brasileiro

e

como

domesticamente,

e

política
não

escolhida

por

e

imposição

decidida

dos

países

desenvolvidos. Além disso, o autor sustenta seu apoio no
argumento liberal clássico, o que é comum aos neoliberais
como alerta Moraes, de que a competição elimina os
ineficientes.

Contudo,

não

leva

em

consideração

as

conseqüências sociais, como falências e desemprego, de
uma política em tais bases10. De acordo com Cano, a
abertura comercial do governo Collor só não foi mais
prejudicial

por

que

teve

seus

efeitos

reduzidos

pela

desvalorização cambial e pela recessão11 (CANO, 2000).
Com o impeachment de Collor em setembro de 1992,
quem cumpriu o restante do mandato – 21 meses – e garantiu
a continuidade da implementação das medidas neoliberais
foi Itamar Franco, Vice-presidente da República e dissidente
do PMDB.
Segundo Schwartzman, a partir do escândalo de Collor,
tentou-se combater a corrupção a fim do Brasil expor uma
imagem

de

controle

e

transparência

requeridos

pela

economia global (SCWARTZMAN, 2005). Neste ponto, a
negligência do modelo neoliberal com os aspectos sociais fica
latente, pois a transparência e a previsibilidade são exigidas
pelo mercado para a inserção do país na economia

10

“O importante dessa reforma é que ela seguiu o princípio do interesse nacional. Há uma velha interpretação
nacionalista segundo a qual a abertura comercial é um resultado das pressões dos países desenvolvidos sobre
os subdesenvolvidos exercidas diretamente por meio de instituições como o Banco Mundial. Essa visão não faz
sentido. As condições impostas pelo Banco Mundial para realizar empréstimos ao país e as pressões do GATT
não tiveram um papel importante nesse caso. (...) a abertura comercial seria a melhor política industrial para o
país – uma política que iria compelir as empresas brasileiras (...) a aumentar a produtividade e a competir com
as empresas estrangeiras. A abertura comercial foi um grande sucesso. As empresas tiveram que se
reestruturar, tiveram que eliminar o excesso de pessoal, abandonaram alguns setores em que atuavam,
passaram a atuar em outros setores, voltaram-se às exportações.” (PEREIRA, 1998: p. 190).

11 Cano, com sua visão contrária ao modelo neoliberal, sintetiza desta maneira a reforma administrativa do
governo Collor: fechamento de importantes entidades públicas; privatizações mal planejadas; desburocratização
e desregulamentação a serviço do mercado; e demissão de funcionários públicos federais e estaduais (CANO,
2000).
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internacionalizada, isto é, a suposta força motriz do combate
à corrupção no Brasil a partir da década de noventa não foi o
ideal de justiça (social), mas sim o receituário neoliberal.
Itamar Franco, portanto, deu continuidade às políticas
neoliberais iniciadas com Collor, aprofundando, por exemplo,
a liberalização do comércio exterior12. Isso só foi possível,
segundo Gonçalves et al,
(...) em vista dos elevados superávits
comerciais brasileiros ao longo da década de
1980 e da melhoria da situação do balanço
de pagamentos como conseqüência da
queda da taxa de juros no mercado mundial
e da retomada do fluxo de capitais privados,
agora destinados fundamentalmente para
aplicações de portfólio, para o Brasil
(GONÇALVES et al, 1998: p. 105).

O

grande

momento

de

aprofundamento

do

neoliberalismo no governo Itamar Franco se deu com a
elaboração e implementação do Plano Real em julho de
1994. Cabe lembrar que o Plano Real foi elaborado por
Fernando Henrique Cardoso, que naquele momento era
Ministro da Fazenda.
Esse plano de estabilização, na visão de Cano, foi
justamente

o

responsável

pelo

aprofundamento

do

neoliberalismo no Brasil (CANO, 2000). O Plano Real se valeu
do argumento, agora maduro, da necessidade da adesão à
abertura econômica com o fim da chamada Era Vargas,
caracterizada pelos direitos de cidadania e pela luta por
soberania econômica. Por isso, a partir da sua realização,
assistiu-se a um aumento dos investimentos de curto prazo
(capital
12

especulativo),

à

privatização

dos

bancos,

à

Conforme Gonçalves et al, o Plano Real gerou alterações na política comercial. A valorização do Real
juntamente com a rápida liberalização tarifária fizeram com que a balança comercial se tornasse deficitária
depois de doze anos de superávit (GONÇALVES et al, 1998). Segundo Filgueiras, o aumento da atividade
econômica somado à liberalização das importações e à sobrevalorização do Real frente ao Dólar levou ao
aumento das importações e à estagnação das exportações (FILGUEIRAS, 2001).
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diminuição das exportações e ao aumento das importações,
e ao aumento do endividamento externo privado. Cano
chama a atenção para o fato de tal abertura econômica não
ter ocorrido da mesma maneira no Japão, nos Estados Unidos
e na União Européia, o que revela a parcialidade do projeto
neoliberal (CANO, 2000).
Deve-se lembrar que o Plano Real, enquanto plano de
estabilização, possuía uma âncora cambial13: a indexação do
Real ao Dólar. Carneiro argumenta que esta decisão foi uma
escolha dirigida demonstrativa da relação estreita do Brasil
com os Estados Unidos e com o mercado externo (CARNEIRO,
2006). Essa âncora cambial trouxe uma estabilidade parcial
aos preços e exigiu, por sua vez, o acúmulo de dólares para as
reservas, as quais eram a garantia da paridade. Isso
inevitavelmente levou à elevação da taxa de juros.
De acordo com Carneiro, a escolha do Dólar como
indexador se deveu à estabilidade dessa moeda, ou seja, se
deveu à certeza de que o Dólar não sofreria crise de
confiança, e por isto ele comporia as reservas brasileiras.
Carneiro também ressalta a aceleração da queda da
inflação14 em 1994. Segundo o autor, essa aceleração foi um
fato político criado para justificar e sustentar a candidatura de
Fernando Henrique – na época Ministro da Fazenda – à
Presidência (CARNEIRO, 2006).
Cano também argumenta nesse sentido. Segundo o
autor,

Fernando

Henrique

se

valeu

do

plano

como

propaganda da campanha presidencial. Na visão de Cano,
Fernando Henrique em sua campanha deu uma roupagem
13

Na argumentação de Cano fica claro o caráter neoliberal do Plano Real: “A valorização cambial foi a
verdadeira âncora do programa de estabilização, apoiada ainda pela abertura comercial e outras medidas,
como controle monetário e do crédito e alta dos juros (...)” (CANO, 2000: p. 238).

14 Itamar Franco promoveu reajuste salarial e redução temporária dos impostos e juros, o que levou ao aumento
do consumo e da atividade econômica, gerando assim o aumento da inflação.
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desenvolvimentista ao projeto neoliberal. “Seu programa de
candidato
estabilização,

anunciava

“desenvolvimento”,

abertura

comercial

e

além

da

flexibilização

dos

monopólios públicos, mostrando de forma ambígua suas
intenções neoliberais.” (CANO, 2000: p. 229-230).
Após a inicial euforia do consumo trazida pelo Plano
Real em 1994, as medidas neoliberais começaram a mostrar
seu lado mais crítico e sistêmico. Os saldos negativos eram
cobertos pela entrada de capitais externos de curto prazo e
pela diminuição das reservas em Dólar, portanto, com o
passar

do

tempo,

a

chamada

“âncora

monetária”

transformou-se apenas num discurso do governo.
O caráter sistêmico do neoliberalismo se revelou com a
crise mexicana, em dezembro de 1994. Com essa crise, o Brasil
começou a perder reservas em virtude da saída de capitais
especulativos, já

que

os investidores externos estavam

receosos de que ocorresse no Brasil o mesmo que ocorreu no
México (FILGUEIRAS, 2001).
Como pôde ser visto ao longo desta seção, nos
governos Collor e Itamar Franco as medidas neoliberais
encontraram terreno fértil para serem postas em prática,
principalmente a partir do Plano Real. Deve-se lembrar que
além do Brasil não ter sido um fenômeno isolado, isto é, além
dessa “onda neoliberal” ter-se iniciado em toda a América
Latina, a implementação dessas medidas neoliberais não
foram ocasionais. Como foi visto na seção anterior, o cenário
propício à realização dessas iniciativas foi muito bem
preparado durante os anos oitenta e, por isso, foi possível seu
aprofundamento no governo de Fernando Henrique, como
será visto na próxima seção.
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Governo

Fernando

Henrique:

o

aprofundamento

do

neoliberalismo no Brasil

Fernando Henrique chegou à Presidência da República
em 1995 com o status de intelectual renomado e respeitado e,
mais do que isso, como o formulador do Plano Real, o qual em
sua primeira fase, como exposto acima, produziu a queda da
inflação e a alta do consumo de importados pela valorização
do Real frente ao Dólar. Fernando Henrique utilizou como
argumento em sua campanha a necessidade de inserção do
Brasil na era da globalização, na “modernidade” e prometeu
colocar o Brasil em uma situação de crescimento autosustentado não inflacionado.
Contudo, recém-eleito já teve que lidar com o caráter
sistêmico das crises neoliberais logo no início do seu mandato.
A crise do México (ou Efeito Tequila) se deu ao final de 1994 e
início

de

1995.

Segundo

Filgueiras,

ela

demonstrou

a

inviabilidade da dependência de capitais especulativos, os
quais eram responsáveis pelo equilíbrio do balanço de
pagamentos e pela composição das reservas brasileiras
(FILGUEIRAS, 2001). Nas palavras do autor:
A crise cambial do México, em dezembro de
1994, anunciou claramente, pela primeira vez,
a impossibilidade de os países periféricos
sustentarem o crescimento econômico num
ambiente de ampla abertura comercial e
financeira, utilizando-se de uma política de
combate
à
inflação
apoiada
na
sobrevalorização de suas moedas frente ao
dólar (FILGUEIRAS, 2001: p. 126).

Tal crise tornou-se um marco na mudança da política
econômica do governo brasileiro (GONÇALVES et al, 1998)
15

15.

