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Editorial
O número 19 da REPHE, que abre o sétimo ano de
publicação ininterrupta deste periódico, inicia-se com um
texto de Marina Gusmão de Mendonça, que faz um balanço
da atualidade das teses de Celso Furtado sobre o
desenvolvimento brasileiro à luz de sua formação intelectual.
Armando Lírio de Souza, realiza uma analise comparada do
papel da reforma agrária nas perspectivas de Caio Prado
Júnior e Celso Furtado. Alcides Goulart Filho apresenta um
estudo sobre o papel da Estada de Ferro Dona Tereza Cristina
na formação do complexo carbonífero de Santa Catarina.
Paulino Varela Tavares e Edison Benedito da Silva Filho
estudam crises cambiais a partir dos casos mexicano, asiático
e brasileiro dos anos 1990. Bruno Bezerra Cavalcanti Godoi
apresenta outra imersão no pensamento de Roberto Campos,
agora em suas eventuais ligações com o pensamento
neoliberal da segunda metade do século XX. Maria de Fátima
Previdelli apresenta, na seção de resenhas, um livro
organizado por Antonio Romão abordando a economia
portuguesa duas décadas após a entrada na CEE, em 1986.
Como sempre, agradecemos a contribuição
autores e demais envolvidos na produção desta Revista.
Os Editores

dos
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A formação intelectual de Celso Furtado
Marina Gusmão de Mendonça 1
Resumo
A ausência de propostas para o desenvolvimento brasileiro tem marcado,
há décadas, o debate econômico no Brasil. Este artigo procura fazer uma
recuperação da formação intelectual de Celso Furtado, nosso maior
economista e um dos mais fecundos intelectuais brasileiros, destacando a
originalidade de sua obra, principalmente o fato de ter trazido para o Brasil
as críticas da CEPAL à teoria neoclássica sobre o desenvolvimento,
propondo combater o subdesenvolvimento por meio da industrialização
substitutiva de importações e pelo planejamento econômico.
Palavras-chave: Economia Brasileira, Industrialização, Desenvolvimento,
Planejamento Econômico, Substituição de Importações.
Abstract
The absence of proposals for the Brazilian development has marked, for
decades, the economic debate in Brazil. This article aims to recover the
intellectual background of Celso Furtado, our greatest economist and one
of the most prolific Brazilian intellectuals, highlighting the originality of his
work, mainly the fact that he has brought to Brazil the criticism of ECLAC to
the neoclassical theory on development, proposing to defeat
underdevelopment through import substitutive industrialization and through
economic planning.
Keywords: Brazilian economy, industrialization, development, economic
planning, import-substitution.

1 Bacharel em História e em Direito pela Universidade de São Paulo; Mestre e Doutora em História Econômica
pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo; Professora Titular de
Formação Econômica do Brasil e Formação Econômica da América Latina na Faculdade de Economia e
Relações Internacionais da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP); autora de Histórias da África (LCTE,
2008), O demolidor de presidentes (Códex, 2002), Progresso e autoritarismo no Brasil (Pensieri, 1992) e de
Formação econômica do Brasil (Thomson, 2002), este último em colaboração com Marcos Cordeiro Pires.
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No momento em que se completam cinco anos da
morte de Celso Furtado, e coincidindo com o início de uma
campanha eleitoral que, provavelmente, será marcada pela
ausência de discussões e propostas para o desenvolvimento
brasileiro, uma reflexão sobre a obra de nosso maior
economista e um dos mais fecundos intelectuais brasileiros
torna-se absolutamente necessária.
Celso Furtado foi, com certeza, o economista mais
influente

de

sua

época,

e

sua

originalidade

está,

principalmente, no fato de que trouxe para o Brasil as críticas
elaboradas pela Comissão Econômica para a América Latina
(CEPAL), órgão criado pela Organização das Nações Unidas
(ONU), à teoria neoclássica sobre o desenvolvimento, inclusive
as idéias sobre a questão das vantagens comparativas no
comércio internacional. Dessa forma, fazia a crítica ao
modelo

primário-exportador,

vigente

durante

toda

a

República Velha, e defendido por muitos mesmo após o
colapso

de

1929.

Propunha

o

combate

ao

subdesenvolvimento brasileiro por meio da industrialização
substitutiva de importações e pelo planejamento econômico2.
E foi exatamente por pensar sobre a economia brasileira
fora dos padrões estabelecidos pela teoria neoclássica que
Celso Furtado pôde criar uma obra inteiramente original, a
qual levaria à criação de uma escola econômica – o
estruturalismo – à qual se filiariam, mesmo que com diversos
vieses e em épocas distintas, alguns dos mais importantes
economistas brasileiros, como Maria da Conceição Tavares,

2 Veja-se: BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Interpretações sobre o Brasil In: LOUREIRO, Maria Rita, org. 50
anos de ciência econômica no Brasil. Rio de Janeiro: Vozes, 1997, p. 6.
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Wilson Cano, Carlos Lessa, Luiz Gonzaga Beluzzo, José Luiz Fiori
e muitos outros3.
Como bem ressaltaram Constantino Mendes e Joanílio
Teixeira,
“Furtado enquadra-se no tipo de analista
mencionado por Dobb, para o qual as questões
fundamentais do desenvolvimento econômico
serão respondidas se forem ultrapassados os
limites do tipo tradicional e limitado de análise
econômica, cujo realismo é sacrificado à
generalidade, e desde que seja abolida a
fronteira entre o que é moda rotular como
‘fatores econômicos’ e como ‘fatores sociais’.
Sua abordagem teórica pode ser avaliada em
três etapas: a primeira, construída a partir da
década de 1940, analisa o subdesenvolvimento
de um ponto de vista mais teórico; a segunda,
dos anos 1950 aos 1970, considera aspectos
sócio-econômicos e políticos, influenciados por
suas experiências políticas; e a terceira, nos anos
1980, com sua transição para a problemática do
subdesenvolvimento no plano cultural”4.

Durante toda a sua trajetória, esse grande intelectual
jamais deixou de refletir sobre os grandes problemas brasileiros,
fazendo da urgência do desenvolvimento e de propostas
para atingi-lo o mote para uma obra extraordinária. Além
disso, ele “se destaca de outros autores por ter sido um dos
poucos a intervir diretamente na realidade, o que tanto seus
interesses como experiência de vida permitiram”5. Dessa
maneira,

uma

recuperação

de

sua

formação

faz-se

imprescindível, não apenas pelo fato de que seu pensamento
estava embasado em uma sólida experiência acadêmica e
técnica, como também pelo exemplo que representa para
nossos economistas e cientistas sociais.

3 Veja-se: VIEIRA, Flávio Lúcio R. Celso Furtado, pensador do Brasil. Conceitos, julho/2004-julho/2005, p. 16.
4 MENDES, Constantino Cronemberger, TEIXEIRA, Joanílio Rodolpho. Desenvolvimento econômico brasileiro:
uma releitura das contribuições de Celso Furtado. Brasília: IPEA, outubro/2004, p.8.
5 RICUPERO, Bernardo. Celso Furtado e o pensamento social brasileiro. Estudos Avançados. São Paulo, 19
(53) 2005, p. 371.
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Os primeiros anos
Celso Monteiro Furtado nasceu em 1920, em Pombal,
interior da Paraíba. Iniciou os estudos primário e secundário
em João Pessoa, completando-os no Recife. Em 1939 mudouse para o Rio de Janeiro, onde, no ano seguinte, ingressou na
Faculdade de Direito da Universidade do Brasil, começando
também a trabalhar na Revista da Semana. Em 1943, foi
aprovado, em concurso público realizado pelo Departamento
Administrativo do Serviço Público (DASP), para o posto de
técnico de administração, assumindo o cargo perante o
Departamento do Serviço Público do Rio de Janeiro, com
sede em Niterói. Em 1944, convocado para o serviço militar,
cumpriu-o no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva
(CPOR), publicando também seus dois primeiros artigos na
Revista do Serviço Público, editada pelo DASP. No final
daquele ano concluiu o curso de Direito, sendo convocado
para integrar a Força Expedicionária Brasileira (FEB) e enviado
para a Itália no início de 1945. Voltou ao Brasil em agosto,
reassumindo o cargo no serviço público, onde permaneceu
até 1946.
Nesse ano receberia o prêmio Franklin Delano Roosevelt,
o primeiro de sua fecunda carreira, concedido pelo Instituto
Brasil-Estados Unidos, pelo ensaio Trajetória da democracia na
América. Também em 1946 publicaria seu primeiro livro,
Contos da vida expedicionária6, sobre suas experiências na
Itália durante a Segunda Guerra Mundial. No final daquele
ano viajaria para Paris, onde se inscreveu no programa de
doutorado em economia da Faculdade de Direito e Ciências
Econômicas da Sorbonne.
6 Veja-se: FURTADO, Celso. Contos da vida expedicionária In: Obra autobiográfica de Celso Furtado. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1997, v. 1.
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Conforme relatou em suas memórias, durante o inverno
de 1946/1947 viajou por grande parte da Europa Central e
Ocidental, “encontrando um panorama desolador”. Segundo
ele,
“o quadro na Alemanha era realmente tétrico,
certas populações parecendo haver regredido à
idade da caverna (...). Tomara a decisão de
voltar à Europa fascinado pelo inusitado da cena
social e humana que aí se armara. (...) Acumulara
algumas economias e considerei que o melhor
presente que podia dar a mim mesmo era
propiciar-me os meios para observar de perto o
drama europeu. Enfim, o mundo de minha
geração seria moldado pelas forças que viessem
a prevalecer no processo de reconstrução da
Europa”7.

A formação de economista de Celso Furtado era a de
um autodidata, de resto, como a da maior parte dos
economistas de sua geração. Para ele, a economia era “um
instrumento para penetrar no social e no político, e avançar
na compreensão da História, particularmente quando esta
ainda se exibia como presente em nossos olhos”. Ademais,
como esclareceu, seu grande interesse era a planificação,
não apenas pelo exemplo da União Soviética, como também
porque “estava convencido de que o fascismo era uma
ameaça que pairava permanentemente sobre as sociedades
democráticas”. Assim, “como ignorar que as economias de
mercado

eram

intrinsecamente

instáveis

e

que

essa

instabilidade tendia a agravar-se? Era o que nos ensinava a
História”8.
De outra parte,
“como
estudioso
de
Mannheim,
estava
convencido de que um amplo esforço de
7 FURTADO, Celso. A fantasia organizada In: Obra autobiográfica de Celso Furtado, 1997, op. cit., v. 1, p. 9596.
8 Idem, p. 98.
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reconstrução
institucional
tornara-se
indispensável, se o objetivo era preservar a
liberdade do homem. Cabia prevenir as crises e
neutralizar os efeitos sociais da instabilidade
inerentes às economias de mercado. (...) A
solução estava na introdução de uma dupla
racionalidade, ao nível dos fins e dos meios, o
que exigia a planificação”9.

O período em Paris
Ao chegar a Paris, Celso Furtado estabeleceu contato
com o Prof. Maurice Byé, que conhecera no Brasil. Byé, que
era discípulo de François Perroux, um seguidor de Schumpeter,
especializara-se em comércio internacional. Mas sua ótica da
realidade econômica era essencialmente dinâmica, ou seja,
pressupunha
entrelaçavam.
economistas

que

o

nacional

e

tenha

sido

Embora
a

teorizar

sobre

o

internacional

um
os

dos

se

primeiros

conglomerados

transnacionais, na época estava interessado em retomar os
contatos com os problemas econômicos brasileiros. Dessa
forma, e por sua orientação, Celso Furtado se inscreveu no
programa de doutorado em economia, mas, dado seu
interesse por História, decidiu também se matricular no Instituto
de Ciências Políticas.
A curiosidade pela realidade européia do imediato pósguerra o levaria ainda a procurar viajar para poder observar
melhor o continente. Com esse intuito, inscreveu-se no Festival
Mundial

da

integrando-se

Juventude,

que

também

numa

se

realizaria

brigada

em

francesa

Praga,
que

trabalharia na construção de uma estrada de ferro na Bósnia.
Em suas memórias, lembrou dessas experiências que o
levaram a refletir sobre o drama da Europa na época.

9 Idem, p. 99.
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“Os sistemas econômicos, semidestruídos e
demantelados, pareciam empacados em ponto
morto. A reconstrução avançara até onde fora
necessário para assegurar a sobrevivência, mas o
processo de acumulação não retomava. De
onde retirar os recursos para financiar os
investimentos exigidos pela vasta obra de
reconstrução?
A
Europa
ocidental
se
apresentava como uma imensa engrenagem
avariada,
operando
com
rendimento
extremamente baixo. A situação da Alemanha
ocidental era agravada pela leva de milhões de
pessoas que emigravam das regiões do Leste”10.

Ao voltar para Paris, iniciou a pesquisa sobre a
economia colonial brasileira durante o período de predomínio
da produção açucareira. Por sugestão de Byé, procurou
comparar a economia açucareira do Brasil com a das Antilhas
francesas, que se tornou concorrente da nossa. Segundo
Celso Furtado, sua
“visão internacional da formação da economia
brasileira começou com esse exercício. A
confrontação com a economia antilhana, em
que a cana-de-açúcar (e seu complemento
inevitável, o trabalho escravo) destruiu todo um
sistema de pequena propriedade, instalado com
grande ajuda financeira do governo francês, e
impôs o latifundismo, ajudou-me a ver com mais
clareza as relações entre economia e sociedade
no Nordeste brasileiro”11.

A pesquisa, que resultou em sua tese de doutoramento,
foi defendida sob o título de L’économie coloniale brésilienne,
sob a orientação de Maurice Byé.
Durante sua permanência na França, Celso Furtado
manteve grande contato com Paulo Emílio Salles Gomes, que
lhe chamou a atenção para os cineclubes de Paris, onde
freqüentemente as exibições eram seguidas de debates. Por
10 Idem, p. 109.
11 Idem, p. 113.
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outro lado, as discussões vibrantes que ocorriam nos cafés e
nos corredores da universidade levaram-no a procurar
aprofundar

seu

conhecimento

sobre

as

duas

grandes

tendências filosóficas em voga naquela época na França: o
existencialismo e o marxismo. Aliás, no que se refere a este
último, do qual
“Celso Furtado ressalta apenas a sua postura
crítica, (...) é importante dizer que sua influência
permeia
o
pensamento
da
época,
especialmente o de inspiração terceiro-mundista.
Foram poucos os intelectuais que, nos anos 50, de
uma maneira ou de outra não receberam a
influência do marxismo, especialmente no que diz
respeito ao reconhecimento da forte carga de
historicidade das sociedades nacionais”12

.
Quanto à Universidade, Furtado ficaria extremamente
impressionado com o curso de economia industrial ministrado
por Perroux que, na ocasião, estava desenvolvendo suas
idéias sobre “pólo de crescimento” e “unidade interterritorial”,
que viriam a contribuir para alterar a visão das relações
econômicas internacionais. Também as aulas de Bertrand
Nogaro chamaram sua atenção, principalmente pelo fato de
ter sido o primeiro a colocar a teoria do balanço de
pagamentos no centro dos problemas monetários.
Na verdade, a própria ebulição intelectual francesa do
período era um estímulo para a mente de Celso Furtado.
Como ele bem assinalou em suas memórias,
“as transformações que estavam em curso na
época (...) eram mais profundas do que qualquer
de nós suspeitava. À diferença do que ocorrera
na Inglaterra, a guerra provocava na França
ampla renovação das elites. Emergia uma
geração nova de dirigentes, tanto na esfera
pública como na privada, que logo se
aperceberia de que o quadro internacional do
pós-guerra pouco teria a ver com o passado.
12 VIEIRA, Flávio Lúcio R., julho/2004-julho/2005, op. cit., p. 20.
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Compreenderam a necessidade de reconstruir
em novas bases o Estado, a que caberia o papel
de monitorar a economia, inclusive em busca de
nova inserção internacional. (...) A economia
francesa teria de abandonar sua situação de
semi-isolamento e conúbio com o mundo
colonial, para integrar-se na corrente dominante
agora comandada pelos Estados Unidos”13.

O retorno ao Brasil
Celso Furtado retornaria ao Brasil no segundo semestre
de 1948, e as transformações havidas no país nos dois últimos
anos o impressionaram muitíssimo. Como assinalou Bernardo
Ricupero, até meados da década de 1940, o Estado era
considerado como um domínio do pensamento autoritário.
“Autores como Alberto Torres, Oliveira Vianna e
Azevedo Amaral argumentavam que caberia ao
Estado organizar a sociedade. Com o regime
autoritário do Estado Novo implantado em 1937,
esses autores vieram a ter particular influência. A
própria trajetória de Furtado foi impulsionada
pelas novas condições do país, em que o
planejamento e a ação do Estado na economia
passaram a ter papel central”14.

No entanto, conforme lembrou o próprio Furtado, o fim
do Estado Novo, em 1945, tivera “o efeito libertador de uma
catarse”, pois,
“após longo período de autoritarismo, o brasileiro
reaprendia a fazer política e retomava o gosto de
andar de cabeça erguida. Ter participado
diretamente da luta mundial contra a barbárie
fascista dava-nos a sensação de que agora
saberíamos defender nossos próprios direitos. (...)
Estava na ordem do dia acreditar no Brasil”15.

Todavia, o quadro mudou rapidamente, e

13 FURTADO, Celso. A fantasia organizada, 1997, op. cit., p. 124.
14 RICUPERO, Bernardo, 2005, op. cit., p. 375.
15 FURTADO, Celso. A fantasia organizada, 1997, op. cit., p. 127-128.
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“as ilusões sobre uma rápida reconstrução da
economia tiveram que ser abandonadas. Em
face do clima de insegurança criado pelos
desequilíbrios interno e externo, os investimentos
privados se concentravam na especulação
imobiliária. (...) Em razão das deslocações que
sofrera a economia internacional, do enorme
atraso dos investimentos infra-estruturais e do
baixo nível de poupança interna, o Brasil não
reunia as condições mínimas necessárias para
poder encetar uma política de desenvolvimento.
(...) A inflação se mantinha tão intensa quanto no
período
da
guerra
(...)
Crescia,
em
conseqüência, a intranqüilidade social”16.

As soluções buscadas pelo governo brasileiro perante as
autoridades americanas não tiveram resposta. Entretanto, em
setembro de 1948, uma missão chefiada por John Abbink que,
embora fosse representante de empresas privadas, ostentava
o título de embaixador, foi recebida com grande entusiasmo
pelos meios de comunicação, e o governo logo organizou
uma comissão local para servir de contraponto aos técnicos
americanos. A Missão Abbink limitou-se a constatar o quadro
calamitoso

da

economia

brasileira

e

recomendar

a

implantação do Plano SALTE, mas frisava que o mais
importante era o equilíbrio externo, apoiando os controles das
importações para liberar recursos para pagamento dos
atrasados comerciais. Celso Furtado pôde acompanhar os
debates sobre a Missão Abbink da redação da revista
Conjuntura Econômica, na qual passara a trabalhar por
ocasião de seu retorno da Europa. A publicação era dirigida
por Richard Lewinsohn e editada pela Fundação Getúlio
Vargas.
A experiência na CEPAL

16 Idem, p. 128-129.
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Pouco tempo depois, Celso Furtado foi convidado a
integrar a equipe da CEPAL, que estava sendo instalada em
Santiago do Chile. Lá, foi incorporado ao grupo de estudos de
economia industrial, chefiado por Milic Kybal. No entanto, e
como a CEPAL ainda estivesse em fase de implantação, a
equipe era muito pequena, sendo formada basicamente por
Furtado, pelo boliviano Jorge Alcázar, pelo salvadorenho
Francisco Aquino, pelo peruano Jorge Rose, pelos argentinos
Raúl Rey Alvarez e Alizón Garcia, pelo chileno Bruno Leuschner
e pelo cubano Regino Boti. Todos teriam que levantar dados
para a preparação de uma análise de conjunto sobre a
economia

latino-americana,

a

ser

apresentada

na

conferência de Havana, em maio de 1949.
Logo que chegou a Santiago, Furtado foi encarregado
de esboçar uma análise sobre a situação habitacional e de
saneamento

do

continente,

ficando

extremamente

impressionado com a precariedade das condições de vida
das massas urbanas latino-americanas. Porém, o que mais lhe
chamou a atenção foi a constatação do atraso brasileiro em
relação ao restante da América Latina. Segundo ele, a
indagação sobre as razões desse atraso se transformaria numa
verdadeira obsessão durante vários anos.
Em fevereiro de 1949, chegou a Santiago o argentino
Raúl Prebisch, na época o único economista latino-americano
de renome internacional. Prebisch havia sido o criador e,
depois, dirigente do Banco Central da Argentina, e sua
atuação no enfrentamento da crise de 1938 recebera diversos
elogios. Sua incumbência era a de elaborar, como consultor,
um estudo sobre a situação econômica da América Latina.
Assim, no final de março, divulgou um primeiro texto sobre os
desequilíbrios dos balanços de pagamentos, analisados a
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partir da acumulação de reservas nas economias dominantes,
por ele consideradas “centro principal”. Daí apresentava os
princípios de uma política anticíclica para as nações
“periféricas”, ou seja, os países latino-americanos. Para ele,
esse desequilíbrio externo estava diretamente vinculado ao
que chamava de “limites da industrialização”, acrescentando
reflexões sobre a questão da inflação e das políticas de
controle cambial.
No entanto, esse primeiro texto de Prebisch acabou
recolhido sem maiores explicações, e um novo não circulou
para discussão, chegando pronto pouco antes do embarque
para Havana. De acordo com Furtado, dessa vez, o que havia
era um verdadeiro manifesto, em que Prebisch conclamava
os países latino-americanos a lutarem pela industrialização.
“O texto não comportava propriamente uma
crítica à teoria clássica (ou neoclássica) do
comércio internacional. Seu objeto de ataque
era o sistema real de divisão internacional do
trabalho, que vinha conduzindo historicamente à
concentração da renda em benefício dos
centros industrializados. Afirmava-se que a
legitimidade desse sistema fundava-se na tese de
que os frutos do progresso técnico tenderiam a
‘repartir-se com equanimidade’ entre os países
que participassem do intercâmbio. Ora, aí
estavam os dados demonstrando o contrário, pois
a relação de trocas evoluíra persistentemente
contra os países da periferia. (...) Para escapar
aos constrangimentos da ordem internacional
existente, os países periféricos tinham de adotar a
via da industrialização, caminho real de acesso
aos frutos do progresso técnico”17.

Diante da inovação representada por essas idéias,
Celso Furtado pediu licença a Prebisch para traduzir o texto
para o português e publicá-lo na Revista Brasileira de
17 Idem, p. 154-155.

Revista de Economia Política e História Econômica, número 19, dezembro de 2009.

17

Economia, dirigida por Eugênio Gudin. Para isso, veio ao Brasil,
de onde retornou para Santiago com grande quantidade de
material sobre nosso país. Seu objetivo agora era estudar a
economia brasileira para tentar desvendar as causas reais de
seu atraso. Estava convencido de que essas causas seriam
encontradas na História, ou seja, nas particularidades da
formação nacional. O resultado foi um ensaio publicado em
março de 1950 na Revista Brasileira de Economia, no qual o
autor introduzia inovações metodológicas, tais como o
conceito de “poder de compra do país no exterior”, o qual
seria adotado pelos estudos da CEPAL sob a denominação de
“capacidade para importar”.
As repercussões do texto de Prebisch por toda a
América Latina levaram a um convite para que o intelectual
argentino permanecesse na CEPAL, com a função de dirigir
um centro de pesquisas. Juntamente com outros quatro
economistas, Celso Furtado foi convidado a participar desse
centro, cuja tarefa inicial seria a preparação de uma análise
anual acerca da economia latino-americana, com base nos
dados sobre os quatro países mais ricos do continente, ou seja,
Brasil, Argentina, México e Chile.
Logo após a Conferência da CEPAL realizada em
Montevidéu, em maio de 1950, Prebisch assumiu o cargo de
secretário executivo da instituição. Para a função de
secretário substituto foi nomeado o norte-americano Louis
Swenson. No ano seguinte, Furtado foi enviado aos Estados
Unidos para participar de um seminário organizado pela
Universidade de Chicago. Lá, ele teve a oportunidade de
manter contatos, entre outros, com Vassily Leontieff, Walt
Rostow, Bert Hoselitz, Theodore Schultz, E. J. Hamilton, e Melville
Herskovits. Esses encontros permitiram a ele perceber os
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avanços de diversas áreas nas temáticas relacionadas à
questão do desenvolvimento.
“No campo propriamente da economia, as
coisas iam mais devagar. (...) O pesado corpo da
ciência econômica, concebido para funcionar
em um universo onde a dimensão tempo inexiste,
oferecia grande resistência. Mas a fortaleza
estava sob assédio. Em torno dela pipocavam
idéias novas vindas da história econômica, da
demografia, da antropologia, da sociologia, da
história da ciência e das técnicas. Em pouco
tempo mais, cristalizaria o paradigma do
desenvolvimento (...). Ao ganhar nitidez esse
paradigma, impor-se-ia a necessidade de romper
fronteiras e buscar a interdisciplinaridade, de
afrouxar as camisas-de-força do funcionalismo,
de recolocar o problema epistemológico da
relação entre fins e meios nas ciências sociais”18.

Diante da penetração das idéias desenvolvidas pela
CEPAL em diversos países latino-americanos, principalmente
no Brasil e no Chile, a reação norte-americana não tardaria.
Para os Estados Unidos, a CEPAL não passava de uma
instituição que atropelava as funções da Organização dos
Estados Americanos (OEA), com sede em Washington e
extremamente dócil aos interesses daquele país. Dessa
maneira,

o

Departamento

de

Estado

norte-americano

procurou influenciar as chancelarias da América Latina para
que recomendassem ao Conselho Econômico e Social da
ONU o encerramento das atividades da CEPAL. O embate se
daria durante a conferência do órgão na Cidade do México,
em maio de 1951. Acabou vencendo a posição dos que
defendiam a manutenção da CEPAL, principalmente pelo
apoio firme da delegação brasileira.

18 Idem, p. 197.
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Quando a conferência terminou, Furtado pediu a
Prebisch

que fossem

incluídos

nos

quadros

da CEPAL

pesquisadores de outras áreas das ciências sociais, o que foi
prontamente aceito. Dessa forma, incorporou-se ao grupo o
sociólogo espanhol José Medina Echevarria. Posteriormente,
também ingressaram os economistas Juan Noyola Vasquez,
mexicano, e Alexandre Ganz, norte-americano. As discussões
passariam

a

ter

como

foco

principal

a

questão

do

planejamento econômico. Por outro lado, seria criado um
programa de treinamento em questões de desenvolvimento,
dirigido por Jorge Ahumada, cujo objetivo era formar
especialistas nessa área.
Nessa ocasião, o Brasil se tornara um centro de debates
sobre a questão do desenvolvimento. De um lado, estavam os
grupos liderados por Eugênio Gudin, que trataram de
empreender uma verdadeira cruzada contra as idéias da
CEPAL, no que foram reforçados por diversas conferências,
proferidas na Fundação Getúlio Vargas pelo Prof. Jacob Viner,
da Universidade Princeton, nas quais ele fez uma acerba
defesa da ortodoxia econômica. Porém, no ano seguinte, a
visita do Prof. Ragnar Nurkse, da Universidade Columbia, traria
novos ares para a discussão sobre o desenvolvimento. A
respeito das idéias de Nurkse, Celso Furtado faria uma série de
comentários, finalmente condensados num artigo publicado
pela Revista Brasileira de Economia, em 1952. O trabalho seria
ainda reproduzido no nº 4 do International Economic Papers,
publicação que se destinava a divulgar textos teóricos
produzidos em língua estrangeira, e, depois, incorporado ao
livro A economia brasileira, editado em 1954.
Nessa

obra,

Furtado

analisava

as

categorias

do

processo histórico de desenvolvimento econômico, a estrutura

20

Revista de Economia Política e História Econômica, número 19, dezembro de 2009.

e a crise da economia colonial, bem como os problemas do
crescimento
contribuições

recente
seria

desenvolvimento

e

do país. Uma de suas
a
do

formulação

da

subdesenvolvimento

principais

teoria
na

do

ciência

econômica.
De novo no Brasil
Celso Furtado estabeleceu-se novamente no Brasil no
início de 1953 e, a convite de Roberto de Oliveira Campos,
aceitou colaborar nos trabalhos da recém-criada Comissão
Mista

CEPAL-BNDE.

Nessa

ocasião,

preparava-se

para

participar da próxima conferência da CEPAL, em maio do
mesmo ano, a ser realizada em Petrópolis, e onde seria
apresentado o texto Técnica de Planificação. Todavia, o
quadro de crise política do país acabaria por desviar as
atenções da conferência.
Isso,

contudo,

não

impediu

que

os

debates

se

transferissem para os jornais, com a publicação, pelo Correio
da Manhã, de vários artigos de Gudin contra a Técnica de
Planificação. Prebisch respondeu também com uma série de
artigos, divulgados pelo Diário de Notícias, sob o título de A
mística do equilíbrio espontâneo da economia. Ao mesmo
tempo, Octavio Gouveia de Bulhões trazia a público um texto,
no Jornal do Comércio, intitulado A programação do
desenvolvimento econômico, em que defendia a tese de que
somente pela estabilidade econômica o desenvolvimento
seria alcançado. Sobre o verdadeiro cerne desse debate, diria
Celso Furtado:
“Em um país como o nosso, o discurso político é
sempre tributário de fórmulas moldadas no
exterior. O desenvolvimento material é quase
necessariamente imitativo, dado que os
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empresários industriais têm à sua disposição
processos
produtivos
comprovados
pela
experiência de economias mais adiantadas,
entre os quais faz a sua escolha. Mas a
problemática do desenvolvimento abarca todo o
processo social e político, razão pela qual a
política de desenvolvimento terá que ser
inventada localmente”19.

De qualquer forma, e dada sua experiência na CEPAL,
Furtado

seria

convidado

pelo

Coronel

Jurandir

Bizarria

Mamede para fazer uma série de conferências sobre
planificação na Escola Superior de Guerra (ESG) que, na
época, vinha adquirindo grande importância nos meios
militares. Isso, contudo, não o impediu de estabelecer
contatos com vários intelectuais no Rio de Janeiro, entre os
quais destacavam-se Anísio Teixeira, Oswald de Andrade,
Gilberto Freyre, José Lins do Rego, Paulo Rónai, Otto Maria
Carpeaux e Hélio Jaguaribe.
É preciso notar que em torno deste último seria formado
um grupo de debates sobre a situação do país, o qual,
posteriormente, se transformaria no Instituto Superior de
Estudos Brasileiros (ISEB). Jaguaribe estava extremamente
preocupado com o momento vivido pelo país e com os riscos
representados pelo golpismo da direita e pela falta de
preparo da esquerda. Dessa forma, convidou Celso Furtado
para proferir uma série de conferências no ISEB.
Esta foi, segundo Furtado, uma oportunidade para
organizar reflexões sobre o processo de desenvolvimento a
partir de uma perspectiva histórica.
“Preocupava-me, então, encontrar formas
metodológicas que permitissem conjugar os
recursos da história e da análise. Sem haver
tomado conhecimento dos trabalhos da École
19 Idem, p. 277.
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des Annales, eu buscava, na mesma época, o
entrosamento da história com as ciências sociais,
partindo destas últimas, enquanto os membros
dessa escola partiam da primeira. Não se tratava,
para mim, de ‘explicar’ a História, deslizando para
formas de reducionismo em que haviam caído
Marx e tantos outros pensadores do século XIX. O
que tinha em vista era iluminar áreas pouco
visíveis, aumentar a percepção da História,
fazendo apelo aos recursos das ciências sociais,
particularmente à economia”20.

Essas reflexões, uma vez sistematizadas, dariam origem
ao livro A economia brasileira, dedicado a Prebisch, e cuja
linha de análise se opunha frontalmente à orientação
ortodoxa preconizada pela Fundação Getúlio Vargas. Ao
mesmo tempo, Furtado decidiu criar uma sociedade civil
destinada a veicular essas idéias. Assim nasceu o Clube dos
Economistas, cuja primeira tarefa seria editar a Revista
Econômica Brasileira, dirigida por ele mesmo e por Américo
Barbosa de Oliveira, Eduardo Sobral e Sidney Latini. A maioria
dos participantes eram economistas vinculados a instituições
governamentais,

como

o

Banco

Nacional

de

Desenvolvimento Econômico (BNDE), a Superintendência da
Moeda e do Crédito (SUMOC), o Banco do Brasil, o DASP, o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o
Ministério da Fazenda. A revista representou um marco na
divulgação

de

um

pensamento

que,

na

época,

era

considerado heterodoxo, progressista ou mesmo de esquerda.
Furtado voltaria à Europa em outubro de 1955, com o
objetivo de acompanhar o processo de modernização do
Estado francês em vista da constatação do seu atraso
econômico. Conforme assinalou,

20 Idem, p. 284.
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“os processos econômicos são cumulativos, (...)
alternando-se fases de aceleração e de
desaceleração. Os que ficam atrás, no
desenvolvimento do capitalismo, quaisquer que
sejam as razões históricas, passaram a ser
estruturalmente
diversos,
dependentes
tecnologicamente. Daí que lhes seja tão difícil
recuperar o atraso. Para modificar essa situação,
é necessário romper o círculo vicioso engendrado
pelas ‘regras do jogo’, o que requer alguma
forma de voluntarismo político. A ameaça
externa, como no caso do Japão da restauração
Meiji, ou simplesmente a consciência do declínio,
como foi o caso da França depois da ocupação
alemã, operaram como catalisadores da
vontade coletiva que serviria de alavanca para
reduzir o atraso. É para instrumentalizar essa
vontade coletiva que se faz necessário redefinir
as funções do Estado. Entre nós, à semelhança
do ocorrido em outros países da América Latina,
cristalizou-se no espírito público a grande
aspiração do desenvolvimento, mas não se
chegara sequer a compreender que isso exigia
atribuir novas funções ao Estado e submetê-lo a
maior controle social, pois são os segmentos
majoritários da sociedade os verdadeiros
beneficiários do desenvolvimento. Continuava a
prevalecer a ideologia liberal que contrapunha a
ação empresarial do Estado à iniciativa
privada”21.

No entanto, desde 1954 verificava-se uma contraofensiva monetarista para fazer frente às teses desenvolvidas
pela CEPAL. Esse movimento começou no próprio Chile, cujo
governo contratou uma firma privada para assessorá-lo em
questões de política econômica. No ano seguinte, com a
queda de Juan Domingo Perón, na Argentina, Prebisch
aceitou colaborar com a junta militar que se instaurou
naquele país, mantendo, contudo, seu status de funcionário
internacional. Celso Furtado criticaria as posições de Prebisch
nas discussões realizadas na CEPAL, principalmente no que diz
21 Idem, p. 297-298.
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respeito à aplicação do conceito de inflação de custos ligada
à pressão salarial nas economias subdesenvolvidas. Esse
debate, aliado às posições de Prebisch em face da situação
argentina, reforçaria o grupo que, na CEPAL, procurava impor
uma nova orientação à instituição. Dessa forma, acirrou-se a
disputa entre monetaristas e estruturalistas, enfraquecendo-se
a posição de Prebisch dentro do órgão.
Por outro lado, e diante das repercussões negativas
provocadas pela publicação de A economia brasileira na
sede da ONU, em Nova York, Celso Furtado decidiu aceitar a
direção

de um

grupo

de

trabalho

sobre

a

situação

econômica do México, do qual também participariam Oscar
Soberón, Osvaldo Sunkel e Juan Noyola. Este último daria uma
contribuição

notável

para

a

análise

dos

fenômenos

inflacionários em economias subdesenvolvidas, introduzindo a
diferença entre pressões inflacionárias e mecanismos de
propagação da inflação. De acordo com Furtado,
“as
primeiras
são
rigidezes
estruturais,
característica do subdesenvolvimento, que vão
desde a composição das importações geradoras
da vulnerabilidade externa até a estrutura
agrária, responsável pela inelasticidade da oferta
de alimentos no mercado interno. A essas causas
básicas adicionam-se outras, circunstanciais,
como uma perda de colheita, que servem de
detonador do processo de elevação de preços.
As segundas são a parte visível do processo
inflacionário.
Com
efeito,
toda
pressão
inflacionária tende a propagar-se pelos distintos
canais dos fluxos monetários, que constituem seu
mecanismo de propagação”22.

A experiência na Inglaterra
No México, Celso Furtado teve oportunidade de
conhecer Nicholas Kaldor, que o convidou a passar um ano
22 Idem, p. 306-307.
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no King’s College, em Cambridge, na Inglaterra. O convite foi
imediatamente aceito, e lá ele pôde estabelecer contato
com economistas de renome internacional, como Piero Sraffa,
A. K. Sem, Piero Garegnani, J. E. Meade e Joan Robinson. Mas
a grande preocupação de Furtado continuava a ser a
realidade brasileira, e a releitura de História econômica do
Brasil, de Roberto Simonsen, o levou a pensar na possibilidade
de elaboração de um modelo da economia açucareira de
meados do século XVII. A pesquisa daria origem à sua obra
mais conhecida, Formação econômica do Brasil, escrita entre
o final de 1957 e o início de 1958. Como lembrou o próprio
Furtado,
“o método era o mesmo que utilizara em
trabalhos anteriores: aproximar a História (visão
global) da análise econômica, extrair desta
perguntas precisas e obter respostas para as
mesmas na História. Diante de um tema tão vasto
como era a formação da economia brasileira,
sabia que seria difícil manter o mesmo nível de
abstração ou grau de generalidade, razão pela
qual inclinei-me a pintar um vasto afresco, onde
cada segmento estruturado teria o valor de uma
sugestão, de um convite para que o leitor
continuasse pensando com sua própria cabeça.
O importante era estimular outras pessoas a
aprofundarem a investigação. O livro seria uma
coleção de hipóteses com demonstrações
apenas iniciadas ou sugeridas. Os detalhes
historiográficos seriam praticamente omitidos”23.