O êxito antiinflacionário do Plano Real teve como alguns dos seus subprodutos a explosão no déficit
comercial, o aumento da dívida pública (juros altos para a atração de capital) e a diminuição dos investimentos
privados (créditos a altas taxas de juros).
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Isto por que o governo se viu obrigado a tomar medidas para
desaceleração da economia e contenção da abertura
econômica, ou seja, elevação dos juros – acompanhado do
paradoxo da diminuição do consumo com atração de capital
especulativo – e criação de dificuldades para compras a
prazo. Ainda assim houve fuga de capitais, à qual o governo
respondeu com a desvalorização do Real e com medidas16
para incentivar as exportações (e diminuir as importações) e
diminuir o consumo interno, a fim de gerar excedentes
exportáveis. Ademais, o governo promoveu duros cortes no
orçamento,

mudança

na

data

de

pagamento

dos

funcionários públicos, redução nos gastos das Estatais e ainda
incluiu a Vale do Rio Doce no programa de privatização.
Na verdade, o grande objetivo do governo Fernando
Henrique (assim como o do atual governo Lula), o qual foi
alcançado, foi demonstrar ao capital especulativo que o
caráter deficitário da balança de pagamentos estava sendo
corrigido. Esta é outra característica constante do modelo
neoliberal: a necessidade de demonstração de estabilidade
econômica ao mercado externo, a despeito das condições
sociais

internas

do

país.

Isso

decorre

justamente

da

racionalidade instrumental que rege o neoliberalismo, ou seja,
a estabilidade assegura a previsibilidade, que por sua vez,
garante um cálculo custo-benefício mais acertado, isto é,
lucro.
De

acordo

com

Filgueiras,

essa

política

de

desaquecimento da economia em nome da estabilidade
cambial, do combate à inflação e do aumento das reservas,
isto é, da “terapêutica” neoliberal, gerou aumento do

16 Nestas medidas se incluem os aumentos dos juros, o aumento do imposto de importação e o incentivo à
entrada do capital estrangeiro.
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desemprego17, queda da produção industrial, queda nas
vendas de pequenas e médias empresas, inadimplência e
falências (FILGUEIRAS, 2001). Fica claro neste ponto o
comprometimento do governo Fernando Henrique com as
determinações neoliberais exogenamente estabelecidas em
detrimento dos indicadores sociais.
O que ocorreu naquele momento estava totalmente de
acordo com a lógica do modelo. De acordo com Carneiro, o
sistema de câmbio flexível (um dos vértices da trindade
impossível) e juros flutuantes estimulam a movimentação dos
capitais (outro vértice da trindade) à medida que permite
especulação e lucro a curto prazo (CARNEIRO, 2002).
Percebe-se então que esta é a lógica do modelo neoliberal:
ao serem “contaminados” pela lógica especulativa, os fluxos
de capitais se tornam intrinsecamente voláteis18.
Na realidade, naquele momento o governo Fernando
Henrique implicitamente reconhecendo a insustentabilidade
macroeconômica do combate inflacionário via valorização
cambial, colocou a privatização e as reformas estruturais
como elementos que tirariam a economia brasileira da
dependência de capitais de curto prazo, já que atrairiam
investimentos externos diretos.
O ano de 1996 foi crucial no governo de Fernando
Henrique e na trajetória econômica brasileira, já que neste
ano, além do início de uma nova retomada na economia,

17

Em julho de 1995, os salários foram desindexados da inflação. Isto não foi benéfico para os trabalhadores à
medida que, a partir deste momento, a reposição da inflação e os aumentos reais seriam “livremente
negociados”. Tal medida atomiza a situação do trabalhador, enfraquecendo o movimento coletivo.
Schwartzman, em sua argumentação neoliberal em defesa do governo Fernando Henrique, defende a
flexibilidade do trabalho como uma forma de aumentar o número de pessoas empregadas e diminuir a
burocracia trabalhista. “Making labor contracts more amenable to negotiation, and less subject to administrative
oversight and legal disputes, could bring welfare protection to more people and increase the tax basis for the
welfare system.” (SCHWARTZMAN, 2005: p. 142). Cano argumenta que como Fernando Henrique não
conseguiu atingir sua meta de 251.000 demissões de funcionários públicos, optou por retirar uma série de
direitos conquistados em 1988 e impôs novas obrigações aos trabalhadores (CANO, 2000).
18

A volatilidade reflete a rapidez na “premiação” ou na “punição” via mercado (GONÇALVES et al, 1998).
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ocorreram eleições municipais, e as privatizações e as
reformas se aceleraram e se aprofundaram. Portanto, neste
ano o neoliberalismo adquiriu ainda mais força na economia
brasileira.
As eleições municipais de 1996 foram encaradas pelo
PSDB e pelo governo de Fernando Henrique como um
“termômetro” do grau de apoio conquistado pelo Plano Real.
As condições externas permitiram a queda gradual dos juros,
facilitando as compras a prazo e a atividade econômica.
Apesar disso, no primeiro semestre de 1996, o crescimento foi
nulo, o desemprego continuou a crescer e a economia
permaneceu estagnada. Tal estagnação foi decorrente do
endividamento das famílias e empresas, da maior seletividade
de concessão dos empréstimos por parte dos bancos e dos
baixos reajustes salariais (FILGUEIRAS, 2001).
Com a aproximação das eleições municipais, o governo
iniciou uma campanha discursiva que afirmava o período
como o momento da retomada do crescimento autosustentado sem inflação – base da campanha presidencial.
No entanto, isto só fez sentido no plano retórico, posto que a
contraditoriedade do plano que se via em meio à disputa das
variáveis autonomia e estabilidade cambial, como ressalta
Carneiro

em

sua

“trindade

impossível”,

se

mantinha,

caracterizando o stop-and-go19.
(...) os elementos fundamentais do Plano, que
seguravam a inflação em níveis muito baixos,
continuavam colocando o país numa
armadilha que contrapunha, de um lado,
inflação
reduzida,
com
estagnação
econômica ou crescimento medíocre e
elevados níveis de desemprego, e, de outro,
crescimento mais elevado, mas com risco de
uma crise cambial (...) É no interior deste
dilema, aí aprisionado, que se move o
19

Este conceito diz respeito a um padrão de crescimento oscilante, isto é, que alterna constantemente entre
curtos períodos de crescimento e crise.
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Governo, desde a introdução da nova
moeda, em julho de 1994, configurando-se a
ocorrência de ciclos curtos de aceleração e
desaceleração da atividade econômica
(FILGUEIRAS, 2001: p. 135).

Cabe neste momento a observação de um ponto. Os
teóricos neoliberais obscurecem e rebatem a idéia – exposta
acima – de que há um dilema entre uma política de
integração internacional (pela via neoliberal) e uma política
de auto-suficiência nacional. Segundo Schwartzman, por
exemplo, este é um falso dilema, uma vez que, de acordo
com o autor, o debate no Brasil entre dimensões internas
versus dimensões externas é, em grande parte, uma discussão
ideológica ou um recurso retórico. Além disso, ainda segundo
Schwartzman,

apesar

das

políticas

neoliberais

estarem

presentes nos receituários padrões do FMI e do Banco
Mundial, é um erro considerar os esforços para equilibrar a
economia como uma simples resposta às influências externas,
uma

vez

que,

conforme

o

autor,

eles

respondem

a

necessidades internas inevitáveis (SCHWARTZMAN, 2005).
Esta negação do dilema, que efetivamente existe20, faz
parte da lógica argumentativa e da construção teórica do
neoliberalismo,

segundo

a

qual,

cada

país

adere

autonomamente ao modelo. A partir da aceitação dessa
premissa, faz todo o sentido desqualificar o dilema, uma vez
que a responsabilidade pelo sucesso ou insucesso da
economia recairá sobre o Estado, e não sobre o sistema cuja
influência e pressão são notórias.
Como foi dito acima, as privatizações se aprofundaram
a partir deste momento. Torna-se vital analisar esse processo,
20

O neoliberalismo coloca os países da América Latina em uma encruzilhada: ou se aceita a crise dentro da
estrutura, ou enfrenta-se a crise. Contudo, o enfrentamento contraria uma série de poderosos interesses
internos e externos, o que dificulta ainda mais a formulação e a implementação de um projeto nacional de
desenvolvimento (CANO, 2000).
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pois as privatizações, de certa maneira, sintetizam alguns
pressupostos neoliberais. A privatização é defendida no
modelo neoliberal por gerar a desoneração do Estado, por
diminuir a intervenção do Estado na economia, já que as
empresas deixam de ser estatais, e por aumentar a eficiência
das empresas, uma vez que em mãos privadas elas devem se
sujeitar à alta competitividade.
As privatizações se iniciaram timidamente nos anos
oitenta, mas foi nos anos noventa que elas ganharam força.
Segundo Cano, as privatizações já vinham ocorrendo de
maneira controversa no governo do PSDB, mas a partir de
1996 elas se tornaram, de acordo com o autor, um verdadeiro
escândalo, já que com as crises externas e a “necessidade”
de manutenção da abertura, do câmbio valorizado e da
estabilidade do Real, acelerou-se radicalmente o processo.
Isto, segundo Cano, demonstrou o caráter arbitrário21 do
governo de Fernando Henrique assim como explicou o
rebaixamento do preço das empresas (CANO, 2000).
Nesse momento da gestão de Fernando Henrique as
privatizações representaram a tentativa de atrair investimentos
externos diretos e a libertação da dependência dos capitais
de curto prazo. No entanto, para tal, foram abertos ao capital
estrangeiro setores de extrema relevância para o país, ou seja,
setores através dos quais o Brasil tinha alguma margem de
manobra para manutenção, ainda que parcial e restrita, de
sua autonomia econômica.
Deve-se notar que o Brasil não tem uma
política seletiva de atração de IED
[Investimento Externo Direto], com base em
uma avaliação de custo-benefício. Esse
aspecto torna-se ainda mais importante e
grave quando consideramos a reforma
21

Cano argumenta que Fernando Henrique se valeu de um suave autoritarismo, com a retirada de direitos
sociais, com o número exagerado de Medidas Provisórias – no que se inclui o próprio Plano Real –, com a
reeleição, escândalos não esclarecidos, etc (CANO, 2000).
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constitucional iniciada em 1995 e a abertura
de setores de interesse nacional para o
capital
estrangeiro
(cabotagem,
telecomunicações, mineração, petróleo, etc)
(GONÇALVES et al, 1998: p. 179).