A experiência em Cambridge marcaria definitivamente
a formação intelectual de Celso Furtado. De fato, além de
produzir

Formação

econômica

do

Brasil,

lá

ele

teve

oportunidade de participar de intensos debates, que o
levaram a refletir profundamente, não apenas sobre o próprio
campo de trabalho dos economistas, como também sobre a
23 Idem, p. 331-332.
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vinculação entre a atividade intelectual e a militância política.
Segundo Furtado,
“a lição era clara: o trabalho de teorização em
ciências sociais é em certa medida uma
prolongação da política. Essas reflexões levaramme a modificar a visão que tinha do trabalho
teórico, e induziram-me a alterar meus planos
para o futuro, no sentido de valorizar a atividade
política. Inclinei-me a pensar que ter escrito um
livro como Formação econômica do Brasil, que
poderia ajudar a nova geração a captar a
realidade do país e identificar os verdadeiros
problemas deste, representara o melhor emprego
de meu tempo. Concluíra-o apontando para os
dois desafios enfrentados no futuro imediato:
completar a industrialização e deter o processo
de crescentes disparidades regionais. Como
nordestino, cabia-me prioritariamente dar uma
contribuição na segunda dessas frentes de luta.
Dessa vez, eu voltava para o Brasil com um
projeto definido”24.

A volta ao Brasil e a participação política
Celso Furtado voltaria ao Brasil

em 1958, sendo

convidado por Cleanto de Paiva Leite, dirigente do BNDE,
para integrar a diretoria do órgão. No entanto, para aceitar o
convite,

Furtado

impôs

como

condição

a

dedicação

exclusiva aos problemas do Nordeste. Logo a seguir, foi
nomeado pelo Presidente Juscelino Kubitschek interventor no
Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste
(GTDN). Em 1959, diante da grave crise provocada pela seca
na região, JK convocou uma reunião para discutir propostas
de solução. Furtado apresentou os resultados dos trabalhos
desenvolvidos pelo GTDN, sendo incumbido de elaborar um
plano de política econômica para a região. O resultado foi
um

documento

desenvolvimento
24 Idem, p. 358-359.

intitulado
do

Nordeste,

Uma
no

política
qual

para

propunha

o
a
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reformulação das diretrizes de aproveitamento dos solos e
águas no semi-árido, a abertura de frentes de colonização, o
incentivo à industrialização e soluções para o problema do
fornecimento

de

energia

elétrica.

Sugeria

ainda

a

reorganização da economia do semi-árido, com a redução
da agricultura de subsistência, a ampliação do número de
trabalhadores assalariados, aumento da integração das
unidades produtivas ao mercado, dinamização da pecuária e
determinação do tamanho da unidade típica de produção
segundo parâmetros ecológicos. A execução do plano ficaria
a cargo do Conselho de Desenvolvimento do Nordeste
(CODENO), constituído por representantes do governo federal
e por governadores da região, sendo Furtado nomeado
secretário executivo. O trabalho se transformou ainda no livro
A operação Nordeste, publicado em 1959.
Pouco depois, JK convocou nova reunião, na qual Celso
Furtado apresentou a idéia de transformar o CODENO numa
instituição

mais

atuante,

o

que

daria

origem

à

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE),
criada como meta especial do governo Kubitschek, e da qual
Furtado seria o primeiro superintendente. A experiência
acabaria por levar à publicação do livro Desenvolvimento e
subdesenvolvimento, no qual, além de abordar temas
teóricos, analisava os problemas específicos dos países
subdesenvolvidos,

como

a

dependência

externa,

os

desequilíbrios regionais e a inflação.
Furtado continuou no cargo até o início de 1963. Com o
resultado

do

plebiscito

de

janeiro

daquele

ano,

que

determinou o retorno ao regime presidencialista e a retomada
dos poderes executivos por João Goulart, ele foi nomeado
Ministro Extraordinário do Planejamento e encarregado de pôr
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em prática o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico,
elaborado no ano anterior, e cujo principal objetivo era a
adoção de uma política antiinflacionária que pudesse,
concomitantemente,

garantir

a

retomada

do

desenvolvimento. Para tanto, propunha a realização de
diversas reformas econômico-institucionais, entre as quais se
destacava o enfrentamento da questão agrária.
De fato, diferentemente da ortodoxia, a política
antiinflacionária do Plano Trienal previa
“a) manutenção de uma elevada taxa de
crescimento do Produto; b) redução progressiva
da pressão inflacionária; c) redução do custo
social presente do desenvolvimento e melhor
distribuição de seus frutos; d) redução das
desigualdades regionais de níveis de vida”25.

É preciso salientar que a execução de um programa
dessa envergadura, voltado para o aprofundamento do
processo

de

substituição

de

importações,

exigiria

modificações estruturais na economia brasileira, dentre elas a
que mais horror provocava nos setores tradicionais da
sociedade: a reforma agrária. Assim, e apesar do empenho
do governo em realizar as reformas previstas no Plano Trienal,
sua execução acabaria por se inviabilizar ainda durante o
primeiro semestre de 1963, uma vez que tanto a direita como
a esquerda se mostraram intransigentes em relação a algumas
medidas antiinflacionárias
A derrota do Plano Trienal levou Celso Furtado a voltar à
SUDENE. Todavia, a crise política continuaria a se agravar,
culminando, como se sabe, no golpe militar de 1964. Diante
desse fato, Furtado deixou a SUDENE, sendo substituído por
25 IANNI, Octavio. Estado e planejamento econômico no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1971, p.
207.
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João Gonçalves de Sousa. Logo depois, teve seus direitos
políticos cassados. Exilou-se no Chile e, no segundo semestre
de 1964, mudou-se para os Estados Unidos, onde assumiu o
cargo de pesquisador graduado do Instituto de Estudos do
Desenvolvimento da Universidade de Yale. Posteriormente, foi
professor nas Universidades Harvard e Columbia, também nos
Estados Unidos, em Cambridge, na Inglaterra, e na Sorbonne,
na França, onde assumiu a cátedra de professor de
Desenvolvimento Econômico na Faculdade de Direito e
Ciências Econômicas da Universidade de Paris. Voltaria ao
Brasil somente em 1979, com a decretação da anistia. Nesse
tempo todo, jamais abandonou suas preocupações com o
desenvolvimento.
Considerações finais
A importância intelectual de Celso Furtado foi resumida
por Ricardo Bielschowsky, para quem ele
“foi o grande economista da corrente
desenvolvimentista de tendência nacionalista no
Brasil. Co-autor das teses estruturalistas, aplicou-as
ao caso brasileiro e divulgou-as no país com
grande
competência,
dando
consistência
analítica e garantindo unidade mínima ao
pensamento econômico de parcela significativa
dos técnicos governamentais engajados no
projeto de industrialização brasileira. Seu fôlego
inesgotável e sua admirável capacidade de
combinar criação intelectual e esforço executivo,
assim como sua habilidade e senso de
oportunidade para abrir espaço às tarefas
desenvolvimentistas que propagava, explicam a
grande liderança que exerceu entre os
economistas
da
época.
Tornou-se,
indiscutivelmente, uma espécie de símbolo da
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esperança desenvolvimentista brasileira dos anos
50”26.

Quanto aos autores que marcaram sua formação
intelectual, não há dúvida de que Raúl Prebisch foi o grande
mentor.
“Prebisch foi um homem público que negou seu
passado ortodoxo diante das atrocidades
causadas pelo mercado durante os anos 30.
Além de Prebisch, J. M. Keynes foi outro grande
autor a influenciá-lo. Com Marx, por intermédio
de Karl Mannheim, o homem da sociologia do
conhecimento, Furtado despertou interesse pela
história enquanto processo. Podemos ainda citar
Friedrich List, precursor da Escola Histórica Alemã,
crítico da universalização da Escola Clássica e
defensor do protecionismo como cimento para
construção da nação; François Perroux, seu
professor em Paris e formulador da teoria sobre
pólo de desenvolvimento; Gunnar Myrdal e Joan
Robinson. Cabe destacar que para entender a
formação econômica do Brasil, Furtado foi
iluminado pelos clássicos da ‘geração de trinta’:
Caio Prado Jr., Gilberto Freyre e Sérgio Buarque
de Holanda. O que Furtado tem em comum com
eles é a lógica das transformações estruturais da
sociedade brasileira que marca profundamente
nossa formação cultural. (...) Portanto, a força do
pensamento de Furtado está na conjugação
entre a CEPAL e o pensamento social brasileiro”27.

Mas não apenas isso. Na verdade,
“Furtado e Prebisch contribuíram, juntamente
com outros teóricos como Samir Amin, Arghiri
Emmanuel e o norte-americano André Gunder
Frank,
para
demonstrar
que
o
subdesenvolvimento, característica dos países do
Terceiro Mundo, não pode ser considerado como
mero atraso do desenvolvimento do capitalismo
tardio.
O
subdesenvolvimento
é
uma
conseqüência da forma como se processou a
exploração da periferia pelo centro (países
26 BIELSCHOWSKY, Ricardo. Pensamento econômico brasileiro: o ciclo ideológico do desenvolvimentismo.
Rio de Janeiro: Contraponto, 2000, p. 132.
27 GOULARTI Fº, Alcides. O pensamento de Celso Furtado: crenças e desilusões. Economia. Curitiba: UFPR,
nº 23, p. 125.

Revista de Economia Política e História Econômica, número 19, dezembro de 2009.

31

desenvolvidos), cujas raízes se encontram no
choque ocorrido entre dois tipos de sociedade e
de economias”28.

Para finalizar, e nesse momento em que a idéia de
planejamento foi totalmente esquecida e a teoria econômica
parece engessada em princípios ortodoxos de estabilidade, os
quais somente favorecem ao mercado financeiro, devemos
salientar um último aspecto, referente ao fato de que
“a morte de Celso Furtado não produzirá o
consenso em torno de suas idéias, muito menos
em torno das suas concepções acerca do
subdesenvolvimento e das formas de sua
superação. Essas questões vão além do puro
embate acadêmico: elas se situam no campo da
política, portanto, das lutas entre as forças que
desejam superar e as que desejam manter a
posição do país no mercado mundial
capitalista”29.

Referências Bibliográficas
BIELSCHOWSKY, Ricardo. Pensamento econômico brasileiro: o ciclo
ideológico do desenvolvimentismo. Rio de Janeiro: Contraponto,
2000.
BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Interpretações sobre o Brasil In:
LOUREIRO, Maria Rita, org. 50 anos de ciência econômica no Brasil.
Rio de Janeiro: Vozes, 1997.
FURTADO, Celso. Contos da vida expedicionária In: Obra
autobiográfica de Celso Furtado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997, v.
1.
FURTADO, Celso. A fantasia organizada In: Obra autobiográfica de
Celso Furtado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997, v. 1.
GADELHA, Regina Maria A. F. Pensamento hegemônico versus
emancipação: repensando a atualidade de Celso Furtado.
Pesquisa e debate. São Paulo, v. 15, nº 2 (26).

28 GADELHA, Regina Maria A. F. Pensamento hegemônico versus emancipação: repensando a atualidade de
Celso Furtado. Pesquisa e Debate. São Paulo, v. 15, nº 2 (26), p. 216.
29 VIEIRA, Flávio Lúcio R., julho/2004-julho/2005, op. cit., p. 16.

32

Revista de Economia Política e História Econômica, número 19, dezembro de 2009.

GOULARTI Fº, Alcides. O pensamento de Celso Furtado: crenças e
desilusões. Economia. Curitiba: UFPR, º 23.
IANNI, Octavio. Estado e planejamento econômico no Brasil. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 1971.
MENDES, Constantino Cronemberger, TEIXEIRA, Joanílio Rodolpho.
Desenvolvimento econômico brasileiro: uma releitura das
contribuições de Celso Furtado. Brasília: IPEA, outubro/2004.
RICUPERO, Bernardo. Celso Furtado e o pensamento social brasileiro.
Estudos Avançados. São Paulo, 19 (53) 2005.
VIEIRA, Flávio Lúcio R. Celso Furtado, pensador do Brasil. Conceitos,
julho/2004-julho/2005.

33

Revista de Economia Política e História Econômica, número 19, dezembro de 2009.

A questão agrária como obstáculo ao
desenvolvimento em Caio Prado Junior e Celso
Furtado
Armando Lírio de Souza1
Resumo
Trata-se de uma breve revisão do debate sobre a questão agrária nas
obras de Caio Prado Junior e a busca de elementos dessa problemática
em Celso Furtado. Optou-se por evidenciar as principais premissas teóricas
apresentadas por esses autores sobre o sentido da formação brasileira e
relacioná-la com o papel que a questão agrária assume no modelo
explicativo de cada autor. As obras de referencia de Caio Prado Junior
foram: A Revolução Brasileira (1966); A Questão Agrária (1987); Formação
do Brasil Contemporâneo - Colônia (1942). Em Celso Furtado, debruçou-se
na leitura de: Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico (1967); Um
Projeto para o Brasil (1968); O Mito do Desenvolvimento (1974). A
relevância
dessa
temática
deve-se
ao
fato
de
que
na
contemporaneidade se mantêm estudos sobre a matriz teórica desses
autores, baseada em variável histórica e política, para compreender a
condição de permanência da concentração de terra e a precariedade
das relações de trabalho no campo, enquanto obstáculo ao
desenvolvimento econômico e social.
Palavras-Chaves: Questão Agrária; Desenvolvimento; Subdesenvolvimento;
Economia Brasileira; reforma agrária.
Abstract
This is a brief review of the debate on the issue in the agrarian works of Caio
Prado Junior and the search for elements of this issue in Celso Furtado. Our
choice is for the main show theoretical assumptions made by the author
about the meaning of the training Brazilian and relate it to the role that the
agrarian question assumes no explanatory model of each author. The works
of reference of Caio Prado Junior were: A Brazilian Revolution (1966); The
Agrarian Question (1987); Formation of Contemporary Brazil - Colony (1942).
In Celso Furtado, it looked into the reading of: Theory and Politics of
Economic Development (1967), a project for Brazil (1968), The Myth of
Development (1974). The relevance of this theme is due to the fact that in
contemporary remain theoretical studies on the matrix of these authors,
based on varying historical and political, to understand the condition of
stay of the concentration of land and insecurity of employment
relationships in the field, while obstacle to economic and social
development.
Key Words: Agrarian Question; Development; Brazilian Economy; agrarian
reform.
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS-FE-PGDR, vice-líder do Diretório de Pesquisa do CNPq
Trabalho e Desenvolvimento na Amazônia - GPTDA e Bolsista CAPES.
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Introdução
A interpretação do Brasil suscita uma diversidade de
abordagens

e

referenciais

metodológicos, muitas

vezes

ecléticos. Contudo, a contribuição teórica dos diversos
estudiosos foi decisiva para inauguração de um pensamento
genuinamente brasileiro. Neste trabalho faz-se a opção pela
análise de Caio Prado Junior (1907-1990) e Celso Furtado
(1920-2004) face o interesse em aprofundar o significado da
questão

agrária

no

processo

histórico

da

formação

econômica brasileira.
A questão agrária no Brasil assume várias interpretações
e

normalmente

esta

relacionada

à

problemática

da

concentração fundiária. No entanto, sua abrangência é bem
mais ampla, pois, envolve a questão fundiária (problemática
da terra) e a questão agrícola (aspectos da produção).
Autores como Alberto Passos Guimarães, Gilberto Paim,
Ignácio Rangel e Caio Prado Junior argumentaram sobre os
malefícios do latifúndio para o desenvolvimento das forças
produtivas nacionais. GUIMARÃES (1968) argumenta que a
colonização portuguesa estabeleceu no Brasil-colônia a
reprodução do antigo regime, portanto, ao instalar o processo
de colonização de exploração, a metrópole passou a
introduzir

processos

econômicos

e

instituições

que

assegurassem seu domínio. Assim, estabeleceu-se no Brasilcolônia um regime feudal dado as características de
latifúndio. Conclui que se instalou no Brasil um feudalismo
clássico capaz de atender aos objetivos de exploração extraeconômica das empresas colônias.
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PAIM (1957) identifica a existência do complexo rural ou
da economia natural como obstáculo a industrialização e ao
desenvolvimento do mercado interno. Propõe como hipótese
a descentralização generalizada da produção com objetivo
de desenvolver o mercado interno e separar a indústria da
agricultura de mercado, portanto, promover a eliminação do
caráter

de

auto-suficiência

do

complexo

rural,

conseqüentemente liberar o potencial produtivo das forças
produtivas e inseri-lo na produção industrial.
RANGEL (2004) enfatiza que a crise agrária brasileira é
decorrente da superprodução e da superpopulação. Este
autor possui um diagnóstico que perpassa pela compreensão
do esgotamento do processo de substituição de importação,
destaca o papel da empresa comercial no setor agrícola e
anuncia a estruturação do complexo agroindustrial. Em suma,
essas

interpretações

clássicas

sobre a questão

agrária

representam os autores que dialogaram tanto com Caio
Prado Junior como com Celso Furtado na construção de
referenciais

analíticos

originais

sobre

o

estágio

do

desenvolvimento do capitalismo brasileiro e os determinantes
de sua abrangência urbana e no campo.
A grande controvérsia que perdurou entre os autores
versava sobre a existência do feudalismo no Brasil. Caio Prado
Junior e Celso Furtado sempre se contrapuseram a esta
afirmação. Construíram argumentos aproximados, no entanto,
com interesses analíticos bastante diferenciados em relação
aos rumos do capitalismo brasileiro e da “revolução brasileira”.
Observa-se na análise de Caio Prado Junior e Celso Furtado
formas diferenciadas de expor o significado da questão
agrária brasileira. O primeiro autor faz uma opção mais
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explicita de denunciar a exploração extra-econômica que
predominava na área rural brasileira e percebe a expansão
do capitalismo no campo, por isso, se apóia na necessidade
de expansão das leis trabalhista ao campo como forma de
reverter as relações de trabalho senhoriais e possibilitar maior
autonomia de desenvolvimento das forças produtivas.
Celso Furtado assume a problemática agrária como
elemento

secundário,

pois

tem

compreensão

de

sua

abrangência política. Ao tornar-se formulador e executor de
políticas de planejamento assume uma postura reformista e
insere alguns elementos da questão agrária como a reforma
agrária no âmbito de políticas distributivas. Para Celso Furtado
a industrialização e a viabilidade do mercado interno são
aspectos prioritários e caracteriza o setor rural como atrasado,
do ponto de vista do desenvolvimento, e que este precisa
passar da fase tradicional para a modernização. SANTOS
(2003) destaca o caráter restrito da visão de modernização
defendida por Celso Furtado face ao sentido de sinônimo
entre

modernização

e

subdesenvolvimento

ou

desenvolvimento dependente. Segundo SANTOS (2003; p. 48)
“... a modernização “forçada” de países subdesenvolvidos
representa apenas um aspecto particular do fenômeno da
difusão e não pode ser tomada como seu sinônimo”. Em
FURTADO

(1974),

a

modernização

seria

primordial

ao

desenvolvimento da industrialização e da urbanização.
Percebe-se como fundamento em Caio Prado Junior e
Celso Furtado a tendência de uma sociedade centrada no
assalariamento. No entanto, ao longo das décadas a unidade
produtiva familiar se consolidou nacionalmente, vis a vis suas
características regionais e sua capacidade de integração ao
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mercado capitalista. Isto de certa forma se contrapõe a
perspectiva de tendência de declínio da produção familiar
presente,

particularmente,

na

análise

marxista.