Deve-se recordar que, como afirma Carneiro, as
primeiras privatizações geraram pouquíssima receita para o
governo, tendo em vista que as empresas estatais foram
negociadas

pelo

pagamento

das

chamadas

“moedas

podres”, isto é, velhos títulos públicos cujos pagamentos não
haviam sido efetuados pelo governo (CARNEIRO, 2002). Além
de terem sido vendidas a preços irrisórios, muitos dos ganhos
das privatizações foram apenas “trocas de guichê”, isto é,
investimentos vindos do BNDES, do próprio governo e do
Banco do Brasil.
Pode-se dizer que a partir dos anos noventa, o IED
cresceu consideravelmente no Brasil, no entanto, como
ressalva Gonçalves et al, “(...) as mudanças observadas
quanto ao investimento e financiamento externo do Brasil
seguem o padrão internacional e refletem, na realidade, uma
inserção

passiva

no

sistema

financeiro

internacional.”

(GONÇALVES et al, 1998: p. 176). Na realidade, o aumento do
IED não gerou autonomia para o Brasil durante a década de
noventa, e sim, no máximo, uma “muleta mais robusta” para a
vulnerabilidade das contas externas do país.
Cano rebate o argumento de que a eficiência privada
é muito maior do que a estatal dizendo que as estatais
brasileiras foram e são impedidas de praticar a mesma política
de preços que as privadas, além de sofrerem historicamente
uma série de impedimentos políticos em suas estratégias
(CANO, 2000).
A despeito de todos esses problemas, alguns autores,
como Pereira, apoiaram as privatizações e a forma pela qual

Revista de Economia Política e História Econômica, número 17, junho de 2009.

foram

feitas

com

base

no
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neoliberal
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de

desoneração do Estado. Pereira, a partir da defesa da
administração pública gerencial, afirma que há dois tipos de
serviços do Estado: aqueles que envolvem o emprego do
poder (fiscalização, polícia e regulamentação), isto é, aqueles
que garantem apenas o cumprimento dos contratos e a
defesa da propriedade privada; e aqueles que poderiam ser
realizados pela iniciativa privada, mas não o são por não
darem um retorno lucrativo (PEREIRA, 1998).
Este é um raciocínio tipicamente derivado de uma
racionalidade instrumental, característica do economicismo
neoliberal, que simplesmente desconsidera ou ignora qualquer
responsabilidade social que o Estado detenha para com a sua
população. Além disso, deve-se ressaltar novamente que com
as privatizações o efetivo poder político de enfrentar os
interesses dos novos monopólios – agora privados – tornou-se
muito limitado.
Por último, mas não menos importante, deve-se lembrar
que as privatizações trouxeram uma série de prejuízos sociais,
dentre

eles:

terceirização

uma
com

grande

dispensa

queda de

de

qualidade

funcionários,
de

serviço e

importações de peças e equipamentos, em detrimento da
indústria nacional.
Como dito acima, foi nesse mesmo momento que as
reformas

neoliberais,

iniciadas

no

governo

Collor,

se

aprofundaram no Brasil. A reforma administrativa redefiniu, ou
melhor, comprometeu o papel do Estado, já que a partir daí
ele perdeu considerável força de intervenção e margem de
manobra na economia brasileira. Apesar disso, Pereira a
defende dizendo que tal reforma visou à modernização da
administração

pública

brasileira

combatendo

o

patrimonialismo e o clientelismo, além de tentar transformar a
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rigidez burocrática em uma administração pública gerencial22
(PEREIRA, 1998).
Esta

reforma

do

Estado,

uma

das

bases

do

neoliberalismo, operou, segundo Cano, um desmantelamento
dos principais órgãos decisórios de planejamento do Estado
brasileiro,

assim

como

uma

redução

efetiva

da

sua

capacidade de formular políticas de desenvolvimento, por
meio da privatização de suas empresas (CANO, 2000). A
reforma tributária foi responsável pela intensificação e
extensão da cobrança das chamadas Contribuições Sociais e
pela criação do IPMF, que viria a ser CPMF.
Na reforma das relações de trabalho23, à “conta-gotas”
e por meio de Medidas Provisórias, foi possível sentir o grande
aprofundamento das medidas neoliberais promovido por
Fernando Henrique. Além do aumento do desemprego, a
precarização do emprego também aumentou no período,
seja pelo tempo de trabalho, pelo rendimento ou pela
informalização da relação contratual.
Segundo Filgueiras, a partir da crise de 1995, o
desemprego, que era conjuntural, foi se tornando estrutural e
vinculado a mudanças de longo prazo, ou seja, o Plano Real
diminuiu as taxas de desemprego apenas inicialmente, já que
depois disso ele construiu um quadro de difícil reversão
(FILGUEIRAS, 2001).
22

Esta administração pública gerencial incluiria, dentre outras mudanças, uma reforma constitucional que
garantiria a flexibilização da estabilidade dos funcionários públicos, ou seja, o comprometimento de um direito
de cidadania. Segundo Pereira – totalmente em consonância com a construção teórica neoliberal, o Estado “(...)
deixa de ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social, para se tornar seu promotor e
regulador. O Estado assume um papel menos executor ou prestador direto de serviços. Em seu novo papel,
busca-se o fortalecimento das suas funções de regulação e de coordenação, particularmente no nível federal, e
a progressiva descentralização vertical, para os níveis estadual e municipal, das funções executivas no campo
da prestação de serviços sociais e da infra-estrutura.” (PEREIRA, 1998: p. 191).
23

Nesta reforma se inclui: flexibilização do contrato de trabalho; redução do custo do trabalho; diminuição da
abrangência da legislação trabalhista, do poder sindical e do direito de greve; remuneração variável; eliminação
de fatores que constrangem a demissão sem justa causa; eliminação da indexação na política salarial; baixa
fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista; ampliação das possibilidades do uso do contrato
temporário; autorização da jornada de 25 horas semanais; redução do FGTS; e criação do banco de horas;
proposta para fim da unicidade dos sindicatos (CANO, 2000).
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Somado a todo esse contexto, demonstrando todo o
seu caráter sistêmico, a crise asiática se deflagrou no segundo
semestre de 1997. Diferentemente da mexicana, a asiática se
espalhou pelo centro do sistema, o que acabou justificando a
intervenção do FMI. No Brasil assistiu-se a uma fuga de capitais
e à queda das reservas. A saída implementada seguiu à risca
o receituário do modelo: elevação das taxas de juros e
incentivo à entrada de capital estrangeiro. Além disso, foi
idealizado o chamado “Pacote 51”24, que incluía entre suas
medidas a demissão de 33 mil funcionários públicos federais, a
suspensão do reajuste salarial do funcionalismo público, e
redução de gastos em atividades e em projetos de
investimentos, demonstrando claramente ser o emprego a
variável de ajuste do Plano Real.
O aumento dos juros só comprometeu ainda mais as
finanças públicas, contudo, a fuga de capitais conseguiu ser
revertida ao final de 1997, levando ao aumento das reservas e
à diminuição da atividade econômica, com desemprego
crescente e dívidas interna e externa em ascensão.
Demonstrando mais uma vez o crítico caráter sistêmico
do modelo neoliberal, no segundo semestre de 1998 eclodiu a
crise russa. Tal crise foi deflagrada pela moratória russa e,
consequentemente, pela desvalorização do Rublo. O Brasil,
como não seria difícil supor, respondeu com elevação de
juros, facilitou a entrada de capital estrangeiro, cortou
despesas e elevou os impostos.
Diferentemente das duas crises anteriores, no final de
1998 e início de 1999 o Brasil se viu obrigado a recorrer aos
empréstimos do FMI devido ao estrangulamento externo e à
ameaça de uma crise cambial, que poderia levar a uma
24

O “Pacote 51” foi um pacote de ajuste fiscal que, basicamente, visava reduzir os gastos públicos e aumentar
as receitas.
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moratória. Com base nesse acordo o Brasil implementou um
novo pacote fiscal: o Programa de Estabilidade Fiscal25.
Seguindo a tendência neoliberal, o programa identificou a
Previdência Social, em especial a pública, como o principal
fator de agravamento dos resultados fiscais do setor público.
Este diagnóstico apenas confirma a funcionalidade das
premissas e da lógica neoliberal: diagnostica-se um cenário
caótico a fim de se legitimar suas propostas. Mais do que isso,
fica clara a tentativa de demonstração, por parte do governo
brasileiro, de “bom comportamento” ao capital especulativo
internacional.
Segundo Filgueiras, a ida ao FMI se constituiu num passo
“natural” da trajetória do Plano Real e de sua política
econômica, já que ela reiterava a mesma estratégia até
aquele momento seguida pelo Brasil (FILGUEIRAS, 2001). O FMI
impôs

como

condicionalidade

aprofundamento

da

a

continuidade

implementação

do

e

o

receituário

neoliberal, subtraindo muito a autonomia econômica do país,
impedindo, inclusive, o estabelecimento de barreiras às saídas
de capital.
É interessante

notar um

paradoxo: as condições

impostas pelo FMI deixaram o Brasil extremamente frágil para
se defender da ocorrência de novas crises. Os acordos com o
FMI26

foram

apenas

paliativos

que

não

impediram

a

continuidade da instabilidade econômica brasileira. Na
verdade, os acordos tinham como objetivo apenas sanar as
contas externas, a fim de dar maior segurança aos capitais

25

Foi este programa que estabeleceu a Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual comprime em muito a autonomia
do Estado em relação a sua economia, já que os gastos públicos devem ser fortemente direcionados e
controlados.
26 Cabe lembrar que o governo Fernando Henrique recorreu três vezes ao FMI. A primeira em janeiro de 1999, a
segunda em junho de 2001, com um empréstimo preventivo de 15 bilhões de dólares, e a terceira (30 bilhões de
dólares) em agosto de 2002, quando da “turbulência” eleitoral que elevou o risco-país (PAULANI, 2003).
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e

aos

grandes
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especuladores

nacionais.
Sendo

assim,

o

câmbio

disparou-se,

gerando

endividamento privado e público. Em meio a esta recessão de
1999, Fernando Henrique se viu obrigado a abandonar a
âncora cambial e passou a adotar como sustentáculo do Real
as metas de inflação, segundo Cano, última novidade
importada naquele momento (CANO, 2000).
Enfim, como pôde ser visto nos pontos destacados ao
longo desta seção, o governo Fernando Henrique deu
continuidade e aprofundou notavelmente os pressupostos
neoliberais na economia brasileira. Os saldos sociais, mais que
os econômicos, foram desastrosos. Além de tudo que já foi
exposto, pode-se dizer que as taxas de analfabetismo, de
mortalidade, distribuição de renda e a esperança de vida
permaneceram ruins, assim como a população favelada e os
gastos da população em geral com saúde e educação
aumentaram consideravelmente.
Um ponto fica muito claro: em acordo totalmente com
o receituário neoliberal, isto é, demonstrando sua falta de
comprometimento com a esfera social, o Plano Real se valeu,
além do setor agrícola, do salário e do (des)emprego como
suas grandes variáveis de ajuste.
Com a vitória de Lula na eleição para a Presidência da
República em 2002, os mercados, assim como a população
brasileira se agitaram à espera do que viria a acontecer, isto
é, continuidade com o modelo ou ruptura? Felizmente para os
mercados, a continuidade foi adotada (e imposta) como
linha de conduta da política econômica brasileira.
Governo Lula: a (in)esperada continuidade
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Como pôde ser visto ao longo das seções, desde o
início da década de noventa o modelo neoliberal vinha se
implantando e se aprofundando, com clara continuidade, na
economia brasileira, e nas economias da América Latina. A
grande possibilidade de vitória de Luís Inácio da Silva (Lula)
nas eleições de 2002 para a Presidência da República
despertou um grande debate na sociedade brasileira, assim
como nos mercados internacionais.
Uma parcela considerável da população brasileira via
na vitória de Lula a possibilidade de mudança e maior
atenção aos aspectos sociais do país, uma vez que o
candidato tinha um passado fortemente ligado às lutas
sociais,

mais

especificamente

às

lutas

sindicais

dos

metalúrgicos, e pertencia (e ainda pertence) ao Partido dos
Trabalhadores (PT), um partido extremamente crítico, até
aquele momento, às políticas neoliberais que vinham sendo
implementadas até então. Os mercados se agitaram, por sua
vez, justamente pelo receio de que a vitória de Lula
representasse

a

ruptura

com

o

modelo

neoliberal,

extremamente lucrativo para eles.
O governo Lula, iniciado em 2003, teve que lidar com as
crises de 2002. A primeira delas foi a crise da Argentina. Com
isso, os mercados internacionais começaram a considerar um
risco crescente na dívida da América Latina. Além disso, Lula
teve que lidar com efeitos gerados pela possibilidade de sua
própria vitória, isto é, com a agitação dos mercados,
oportunamente receosos de sua eleição, o “risco-Brasil”
cresceu, o Real se desvalorizou fortemente frente ao Dólar e
houve grande fuga de capitais. Neste momento, o governo
Fernando Henrique recorreu uma vez mais a um empréstimo
de 30 bilhões do FMI, sendo sintomaticamente elogiado pelo
candidato Lula.
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Schwartzman, o mesmo que argumenta ressaltando a
adesão interna e autonomamente determinada ao modelo
neoliberal, explicou o fato desta maneira: “This was a typical
‘globalization’ event – the fate of countries does not seem to
depend any longer on the hard realities of their economics,
but on the fleeting waves of good and bad feelings and
expectation that washed anonymous markets in New York or
London.” (SCHWARTZMAN, 2005: p. 126).
Uma vez no poder, Lula, então, deu continuidade à
mesma política econômica que vinha sendo implementada
até então, contrariando, de certa maneira, a visão até aquele
momento expressada pelo seu partido. Prova de seu
compromisso com os mercados internacionais e com esse
senso de continuidade neoliberal foram as elevações dos juros
e das metas do superávit primário e a escolha do novo
Presidente do Banco Central: Guido Mantega, alto executivo
do Bank of Boston (BALISTIERO, 2006).
Segundo Paulani, o governo Lula, a fim de justificar a
continuidade do modelo econômico, se valeu justamente de
argumentos basilares da teoria neoliberal: a ausência de
alternativas ou TINA, que desemboca no argumento de que
há apenas uma macroeconomia possível (supostamente
apolítica, certa, científica e neutra) e no argumento da
credibilidade, a qual, além de condicionar qualquer tentativa
de modificação dos dogmas macroeconômicos, acaba
sendo fim em si mesma e o não meio para se chegar a uma
política maciça de indução ao crescimento e ao emprego
(PAULANI, 2003).
Essa credibilidade serviu, por exemplo, para elevar o
saldo da balança de capitais, com atração de capital de
curto prazo e não de investimento produtivo de longo prazo,
uma vez que quase tudo já havia sido privatizado e o capital
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de bom potencial negociado. Relembrando as palavras de
Paulani:
A afirmação peremptória de que existe uma única
macroeconomia, independentemente da intenção
com que é feita, esconde assim, atrás de sua
aparente tecnicidade e neutralidade, o benefício
de interesses muito específicos, que estão em linha
com a virada pró-acumulação financeira do
capitalismo mundial que começa no final dos anos
70, devasta a América Latina nos anos 90 e ainda
está por aqui, firme e forte. Com sua política
econômica, o governo do PT fortalece esse ideário,
visto que, abraçada, defendida e aplicada pelo
maior partido de esquerda do mundo no governo
do maior país da América Latina, a política
econômica vinculada a esses interesses ganha um
inestimável reforço em sua imagem de política
cientificamente comprovada (PAULANI, 2003: p. 63).

O argumento do PT foi de que o país estava em uma tal
condição que seria impossível abandonar o modelo anterior
sem grandes traumas. No entanto, segundo Paulani, sabia-se
que a possibilidade de inadimplência externa e o descontrole
inflacionário eram conjunturais e não estruturais, e sabia-se
também que a diminuição do risco-país e a valorização do
Dólar não seriam benéficas para os indicadores sociais, uma
vez que não se coadunam com o crescimento econômico e
com o emprego.
Como foi dito no início, o neoliberalismo se vale
discursivamente
necessidade

de

de

antigas

lutas

transparência

da
e

esquerda,

como

austeridade

fiscal.

Interessante notar que essa confusão de associações foi
menos útil ao governo de Fernando Henrique, que nunca se
pretendeu de esquerda, do que ao de Lula. Já que este, por
ser historicamente de esquerda, teve e tem que se valer desse
embaralhamento para pôr em prática políticas de corte
neoliberal.
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Segundo Carneiro, o governo Lula, dando continuidade
às políticas de Collor, Itamar e Fernando Henrique, intensificou
a abertura financeira, a qual garantiu maior quantidade, e
não maior qualidade, dos investimentos. Pode-se dizer que o
atual governo Lula tem, assim como teve o governo anterior,
como fundamento macroeconômico a combinação entre o
regime de metas de inflação, câmbio flutuante e postura
fiscal contracionista (CARNEIRO, 2006).
De acordo com o mesmo autor, os êxitos do governo
Lula se deveram (e se devem) muito mais ao ciclo de
crescimento ascendente da economia internacional do que a
uma estratégia interna, ou seja, uma vez encerrado esse ciclo
ascendente

da

economia

internacional,

a

situação

econômica do Brasil se complicará novamente. Daí decorreu,
por exemplo, a manutenção das taxas de juros elevadas, que,
se valendo da farta liquidez internacional, reduziu o risco-país.
Dessa

ascensão

da

economia

internacional

também

decorreu a redução do endividamento líquido, tendo em vista
o superávit global do balanço de pagamentos que possibilitou
a aquisição de mais reservas.
Inegavelmente, o governo Lula – dando continuidade a
uma política de Fernando Henrique – e sua política monetária
foram eficazes na manutenção da inflação em baixo
patamar. No entanto, os custos desta estabilidade foram
sentidos pelo produto, pelo emprego e pela instabilidade
macroeconômica. Sempre que o câmbio se desvalorizou no
governo Lula os juros foram aumentados para deter essa
apreciação e para conter a inflação.
A política de estabilidade inflacionária impõe, conforme
Carneiro, muitas restrições à política fiscal, principalmente a
perda do papel anticíclico e indutor do crescimento e de seu
caráter

redistributivo.

Isso

ocorre

por

que

todos

esses
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elementos decorrem de algum tipo de intervenção na
economia, o que no contexto neoliberal vigente, como foi
explicitado

acima,

é

considerado

ruim

para

o

livre

funcionamento dos mercados (CARNEIRO, 2006).
O ajuste fiscal foi obtido no governo Lula pelo aumento
simultâneo de gastos e receitas. Quanto aos gastos, maior
pagamento da carga de juros, já a receita, pelo aumento
desproporcional da carga tributária. A maioria dos cortes nos
gastos públicos do governo Lula se deu nos investimentos,
sendo que as políticas sociais aí se encontram. Ou seja, o
pagamento de juros foi preferido (e imposto) em detrimento
dos

investimentos.

Tudo

isto

demonstrou

o

caráter

concentrador de renda dos ajustes fiscais do governo Lula.
A única fonte realmente estável e permanente do
crescimento da economia brasileira tem sido as exportações,
desde o início do governo Lula. Quanto a isso, pode-se
reafirmar o argumento de Carneiro de que o governo Lula
contou com um contexto internacional econômico muito
favorável, o qual explica, em parte, seus sucessos – como a
diminuição da vulnerabilidade externa – e crescimentos. Isto,
segundo o autor, é conseqüência do fato do crescimento
brasileiro não estar calcado no aumento sustentado da oferta,
principalmente, o investimento, ficando sujeito a alterações
da política macroeconômica e do cenário internacional
(CARNEIRO, 2006).
Em suma, com uma situação de constante elevação
dos juros (apesar da queda no segundo mandato), ênfase no
superávit primário, atração de capitais externos voláteis de
curto prazo, instabilidade cambial, metas de inflação, reforma
tributária e previdenciária27 e baixo volume de crédito, é
27

Reforma Tributária: além de aumentar alguns tributos de arrecadação federal e criar outros, o governo Lula
não propôs algo que corrija substancialmente as distorções na produção.
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inegável que o governo Lula esteja dando continuidade ao
modelo neoliberal iniciado com Collor, passando por Itamar e
Fernando Henrique (BALISTIERO, 2006).
Desde o início da era neoliberal no Brasil há uma
continuidade nas políticas cujo sentido foi o de
reduzir a intervenção do Estado na economia,
promover a livre concorrência e assegurar marcos
regulatórios e jurídicos mais favoráveis às operações
das forças de mercado. Desse ponto de vista, o
governo Lula representa uma continuidade da era
neoliberal, pois as iniciativas cuja inspiração fogem
a esse padrão tiveram caráter acessório ou não
foram implantadas na sua plenitude (CARNEIRO,
2006: p. 19).