Há

a

manutenção de uma sociedade territorial e muitas vezes
regional com fortes elementos de não-assalariamento e nãomonetarização. A pressão da burguesia agrária e do capital
financeiro nacional e internacional em busca de alternativas
de valorização tem transformado a fronteira de expansão
agrícola e mineral, principalmente na Amazônia brasileira, em
pólo de conflitos e fundiários e ambientais. Os elementos de
interpretação da questão agrária brasileira perpassam pela
percepção das dinâmicas territoriais e pela interdependência
à mundialização. WALLERSTEIN (2001) ao argumentar sobre o
capitalismo histórico evidencia a reduzida capacidade de
universalização da proletarização e enfatiza a estabilidade
das unidades domiciliares.
Por fim, entende-se o significado da questão agrária
como análise da realidade agrária brasileira com o objetivo
de explicar a forma como se organiza a posse, a estrutura
fundiária e a apropriação e uso das terras. Isso permite
compreender a dinâmica do real e os elementos que
envolvem a origem, formação e o futuro da questão agrária
no Brasil. Refuta-se qualquer proposição de invalidação ou fim
da problemática agrária. Caio Prado Junior e Celso Furtado,
cada um a seu modo, detalha as condições da estrutura
agrária desde a origem colonial até a segunda metade do
século XX. Por isso, a importância de realizar reflexões sobre a
contribuição desses autores e avaliar a contemporaneidade
dessas análises para a interpretação da questão agrária
brasileira contemporânea.
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A questão Agrária em Caio Prado Junior
Caio Prado Jr. mostra, assim, que a história
brasileira, desde que começou a ser registrada,
teve uma orientação mercantil, vinculada ao
capitalismo então em formação. Somos mesmo,
como insiste, o produto da expansão ultramarina
européia (RICUPERO, 2007; p. 1).

O cerne da questão agrária em PRADO JUNIOR (1987)
diz respeito a sua compreensão de que o Brasil não segue a
“via clássica do desenvolvimento capitalista”. Nesse sentido, a
estrutura agrária torna-se um elemento de referencia à
medida que se mantinha, ao longo da segunda metade do
século XIX e na primeira metade do século XX, um modelo
próximo da estrutura colonial com a produção de grandes
excedentes para o mercado externo. Segundo COELHO
(2000), na obra A Revolução Brasileira esta visão é defendida
ardorosamente por Caio Prado Junior. Na verdade, há uma
perspectiva teórico-metodológica pautada em significados e
processos históricos ou um “método interpretativo” que
permitisse

a

análise

e

interpretação

da

conjuntura

econômica, social e política (PRADO JUNIOR, 1987). Nesse
momento,

havia

claramente

uma

preocupação

de

interpretação da conjuntura, particularmente a situação pós1964, em contraposição à visão de revolução democráticoburguesa

capitaneada

pelos

intelectuais

e

dirigentes

comunistas à época. Assim, a teoria revolucionária deveria ser:
Expressão da conjuntura econômica, social e
política do momento em que se revelem as
questões pendentes e as soluções possíveis para
as quais essas questões apontam (PRADO
JUNIOR, 1987, p. 21).

Isto permitiria romper com os esquemas históricos préestabelecidos e compreender a “[...] natureza das relações
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de trabalho e produção e o papel que essas relações
desempenhariam no processo político-social da revolução”
(PRADO JUNIOR, 1987, p. 22). Neste sentido, a questão agrária
ganha envergadura na interpretação do autor, porque ao
criticar a fundamentação da prática revolucionária brasileira
no

campo,

enfatiza

o

grau

de

desenvolvimento

do

capitalismo no meio rural e percebe a emergência do
complexo agroindustrial e a decadência do complexo rural,
posto que:
Aquilo que essencial e fundamentalmente forma
esta nossa economia agrária, no passado como
ainda no presente, é a grande exploração rural
em que se conjugam, em sistema, a grande
propriedade fundiária com o trabalho coletivo e
em cooperação e conjunto de numerosos
trabalhadores (PRADO JUNIOR, 1987, p. 46).

Ao denunciar a alta exploração das relações de
trabalho rural, observa que esses meios extra-econômicos
ainda se perpetuariam em face da permanência das
condições

de

concentração

condições

de

reprodução

de

terras,

econômica

das
e

péssimas

social

dos

trabalhadores do campo, traduzido em seu baixo padrão de
vida. Isto tudo poderia ser sintetizado como problemas
econômicos, sociais e humanos. Em a Questão Agrária
Brasileira de 1960, o supracitado autor, evidencia ainda mais
sua perspectiva da questão agrária brasileira, ao ressaltar que
essa condição de exploração torna-se um obstáculo para o
desenvolvimento. Por um lado, percebe-se aqui um dos
elementos primordiais da visão de revolução caiopradiano, ao
considerar que o movimento da revolução não estaria no
campo, mas nas forças produtivas do operariado urbano.
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Por outro lado, nota-se que o autor identifica uma
dinâmica própria no campo, ao definir que o progresso contra
o passado está vinculado aos segmentos da agricultura que
se apóiam na mecanização, portanto, na introdução de
tecnologia. Ao mesmo tempo, faz críticas ao impacto
negativo do processo tecnológico em termos da redução da
força de trabalho empregada e considera que o progresso
técnico significou concentração fundiária e da riqueza.
Portanto, ressalta a expansão do capitalismo no campo. Esta
afirmação torna-se importante para entender a premissa que
o autor considera como algo falso em relação ao debate da
questão

agrária.

Segundo,

PRADO

JUNIOR

(1987)

a

problemática da agricultura não está em “erros do passado”,
porque, sempre o complexo rural foi um “bom negócio” para
os grandes proprietários, portanto, sempre houve êxito na
exploração agrária em face da ampla disponibilidade de
força de trabalho e abundância de terras, desta forma:
O ritmo das atividades da grande exploração tem
papel de relevo na configuração da estrutura
agrária e distribuição da propriedade fundiária. O
que reflete a sua importância como elemento e
fator que fundamentalmente condiciona a
economia rural brasileira em conjunto (PRADO
JUNIOR, 1987, p. 57).

Nesse sentido, o autor supracitado, enfatiza muito mais
fatores

políticos

como

determinantes

do

padrão

de

organização do complexo rural. Por isso, alerta que não se
devem confundir interesses gerais e interesses particulares que
envolvem tantos os segmentos dos grandes proprietários e
médios fazendeiros, assim como, entre trabalhadores. Isso
permitiria inserir a interpretação de SANTOS (1994) que afirma
a existência de uma teoria do capitalismo agrário em Caio
Prado Junior. Contudo, observa-se que há a centralidade na
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importância do operariado urbano (assalariados e semiassalariados) e a demonstração de que as condições de
reprodução

da

sociedade

agrária

nos

setores

mais

desenvolvidos do ponto de vista capitalista “[...] é expressão
moderna da dinâmica econômica do campo brasileiro”
(SANTOS, 1994; p. 1). Por isso, os

segmentos urbanos

precisariam se libertar das amarras que representam os traços
advindos da natureza mercantil que ainda prevaleceria na
economia brasileira. Prevalece a visão de que somente a
hegemonia operaria conseguiria romper com o passado
colonial.
Essa

concepção

de

PRADO

JUNIOR

(1987),

que

privilegia os segmentos urbanos, deve-se a compreensão de
que, ao longo do tempo, ocorreram alterações na estrutura
social brasileira, no entanto, não houve a superação total do
passado colonial. Isso implicou na forma de utilização da terra
e no tipo de organização agrária estabelecida. Há a hipótese
de um dualismo entre produção mercantil voltada para fora e
uma produção subsidiária de subsistência voltada para o
mercado interno. Isto significaria a existência de um ciclo que
expõe a vulnerabilidade da grande produção rural que nos
momentos de crise ou auge gera impacto de expansão ou
retração

da

produção

subsidiária

de

subsistência.

Isso

sinalizaria em mudanças na estrutura agrária que tenderia a
divisão nos momentos de crise e a concentração nos
momentos de auge do setor exportador.
Em sentido extremo, romper com as condições de
hegemonia

deste

setor

exportador

torna-se

primordial,

particularmente, no que diz respeito aos meios de exploração
extra-econômica predominante. Urge regular a relação de
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trabalho por meio da extensão das leis trabalhistas ao campo
e a desconcentração e parcelamento da propriedade
fundiária. PRADO JUNIOR (1987) problematiza o sentido das
relações de trabalho estabelecidas no campo, devido ao
elevado grau de sujeição e subordinação pessoal do
trabalhador ao empregador. Portanto, compreende que as
condições de trabalho no campo assumem forma particular,
mesmo nos casos que se identifica o assalariamento.
Argumenta que há situações em que os trabalhadores
conseguem obter benefícios, contudo, à medida que esses
“benefícios” são eliminados, ocorre maior degradação de
suas condições de vida. Por isso, a perspectiva de ampliação
geral da legislação social e que atendesse as particularidades
do campo. A hipótese básica assenta-se na possibilidade de
tornar equânimes as relações de trabalho no campo,
conforme as condições de trabalho livre existentes no
mercado de trabalho urbano. Portanto, estabelecer relações
puramente de trabalho, conseqüentemente, garantir direitos e
liberdade (proteção legal) aos trabalhadores, assim como,
favorecer o acesso à propriedade e utilização da terra. Neste
último elemento da proposição do autor, encontra-se o
sentido da reforma agrária que:
A saber, trata-se de fazer com que a utilização da
terra no Brasil se realize em benefício principal
daqueles que nela trabalham, e não constitua
apenas, como é o caso presente, simplesmente
um “negócio” de pequena minoria (PRADO
JUNIOR, 1987, p. 81).

Dessa forma, as questões relativas às transformações nas
relações de trabalho no campo e na estrutura fundiária se
articular, porque, haveria um impacto da desconcentração
de terras no mercado de trabalho rural. Isso ocasionaria o
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fortalecimento da organização dos trabalhadores e permitiria
o estabelecimento da hegemonia da pequena propriedade,
conseqüentemente elevar o padrão de vida da população
rural e criar condições para que os trabalhadores possam
ofertar sua força de trabalho fora do ambiente restrito do
latifúndio, assim, proporcionar melhores ganhos salariais e
redução dos meios de exploração extra-econômica.
[...] é só em frente à realidade de milhões de
pequenos proprietários rurais, ou no processo ativo
de constituição dessa massa de trabalhadores
transformando-se em proprietários, que se poderá
ir elaborando uma política e programa prático de
organização e estímulo ao desenvolvimento dessa
nova economia agrária que será então a do
Brasil. Em suma, comece-se por contrariar
efetivamente
a
concentração
atual
da
propriedade agrária (PRADO JUNIOR, 1987, p. 80).

Observa-se nas proposições sobre a questão agrária em
Caio Prado Junior que mesmo defendendo a reforma agrária,
a “revolução” não adviria da questão da terra no sentido de
rupturas que representasse uma passagem para o socialismo.
Não há dúvida que esta concepção supera sobremaneira o
sentido esquemático da revolução democrático-burguesa
(feudalismo-capitalismo-socialismo), pois, parece orientar para
o aprofundamento das relações de reprodução capitalista,
mediante o desenvolvimento das forças produtivas do
campo, particularmente aquelas inseridas em relações de
assalariamento

e

semi-assalariamento,

portanto,

uma

revolução agrária não-camponesa (SANTOS, 2002). Assim:
[...] ao institucionalizar vastos contingentes
daquela força de trabalho, por meio de uma
malha sindical estendida ao largo do território
nacional, aquela revolução agrária teria as
proporções
da
Abolição
e
adquiriria
sustentabilidade no contexto de um industrialismo
reorganizado e incorporador (SANTOS, 2002, p. 2).
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Portanto, o elemento organizativo no campo, em
relação aos trabalhadores, principalmente no que diz respeito
à redução dos meios de exploração extra-econômica, tornase prioritário, à medida que, altera as condições de vida da
população rural e também resulte em desconcentração
fundiária. Assim, reafirma que as relações de trabalho e as
formas de reprodução são capitalistas e não feudais
(SEGATTO, 2000). Segundo SANTOS (1994, p. 2), esta visão
caiopradiana se constituiria em uma visão reformista, estadocentrista e estagnacionista, pois, “[...] encontra dificuldade
para acomodar na sua teoria de revolução brasileira a
“dinâmica econômica” (capitalista) do campo”. Haveria em
Caio Prado Junior a visão de tendência de declínio da
agricultura, porque a questão da terra não é central, mas há
a defesa da possibilidade de ampliação das condições de
emprego e trabalho no campo (COELHO, 2007).
[...]
com sua
“revolução agrária nãocamponesa”
–
de
grande
empresa,
empregados, sindicatos e aplicação geral da lei,
trazendo experiência complexas e grupos sociais
significativos - , o historiador esta propondo
mudanças no mundo rural como uma “grande
transformação” alternativa a exaustão do
“milagre” brasileiro e à sua modernização
seletiva (SANTOS, 2002, p.3).

Em suma, conforme REIS (1999) a interpretação do Brasil
de

Caio

Prado

Junior

possui

um

sentido

amplo,

particularmente na obra A Revolução Brasileira, “[...] envolvem
painéis inteiros do passado e “visões históricas” do futuro”
(REIS, 1999; p. 7), ou conforme KONDER (1991, p. 2) “[...] os
fatos passados se relacionam e se fazem existentes no
presente, e ambos os tempos servem de base para se chegar
a um futuro”. Ao defender uma revolução agrária nãocamponesa está presente a perspectiva de generalização do
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sistema de trabalho livre no Brasil, algo fundamental para
superar a tradição mercantil da economia brasileira e instituir
o caráter nacional no campo econômico e político. Segundo
RICUPERO

(2007;

p.

3)

no

conjunto

das

proposições

caiopradiana “Não é difícil perceber, em tempos da
chamada globalização, a atualidade dessa perspectiva.
Talvez se possa até sugerir que nosso moderno agrobusiness
não é muito diferente da grande exploração”. Nota-se no
conjunto do debate e nas formulações de Caio Prado Junior a
precisão metodológica de compreender a história como um
processo.

Elementos da Questão Agrária em Celso Furtado
Na visão furtadiana, o desenvolvimento não
poderia ser alcançado automaticamente por
meio do mercado e do transplante de técnicas e
de capitais provenientes dos centros, mas seria o
resultado de um projeto social que permitisse a
transformação estrutural do sistema produtivo,
mediante a preservação da identidade cultural
dos povos envolvidos. O desenvolvimento era um
processo multidimensional que abrangia a
economia, a sociedade, a política e a cultura.
(GUILLÉN, 2007; p. 143)

Nos anos 50 e 60, o pensamento desenvolvimentista
conseguira, a partir da construção de um arcabouço teórico
voltado para a América Latina, indicar políticas e instrumentos,
cujas premissas básicas, detinham-se: na defesa da ruptura
política com o padrão oligárquico para consolidação da
democracia; justiça social por meio da redistribuição da
riqueza e da renda; e, na industrialização viabilizada pelo
apoio das políticas de planejamento estatal. Portanto, a visão
de Celso Furtado será norteada por esses elementos, além de
uma perspectiva técnica e não política que o autor tenta
demarcar em sua obra, particularmente no período antes de
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1964, que envolverá o debate prioritário sobre a questão
regional e o papel do mercado interno, e de forma ainda
secundária a reforma agrária (SOUZA, s/d).
Observa-se em FURTADO (1974) a introdução de um
aparato

metodológico

macroeconômicos

e

que

históricos,

articular
assim

aspectos

como,

enfatiza

elementos de longo prazo e o caráter interdisciplinar de sua
interpretação da formação econômica do Brasil. Trata-se de
algo relevante para sua época, principalmente, porque
superava os modelos estáticos da teoria neoclássica. Assim,
ressalta a expansão da economia capitalista européia e
como isto ocasionou uma divisão internacional do trabalho
em que países se especializaram em determinadas atividades
produtivas, fruto de uma crescente produtividade do trabalho
e aceleração da acumulação. Normalmente denomina-se de
histórico-estrutural esta vertente furtadiana (MENDES; TEIXEIRA,
2004), pois, sua influencia teórica foi fundamental, por
exemplo, para a compressão do caráter estrutural do
subdesenvolvimento e das premissas iniciais sobre a teoria da
dependência.
O âmago desta análise refere-se à relação centroperiferia, marcante desde a economia colonial com o
exclusivo metropolitano e as novas relações de dependência
que se concretizaram no século XIX. Na visão de Celso Furtado
e da CEPAL, havia um desequilíbrio na relação centroperiferia, portanto, não se configuravam em vantagens
comparativas, conforme preconizava a teoria neoclássica,
pois os resultados para os paises periféricos eram estáticos,
não implicavam em uma difusão do progresso técnico no
sentido

de

dinamização

da

economia

interna

e
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conseqüentemente

na

aceleração

da

acumulação

endógena de capital. Trata-se do chamado “crescimento
para fora”. Havia a permanência do excedente adicional no
exterior e no interior das economias periféricas ocorria a
apropriação dos ganhos de produtividade por uma minoria,
isto provocava amplas desigualdades distributivas (FURTADO,
1974).
A tese de FURTADO (1974) enfatiza que a explicação da
situação de subdesenvolvimento, de alguns paises, devia-se a
questão relativa ao processo de produção. Contudo, destaca
a importância do processo de circulação, ou seja, a utilização
do excedente adicional pela classe dirigente na forma de
reprodução do padrão de consumo dos paises centrais. Isto
FURTADO (1974) chamou de modernização. Esta etapa seria
superada logo a seguir em alguns países periféricos pelo
processo de substituição de importações que, de certa
maneira, dinamizaria o mercado interno e começaria a
estabelecer as bases da industrialização.
No que tange a relevância da questão agrária na obra
furtadiana, observa-se que ela é subliminar e normalmente
está relacionada à temática das desigualdades regionais e as
proposições distributivas. Compreende-se esta opção muito
mais como uma tentativa marcar uma diferenciação de
postura político-ideológica, apesar de o próprio Celso Furtado
estabelecer a posição de temáticas correlacionadas com a
questão agrária, como por exemplo, a reforma agrária, como
de cunho meramente política. Isto evidencia o caráter
reformista

e

interpretação.

formalismo

econômico

presente

em

sua
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Dessa forma, o pensamento furtadiano se contrapunha
às visões revolucionárias que se apresentavam ao longo da
década de 60, devido à rígida estrutura agrária, assim havia o
temor de que “todo o movimento reivindicatório que surja nos
campos

tenderá

a

assimilar

rapidamente

técnicas

revolucionárias do tipo marxista-leninista” (FURTADO, 1962; p.
29 apud SOUZA, s/d; p. 13). Assumia, portanto, uma postura
ideológica em defesa da estabilidade democrática e do
padrão capitalista como modelo de desenvolvimento via
industrialização e estruturação do mercado interno para
romper com as fragilidades de acumulação endógena.
Somente

na

fase

pós-64,

ao

difundir

uma

visão

estagnacionista, irá incorporar a temática da reforma agrária
na defesa de reformas distributivas (SOUZA, s/d).
Ademais, um outro elemento importante, no que tange
à trajetória de Celso Furtado e o tratamento da questão
agrária. Isto pode ser observado na recorrente ação de
transformação de instrumentos de política pública em
mecanismos de ajustes capazes de permitir vigor aos fluxos de
consumo e investimento, e sugerir a necessidade de novos
arranjos

institucional

Aproveitava-se
particularmente,

da

no
sua

sua

âmbito
posição

experiência

da

questão

de

policy

como

regional.
maker

gestor

da

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) para aplicar parte de sua teoria desenvolvimentista. Nesse
momento, é possível identificar elementos controversos, nas
proposições do autor, que influenciavam decisivamente seus
postulados, particularmente a análise da questão regional.
Muitas vezes, partia-se de um diagnóstico abrangente
sobre a realidade brasileira ou regional, contudo, sua fixação
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no dualismo econômico (atrasado versus moderno) se
revelava como um fator limitador da análise. Um exemplo
cabal seria o significado do excedente de mão-de-obra
como uma das causas do subdesenvolvimento, marcante em
sua análise sobre o nordeste brasileiro. Isto desmobiliza, em
termos teóricos, uma explicitação da questão agrária pelo
autor,

porque

instauração

centra

de

suas

relações

proposições
capitalista

na

de

defesa

produções

da
e

conseqüentemente do assalariamento.
Nota-se nitidamente a concepção de privilegiar a
industrialização em detrimento a possibilidade da agricultura
se

tornar

um

independência.

setor
Na

dinâmico

verdade,

a

com

algum

tornava

grau

de

subsidiária

do

desenvolvimento do mercado urbano (setor não-agrícola).
Contudo, afirmava que “Na quase totalidade dos países
subdesenvolvidos a maioria da população vive de atividades
agrícolas. Demais, antes de ser apenas uma atividade
econômica, a agricultura constitui a base da organização
social e política” (FURTADO, 1983; p. 157). No entanto, ao
enfatizar que é preciso liquidar as estrutura agrícola arcaica
para atender aos interesses de demandas do setor urbano, dá
destaque, mesmo sem este objetivo, a problemática agrária
do Brasil, mas, utiliza-se da abordagem estruturalista como
modelo explicativo.
Que os maiores obstáculos à liquidação do
subdesenvolvimento se apresentem no setor
agrícola constitui simples indicação de que essa
liquidação implica em transformação global da
sociedade. É na observação das sociedades
essencialmente agrícolas que se percebe
claramente a diferença entre a liquidação do
subdesenvolvimento e desenvolvimento. As
estruturas subdesenvolvidas não se desenvolvem:
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elas são substituídas por outras com aptidão para
desenvolver-se (FURTADO, 1983; p. 157).

Segundo FURTADO (1983), a problemática da estrutura
agrária decorreria da escassez ou abundancia de terra e do
grau de dificuldade de acesso à propriedade da terra. Isso
resultaria na forma de apropriação do excedente pelo
trabalhador agrícola pelo setor urbano por meio de um fundo
de desenvolvimento. Assim como, definiria o gradiente de
passagem da agricultura tradicional para uma agricultura
moderna. Contudo, esta condição de subdesenvolvimento,
ocasionada pela estrutura agrária vigente, possui grande
expressão na desigualdade regional, cujo ponto de referencia
seria o elevado excedente de mão-de-obra.
Percebe-se aqui o formalismo da teoria econômica ao
se deter às questões relativas ao aumento da produtividade
da mão-de-obra do campo, aumentos dos preços relativos
dos produtos agrícolas e aumento dos salários médios
agrícolas

(combinação

ótima

dos

fatores

produtivos).

Entretanto, torna-se contraditório ao evidenciar as condições
de subsistência em que vive a população rural e a reduzida
apropriação do excedente agrícola por este segmento.
FURTADO (1968), na obra Um Projeto para o Brasil, apresentou
algumas reflexões sobre a inadequação da estrutura agrária
ao perceber a elevada concentração de terra e concluir que
os setores de agricultura familiar e a média unidade produtiva
são as mais eficazes do ponto de vista produtivo, e diz:
Uma análise mesmo superficial desses dados põe
em evidencia a extrema irracionalidade da
estrutura agrária que se implantou em nosso país.
Por um lado, uma massa enorme de minifundistas
desperdiça grande parte de sua força de
trabalho em superfícies agrícolas obviamente
exíguas; por outro, os latifúndios, que utilizam

51

Revista de Economia Política e História Econômica, número 19, dezembro de 2009.

apenas uma pequena parcela das terras de que
dispõem, orientam os seus investimentos para
reduzir o emprego da mão-de-obra, num óbvio
desperdício - do ponto-de-vista social – de terras e
capital (FURTADO, 1968; p. 62).

A

presunção

de

racionalidade

tecnicista

é

emblemática em FURTADO (1983), pois seu grau de avaliação
racional permite discorrer que o dualismo tradicional versus
moderno deveria requerer a seguinte proposição: “Posto que
o desenvolvimento se caracteriza por um crescimento mais
que proporcional do emprego não agrícola, caberia deduzir
que a agricultura tradicional é incompatível com todo
desenvolvimento econômico” (FURTADO, 1983; p.162). No
entanto, anteriormente afirmava, “Se os recursos naturais são
abundantes e mão-de-obra é barata, a agricultura tradicional
pode ser altamente rentável [...] O que interessa assinalar é
que a agricultura tradicional, com sua técnica estacionária,
não é em si incompatível como o modo de produção
capitalista” (FURTADO, 1983; p. 161). A liquidação das
características tradicionais da agricultura não se sustenta com
grande veemência, dependerá do seu grau de eficiência a
sua posição subsidiaria em relação à expansão do setor
industrial e da urbanização.
“Cabe, portanto, concluir que a agricultura pode
preservar suas estruturas tradicionais e manter-se
impermeável à penetração de novas técnicas
mesmo em face de um processo de
industrialização e urbanização relativamente
rápido” (FURTADO, 1983; p. 164).

Isto não desqualifica, em hipótese alguma, o mérito
argumentativo

de

FURTADO

(1968)

em

prol

de

uma

proposição que superasse a mimetismo da racionalidade
econômica de mercado para entender os elementos da
questão agrária em sua obra ou o que ele denomina de
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problema agrário, pois, afirma: “Somos de opinião de que
todo esforço visando a elevar o nível de vida do trabalhador
rural repercutiria de imediato, de forma positiva, em sua
produtividade” (FURTADO, 1968, p. 63). Dessa forma, FURTADO
(1968) se contrapõe ao argumento convencional
aumentemos

primeiro

a

produtividade,

e

será

“[...]

possível

aumentar o nível de vida” (FURTADO, 1968, p. 63).
Naquele momento, pode-se afirmar, Celso Furtado
compreendeu os obstáculos para o desenvolvimento que
representava

a

questão

fundiária

(predominância

do

latifúndio) e a necessidade de emergência de políticas
públicas. Na atualidade, a definição de políticas públicas é
definidora da ação governamental na questão agrária
brasileira, relacionadas à política de crédito agrícola, política
tecnológica, política de comercialização, políticas de preços,
habitação e educação rural. Além disso, aponta para o papel
do Estado no fomento à agricultura “[...] o planejamento e a
responsabilidade financeira do Poder Público são os meios
para assegurar a consecução de objetivos claramente
definidos neste setor” (FURTADO, 1968, p. 66). A gestão estatal
no campo econômico pós-64, assumiu para o setor agrícola
este caráter intervencionista, contudo, estabeleceu-se a
modernização conservadora.

Considerações Finais
Partir do contexto brasileiro. Este pareceu ser o objetivo
de Caio Prado Junior ao inaugurar uma “nova interpretação”
da historiografia brasileira baseada no materialismo histórico a
partir da obra evolução política do Brasil (1933). Em Celso
Furtado, percebe-se um movimento semelhante, contudo, sua
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matriz metodológica histórico-estruturalista possui um caráter
muito mais reformista e eclético. Trata-se de uma tentativa de
se

afasta

de

uma

abordagem

de

teor

marxista,

diferentemente de Caio Prado Junior, que segundo (FERRARI;
FONSECA, 2006), revela melhor sua inspiração na teoria
marxista.
Observa-se nas análises sobre a obra de Caio Prado
Junior críticas a sua interpretação do Brasil, caracterizada
como reformista, economicista, circulacionista e muitas vezes
sem bases empíricas. No entanto, há defensores. Autores
como Fernando Novais, Fernando Henrique Cardoso e REIS
(1999), SANTOS (1994), para citar apenas alguns, que
reivindicam e demonstram a importância, influencia, o caráter
inovador e o pionerismo de Caio Prado Junior.
Normalmente,

observa-se

que

as

críticas

ao

pensamento caiopradiano partem do interior dos autores
vinculados ao Partido Comunista do Brasil, face o impacto da
crítica de Caio Prado Junior as imprecisões teóricas e as
estratégias políticas proposta pelo PCB. Identifica-se este
desconforto de maneira mais evidente a partir da obra A
Revolução Brasileira (1966). Entretanto, conforme REIS (1999) os
críticos tornam-se mais importante do que aqueles que se
calam ou impõe uma caracterização de intocável. Ao
alimentar as controvérsias os críticos do passado e o mais
contemporâneo colocam em evidencia a obra de Caio
Prado Junior. Isto possibilita reflexões mais apuradas e o
aprofundamento do significado de sua interpretação.
Identificam-se

várias

críticas

ao

esgotamento

do

Processo de Substituição de Importação e a imprecisão
estagnacionista de Celso Furtado. Sabe-se que ao longo de
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sua carreira pública Furtado assumiu uma postura mais
técnica do que política, contudo, a sua fase pós-64
demonstra

alteração

e

certa

desilusão

com

o

desenvolvimentismo, particularmente no livro o Mito do
Desenvolvimento (1974). No entanto, seu diagnóstico e da
CEPAL de estagnação para a América Latina e para a
economia brasileira não se confirmou, face ao “milagre
brasileiro”.
Percebe-se em alguns momentos uma aproximação
entre Caio Prado Junior e Celso Furtado ao diagnosticarem a
estrutura agrária como obstáculos ao desenvolvimento e no
momento em que PRADO JUNIOR (1987) argumenta sobre a
existência de um setor orgânico voltado para fora versus um
setor

inorgânico

ligado

ao

consumo

interno

(dualismo

econômico em Celso Furtado). Normalmente, as bases de
referencia teórica são distintas, mas chegam a um resultado
bastante semelhante. No entanto, Caio Prado Junior realizou
crítica a visão de Furtado sobre a questão agrária. Isto
funciona como uma demarcação clara das opções teórica
de cada autor.
Segundo
desenvolvimentista

PRADO
exclui

JUNIOR
o

sentido

(1987),
da

a
terra

visão
e

sua

apropriação, trata somente da passagem de uma agricultura
tradicional para um setor agropecuário moderno. PRADO
JUNIOR (1987) reivindica o conceito de classe social para
compreender as relações de trabalho, portanto, se contrapõe
a concepção furtadiana de homogeneidade entre os
interesses dos segmentos que atuam na agricultura. Há a
denuncia de que as ações de governo, por meio da SUDENE,
estavam previstas para um determinado setor da população
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que atuava no mundo rural, o proprietário de terra, o
fazendeiro, etc.
Conclui-se que a questão agrária faz parte do contexto
teórico ou das análises objetivas que realizam Caio Prado
Junior e Celso Furtado da formação econômica brasileira. No
entanto, o primeiro autor assume o significado prioritário do
rompimento com a exploração extra-econômica como
estratégia de alteração das condições de vida da população
rural, mediante a extensão de direitos sociais ao campo. No
segundo autor, apesar de contraditório em alguns momentos,
pois, considera o desenvolvimento como “[...] um processo de
adaptação das estruturas sociais a um horizonte em expansão
de possibilidades abertas ao homem. As duas dimensões do
desenvolvimento – econômica e cultural – não podem ser
captadas senão em conjunto” (FURTADO, 1968; p. 18). No
entanto, mesmo ao realizar crítica a visão quantitativa que se
concentra no “fenômeno de aumento da produtividade do
fator trabalho”, observa-se que Celso Furtado se identifica
muito mais uma preocupação com a combinação racional
dos fatores produtivos terra e trabalho, na perspectiva de
elevação da produtividade e estabelecimento de um
mercado de terras capaz de alterar a ineficiência ou
inadequação da estrutura agrária brasileira.
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A Estrada de Ferro Dona Tereza Cristina na formação
do complexo carbonífero de Santa Catarina
Alcides Goularti Filho1
Resumo
O objetivo deste texto é descrever e analisar a construção e a expansão da
Estrada de Ferro Dona Tereza Cristina (EFDTC) na formação do complexo
carbonífero catarinense. A EFDTC, mais conhecida como a “ferrovia do carvão”,
inaugurada em 1884, ainda está em operação e passou por momentos de
expansão e desativação parcial. Além de ser um dos elementos importantes para
fixar os colonos no sul de Santa Catarina, a EFDTC servia com unidade que
integrava a região, via porto de Laguna, com centros urbanos maiores. Dentro do
complexo carbonífero, sobretudo após o Plano Siderúrgico Nacional, de 1941, a
EFDTC integrava as minas de carvão ao lavador, à termoelétrica, à carboquímica e
ao porto. O carvão catarinense usado nas siderurgias, na termoelétrica e na
produção de fertilizantes, tornou-se um mineral estratégico dentro do projeto de
industrialização brasileira. Nos anos de 1990, com os adventos do neoliberalismo, o
complexo carbonífero foi parcialmente desmontado, com o fechamento do
lavador e da carboquímica, a ferrovia passou a ser subutilizada. Além da
introdução, o texto está dividido nos seguintes tópicos: 1) descoberta do carvão e
os projetos iniciais; 2) um projeto inglês frustrado; 3) retomando o projeto inicial; 4) e
a ferrovia do carvão no projeto de industrialização; 5) avanços e entraves após o
fim da “era ferroviária”; 6) entra em operação a termoelétrica; 7) década de 1980:
auge do complexo carbonífero; e, 8) desmonte parcial do complexo: concessão e
abandono.
Palavras-chaves: ferrovia; carvão; Santa Catarina; história; economia; regional.

Abstract
The aim of this paper is to describe and analyze the construction and expansion of
the Railroad Dona Tereza Cristina (EFDTC) in the formation of complex coal in the
Santa Catarina. The EFDTC, known as the "railroad coal", inaugurated in 1884, is still
in operation and went through times of expansion and partially disabled. Besides
being one of the important elements to determine the settlers in southern Santa
Catarina, EFDTC served with the unit that included the region, via port of Laguna,
with larger urban centers. Within the complex coal, especially after the National
Steel Plan of 1941, the EFDTC included coal mines of the washer, the thermoelectric,
and the coal to port. The Santa Catarina coal used in steel mills in thermoelectric
and production of fertilizers has become a strategic mineral within the project of
Brazilian industrialization. In 1990, with the emergence of neoliberalism, the complex
coal was partially dismantled, with the closing of the washer and coal, the railroad
came to be underused. Besides the introduction, the text is divided into the
following topics: 1) discovery of coal and the initial projects, 2) a frustrated English
project, 3) reflecting the initial project, 4) and coal in railroad project of
industrialization; 5) advances and barriers after the end of the railway was "6) enter
into a transaction thermoelectric; 7) the 1980s: the complex coal boom, and 8)
disassemble part of the complex: granting and abandonment.
Keywords: railroad; coal; Santa Catarina; history; economics; regional.
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pelo CNPq e FAPESC. Grupo de Pesquisa Formações econômicas regionais, integração de mercados e
sistemas de transportes. alcides@unesc.net.
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A construção da Estrada de Ferro Dona Tereza Cristina
(EFDTC) no sul de Santa Catarina está relacionada à
descoberta do carvão mineral na cabeceira do Rio Tubarão
no município de Laguna e a necessidade de transportá-lo até
um porto de embarque. A ferrovia do carvão faz parte da
formação e da consolidação do complexo carbonífero
catarinense transportando o mineral extraído nas minas em
direção ao lavador, à termoelétrica, à carboquímica e aos
portos de Laguna e Imbituba. O complexo carbonífero
catarinense foi se expandindo ao longo do século XX
respondendo às demandas nacionais de carvão, destinadas
ao transporte (ferrovias e navegação fluvial e marítima a
vapor), à siderurgia, à termoelétrica e à petroquímica.
Podemos afirmar que a formação inicial do complexo
começou com a três unidades básicas: minas (companhia
carbonífera), ferrovia (EFDTC) e portos (Laguna e Imbituba) em
1884, quando foi inaugurado o primeiro trecho da ferrovia.
Contudo, este tripé passou a operar, de forma mais ativa,
voltado para a extração e transporte do carvão somente a
partir da Primeira Guerra Mundial, quando foram fundadas as
primeiras companhias carboníferas nacionais. Em 1946, entrou
em operação o lavador de carvão, uma unidade de
beneficiamento da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN)
situado na cidade de Tubarão que separava o carvão
metalúrgico do energético (ou vapor) e do rejeito. Com a
dieselização do transporte ferroviário brasileiro nos anos de
1950, caiu a demanda de carvão energético, ampliando a
quantidade de carvão subutilizado. Como estratégia para
melhor aproveitar o carvão nacional e ampliar a oferta de
energia elétrica no Estado, em 1965, entrou em operação a
Termoelétrica Jorge Lacerda (TJL), também situada em
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Tubarão, que passou a consumir o carvão energético. Dada a
má qualidade do carvão catarinense, cuja fração não
vendável representa 75,0%, o aproveitamento do rejeito,
produzindo

ácido

sulfúrico,

passou

a

fazer

parte

das

estratégias do governo federal, que visava produzir insumos
para a indústria de fertilizantes. Para tanto, foi construída a
Indústria Carboquímica Catarinense (ICC) na cidade portuária
de Imbituba, que entrou em operação em 1979.
Impulsionado pela Política Nacional de Substituição de
Derivados de Petróleo, criada após o primeiro choque do
petróleo (1973), e reforçada após o segundo choque (1979),
os anos de 1980 representaram o auge do complexo
carbonífero formado pelas seguintes unidades: minas-ferrovialavador-termoelétrica-carboquímica-porto,

um

complexo

amparado pelo Estado via CSN, RFFSA (Rede Ferroviária
Federal Sociedade Anônima), Eletrosul (Centrais Elétricas do
Sul do Brasil), Petrobrás e Portobrás (Empresa de Portos do
Brasil). Com os adventos das políticas neoliberais iniciadas em
1990, o setor carbonífero foi duramente penalizado. Com o fim
do

consumo

obrigatório

do

carvão

metalúrgico

pelas

siderurgias estatais, a CSN fechou as unidades de extração do
minério situadas nas cidades de Siderópolis, Içara e Criciúma,
dispensando o beneficiamento do carvão no lavador em
Tubarão. Como resultado foi suspenso o transporte até o porto
de Imbituba. Em seguida, a ICC encerrou suas atividades.
Atualmente, o complexo carbonífero catarinense opera
apenas com três unidades: minas-ferrovia-termoelétrica. Todo
carvão extraído pelas companhias carboníferas é utilizado na
TJL. Outra mudança que ocorreu no complexo, foi a
privatização da TJL e a concessão da ferrovia para a iniciativa
privada.
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O objetivo deste texto é descrever e analisar a inserção
da EFDTC na formação, na expansão e no desmonte parcial
do complexo carbonífero catarinense nas suas diversas fases:
1884-1946: minas – ferrovia – portos (Laguna e Imbituba)
1946-1965: minas – ferrovia – lavador – porto
1965-1979: minas – ferrovia – lavador – termoelétrica – porto
1979-1990/1994: minas – ferrovia – lavador – termoelétrica –
carboquímica – porto
Após 1990/1994: minas – ferrovia – termoelétrica
A descoberta do carvão e os projetos iniciais
A constatação de que havia carvão mineral no sul de
Santa Catarina nos remete ao início do século XIX. Durante a
primeira metade do século, a região foi visitada por
naturalistas, geólogos e engenheiros que fizeram várias
análises da qualidade do mineral e que recomendavam a sua
exploração. No Relatório da Repartição dos Negócios do
Império de 1834, foi registrada, talvez, a primeira nota oficial
da descoberta do carvão em Santa Catarina que estava
situado a doze léguas a oeste da vila de Laguna. Segundo o
mesmo Relatório, a presença de carvão no território do
Império, permitiria desenvolver a navegação fluvial e marítima
a vapor em Santa Catarina e no país, além de reduzir a
importação do mineral (BRASIL, 1834). Em 1835, a Assembléia
Provincial de Santa Catarina encaminhou um projeto ao
governo

imperial

solicitando

que

fosse

aberta

uma

companhia para explorar o carvão. Em 1837, Augusto Kersting
requereu junto ao governo imperial o privilégio para organizar
uma companhia de mineração para explorar o carvão nas
imediações de Laguna (BRASIL, 1865).