Sendo assim, caracterizando o stop-and-go, com a
volatilidade do investimento, com a insuficiência da política
de

desenvolvimento

e

sua

fraca

articulação

com

a

democratização do crédito e com a não concretização da
política industrial, a despeito da elevação do salário mínimo e
da atenuação do desemprego, é impossível não caracterizar
o governo Lula como continuidade do modelo neoliberal.
Conseqüentemente, é impossível afirmar que o atual governo
tenha rompido com seus antecessores e tenha estabelecido
um novo modelo de crescimento.

Considerações finais

O neoliberalismo no Brasil, como se tentou demonstrar
ao longo deste artigo, vem desde o início dos anos noventa
numa clara linha de continuidade, isto é, todos os governos –
de Collor a Lula – seguiram, tanto em momento de crise
quanto nos raros momentos de crescimento, os pressupostos

Reforma Previdenciária: aumento do teto das contribuições, elevando as receitas públicas. Contudo, o repasse
será somente a partir da segunda metade da década de 2020. O governo Lula também não apresentou uma
proposta que inclua as pessoas que estão na informalidade ao regime de previdência pública (BALISTIERO,
2006).

Revista de Economia Política e História Econômica, número 17, junho de 2009.

115

econômicos do neoliberalismo: elevação dos juros, política
fiscal

contracionista,

inflacionário,

reformas

privatizações,
pró

e

para

rígido
o

controle

mercado,

busca

constante por superávit primário, etc. Mais do que isso, neste
mesmo período a grande maioria dos governos de toda a
América

Latina

apresentam

a

mesma

tendência,

demonstrando o caráter condicionante e sistêmico do
modelo.
A construção político-teórica do neoliberalismo, por sua
vez, enfatiza – instrumentalmente – o contrário. Enfatizam-se os
aspectos internos de um país de maneira a demonstrar a
grande responsabilidade destes em relação à situação sócioeconômica do país, justificando, assim, a política neoliberal
muito mais como resposta a anseios pela satisfação de
“necessidades inevitáveis” da sociedade, do que como uma
imposição externa – aceita passivamente – de um fenômeno
que aprofunda as assimetrias do sistema internacional. Ou
seja, a argumentação neoliberal desistoriciza e despersonaliza
o processo de globalização, dando a ele um suposto caráter
natural, espontâneo e emancipatório.
Mas, ao contrário do que propaga a argumentação
neoliberal

corrente,

o

fenômeno

do

neoliberalismo,

e,

consequentemente, as crises geradas por ele na periferia,
devem ser vistos como um fenômeno sistêmico e não como
mera

escolha

doméstica

e

autônoma

em

estreita

consonância com o “interesse nacional”.
Tentou-se demonstrar, com este trabalho, a falta de
comprometimento do modelo neoliberal assim como dos
governos pós-1990 no Brasil. Além das reformas e privatizações
que deterioraram a situação social da população, isso pode
ser comprovado também a partir do pressuposto neoliberal da
focalização

das

políticas

sociais.

A

focalização

é
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extremamente útil à continuidade do modelo e, portanto,
concebida politicamente, à medida que ela substitui a
política de acesso universal pelo acesso seletivo. Isto é
funcional por que o acesso seletivo, ao contrário do universal,
não pressupõe extensão e generalização de direitos sociais.
Além disso, tal direcionamento não leva à participação das
pessoas na deliberação política, mas carrega em si a lógica
da compensação, que se funda, na realidade, num modelo
de sociedade regido pelo universo das trocas e pelo
mercado.
Deve-se lembrar, como se ressaltou diversas vezes ao
longo deste artigo, a lógica de implementação e justificação
do modelo neoliberal: traçam-se cenários caóticos – a moda
dos sermões religiosos – de maneira que a solução proposta
adquira status de iniciativa salvacionista e, como tal, aceita
sem senso crítico.
O modelo neoliberal, por exemplo, afirma haver
atualmente uma grande interdependência entre os atores
internacionais, o que de fato há, como se pôde perceber
com a ocorrência de seguidas crises financeiras que se
alastram, expostas acima. Porém, uma análise mais crítica
desta idéia revela que a economia internacional é de fato
interdependente, no entanto, é também assimétrica. Portanto,
produz-se uma vulnerabilidade assimétrica ou unilateral, ou
seja,

os

países

não-desenvolvidos

como

o

Brasil,

principalmente, são muito mais influenciados pelo sistema
externo do que o influenciam ou o modificam.
Esta assimetria decorre, dentre outros elementos, da
forma pela qual se articula o modelo neoliberal. Como pôde
ser visto, a defendida desoneração do Estado, a qual diminui
consideravelmente o poder de intervenção estatal na
economia, assim como o privilégio ao capital especulativo –
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em detrimento do investimento produtivo e de longo prazo –
subtraem grande parte da margem de manobra do Estado.
Na realidade, o modelo neoliberal privilegia dois vértices da
“trindade impossível” – liberdade de movimento dos capitais e
regime cambial – em detrimento do terceiro – autonomia da
política econômica doméstica.
Com isso, um país como o Brasil, no seu esforço de se
integrar à economia internacional contemporânea acaba, no
máximo, por conseguir realizar uma inserção de caráter
passivo no sistema, o que de fato vem ocorrendo. Um indício
disso é a grande preponderância ainda de commodities
como carro-chefe das exportações brasileiras.
É perceptível o movimento ocorrido. O Brasil, tal qual
outros países emergentes, utilizou os fluxos de

capital

especulativo a partir de 1990 para constituir reservas, o que,
na realidade, constituiu uma espécie de “pedágio” pago ao
mercado para a inserção na economia internacional. Como
foi

dito

acima,

vulnerabilidade

essa

é

assimétrica

uma
que

demonstração
se

estabelece

clara
com

da
o

movimento neoliberal, isto é, o sistema condicionando muito
mais o país do que o país condicionando o sistema.
O movimento histórico do neoliberalismo também se
tornou evidente ao longo deste artigo. Inicialmente, seguindo
o pressuposto teórico e funcional, preparou-se, na década de
oitenta, o “terreno” dos países em desenvolvimento traçandose

cenários

caóticos

e

apresentando-se

soluções

de

roupagem salvacionista. O segundo momento, iniciado no
Brasil em 1990, caracterizou-se pela instalação em si do
modelo neoliberal, com a eliminação do aparato regulatório
intervencionista. A este se seguiu um terceiro ciclo, iniciado
em meados de 1999 no Brasil, de aprofundamento de tais
políticas a fim de valorizar a estabilidade e promover reformas
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do

mercado, se estendendo até o presente momento.
Sendo assim, os pressupostos teóricos neoliberais – como
a TINA, a suposta existência de apenas uma macroeconomia
possível e a busca incessante por credibilidade externa – são
extremamente funcionais à continuidade do modelo, no Brasil
e em toda a América Latina. Esta funcionalidade tem como
cerne a negação da política, isto é, o modelo neoliberal se
apresenta de maneira a aparentar ser um modelo científico,
neutro, racional, e, portanto, apolítico. Com isso, refugia-se no
campo estritamente econômico, foge a qualquer tipo de
debate político, uma vez que se vale do argumento da
ausência de alternativas, e torna-se menos vulnerável a
mudanças de governo.
Portanto, são essas as condições para a análise do
neoliberalismo no Brasil e no mundo. Em suma, deve-se pensar
o neoliberalismo a partir do objetivo que ele mesmo definiu
para si: a capacidade de impor uma nova correlação de
forças na sociedade e na opinião dominante. Em outras
palavras,

a

capacidade

de

alcançar

a

hegemonia

ideológica, mesmo quando e onde se demonstra um claro
fracasso na realização da tão

esperada recuperação

econômica – caso do Brasil. Trata-se mais da legitimação de
um programa, ou de um “ideal” político (historicamente
construído), do que de uma saída efetiva da estagnação
econômica ou da pobreza.
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Fronteira aberta: território e natureza nas
memórias, corografias e relatos de viajantes
em Minas Gerais do século XIX.
Jean Luiz Neves Abreu28

Resumo
O artigo propõe analisar as percepções do território e da natureza a
partir das memórias, corografias e relatos de viagem sobre Minas
Gerais no século XIX. Pretende-se discutir de que maneira a
produção do conhecimento nesses relatos construíram uma
percepção econômica daquele território. O artigo realiza uma
análise dos textos com o objetivo de discutir os seus significados
para a compreensão das representações construídas sobre as
potencialidades da economia mineira no século XIX.
Palavras-chave: fronteira; território; corografia: Minas Gerais; Brasil.
Abstract
This article aims to analyze the perceptions of territory and nature
from the memories, chorographys, and traveller´s testimonies about
Minas Gerais in the XIXth Century. It is discussed which way the
production of knowledge on these testimonies had built an
economic perception of those territory. This article analyzes the texts
with the objective of discussing its meanings to the comprehension
of the representations built on the potentialities of XIX th century
Minas´ economy.
Keywords: border; territory; chorography; Minas Gerais; Brazil.