Revista de Economia Política e História Econômica, número 19, dezembro de 2009.

62

O governo da província de Santa Catarina, em 1837,
oficializou a descoberta do carvão em território catarinense
por meio do relatório expedido pela Câmara de Laguna
afirmando que havia sido descoberto carvão mineral em
grande quantidade na localidade de Lajeado do Cedro
(SANTA CATARINA, 1837). Dois anos após, o governo provincial
reforçou o feito da descoberta sugerindo que fosse construída
uma estrada de ferro ligando as minas aos lugares de
embarque do carvão. Para tanto, deveria ser organizada
legalmente uma companhia para explorar o carvão (SANTA
CATARINA, 1839). Como opção de transportes, foi sugerido a
abertura de um canal fluvial para embarcar o carvão na
Enseada das Tijuquinhas em Biguaçu (SANTA CATARINA, 1841).
Em 1841, o geólogo belga Julio Parigot, após passagem
pelo sul de Santa Catarina, publicou um relatório descrevendo
as dimensões da área dos terrenos carboníferos.
Na província de Santa Catarina encontra-se um
terreno carbonífero, considerável pela sua extensão.
Este terreno ocupa uma grande parte dos sertões,
que começa na província do Rio Grande e segue a
direção da serra principal até provavelmente a
província de São Paulo onde, segundo observações,
devem estar os seus limites do norte. Assim a
extensão deste terreno do norte ao sul será de cem
léguas, a sua largura média andará de oito a dez
léguas. (PARIGOT apud BRASIL, 1841, p. 21).

Parigot examinou o carvão abrindo um veio no
barranco denominado Passa Dois e constatou o seguinte: a)
havia uma camada espessa de hidrato de ferro; b) o carvão
de pedra era meio betuminoso; e c) também havia xisto
betuminoso. Parigot retornou para a Europa, financiado pelo
governo Imperial para formar uma companhia carbonífera e
trazer especialista para fazer mais levantamentos dos terrenos
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carboníferos, no entanto nunca mais retornou ao Brasil (BRASIL,
1844).
Em 1860, o Visconde de Barbacena contratou James
Johnson, profissional de mineração, para fazer um amplo
estudo sobre as minas do Tubarão. Os estudos seguiram até o
ano de 1862, e neste intervalo, o governo imperial concedeu
a Barbacena, por meio do Decreto 2.737 de 6 de fevereiro de
1861, o direito de lavrar as minas de carvão de pedra nas
margens do Passa Dois, distrito de Laguna. O projeto inicial
teve uma alteração em 1864 e foi prorrogado por doze vezes
até o ano de 1880. As condições do decreto de 1861 previam
o seguinte:
Se for necessário fazer uma estrada de ferro para o
transporte do carvão, poderá o Visconde de
Barbacena desapropriar o terreno preciso para o
leito da mesma estrada e depósitos; não podendo
dentro de uma zona de cinco léguas para cada
lado, construir-se outra estrada de ferro que siga
direção paralela. (BRASIL, 1861, p. 90).

A previsão inicial era fazer uma ligação ferroviária da
cabeceira do Rio Tubarão, região das minas, até Laguna, mas
as dificuldades apresentadas na entrada da barra do porto,
levaram Barbacena a buscar uma nova alternativa. A
Enseada de Imbituba, onde havia a armação baleeira, tinha
um bom ancoradouro natural, apresentava o problema do
regime dos ventos norte e nordeste, que dificultariam a
atracação dos navios. A única solução viável seria a
construção de um quebra-mar. Esta indecisão na escolha do
melhor porto para escoar o carvão catarinense deu início a
uma longa disputa entre os portos de Laguna e Imbituba que
se estendeu até meados do século XX.
O governo provincial interessado na construção da
estrada de ferro concedeu a Visconde de Barbacena, por
meio da Lei 740 de 20 de maio de 1874, o privilégio para
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construir uma ferrovia que deveria partir do lugar mais
conveniente junto à cabeceira do Rio Tubarão seguindo até a
cidade

de

Laguna,

passando

pela

Vila

da

Piedade,

estabelecendo ramais para um dos portos (Laguna ou até a
Enseada de Imbituba), que melhor oferecesse condições de
navegabilidade. A garantia de juros seria de 7% ao ano sobre
um capital de 4.000:000$000, por um prazo de 30 anos. A
mesma companhia ferroviária também deveria estabelecer,
num prazo mínimo de 30 anos, a navegação entre Laguna a
Desterro, com duas viagens mensais (SANTA CATARINA, 1874).
Em seguida, o governo imperial baixou o Decreto 5.774
de 21 de outubro de 1874 concedendo também a Barbacena
o direito de construir uma estrada de ferro, que deveria partir
da cabeceira do Rio Tubarão até a localidade do Passo do
Gado, de onde o carvão seguiria via navegação pelo Rio
Tubarão até o porto de Laguna, num total de 96 quilômetros.
A garantia de juros seriam as mesmas da Lei Provincial, sobre
um

capital

de

3.300:000$000.

Além

disso,

o

Decreto

reconhecia que a ferrovia poderia ser prolongada até Laguna
e também poderia ser construído um ramal para o porto de
Imbituba, ou em outro local do litoral catarinense que
melhores vantagens oferecessem (BRASIL, 1875). Na edição
destes dois decretos estava expressa a disputa entre Visconde
de Barbacena e Sebastião Antônio Rodrigues Braga, uma vez
que Braga já havia obtido a concessão para construir uma
ferrovia ligando Desterro a Porto Alegre, passando pelos
terrenos carboníferos, denominada Estrada de Ferro Dom
Pedro I (BRASIL, 1877). Como o projeto da D. Pedro I nunca foi
executado, Barbacena foi contemplado com os privilégios do
governo imperial e provincial.
Barbacena

dirigiu-se

até

Londres,

onde

obteve

empréstimos junto a bancos londrinos e formou, em 1876, a
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The Donna Thereza Christina Railway Company Limited (BRASIL,
1876; BRASIL, 1878). Em seguida contratou a firma inglesa
James Perry & Company, cujas obras da ferrovia iniciaram no
dia 18 de dezembro de 1880 partindo da localidade de
Imbituba. As obras estavam divididas em duas seções: de
Imbituba a Tubarão e de Tubarão á localidade de Passa Dois,
sendo que as obras mais importantes eram as seguintes: a
ponte da Cabeçuda, com 1.410 metros, com 94 vãos de 15
metros; a ponte sobre o Rio Tubarão, com seis vãos de 24
metros; e o trapiche de ferro em Imbituba (FERROVIA DONA
TEREZA CRISTINA, 1881). A ponte da Cabeçuda, na época, era
considerada “uma das mais notáveis obras de arte de todo o
Império” (BRASIL, 1883, p. 385). Outro destaque era o túnel de
metal de 500 metros construído entre Laguna e Imbituba para
proteger os trilhos das ações das areias junto às dunas que
ficavam nas margens da ferrovia.
Para

a

exploração

do

carvão

juntos

às

minas

descobertas, Barbacena formou em Londres, juntamente com
Frederick Thomas Cutbill, William Betzold, Walter J. Cutbill,
Thomas Colclough Watson, Arthur Saunders Hughes, James
Perry e Francis Ignatius R. Seaver, a The Tubarão Brazilian Coal
Mining Company Limited, autorizada a funcionar no Império
pelo Decreto 8.856 de 19 de janeiro de 1883. O social da
companhia era de £ 100.000 dividido em 10.000 ações de £ 10
cada uma. (BRASIL, 1884).
Ferrovia do carvão: um projeto inglês frustrado
A construção da ferrovia, com 116,340 quilômetros
(89,540 quilômetros de Passa Dois a Laguna e 26,800
quilômetros de Laguna a Imbituba), foi relativamente rápida,
a maior dificuldade foi a ponte da Cabeçuda, que levou dois
anos. No dia 01 de setembro de 1884, foi inaugurada a Estrada
de Ferro Dona Tereza Cristina com seis estações (Imbituba,
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Bifurcação, Laguna, Piedade, Pedras Grandes e Minas), oito
locomotivas,

oito

carros

de

passageiros,

vinte

vagões

fechados e oitenta abertos (SANTA CATARINA, 1885). No ano
de 1885, trabalhavam na ferrovia 189 operários, sendo 111 nas
vias permanentes e 78 na oficina e administração (SANTA
CATARINA, 1886).
A companhia carbonífera The Tubarão¸ teve vida curta,
e três anos após o início das operações da ferrovia, a
extração

do

carvão

foi

abandonada.

No

Relatório

apresentado ao Ministério da Agricultura, Comércio e Obras
Públicas em 1890, pelos engenheiros Campos, Messeder e
Rego, podemos observar a seguinte conclusão sobre o
abandono das minas pelos ingleses no ano de 1887:

Tendo resolvido suspender os trabalhos em maio de
1887, entrou em liquidação [a The Tubarão Brazilian
Coal], abandonando de vez o campo de lavra em
dezembro do mesmo, sem comunicação alguma ao
governo. A concessão deve, pois, indubitavelmente
ser declarada caduca. Foi também deixado em
abandono na localidade material de mineração em
boa cópia, cuja conservação, devida aos esforços
do Sr. engenheiro fiscal da estrada de ferro, e em
parte onerosa aquela companhia, pelo espaço
ocupado em edifício seu; outra parte acha-se sob
abrigo já em ruínas. Parece-nos, portanto, que o
melhor alvitre seria vender aquele material e por a
disposição de quem de direito o produto da venda
(1890, p. 72).

O

Relatório

segue

apresentando

as

seguintes

recomendações:

·

·

que seja abandonada, por inoportuna e prejudicial
ao interesse público, toda e qualquer tentativa, por
parte do Estado, de melhoramento da enseada de
Imbituba;
que seja realizado melhoramento do porto e barra
de Laguna de acordo com o projeto apresentado,
pelo meio que o governo julgar mais acertado;
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·

encaminhar a colonização estrangeira para os vales
de Tubarão e Araranguá, abrindo, desde logo, vias
de comunicação fáceis dos núcleos coloniais para a
estação de Pedras Grandes da estrada de ferro
(1890, p. 75).

Durante a curta existência a Tubarão, empregou 265
mineiros, que extraíram 700 toneladas de carvão, destinadas a
Buenos Aires (DALL’ALBA, 1986). Na verdade, os ingleses
abandonaram a área pelo fato do carvão catarinense,
comparando com o carvão europeu, ser de baixa qualidade
e apresentava um alto teor de rejeito piritoso.
Visconde de Barbacena vendo que a companhia
mineradora está entrando num processo de insolvência e sem
a expectativa de retomada das atividades extrativas, em
1886, resolveu associar-se à firma Lage & Irmãos. Por meio de
escritura de compra e venda a Lage & Irmãos tornou-se coproprietária dos terrenos carboníferos situados na cabeceira
do Rio Tubarão. Ficou determinado que a futura exploração
deveria ser em comum, dividindo as despesas, além de
construir o quebra-mar no porto de Imbituba. Com o
abandono

pelos

ingleses

da

exploração

do

carvão,

Barbacena, em 17 de novembro de 1887, vendeu à Lage &
Irmãos, a área de concessão dos terrenos carboníferos e o
porto de Imbituba (BOSSLE, 1981). Esta área voltou a ser
explorada novamente somente em 1917.
Durante o período entre 1884 e 1915, cessaram a
extração do carvão em Santa Catarina com base numa
empresa organizada, sendo assim a EFDTC perdeu a razão
principal da sua existência. As dificuldades financeiras e
técnicas enfrentadas pela companhia que administrava a
ferrovia foram enormes, como a enchente de 18 de maio de
1887 e a de 10 de maio de 1889, que danificou vários trechos,
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sobretudo os que ficavam à margem do Rio Tubarão (BRASIL,
1890). Além disso, sem o transporte de carvão, se avolumaram
os déficits financeiros, uma vez que os transportes de
passageiros, dos correios e das mercadorias advindas da
pequena produção mercantil eram insuficientes para manter
os altos custos da ferrovia. A manutenção da estrada foi
sendo

negligenciada

e

a

companhia

inglesa

não

demonstrava mais interesse em manter esta linha ferroviária
que se caracterizava tão-somente como uma pequena
ferrovia que atendia as demandas dos imigrantes que
chegavam em Laguna e dirigiam-se até Azambuja.

Até abril de 1894 achava-se o leito da linha em más
condições de segurança e conservação, não havia
sido lastreada nem capinada e grande número de
dormentes
estava
completamente
estragado
(BRASIL, 1895, p. 376)

Nos meses de março e abril de 1895 e em setembro de
1897, ocorreram mais enchentes que atingiram novamente o
leito da ferrovia, destruindo aterros e interrompendo o tráfego
por algumas semanas (BRASIL, 1896; 1898)
Com intuito de melhor aproveitar a ferrovia e reduzir
seus custos a solução propostas eram as seguintes: a)
desativar o trecho até o porto de Imbituba, que praticamente
não era mais utilizando; b) transferir a oficina, que ficavam em
Imbituba para Tubarão; c) expandir a linha até Araranguá,
passando

pelos

núcleos

coloniais.

Para

contemplar as

propostas, o governo estadual autorizou, por meio de leis, a
construção dos seguintes trechos ferroviários ligados à EFDTC:
i)

Estrada de Ferro Tubarão a Araranguá concedida a
Antonio Luiz Collaço e José Arthur Boiteux (Lei
Estadual nº 110 de 5 de setembro de 1891).
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ii)

Trecho ferroviário entre Tubarão e Araranguá para
João Luiz Collaço, ligando com a EFDTC (Lei Estadual
nº 121 de 5 de outubro de 1895).

iii)

Extensão de um ramal da EFDTC de Imbituba ao
porto de Maciambú, no litoral sul de Florianópolis,
cedida a Feliciano Marques (Lei Estadual nº 229 de 23
de setembro de 1896).

iv)

Construção de um ramal da Estrada de Ferro Dona
Tereza Cristina, passando por Azambuja e Criciúma,
terminando em Araranguá (Lei Estadual nº 452 de 26
de setembro de 1900).
Num relatório enviado pela companhia ao Ministério da

Indústria, Viação e Obras Públicas expressavam as condições
da EFDTC no ano de 1900:

Devido a várias causas, de ano para ano torna-se
mais desanimador o resultado do tráfego da estrada
de ferro (....). Dentre essas causas principalmente
duas se destacam: o traçado escolhido e o ramal
Imbituba. (....) Resume se hoje o tráfego de alguns
passageiros, de poucos produtos agrícolas obtidos
nas proximidades e a margem da estrada e ao
diminuto movimento de importação (ESTRADA DE
FERRO DONA TEREZA CRISTINA, 1900, p. 1-2).

A única solução seria expandir até as zonas agrícolas
coloniais, e o governo estadual já havia se encarregado desta
iniciativa aprovando leis de concessão e garantindo privilégios
para o prolongamento dos ramais. Diante do abandono das
vias permanentes e da impossibilidade de reverter a situação
deficitária da companhia, que já não demonstrava mais
interesse em continuar operando, em junho de 1902, o
governo brasileiro resgatou a ferrovia.
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Esta estrada que era cessionária The D. Thereza
Christina Railway Company Limited, foi resgata pelo
governo, na forma do acordo para esse fim
celebrado em Londres, em junho do ano findo; tendo
continuado, porém, após a respectiva entrega, sob
administração da mesma companhia, correndo por
conta do governo, durante o segundo semestre de
1902, os lucros e os ônus da exploração (BRASIL, 1903,
p. 396)

No dia 11 de fevereiro de 1903, efetivamente a EFDTC
passou ser administrada pelo governo federal. Em seguida,
iniciaram os estudos para o prolongamento da ferrovia até a
localidade de Maciambú, no sul da Ilha de Santa Catarina,
onde se pretendia construir um novo porto, e até as zonas
coloniais de Araranguá (BRASIL, 1905). Pelo Decreto 5.977 de
18 de abril de 1906, que versava sobre os prolongamentos da
EFDTC até Maciambú, a ferrovia foi arrendada para o
engenheiro Elmer Lawrence Corthell, que já havia arrendado
ferrovias

e

portos

no

Rio

Grande

do

Sul.