Formas de conhecimento do território

A construção do conhecimento sobre o Brasil nos séculos
XVIII e XIX esteve ancorado, em parte, no memorialismo, nas
28

Doutor em História, professor do Programa de Mestrado em Gestão Integrada do Território da UNIVALE/MG.
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corografias e relatos de viagens. A produção de memórias foi
um instrumento de conhecimento importante no âmbito das
academias setecentistas do mundo luso-brasileiro no contexto
da Ilustração. O programa historiográfico definido pela
Academia Brasílica dos Renascidos (1759) estava orientado
para a composição de memórias históricas que equivaliam a
instrumentos de pesquisa ou dissertações críticas, ponto de
partida para a escrita da “História Universal da América
Portuguesa”.29
Já as memórias produzidas na Academia Real das
Ciências

de

Lisboa

(1779)

tinham

outros

propósitos:

estabelecer um inventário da natureza e dos povos, constituir
um repertório de informações científicas sobre os territórios
coloniais,

delimitar

fronteiras

e

informar

sobre

as

potencialidades exploratórias das possessões.30 Conforme
observa Oswaldo Munteal Filho, os “acadêmicos portugueses
promoveram
recuperação

estudos

memorialísticos,

econômica

da

metrópole

projetos

de

baseados

nas

riquezas naturais das colônias”. As memórias se transformaram
em

impressos,

peça

fundamental

da

cultura

científica

fomentada pelo governo luso.31
Segundo as instruções elaboradas pelos acadêmicos, os
relatos deveriam ser concisos, de modo a estabelecer
identidades e diferenças. Tais especificações estavam de
acordo com os princípios da história natural setecentista, que
procurava abordar a natureza restringindo voluntariamente o

29

KANTOR, Iris. Esquecidos e renascidos: historiografia acadêmica luso-brasileira (1724-1759). São Paulo:
Hucitec, 2004.
30 Sobre as atividades da Academia Real das Ciências, consultar, entre outros: CARVALHO, Rômulo de. A
Atividade pedagógica da academia das Ciências de Lisboa. Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa, 1981.
31 MUNTEAL FILHO, Oswaldo. A academia Real de Ciências de Lisboa e o Império Colonial Ultramarino In:
FURTADO, Júnia Ferreira (Org.) Diálogos oceânicos: Minas Gerais e as novas abordagens do Império
Ultramarino português. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2001, p. 501
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campo de conhecimento.32 A Academia Real das Ciências
publicou memórias elaboradas por cartógrafos, naturalistas,
matemáticos, médicos que versavam sobre assuntos os mais
diversos. Além da descrição e tentativa de classificação da
natureza do mundo ultramarino, as memórias tratavam de
temas relevantes para as reformas econômicas, como a
economia e a escravidão.33
Apesar de se constituírem em espaços diferenciados, as
memórias históricas e científicas tinham como elemento em
comum a produção de conhecimento sobre o território. Além
disso, entre a segunda metade do século XVIII e as primeiras
décadas do XIX, a história natural era indissociável da escrita
da história, oferecendo padrões de racionalidade para
organização do saber histórico e geográfico. No século XIX, o
memorialismo se associou às corografias, forma de produção
de conhecimento sobre o espaço que reunia informações
sobre os aspectos físicos, econômicos e históricos uma vez que
as corografias ofereciam a oportunidade de enfrentar a
dispersão do território.34
Memórias

e

corografias

indicam

um

padrão

de

conhecimento acerca do mundo natural. Seus autores,
homens de ciência ou funcionários administrativos, procuram
fornecer um inventário dos lugares e das populações.
Descrevem a paisagem, os caminhos, as potencialidades
econômicas, as indústrias, artes e ofícios. Saberes como a
estatística e a geografia espelham a ênfase nos objetivos
classificatórios necessários ao enquadramento do território.

32

RAMINELLI, Ronald. Viagens ultramarinas: monarcas, vassalos e governos a distância. São Paulo: Alameda,
2008, p. 230-231.
33 Sobre as memórias em torno da escravidão ver o estudo de MARQUESE, Rafael de Bivar. Feitores do corpo,
missionários da mente: senhores, letrados e o controle dos escravos nas Américas, 1660-1680. São Paulo:
Companhia das Letras, 2004.
34 ARAUJO, Valdei. Lopes.; MEDEIROS, Bruno. F. A história de Minas como história do Brasil: o projeto
historiográfico do APM. Revista do Arquivo Público Mineiro, v. XLIII, p. 22-37, 2007.
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Nas corografias o objetivo era reunir dados históricos,
informações geográficas e descrições detalhadas das regiões.
Do ponto de vista estrangeiro, os relatos de viagem
também

constituíram

relevante

instrumento

para

o

conhecimento do território brasileiro a partir de 1808. Com a
abertura dos portos e as relações de proximidade entre D.
João VI e as demais nações européias é que se franqueou aos
viajantes a possibilidade de coletarem amostras das espécies
naturais e publicarem informações preciosas sobre as riquezas
naturais do país. É significativo observar, nesse sentido, que as
viagens coincidem com a ênfase dada, pelo governo
brasileiro, à investigação da natureza, na aclimatação das
espécies e exploração de novos recursos agrícolas.35 Muitos
dos recursos a serem explorados ainda estavam por ser
descobertos Nesse sentido, as viagens de estrangeiros pelo
Brasil adquiriram relevância do ponto de vista econômico, não
só para garantir o intercâmbio comercial, mas também para
explorar as potencialidades dos recursos naturais do país.
O que as corografias e os relatos de viagem tinham em
comum com as memórias era o vínculo com a história natural.
A produção dessa forma de saber ocorre em um contexto
mais amplo, ligado à expansão dos Estados Absolutistas. A
história natural viabilizava a investigação da natureza e sua
classificação, bem como possibilitava promover a riqueza do
Estado, unindo ciência e utilitarismo. Nos séculos XVIII e XIX, o
fortalecimento dos impérios coloniais esteve vinculado à
produção de informações sobre os territórios, permitindo um
controle da natureza. 36
O historiador português José Luis Cardoso, ao aprofundar as relações
35

DEAN, Warren. A botânica e a política imperial: a introdução e a domesticação de plantas do Brasil. Estudos
Históricos, vol. 4, n. 8, p. 216-228, 1991.
36 PRATT, Mary Louise. Os olhos do Império: relatos de viagem e transculturação. São Paulo: EDUSC, 1999;
REILL, Peter H. Reill (ed.), Visions of Empire: voyages, botany, and representations of nature, Cambridge,
Cambridge Un. Press, 1996..

Revista de Economia Política e História Econômica, número 17, junho de 2009.

124

entre a história natural em Portugal e a economia, mostrou como essas
procuravam realizar um inventário rigoroso e sistemático dos recursos
naturais e matérias-primas tendo em vista sua utilização e exploração
econômica. Para além dos vínculos entre a ciência e a economia, o autor
chama atenção para o fato de que a história natural corresponde a um
novo “imperativo epistemológico”, tomando emprestada a noção de
George Gusdorf. Dessa forma, não eram apenas os critérios utilitários que
comandam as viagens dos naturalistas e seus escritos, mas igualmente a
tentativa de organizar um conhecimento racionalizado e sistemático, que
envolvia processos de descrição e classificação do mundo natural.37
As memórias continuaram a ser um instrumento relevante de
conhecimento ao longo do século XIX. Nesse sentido, Ermelinda Moutinho
Pataca e Rachel Pinheiro sinalizam para o papel dos homens de ciência
formados em Portugal na constituição de informações acerca do território
brasileiro. Com base em estudo comparativo entre as Instruções das
viagens filosóficas de fins do setecentos e a Comissão científica de
exploração na década de 1850, as autoras enfatizam o estudo das
instruções de viagem e das memórias como elementos para compreender
as bases em que se constituiu a identidade física do Brasil no século XIX.38
É significativo ressaltar os vínculos entre o projeto de uma Comissão
de exploração e o projeto historiográfico do Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro. Afinal, a idéia surgiu em uma reunião realizada no Instituto em
1856, com a presença do Imperador D. Pedro II. A ciência produzida entre
as décadas de 1820 e 1870 apresentava como característica comum ao
projeto historiográfico a construção de uma identidade nacional. Do
ponto de vista da prática científica, havia a necessidade de interpretação
e compreensão da natureza por parte de naturalistas brasileiros, já que
grande parte do conhecimento forjado cabia até então aos viajantes
estrangeiros. 39

As percepções do território e natureza nas Minas do século
XIX.
37

CARDOSO, José Luis. A história natural e a ciência econômica na obra de Domingos Vandelli In: Memórias
de História Natural. Porto: Porto Editora, 2002.
38 PATACA, Ermelinda Coutinho; PINHEIRO, Rachel. Instruções de viagem para a investigação científica do
território brasileiro. Revista da SBHC, Rio de Janeiro, v.3, n.1, p. 58-79, jan/jun, 2005.
39 FIGUEIRÔA, Silvia F. de M. Ciência no torrão natal: a adaptação de modelos estrangeiros e a construção de
uma problemática científica nacional (1840-1870).In: GOLDFARB, Ana M. A.; MAIA, Carlos A. (Org.). História da
ciência: o mapa do conhecimento. São Paulo: EdUSP/ Expressão e Cultura, 1996.
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Várias memórias e correspondências enviadas a Portugal
tinham como elemento central a constituição de informações
sobre a região de Minas Gerais, o que se deve ao lugar
estratégico da Capitania para a economia. Além da ênfase
nas atividades mineradoras, o conjunto da documentação
espelha os esforços em esquadrinhar a natureza, com
informações sobre a fauna, a flora entre outros elementos do
mundo natural mineiro.40
Quando ainda sob o domínio Português, a região foi
objeto de investigações de vários letrados, muitos deles
nascidos no Brasil, a exemplo de José Vieira Couto. A sua
memória sobre Minas, na qual informa acerca do “território,
clima e produções metálicas”, insere-se no contexto das
viagens científicas ocorridas no Brasil entre 1802 e 1822. A
Memória sobre as Minas da Capitania de Minas Gerais, suas
descrições, ensaios e domícilio próprio à maneira de itinerário
com um apêndice sobre a Nova Lorena Diamantina, sua
descrição, suas produções mineralógicas e utilidade que
d’este país possam resultar ao Estado (1801), retrata a viagem
do mineralogista a partir do Tejuco, passando pela região de
Sabará e Mariana e alcançando os sertões de Abaeté.
Embora o objetivo principal fosse o de dissertar sobre os
minerais dessas regiões, Vieira Couto também se deteve em
outros

aspectos,

como

a

topografia

dos

terrenos,

as

populações e as atividades econômicas desenvolvidas.41
Embora publicada originalmente quando o Brasil ainda se
encontrava sob o domínio de Portugal, a mesma memória
40

As fontes disponíveis podem ser consultadas na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e no Arquivo Histórico
Ultramarino, bem como as encontradas no Arquivo Público Mineiro. Algumas dessas fontes foram publicadas
em: Minas Gerais e a história natural das colônias: política colonial e cultura científica no século XVIII
(Organização e estudo crítico de MUNTEAL FILHO, Oswaldo e MELO, Mariana Ferreira de). Belo Horizonte:
Fundação João Pinheiro, 2004 (coleção Mineiriana)
41 SILVA, Clarete Paranhos da. O desvendar do grande livro da natureza: um estudo da obra do mineralogista
José Vieira Couto, 1798-1805. São Paulo: Annablume, Editora da Unicamp, 2002.
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seria reeditada, em 1842, pelo Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro. Nesse sentido, cabe observar que as instituições do
governo brasileiro do século XIX retomariam como ponto de
partida

várias

descrições

e

investigações

publicadas

anteriormente.42
Na descrição do espaço percorrido, Vieira Couto nos
leva a perceber como o território daquelas regiões se
constituiu pela ocupação desordenada do espaço, em razão
da natureza das atividades mineradoras. Assim, ao passar pela
região de Catas Altas, afirma: “A povoação fica na maior
parte do comprido e se alonga pela estrada, vício geral de
quase todos os arraiais de Minas, que foram todos formados
sem gosto”.43 Em outras partes, indica como a constituição do
território

esteve

submetida

aos

acidentes

geográficos.