Como

o

prolongamento nunca foi executado, o governo resolveu
realizar

um

novo

arrendamento,

que

ocorreu

com

a

promulgação do Decreto 7.928 de 31 de março de 1910, que
transferiu a administração da EFDTC para a Companhia
Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande (EFSPRG), uma
subsidiária da Brazil Railway Company (BRC). A EFSPRG
naquele

momento

estava

executando

as

obras

de

prolongamento do trecho ferroviário Itararé-Rio Uruguai, no
território catarinense, além da Linha São Francisco. Como é
sabido, a BRC pertencia a Percival Faquhar, que era
proprietário de inúmeros empreendimentos no Brasil. A
intenção era integrar a EFDTC com a EFSPRG, além de realizar
o antigo projeto da Estrada de Ferro D. Pedro I, integrando os
portos catarinenses, seguindo até Porto Alegre.
Com a insolvência da BRC em 1917, várias ferrovias
concedidas a ela voltaram para as mãos do governo federal,
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que fez novas reorientações. A EFDTC e o Porto de Imbituba
foram resgatados e repassados, por meio do Decreto 12.933
de 20 de março de 1918, à Companhia Brasileira Carbonífera
de Araranguá, pertencente a Henrique Lage, da Lage &
Irmãos, a mesma empresa que detinha a concessão dos
terrenos carboníferos.
Retomando o projeto inicial
Com

o

início

da

Primeira

Guerra

Mundial

e

o

cerceamento no comércio internacional, o Brasil viu-se
obrigado a melhor utilizar seus recursos minerais para atender
as demandas domésticas. No caso do carvão mineral
utilizados nas locomotivas e nos navios, quase todo consumo
era importado. Diante dessa situação, as reservas de carvão
em Santa Catarina passaram a se tornar estratégico para o
governo federal e de suma importância para a manutenção
do sistema de transporte no Brasil. Estimuladas pelos benefícios
prometidos pelo Estado para as empresas que explorassem o
carvão mineral e produzissem aço, entre 1918 e 1922, foram
fundadas cinco companhias carboníferas no sul catarinense:
a CBCA (Companhia Brasileira Carbonífera Araranguá), CCU
(Companhia

Carbonífera

Urussanga

S.A.),

Companhia

Carbonífera Próspera S.A., Companhia Ítalo-Brasileira Ltda. e
Companhia Nacional Mineração Barro Branco. Apenas a Cia.
Próspera e a Ítalo-Brasileira tinham sede no sul-catarinense, as
demais no Rio de Janeiro (GOULARTI FILHO, 2002). Com o
reinício da extração do carvão pelas novas companhias
carboníferas, com a nova administração da EFDTC pela CBCA
e com o escoamento pelos portos de Imbituba e Laguna,
estava remontado os pilares iniciais do complexo carbonífero
catarinense.
Em função da descoberta de novas e grandes jazidas
de carvão na zona colonial de Criciúma e Urussanga em 1913,
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foram aprovados estudos e projetos para o prolongamento
dos trilhos até o Vale do Araranguá. O prolongamento da
ferrovia cumpriria dois objetivos fundamentais: atender as
demandas crescentes de carvão nacional e integrar as zonas
coloniais à Laguna por meio de transporte mais eficiente. Os
estudos para estender a ferrovia até a cidade de Araranguá
já haviam sido realizados desde 1906 e reforçado em 1910,
quando arrendada para a EFSPRG (SANTA CATARINA, 1911). A
EFSPRG já havia obtido a concessão para construir parte do
trecho da Estrada de Ferro São Francisco a Porto Alegre, entre
Tubarão e Araranguá, passado por Criciúma. Os trabalhos
foram iniciados, mas com a insolvência da BRC, e o novo
arrendamento da EFDTC, a autorização para a construção do
novo trecho foi transferida para a CBCA, que assumiu
imediatamente a condução dos trabalhos (ESTRADA DE FERRO
DONA TEREZA CRISTINA, 1918).
Os trilhos finalmente chegaram em Criciúma em 1º de
janeiro de 1919, quando foi entregue o trecho provisório, e
inaugurado somente quatro anos após na mesma data. As
obras

continuaram

seguindo

até

as

margens

do

Rio

Araranguá, na localidade de Barranca, sendo entregue ao
tráfego no dia 18 de janeiro de 1927 (ZUMBLICK, 1987). Como
é sabido, o ramal até Araranguá atendia apenas as
demandas locais, uma vez que não havia jazidas de carvão
próximo à cidade de Araranguá, e durante toda a existência
deste ramal, nunca foi transportado carvão.
Para a construção do ramal até Urussanga, como houve
um desinteresse da CBCA em seguir adiante com as obras, a
Companhia Carbonífera Urussanga, por meio do Decreto
13.627 de 28 de maio de 1919, obteve a concessão para levar
os trilhos até a cabeceira do Rio Urussanga (ESTRADA DE
FERRO DONA TEREZA CRISTINA, 1919). As obras foram iniciadas
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em 1923 e concluídas em janeiro de 1925. Com os
prolongamentos da ferrovia para as zonas coloniais junto às
novas jazidas de carvão e os melhoramentos no porto de
Imbituba, finalmente a EFDTC cumpria seus propósitos iniciais e
transformava-se de fato na “ferrovia do carvão”.
A ferrovia do carvão no projeto nacional de industrialização
Entre 1918 e 1940, a EFDTC foi administrada pela CBCA,
pertencente à Organizações Henrique Lage, que também
extraia o carvão e era proprietária do porto de Imbituba, além
de fazer o transporte marítimo com seus próprios navios da
Companhia Nacional de Navegação Costeira Neste período
de 22 anos de concessão privada, pelo fato do carvão ser um
mineral básico para a industrialização nacional, podemos
destacar três acontecimentos que alteraram a sua produção:
1) A edição do Decreto 20.089 de 9 de junho de 1931 que
protegia o carvão nacional:

Art. 1º Ficam a Companhia de Navegação Lloyd
Brasileiro e a Estrada de Ferro Central do Brasil
autorizadas a contratar, em nome do Governo
Federal, com as companhias nacionais de
mineração de carvão, por preço e prazo que
combinarem toda a produção de carvão nacional
disponível.
Art. 2º A partir de 15 de julho do corrente ano, o
desembaraço alfandegário de todo e qualquer
carregamento de carvão estrangeiro importado, em
bruto
ou
em
"briquettes",
dependerá
da
apresentação da prova de ter sido feita pelo
importador a aquisição de uma quantidade de
carvão nacional correspondente a 10 % da
quantidade que ele pretender importar (Decreto
20.089/1931).

2) A edição do Decreto 1.328 de 21 de julho de 1937 que
forçava a proteção do carvão nacional.

Art. 1º Fica elevada de 10 para 20% a quota
obrigatória de consumo de carvão nacional, a que
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se refere o art. 2º do decreto n. 20.089, de 9 de junho
de 1931.
Parágrafo único. O combustível de que se trata
deverá ser entregue aos consumidores devidamente
beneficiado ou lavado (Decreto 1.328/1937).

3) A edição do Decreto-Lei 2.054 de 04 de março de 1940 que
instituía a Comissão Executiva do Plano Siderúrgico Nacional.
No preâmbulo do decreto-lei tem as seguintes justificativas
para a sua edição:
·
·

·

Considerando que, na presente fase de renovação
econômica do País, se torna indispensável organizar a
indústria siderúrgica em bases definitivas;
Considerando que o incremento da indústria siderúrgica
virá contribuir para desenvolver a exploração comercial
das bacias carboníferas, dos minérios de ferro e de
muitos outros produtos minerais nacionais, trazendo o
progresso a várias regiões do pais;
Considerando que a utilização do carvão mineral dotará
o Pais de uma série de sub-produtos do mais alto valor
para o desenvolvimento das indústrias química e
farmacêutica e, em conseqüência, de grande interesse
para o progresso econômico e organização da defesa
militar do país (Decreto-Lei 2.054/1940).

Diante da necessidade urgente de ampliar a produção
do carvão nacional e dada a insolvência das Organizações
Henrique Lage, que já vinha se arrastando desde os meados
dos anos de 1930, imediatamente após a constituição da
Comissão Executiva, por meio do Decreto-Lei 2.074 de 08 de
março de 1940, a EFDTC foi resgatada pelo governo federal.
Ou seja, a partir deste momento, a EFDTC começou a fazer
parte da estratégia nacional de industrialização comandada
pelo Estado.
Como era de fundamental importância aumentar a
produção do carvão nacional para atender a futura
demanda da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), ainda
em construção, e a EFDTC estava num estado acelerado de
deterioração em função dos baixos investimentos realizados
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pelo arrendatário, a encampação era mais do que justificada.
No preâmbulo do decreto-lei temos as seguintes justificativas:
·

·

Considerando que é de relevante interesse para a
Nação incrementar a produção da indústria carbonífera
a que servem as linhas arrendadas e ser condição
elementar para o seu desenvolvimento maiores
facilidades de transporte, que só poderão ser obtidas
com o melhoramento das estradas e construção de
outras, exigido a aplicação de elevado capital, não
suscetível, por enquanto, de justa retribuição para o
locatário; e
Considerando, em tese, que a exploração daquelas
linhas, tendo por objetivo principal servir indistintamente
às várias minas de carvão existentes na região, não é
aconselhável que permaneça sob a administração da
companhia, proprietária de algumas das jazidas, com
interesses, portanto, em oposição aos dos seus
concorrentes (Decreto-Lei 2.074/1940):

Também foram encampados o porto de Imbituba, o
Trapiche

Magalhães

–

que

ficava

em

Laguna

–

e

desapropriadas áreas para futura exploração do carvão pela
CSN. Paralelo à construção da usina em Volta Redonda, a
CSN construía a unidade de extração de ferro na cidade de
Lafaiete Coutinho, em Minas Gerais (SMG), e de extração de
carvão em Siderópolis e de beneficiamento (lavador) em
Tubarão, ambas em Santa Catarina (SSC). Junto ao lavador
em Tubarão também foi construída uma pequena usina
termoelétrica que forneceria energia, queimando o carvão
vapor.
O primeiro relatório da EFDTC elaborado em 1941 após
ser encampada, relata as precárias condições em que se
encontrava a ferrovia:

É de conhecimento de V. Excelência e de público, o estado
de desorganização dos serviços da Estrada, refletido nas
constantes reclamações dos produtores localizados nas
zonas por ela servidas, inclusive dos produtores de carvão
da vasta bacia carbonífera do sul de Santa Catarina. Os
grandes estoques de carvão amontoados nas bocas das
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minas e ao longo da linha, eram o testemunho eloqüente
dessa embaraçosa situação e entrave permanente ao
desenvolvimento da produção das minas (ESTRADA DE
FERRO DONA TEREZA CRISTINA, 1941, p. 1).

Como resposta à necessidade de novos investimentos,
em 1943, foi dado início à construção do ramal até as minas
em Treviso, passando pela unidade da CSN em Siderópolis,
numa extensão de 12,4 quilômetros. Este foi o último
prolongamento realizado nesta ferrovia (ESTRADA DE FERRO
DONA TEREZA CRISTINA, 1943).
Do carvão extraído em Santa Catarina, seria destinada
à Volta Redonda somente a fração metalúrgica, que
representava apenas 6% do total extraído, o restante era
dividido entre vapor ou energético (19%) e rejeito piritoso com
alto teor de enxofre (75%). Como era de conhecimento, a
baixa qualidade do carvão catarinense já havia sido revelada
nas primeiras pesquisas no início do século XIX.
Com a entrada em operação do lavador de Tubarão,
ou melhor, da Seção de Santa Catarina da Unidade de
Beneficiamento

(Tubarão)

e

da

Unidade

de

Extração

(Siderópolis) da CSN, houve uma alteração estrutural no
complexo carbonífero catarinense.
Avanços e entraves após o fim da “era ferroviária”
O período de 1870 a 1940 foi a “era ferroviária” no Brasil.
As ferrovias, como símbolo da modernidade e da velocidade,
foram construídas em vários Estados do país integrando
regiões produtoras aos portos. A partir dos anos de 1940, em
detrimento das ferrovias, o Brasil entra na “era rodoviária”. As
rodovias

foram

construídas

e

pavimentas

sem

ser

acompanhadas de melhoramentos nas ferrovias. Durante a
execução do Plano de Metas (1956-1961) foram abertos 14
mil quilômetros de novas rodovias.
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Do período que se estende de 1946, quando entrou em
operação a unidade de beneficiamento da CSN em Tubarão,
até a inauguração da Termoelétrica Jorge Lacerda em 1965,
a EFDTC passou por duas mudanças: a primeira operacional,
passou a transportar carvão metalúrgico para a CSN (entre
Tubarão e Imbituba), e a segunda administrativa, a EFDTC foi
incorporada pela RFFSA (Rede Ferroviária Federal Sociedade
Anônima), em setembro de 1957.
Com a dieselização das ferrovias brasileiras a partir dos
anos de 1950, caiu consideravelmente a demanda por carvão
energético catarinense. O mesmo ocorreu com a navegação
marítima e fluvial, em que além da dieselização o setor vinha
atrofiando em função das novas opções de transportes
disponíveis no território nacional. Com a queda no consumo
do carvão energético, necessariamente deveria ser dado
outro uso à parte não vendável. Com base nas experiências
nas usinas termoelétricas do Rio Grande do Sul e nas
pequenas usinas instaladas nas cidades carboníferas da
região, foi criada, em 1957, a Sociedade Termoelétrica de
Capivari SA (SOTELCA), de propriedade da União, que seria
responsável em construir uma usina termoelétrica a carvão
para gerar energia para Santa Catarina e o norte do Rio
Grande do Sul (GOULARTI FILHO; MORAES, 2004).
Apesar da EFDTC estar sob a administração do
Departamento Nacional de Estradas de Ferro (DNTF), no
período entre 1946 a 1956, ocorreram baixos investimentos em
infra-estrutura nas vias permanentes e havia falta de pessoal
qualificado para a oficina e administração. Além disso, a
ferrovia não estava cumprindo as metas propostas pelo
Ministério da Viação e Obras Públicas definidas em 1940, de
transportar dois milhões de toneladas de carvão por ano. As
reclamações e as justificativas explicando os motivos do não-
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comprimento da meta estão presentes em todos os relatórios
anuais da empresa ao longo dos onze anos.

Não havendo a Estrada atingido, no seu
aparelhamento, um nível para com facilidade fazer
face ao transporte mínimo determinado pelo
programa de 22 de novembro de 1940, do Exmo. Sr.
Ministro da Viação, ou seja, a garantia de um
escoamento rápido e seguro de dois milhões de
toneladas de carvão por ano, teve esta Diretoria,
como objetivo principal a continuação de todos os
serviços e obras que relacionam com aquela
finalidade, não se tendo porém descurado dos
outros problemas que são vitais, econômica,
financeira e socialmente à ferrovia. (ESTRADA DE
FERRO DONA TEREZA CRISTINA, 1948, p. 1)

A meta de dois milhões de toneladas de carvão era
condição necessária para a sustentabilidade financeira da
ferrovia, uma vez que ela ainda continuava gerando
constantes déficits. É bom lembrar que esta meta foi
alcançada somente a partir da segunda metade dos anos de
1960. As justificativas da companhia eram de que a região
carbonífera não tinha condições de cumprir a meta e a
ferrovia não estava sendo reaparelhada.

Ainda não foi atingida a capacidade de transporte
de dois milhões de toneladas de carvão (...) ainda
não está convenientemente aparelhada esta
ferrovia, nem a região carbonífera por ela servida
está em condições atuais de uma produção de tal
grandeza (ESTRADA DE FERRO DONA TEREZA
CRISTINA, 1953, p, 1).

Do ponto de vista técnico, os problemas eram os
seguintes:

A conservação do material rodante não se manteve
no nível necessário a um bom estado de todo
material, porque tem a Estrada um grande déficit de
pessoal nos seus quadros e tabelas provenientes da
falta de ajustamento dos mesmos ao acréscimo da
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tonelagem transportada e ao enriquecimento do seu
parque de material. (ESTRADA DE FERRO DONA
TEREZA CRISTINA, 1953, p. 2)

Também

eram

apontadas

as

dificuldades

no

carregamento nas caixas de embarque de carvão, além de
serem poucas, todas necessitavam de reparos. Outro fator
agravante era a deficiência no transporte marítimo, uma vez
que o porto de Laguna não oferecia mais condições de
navegabilidade, restava apenas o porto de Imbituba, que
também precisava de novos investimentos (ESTRADA DE
FERRO DONA TEREZA CRISTINA, 1955).
A proposta sugerida pela ferrovia para reduzir os
constantes

déficits,

e

que

enfrentava

resistência

das

companhias carboníferas, era substituir os “sistema de tração
a vapor pela tração elétrica, utilizando energia gerada nas
usinas térmicas de Capivari”, além de reajustar a tabela de
fretes em “bases mais realistas” (ESTRADA DE FERRO DONA
TEREZA CRISTINA, 1957). Para tanto, e com a criação da
SOTELCA, o Decreto 444 de 02 de janeiro de 1962 autorizou a
constituição de um Grupo de Trabalho junto ao Ministério da
Viação e Obras Públicas, com o objetivo de elaborar um
estudo sobre a viabilidade da eletrificação da EFDTC,
utilizando energia da usina que estava sendo construída em
Tubarão.
A partir do final dos anos de 1950 e ao longo dos anos
1960, cumprindo as metas do Plano do Carvão Nacional,
ocorreram

os

esperados

investimentos

na

ferrovia

sul-

catarinense financiados pela RFFSA, a quem a EFDTC agora
estava subordinada.

Com os melhoramentos já introduzidos na Estrada nos
seus diversos setores operacionais, já poderíamos
estar transportando a produção prevista no plano de
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metas, o que permitiria apresentarmos agora muito
melhores resultados de operação (ESTRADA DE
FERRO DONA TEREZA CRISTINA, 1959, p. 2).

Após o golpe militar de 1964, assume a superintendência
da ferrovia uma nova equipe interventora. O primeiro relatório
elaborado

pelos

interventores

expressa

as

mudanças

ocorridas na ferrovia com obras em andamento e obras
recém-inauguradas, mesmo assim ainda persistia o problema
da falta de pessoal técnico (ESTRADA DE FERRO DONA TEREZA
CRISTINA, 1964).
Entra em operação a termoelétrica
Com a entrada em operação da primeira unidade (50
MW) da TJL em julho de 1965, o carvão catarinense passou a
ser melhor utilizando, queimando a fração energética. No ano
seguinte entrou em operação a segunda unidade (50 MW),
em 1973 e 1974 mais duas unidades foram acionadas,
completando 232 MW. No início dos anos de 1980, já
totalizavam 482 MW (GOULARTI FILHO; MORAES, 2004).
No final dos anos de 1960, houve uma reestruturação do
sistema ferroviário brasileiro coordenado pela RFFSA. No intuito
de reduzir os constantes déficits da Rede, as ferrovias
brasileiras foram orientadas a desativar trechos ociosos e
deficitários, a extinguir o transporte de passageiros em
localidades

atendidas

por

transportes

automotores,

a

concentrar em cargas mais rentáveis e a reduzir o efetivo de
trabalhadores. Estas medidas foram todas acatadas pela
EFDTC.
Com relação ao transporte de passageiros, toda região
já estava sendo atendida por transporte coletivo de empresas
situadas em várias localidades. Os ônibus, além de mais
rápidos, tinham maior autonomia e flexibilidade, podendo
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entrar em ponto antes inatingível pela ferrovia, e havia mais
disponibilidade de horários.
No que tange ao transporte de carga, para a EFDTC isto
já era uma realidade, além do carvão, era transportada
principalmente a farinha de mandioca, que estava bem
abaixo do carvão. Na segunda metade dos anos de 1960,
agora com a Jorge Lacerda em pleno funcionamento, o
transporte de carvão tornou-se absoluto, transformando agora
exclusivamente em a “ferrovia do carvão”.
Quanto à política de contenção de despesas, foram
desativados vários trechos deficitários da EFDTC. O primeiro foi
entre Criciúma e Araranguá, passando por Maracajá. Como
já havia sido construída a BR-101, e em Araranguá não havia
minas de carvão e o transporte de mercadorias era muito
baixo, em 1969, os trilhos foram retirados. Em 1973, foi a vez do
ramal de Laguna ser retirado, pois a cidade não recebia mais
carvão no seu porto. Porém, o maior trecho desativado foi a
quase centenária linha entre Tubarão e Lauro Müller, que foi
retirado após a grande enchente de 1974, que havia
comprometido vários trechos da ferrovia. Como o movimento
de carga de carvão de Lauro Müller e Orleans estava
diminuindo, a empresa optou por não mais repor os trilhos
danificados, desativando a linha por completo.
Com

a

redução

dos

trechos

deficitários

simultaneamente, ao longo dos anos de 1970, ocorreu a
redução do quadro de funcionários, passando de 1.189
trabalhadores em 1970 para 874 em 1980. Houve um
substancial aumento da produtividade, pois foi justamente
nesta época que o transporte de carvão passou de 2.064 mil
toneladas em 1970 para 5.602 mil toneladas em 1980, ou seja,
enquanto a produção aumentou 2,7 vezes, o número de
trabalhadores caiu 26,5%.
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Apesar de o carvão representar menos de 5,0% da
matriz energética brasileira, dentro do II Plano Nacional de
Desenvolvimento (II PND) foi criada a Política Nacional de
Substituição de Derivados de Petróleo, cuja intenção era
substituir 170 mil barris de petróleo/dia por cinco milhões de
toneladas de carvão nacional. Para alcançar esse objetivo, o
governo se comprometia em fixar o preço e a cota que ia
consumir, obrigando as siderúrgicas a comprarem uma
quantia

mínima

de

carvão

metalúrgico.