Descrevendo a cidade de Mariana, observa que a povoação
era muito “mal situada”. Com seus morros, “salpicados de
casas”

pertencentes

a

mineiros

e

afirma

que

tal

“arranjamento foi de necessidade”, pois “toda a vila fica
enterrada entre duas altas serras fronteiriças”. O território
percebido

pelo

mineralogista

decadência econômica,

é

pois tudo

caracterizado

pela

eram

tudo

“ruínas,

despovoado” 44.
Essas descrições são seguidas das críticas à prática
deficiente da mineração e a defesa do desenvolvimento das
atividades agrícolas como meio de superar o declínio da
mineração: “Ignora-se totalmente aqui a cultura de muitos
gêneros, que com vantagem do comercio nacional se

42

PATACA, Ermelinda Coutinho; PINHEIRO, Rachel. Op. cit., p. 58-79.
COUTO, José Vieira. Memória sobre as Minas da Capitania de Minas Gerais, suas descrições, ensaios e
domícilio próprio à maneira de itinerário com um apêndice sobre a Nova Lorena Diamantina, sua descrição,
suas produções mineralógicas e utilidade que d’este país possam reultar ao Estado (1801). Revista do Arquivo
Público Mineiro. Anno X, Fascículos I e II, jan-jun, 1905, p. 74.
44 Ibidem, p. 76-77.
43
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poderia lançar mão deles”.45 Há também uma grande ênfase
nos meios de estabelecer comunicação entre as várias
regiões de Minas. A navegação é, nesse sentido, um dos
aspectos salientados. Sobre o rio São Francisco, José Vieira
Couto escreveu:

Lançava os olhos umas vezes sobre o rio, outras
sobre suas ribanceiras [...] notava um rio
naturalmente navegável, e quase independente de
arte para isso; um rio fertilíssimo em mil gêneros de
produção, que oferecem longos e dilatados sertões,
quais com seus tortuosos giros lava e fertiliza: via que
todas essas preciosas vantagens ou eram
desprezadas ou desconhecidas.46

A memória é permeada pela visão científica da
natureza, indicando a melhor forma que essa podia ser
apropriada. O mineralogista nutria fé pela ciência, pela
educação e instrução, meios pelos quais seria possível
recuperar o território.47 Vieira Couto também dava grande
destaque ao papel do Estado como realizador das reformas
necessárias para o desenvolvimento econômico da Província.
Em acordo com o pensamento reformista ilustrado, defendia
que a ação estatal deveria se respaldar na diversificação da
produção e do comércio.48
O

conhecimento

acerca

do

território

mineiro

se

aprofundaria no decorrer do século XIX. O que se observa é
que a produção de memórias continuou a ser relevante como
forma de produção de conhecimento. A mudança da
conjuntura política trouxe também a necessidade de se
conhecer outras regiões da Província mineira. Se até inícios do
45

Ibidem, p. 83.
Ibidem, p. 110.
47 SILVA, Clarete Paranhos da. Op. cit, p. 151.
48 FURTADO, Júnia Ferreira. Estudo Crítico In: Memória sobre a Capitania das Minas Gerais; seu território,
clima e produções metálicas. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1994, p. 34-36.
46
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sobre

as

128

regiões

mineradoras – a exemplo de Ouro Preto e Diamantina - no
decorrer do oitocentos, o declínio da mineração tornou
urgente outras soluções para a economia da Província,
explorando regiões potenciais, como as fronteiras entre Minas
e Espírito Santo, ou o denominado “sertão do Rio Doce”.
Exemplo disso é a Memória dos trabalhos estatísticos e
topográficos das margens do Rio Doce, e seus principais
confluentes,

tirados

pelo

alferes

Francisco

de

Paula

Mascarenhas, na viagem que fez ao Arraial de Cuietê, de
1832. A referida Memória fora solicitada pelo Presidente da
Província, Manoel

Ignácio

de

Mello

e

Souza, o

qual

determinava o
levantamento de uma carta de viagens que
efetuasse desde o Porto de Canoas até o Arraial de
Cuietê, descrevendo em um diário o resultado das
observações, e exame que fizesse, as dificuldades
que oferecessem as cachoeiras [...] indicando os
meios de melhor vencê-las, ou evitar por canais ou
interpostos; da comodidades que apresentassem os
rios para navegação, os terrenos adjacentes para
povoações e quartéis, do número de colonos e
fábricas respectivas, e quanto se deve adotar para
o seu profícuo desenvolvimento.49

Embora não fosse naturalista, a memória de Paula
Mascarenhas segue os mesmos princípios das memórias de fins
do século XVIII e início do seguinte. A observação guiada por
um olhar, que busca apreender as riquezas registrá-las, é
seguida de uma crítica ao mau uso dos recursos naturais e das
potencialidades. Ao se referir à situação do Arraial de Cuietê,
por
49

exemplo,

ele

observa

que

a economia

local

se

Memória dos trabalhos estatísticos e topográficos das margens do Rio Doce, e seus principais confluentes,
tirados pelo alferes Francisco de Paula Mascarenhas, na viagem que fez ao Arraial de Cuietê. Revista do
Arquivo Público Mineiro, Ano III, Ouro Preto, Imprensa Oficial de Minas Gerais, 1898, p. 53.
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encontrava em dificuldades, atribuídas então à “indolência
de seus habitantes” e principalmente à falta de comunicação
com outras regiões para exportação dos produtos como
madeiras, gado e queijos. Neste sentido, afirmava que “um
dos principais objetos para a prosperidade de um país é a
facilidade de suas comunicações” e no caso do arraial de
Cuieté

“havendo

tão

ricas

proporções

para

seu

melhoramento dispostos os rios pela maneira indicada, será
muito vantajoso o comércio tanto para a colônia, como para
o arraial de Antônio Dias, e São João de Madureira”.50
A navegação, e em particular a do rio Doce, tornou-se
tema de primeira grandeza nas memórias, relatórios e projetos
de autoridades administrativas mineiras. Conforme observa
Haruf Salmen Espindola, essa ênfase no rio Doce pode se
explicada pela idéia de que a região escondia riquezas em
potencial a serem exploradas. O imaginário de que a floresta
escondia

metais

preciosos,

incorporou-se

a

de

outros

elementos de cobiça, como a madeira, flores exóticas, o
couro dos animais e produtos agrícolas.51
Além da produção memorialista, a tentativa de reunir um
conhecimento do território mineiro é expressiva na Corografia
histórica da província de Minas Gerais (1837), de Raimundo
José da Cunha Matos, militar, governador de Armas da
Província de Goiás e sócio do IHGB.52 Ao longo do texto, ele
expunha, entre outros aspectos, as riquezas potenciais de
Minas Gerais. Na descrição que fez das montanhas, afirmava
eram “depósitos de imensas riquezas minerais e grande
riqueza de água que fertilizam as terras, alimentam os seus

50

Ibidem, p.61.
ESPINDOLA, Haruf Salmen. Sertão do Rio Doce. Bauru, SP: Edusc, 2005, p. 312.
52 Sobre a trajetória de Cunha Matos ver: MACEDO, Adriana Mattos. Op. cit, p. 71-73.
51
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habitantes, e formam diferentes canais que facilitam as
comunicações e transportes de uns para outros lugares”.53
Além de apresentar dados históricos sobre a formação
da Província, sua divisão política e principais atividades
econômicas, Cunha Matos reserva algumas partes de seu
texto a críticas acerca dos obstáculos ao desenvolvimento da
economia mineira. Ao se referir à agricultura, chamava
atenção para vários empecilhos ao progresso das atividades
agrícolas, dentre os quais estavam a falta de escolas e
sociedades de agricultura, “em que se apresentem memórias
sobre o melhor método de beneficiar os terrenos, climatizar as
plantas exóticas e conhecer as estações e os lugares mais
próprios para se fazerem sementeiras e plantações”.54 Sem tais
conhecimentos, a agricultura estaria fadada às práticas
tradicionais de derrubar, roçar e queimar. Nesta perspectiva,
portanto, somente o conhecimento proporcionado pela
ciência e pela técnica seria capaz de intervir de forma eficaz
na natureza e dinamizar a produção agrícola.
Ao descrever a natureza mineira, Cunha Matos se insere
igualmente na perspectiva “reformista” de crítica ao mau uso
dos recursos ambientais. Afirmava, nesse sentido, que as
“matas e bosques desta província têm sofrido os mais cruéis
estragos pelas mãos dos homens”, pois as queimadas,
plantações, fornalhas e carvoarias tinham extinguido a “força
de sua reprodução”.55 As observações de Cunha Matos
remetem à dinâmica de ocupação predatória do território
mineiro, ligada às formas de exploração colonial dos recursos
como minérios, madeira, rios e fauna.

Suas críticas, assim

como a de José Vieira Couto, expressam a crítica Ilustrada
53

MATOS, Raimundo José da Cunha. Corografia histórica da província de Minas Gerais (1837), v. 1. Belo
Horizonte: Imprensa Oficial, 1979 (Publicações do Arquivo Público Mineiro, n.3, p. 205.
54 Ibidem, p. 269-270.
55 Ibidem, p. 263.

131

Revista de Economia Política e História Econômica, número 17, junho de 2009.

acerca do mau uso dos recursos naturais característica do
pensamento brasileiro entre fins do século XVIII

e início do

século XIX. Os intelectuais visavam uma política de reformas,
fundamentada na racionalidade científica e técnica como
meio de utilização racional dos recursos naturais.56
Essa idéia de um território que possuía potencial para o
desenvolvimento, em razão de uma exploração da natureza
de forma deficitária, perpassa igualmente pela literatura de
viajantes naturalistas estrangeiros. Suas idéias contribuíam para
o fomento de reformas, na medida em que partilhavam da
crença de que possuíam uma missão civilizatória e filantrópica
a exercer nos países considerados pelos europeus menos
civilizados.57
Dos diversos viajantes que passaram pela Província no
século XIX58, cabe mencionar Saint-Hilaire e Tschudi. As
viagens de Saint-Hilaire no Brasil têm início com sua chegada,
em 1816, e vão até 1822. O viajante percorreu diversas regiões
do país, como os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Espírito Santo, Goiás, São Paulo. Além da relevância dos
recursos naturais para a pesquisa científica – já que como
botânico ele se interessava pela remessa e classificação das
espécies brasileiras – via na utilização de técnicas européias
que aumentassem a produtividade a saída para a situação
do atraso da agricultura mineira. Neste sentido, o naturalista
tece críticas à prática de queimar as matas após serem
derrubadas e descreve um cenário de desolação causado
pelas fogueiras. Ao percorrer as margens do Rio Doce, SaintHilaire menciona a dificuldade de se enfrentar as pragas que
56

Sobre este aspecto ver: PÁDUA, José Augusto. Um sopro de destruição: pensamento e crítica ambiental no
Brasil escravista (1786-1888). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002.
57 Sobre a filantropia científica ver: KURY, Lorelai. Auguste de Saint-Hilaire, viajante exemplar. Intellèctus, Rio
de Janeiro, v. Ano 2, n. 3, p. 1-11, 2003.
58 Sobre os viajantes que passaram por Minas Gerais ver: LEITE, Ilka Boaventura. Antropologia da viagem:
escravos e libertos em Minas Gerais no século XIX, Belo Horizonte: Editora UFMG, 1996.
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atacavam as plantações, em particular as saúvas: “As terras
de Viana são favoráveis a qualquer gênero de agricultura,
mas as grandes formigas (saúvas), infelizmente são muito
comuns neste distrito e fazem estragos terríveis.” Salientava
ainda a incapacidade dos colonos em adaptar certas plantas
da Europa na região. “Tem-se procurado adotar algumas
plantas da Europa, com o Linho e o fermento. Estas tentativas
não têm sido felizes; creio, todavia, que isto se deve menos ao
clima e a natureza do solo que à inexperiência dos colonos”.
59

Ao publicar A província brasileira de Minas Gerais, o
barão Johann Jakob von Tschudi deixou um registro mais
completo que Saint-Hilare. O texto reúne informações de sua
viagem em Minas Gerais durante 1858 e foi editada na Suíça
em 1862, com o título original de Die Brasilianische Provinz
Minas Gerais. Embora as informações de Tschudi sejam menos
ricas em detalhes do que a corografia de Cunha Matos e
apresentem algumas imprecisões, o naturalista oferece uma
descrição detalhada da Província, incluindo dados acerca da
história, clima, população, meios de comunicação, ramos da
indústria, além das observações sobre a história natural.
De

maneira

posicionaria

semelhante

criticamente

em

a

Saint-Hilaire,
relação

às

Tschudi

se

condições

econômicas encontradas em Minas Gerais. Apesar das
potencialidades de desenvolvimento, observava que na
Província de Minas Gerais a agricultura não passava de uma
atividade predatória, “que esgota completamente o solo e o
torna, para sempre, imprestável para qualquer tipo de
cultura”. As atividades agrícolas se encontravam em um

59

SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem ao espírito Santo e Rio Doce..Belo Horizonte/ São Paulo: Editora
Itatiaia, Editora da Universidade de São Paulo, 1974, p.111.
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círculo vicioso de derrubadas e queimadas.60 Se suas opiniões
sobre a exploração dos recursos naturais endossam a
perspectiva dos memorialistas, o mesmo ocorre em relação às
condições de comunicação do território:
É quase inacreditável que num território tão extenso,
que inclui sete bacias fluviais, a navegação
permaneça no estado primitivo em que ainda se
encontra e que até hoje nenhum de seus
esplêndidos rios jamais tenham sido percorridos por
um vapor.61

Conclusões
A partir da leitura das memórias e de outras fontes –
corografias e relatos de viagem – foi possível perceber que as
percepções da natureza e do território estavam relacionadas
à leitura utilitarista e econômica. Desde o início do século XIX,
a Província de Minas Gerais é percebida como um território
em potencial, mas cujas riquezas são pouco aproveitadas.
Dentre os inúmeros aspectos presentes nas memórias há uma
ênfase sobre a necessidade de reformas na agricultura e
existência de meios de comunicação que pudessem interligar
as várias regiões da Província e também estabelecer o vínculo
com

outras

partes

do

país.

Havia,

dessa

forma,

um

compartilhamento de idéias em relação às questões ligadas à
ocupação do território.
O conhecimento dos memorialistas foi colocado, em
grande parte, a serviço do Estado. É importante salientar que
os memorialistas lançam mão de um conjunto de saberes –
mineralogia, topografia, história natural – para descrição das
regiões percorridas por eles, o que indicam que a ciência e a
técnica foram importantes instrumentos de produção de

60 TSCHUDI, J. J. Von; HALFELD, H. G. F. A provincial de Minas Gerais. Belo Horizonte: Fundação João
Pinheiro. Centro de Estudos Históricos e Culturais, 1998, p. 111.
61 Ibidem, p. 123.
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informações sobre o território no século XIX, tal como vem
sendo confirmado pela historiografia.
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Resenha: ITUASSU, A. e ALMEIDA, R. (orgs.) O
Brasil tem jeito? Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
2006. 135 páginas.
O título é sedutor. A proposta parece progressista. Entre os
textos organizados estão autores como Luiz Gonzaga Belluzzo e
Wanderley Guilherme dos Santos. Um transeunte ingênuo na livraria
poderia até dizer que a presença de Miriam Leitão, Merval Pereira e
Gustavo Franco forneceriam certa pluralidade à proposta dos
autores. Se estiver com pressa, e não olhar a orelha do livro que
“pretende servir de base para o cidadão nos pleitos que virão”,
acaba até levando-o para casa. Confesso a minha desatenção.
Ao começar a folhear o livro em casa, dando-me conta do
engodo, tentei me conformar com o argumento de que “afinal,
trata-se de uma amostra do pensamento da intelligentsia brasileira”.
Pesquisa de campo. No final, a sensação de estar diante de um
“museu de grandes novidades” persistiu em uma obra que nada
acrescenta ao atual debate sobre a conjuntura brasileira, e, no que
visa a propor, comete erros e simplificações grosseiras.
Um primeiro exemplo delas aparece na página 06, logo na
introdução dos organizadores, a título de premissa: “Experimentadas
todas as forças políticas relevantes originadas depois do regime
militar instaurado em 1964, o Brasil sabe que hoje não há milagres a
promover para que avancemos”. Frente à opção mais modesta de
admitir que o eleitorado brasileiro caminhou para a esquerda de
1985 a 2002, sem atingir a extrema-esquerda – que permanece
força política ainda não experimentada - , os organizadores
preferem ignorar várias forças e fenômenos políticos relevantes no
período. Há o caso do PRONA e de Enéas Carneiro, e há o caso das
candidaturas à presidência do comunicador Silvio Santos. Ora, se o
PRN de Fernando Collor de Mello é levado a sério no exercício dos
analistas como “força política relevante”, por que os dois
fenômenos supracitados não o seriam? A pressa em tentar preservar
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uma parcela da direita com alguma significância conjuntural nas
eleições de 2006 talvez tenha conduzido os organizadores a tal
barbeiragem, bastante recorrente no jornalismo oficialesco do país.
Mais à frente, outro exemplo, este mais estrutural: “fica claro que
não se trata de escolher entre Estado e Mercado” (página 10). Por
trás novamente de uma tentativa de resgatar a derrota empírica
sofrida pelo discurso liberalóide nas duas décadas perdidas (1980 e
1990), e premidos pelo crescimento e desenvolvimento econômicos
observados até então no primeiro governo Lula (2003 – 2006), os
organizadores mostram sua plumagem política, enfim. Daí se
entende, até o desejo de oferecer uma perspectiva que buscasse
evitar a desmoralização absoluta dos preceitos neoliberais sob a
forma de uma sobrevivência em “frente ampla”. Bem, a crise
mundial deflagrada no segundo semestre de 2008 parece ter
inviabilizado mesmo essa tentativa. Estado e Mercado são forças
opostas, porque o equilíbrio de mercado dificilmente é, via de
regra, o desejado pela sociedade. Sem uma “força” que interaja
em sentido oposto, o caminho do equilíbrio de mercado é,
inexoravelmente, a crise. Daí a propriedade e o sucesso histórico
das políticas de desenvolvimento da Era Vargas, tão detestada
pelos organizadores.
O que se segue pelo livro são as opiniões de sempre dos
participantes. Miriam Leitão, Gustavo Franco e Merval Pereira não
apresentam nada de original em suas intervenções no livro. Para
eles, o conjunto de políticas empreendidas pelo lado vitorioso
politicamente nas duas décadas perdidas foi um sucesso. O doutor
Pangloss não faria melhor. O contraponto de Wanderley Guilherme
dos Santos e Luiz Gonzaga Belluzzo serve para trazer o conjunto da
obra um pouco mais à realidade que caracteriza as duas “décadas
perdidas” como “perdidas”, mas também não oferece novidades
ao debate. Até porque ele já foi dado em outros fóruns, em outras
obras, em outras discussões. Malha-se um ferro já frio.
Fabiano Santos é um caso à parte na obra. Seu papel é
basicamente o de apresentar PT e PSDB como forças polarizadoras
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distintas e hegemônicas no cenário político nacional. Muito
conveniente às eleições de 2006, mas o articulista esquece que a
nossa história está repleta, desde a independência, de “terceiras
vias”. Assim, o argumento de Fabiano Santos não tem sustentação
histórica.
Em suma, o livro não oferece nada de novo nem melhor ao
debate já estabelecido sobre o assunto, em sua parte relevante. Na
parte mais criativa, comete equívocos de composição, o que o
torna irrelevante.

Luiz Eduardo Simões de Souza
Doutor em História Econômica – NEPHE – USP e UNIVALE (MG)
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