Enquanto

a

economia brasileira entrava numa desaceleração, o sulcatarinense

começava

a

viver

mais

uma

fase

áurea

(GOULARTI FILHO, 2002).
Dentro das metas do II PND, estabelecidas para a
Região Sul, o Projeto Litoral Sul de Santa Catarina absorvia
55,1% do total dos recursos, focado na construção da ICC e
na ampliação da TJL. É nesse período que, sob determinação
do Conselho Nacional do Petróleo, as minas de extração de
carvão começaram a ser mais mecanizadas, elevando a
capacidade produtiva.
Com a entrada em operação da ICC, em 1979,
aumentou

o

transporte

de

carvão,

uma

vez

que

a

carboquímica utilizava o rejeito piritoso para ser beneficiado.
De

Tubarão

para

Imbituba,

seguia

apenas

o

carvão

metalúrgico, com a ICC também passou a ser transportado o
rejeito. Além disso, com a inauguração da unidade B da TJL,
em 1980, aumentou ainda mais a demanda por carvão
energético.
Década de 1980: auge do complexo carbonífero
Os anos de 1980 podemos considerar como a década
do auge e do início do desmonte parcial do complexo
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carbonífero catarinense. O recorde da produção foi o ano de
1985, quando foram extraídos 19,7 milhões de toneladas de
carvão bruto e transportados 7,2 milhões de toneladas em
1986. Neste momento, em todo o complexo eram gerados
quase 14 mil empregos diretos.
Ao mesmo tempo em que o complexo carbonífero
chegou ao seu auge no ano de 1985, a partir de 1986 até
1989, inicia uma lenta reversão, cuja produção caiu de 17,4
milhões de toneladas, em 1986, para 13,9 milhões em 1989.
Dois motivos estão associados a esta queda: o aumento da
importação do carvão metalúrgico pelas siderúrgicas estatais
e a retirada dos subsídios para o transporte ferroviário do
carvão.
No final dos anos de 1980, após uma longa espera, a
ferrovia foi dieselizada, a última do continente americano. A
tentativa de eletrificar ou diesilizar a EFDTC nos remete
inicialmente ao Decreto 5.977, de 18 de abril de 1906, que
também previa a mudança de tração da ferrovia para
elétrica. Nos anos de 1950, a tentativa de mudar a tração
voltou à tona dentro dos objetivos da CEPCAN. A maior
resistência era justamente dos mineradores, que alegavam
queda na produção caso fosse mudada a tração da “ferrovia
do carvão”. Dentro dos novos objetivos do recém-criado
Ministério do Transporte de reduzir os persistentes déficits da
RFFSA, o Decreto 62.113 de 12 de janeiro de 1968 definiu que
na EFDTC deveria ser implantada uma nova tração baseada
no sistema diesel-elétrico. Tardiamente a EFDTC foi dieselizada
somente no final dos anos de 1980, sem causar “prejuízos” às
companhias carboníferas, até porque, a mudança da tração
ocorreu no auge do complexo carbonífero.
Desmonte parcial do complexo: concessão e abandono
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O ano de 1990 marca o início de um novo modelo
econômico para o Brasil pautado nas políticas neoliberais que
está pautada nas privatizações, concessões e fechamento de
autarquias e unidades produtivas. Para o sul-catarinense, o
ano de 1990 marcou o fim do longo ciclo expansivo e
acelerado do carvão, iniciado durante a Primeira Guerra
Mundial, em que havia uma forte presença estatal no setor.
No auge do complexo, 1979-1990, a maior companhia
carbonífera da região era subsidiária da CSN, a ferrovia
pertencia à RFFSA (Rede Ferroviária Federal S.A.), o lavador
era da CSN, a termoelétrica era da Eletrosul, a ICC, da
Petrofértil, do Grupo Petrobrás, e o porto de Imbituba, uma
concessão pública que dependia dos recursos da Portobrás
para ampliar a capacidade instalada. Portanto, o complexo
estava pautado, em larga medida, em empresas estatais. Do
carvão beneficiado no lavador da CSN, o metalúrgico era
destinado à Siderbrás, o energético à Eletrobrás e o rejeito à
Petrobrás (GOULARTI FILHO; MORAES, 2005).
O governo Collor liberou a importação do carvão
metalúrgico, desobrigou as siderúrgicas estatais a comprarem
o carvão nacional e reduziu a cota de compra garantida das
companhias carboníferas. Associado a essas medidas, iniciou
o Plano Nacional de Desestatização, que atingiu todo o
complexo carbonífero. A crise no complexo carbonífero
também teve um forte impacto na cidade de Imbituba, onde
funcionava o porto e a ICC. O fechamento definitivo da ICC,
em 1994, e o fim do transporte de carvão para outros Estados
brasileiros gerou uma alta capacidade ociosa no porto. A
crise no complexo carbonífero pode ser visualizada na queda
acentuada da produção e da oferta de emprego. Em 1989,
foram extraídas 13,9 milhões de toneladas, em 1991 caiu para
6,7 milhões e a oferta de emprego reduziu de 7,9 mil para 4,4
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mil, respectivamente. Os níveis de produção e emprego
voltaram ao período pré-1973 (GOULARTI FILHO, 2002).
Atualmente dentro do complexo carbonífero estão em
atividade

as

seguintes

unidades:

minas

–

ferrovia

–

termoelétrica. Com relação à TJL, dentro do Programa
Nacional de Desestatização, em 1997, a Eletrosul, que
controlava a Jorge Lacerda, foi dividida em duas empresas: a
Gerasul, responsável pelas unidades geradoras, e a Eletrosul,
responsável pelas linhas de transmissão. Em 1998, a Gerasul foi
vendida para a Tractebel, que assumiu a TJL. Para manter em
funcionamento as minas de carvão em Santa Catarina, no
contrato de venda da TJL, a Tractebel necessariamente
deveria continuar comprando o carvão catarinense. O
contrato só foi possível devido à garantia de pagamento
dada à Tractebel pelo governo federal (GOULARTI FILHO;
MORAES 2004).
Dentro do Plano Nacional de Desestatização, também
foi incluída a RFFSA, que, para melhor gerenciar o processo de
concessão para a iniciativa privada, dividiu a sua rede em
sete malhas: Malha Centro-Leste, Malha Nordeste, Malha
Oeste, Malha Paulista (antiga Ferrovias Paulistas SA – FEPASA,
recém-federalizada), Malha Sudeste, Malha Sul e Malha
Tereza Cristina. As setes malhas foram sendo concedidas
separadamente. O leilão de concessão da Malha Tereza
Cristina ocorreu no dia 22 de novembro de 1996, cujo preço
mínimo foi fixado em 16,6 milhões de reais, porém houve um
ágio de 11,3% e o preço final foi de 18,5 milhões de reais. As
empresas

que adquiriam

foram: Montagens

e Projetos

Especiais, Santa Lúcia Agroindústria e Comércio e Associação
dos Participantes Banco Interfinance, todas de capital
nacional (BERZÍN, 2005). Com a concessão o nome mudou
para Ferrovia Tereza Cristina (FTC)
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Atualmente, a FTC tem uma extensão total de 164
quilômetros e transporta apenas o carvão das minas até a
termoelétrica em Capivari, sendo que o trecho até o porto de
Imbituba está subutilizado. Em 2006 e início de 2007, ocorreram
algumas iniciativas da FTC e dos empresários ligados ao setor
cerâmico de fazer um novo uso da ferrovia transportando
contêineres de pisos e azulejos para o porto de Imbituba. Para
o embarque das mercadorias a FTC montou um novo terminal
de carga em Criciúma, mas o fluxo ainda é pequeno e não
chega a ser uma nova alternativa de transporte para a
“ferrovia do carvão”.
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Anexo 1: Trajetória do desempenho da EFDTC 1900-2000
Passageiros
(transporte de
passageiros a
qualquer
distância)
15.254

Ano
Trabalhadores
Mercadorias (t)
1900
195
9973
1905
242
1910
203
10.672
29.586
1915
154
17.212
57.729
1920
221
68.032
123.585
1925
541
119.478
170.183
1930
536
68.008
93.198
1935
637
147.406
123.228
1940
726
272.402
182.288
1945
747
935.6.01
348.095
1950
961
1.358.3.72
412.458
1955
918
1.794.927
1.154.806
1960
1.334
2.664.242
525.955
1965
1.188
2.053.001
305.000
1970
1.189
2.064.249
1975
833
2.396.000
1980
874
5.602.000
1985
869
7.142.000
1990
744
2.260.000
1995
343
1.408.000
2000
208
Fonte: Relatórios da EFDTC, vários anos; Relatórios da RFFSA, vários anos;
Relatórios do Ministério da Viação e Obras Públicas, vários anos.
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Anexo 2:
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Inconsistências e colapsos cambiais nas
economias emergentes nos anos 90: o caso
do México, Sudeste Asiático e Brasil
Paulino Varela Tavares1
Edison Benedito da Silva Filho2

Resumo
As crises financeiras ocorridas nos países emergentes ao longo da
década de 1990 trouxeram devastadoras conseqüências para o setor
real dessas economias, e contribuíram para uma reflexão sobre a
necessidade de aperfeiçoamento dos mecanismos econômicos e
institucionais para a contenção de ataques especulativos, bem como
dos modelos convencionais de previsão de crises cambiais. Este artigo
busca analisar os casos específicos do sudeste asiático, México e Brasil,
verificando a adequação destes modelos e sugerindo a busca de
aprimoramentos face às suas deficiências.
Palavras-Chave: Modelos de Crises Cambiais; Países Emergentes; Crise
Cambial.

Abstract
The currency crisis that grassed in the emergent countries through the
decade of 1990 have brought devastating consequences to the real
sector of these economies, and contributed to start a reflection on the
necessity of improving the economic and institutional mechanisms in order
to avoid speculative attacks, as well as improving the conventional
currency crisis models. This article analyzes the specific cases of Southeast
Asia, Mexico and Brazil, in order to verify the adherence of these models
and to suggest the necessity of improvements due to their problems.
Key-Words: Currency Crisis Models; Emergent Countries; Currency Crisis.

1 Doutorando em Economia pelo Programa de Pós-Graduação em Economia (PPGE) da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professor da Faculdade Metodista de Santa Maria (FAMES). E-mail:
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1. Introdução
A

turbulenta

década

de

1990,

marcada

pela

derrocada de várias economias promissoras da Ásia e da
América Latina, foi precedida por três eventos econômicos
que

contribuíram

decisivamente

para

disseminar

uma

epidemia de instabilidade financeira que se alastraria até
contaminar a praticamente todo o planeta. São eles: (i) a
substancial elevação do fluxo de capitais em escala mundial,
em

especial

para

(eufemisticamente

os

países

chamados

de

em

desenvolvimento

“emergentes”);

(ii)

o

sensível crescimento da vulnerabilidade externa desses
países, decorrente da ampla abertura comercial e financeira
requerida para viabilizar políticas cambiais rígidas, âncoras
fundamentais do processo de estabilização monetária; e, (iii)
o elevado grau de volatibilidade dos fluxos internacionais de
capitais, em particular dos investimentos em portfólio. Além
de suas mais nefastas conseqüências imediatas, as sucessivas
crises dessa década evidenciaram a necessidade de uma
revisão das políticas macroeconômicas usualmente sugeridas
aos países emergentes, bem como do aprimoramento dos
instrumentos tradicionais de previsão e análise de colapsos
cambiais.
Este trabalho tem como objetivo descrever e analisar
algumas das principais crises cambiais enfrentadas por países
em desenvolvimento ao longo da década de 1990, a partir
das abordagens dos modelos convencionais de crises
cambiais (de primeira, segunda e terceira gerações)3. Na
seção 2 há uma descrição das principais características
desses modelos; nas seções seguintes (3, 4 e 5) analisaremos,

3 Hipóteses básicas: (i) perfeita informação; (ii) livre mobilidade de capital; e,(iii) previsão perfeita.

95

Revista de Economia Política e História Econômica, número 19, dezembro de 2009.

respectivamente, os casos do México, sudeste asiático e
Brasil; e, por fim, apresentaremos uma síntese crítica da
adequação dos modelos às respectivas crises, apontando os
acertos e as deficiências da teoria convencional, bem como
sugerindo a necessidade de novos aperfeiçoamentos.

2.1. A Primeira Geração de Modelos de Crise Cambial

Os

modelos

tradicionais

de

crises

cambiais

–

desenvolvidos, entre outros, por KRUGMAN (1979) – são os
primeiros a apontarem como principal causa dos ataques
especulativos a reversão das expectativas dos agentes
econômicos em relação à capacidade da autoridade
monetária na defesa da paridade cambial, através da
venda incondicional das reservas. Buscando uma explicação
mais coerente sobre a natureza dos ataques especulativos,
KRUGMAN (1979), e mais tarde FLOOD e GARBER (1984),
espelharam-se na abordagem de SALANT e HANDERSON
(1978), que por sua vez haviam demonstrado como as
variações dos preços do ouro reagiam às expectativas dos
agentes

em

relação

à

mudança

das

políticas

governamentais.
Para KRUGMAN (1979), em última análise o principal
responsável pelo ataque especulativo é o próprio governo
(“agência” ou “autoridade monetária”), porque ao mesmo
tempo em que financie constantemente seu déficit fiscal
através da emissão da moeda, também tenta manter uma
arriscada paridade fixa da taxa de câmbio (commodity)
mediante uso de suas reservas internacionais. Para simplificar
a apresentação matemática (em log) do modelo, optamos
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(pela orientação do prof. Orientador) por um modelo
alternativo espelhado em Flood e Marian (1998), este
teoricamente

identifica

com

o

modelo

originalmente

KRUGMAN (1979). Nesse modelo, a renda nominal (y) é, por
hipótese, constante. Também assumimos as hipóteses de
perfeita mobilidade de capital e previsão. O equilíbrio
monetário será então determinado por: m – p = - α(i) (1),
sendo α > 0; m é a oferta da moeda (ou seja, r + d) na
economia doméstica a um nível de preços4 dado por: p = (p*
+ s); i corresponde à taxa de juros domésticos, determinada
pela paridade a descoberto de juros i = i* + se sendo que, i*
representa a taxa de juros internacionais e se a variação
esperada da taxa de câmbio5; por fim, o parâmetro fixo α
mostra a sensibilidade da demanda real por moeda em
relação à taxa nominal de juros internos.
Por hipótese, não existe no modelo a expectativa de
desvalorização

cambial

enquanto

se

mantiver

a

sustentabilidade das identidades s = ŝ e i = i*. Substituindo m,
p e i em equação (1), teremos que r + d – p* - ŝ = -α(i*) (2),
onde o financiamento do déficit público, por hipótese, é
realizado através da expansão constante Ψ do crédito
doméstico, seguida da não-oscilação dos juros e dos preços
internacionais.

A

ampliação

do

crédito

doméstico

corresponde à uma queda nas reservas internacionais, ou
seja, r = – Ψ. Em algum tempo t, as reservas internacionais se
esgotarão, apressando, portanto, uma pressão contra a taxa
de câmbio fixa em face das expectativas de uma futura
desvalorização cambial.

4 Os preços domésticos p são obtidos, pela teoria de paridade de poder de compra (PPC), dado que os juros
e os níveis dos preços domésticos estão sujeitos às condições internacionais de arbitragem. Então, p = p* + s
onde p* representa o nível de preços no mercado internacional e s a taxa de câmbio.
5 Esta variação da taxa de câmbio não só é esperada como também é realizada, e, por hipótese, supondo
que o governo resolva fixar a taxa de câmbio (ŝ), onde s = ŝ.
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Mas em que momento se dará afinal o abandono da
política cambial? Quando o financiamento dos déficits se dá
via criação de base monetária, o shadow price da taxa de
câmbio se eleva gradativamente e, a partir do momento
que se torna maior que o valor estabelecido pela autoridade
monetária doméstica, os especuladores passam a encetar
ataques especulativos às reservas cambiais6. Considerando
que a “taxa de câmbio sombra” (e) corresponde à taxa de
câmbio de equilíbrio após o ataque especulativo, e que o
mercado monetário e as reservas irão zerar após tal ataque,
então a taxa de câmbio que equilibraria o mercado
monetário

seria

consistente

com

d-e

=

-α(e)

(essa

consistência, contudo, só é válida se i* = p* = 0 – neste caso, a
taxa de câmbio seria e = α(Ψ)+d ).
Se o ataque às reservas internacionais atinge a
magnitude [-θr ], então a taxa de câmbio começa a crescer
imediatamente após o ataque. A “paridade descoberta da
taxa de juros” exige uma reação no sentido crescente da
taxa

de

juros

interna

para

compensar

a

taxa

Ψ,

representando assim a primeira reação das autoridades
monetárias. Esse aumento da taxa de juros na economia
continuará até amenizar a pressão e refletir a desvalorização
esperada da moeda nacional; e, então, duas variáveis se
ajustam no momento t: m cai até atingir o mesmo patamar
da magnitude do ataque às reservas [–θr] e da demanda
por moeda doméstica. Essas duas observações mostram que,
o tamanho do ataque às reservas será igual à sensibilidade
negativa da demanda real por moeda em relação à taxa
nominal de juros, a uma taxa constante θr = - α.Ψ . E,
6 Isso significa que a existência de desequilíbrios fiscais levaria os agentes a antecipar futuras expansões
monetárias, gerando uma fuga em direção à moeda estrangeira até o momento em que a autoridade
monetária seja afinal incapaz de sustentar a paridade fixa do câmbio. Essa fuga vem reforçar ainda mais a
desconfiança em relação à política cambial do governo, e a tentativa dos investidores de anteciparem o
colapso do câmbio precipita uma crise no balanço de pagamentos e a conseqüente desvalorização cambial.
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considerando que dt = d0 + Ψt e rt = r0 -Ψt , no momento do
ataque (t), as reservas tenderão a zero, propiciando a seguir
uma condição ainda mais favorável de ataque -θr= r0 -Ψt ou seja, T=(r - α.Ψ)/Ψ. Portanto, os investidores racionais,
fazendo uso de informações perfeitas, atacariam as reservas
um pouco antes desse momento (KRUGMAN, 1979), levando
à flutuação do câmbio7.
Supondo que a pressão sobre m8 seja esterilizada, ou
seja, que a autoridade monetária resolva estabelecer uma
política de intervenções mantendo a oferta monetária
constante durante o ataque especulativo, enquanto a taxa
de câmbio for fixada o equilíbrio no mercado monetário será
dado por m – p* - ŝ = - α(i*). E, logo após o ataque, as reservas
internacionais serão exauridas9, fazendo com que: (i) a
autoridade monetária abandone o regime cambial fixo,
passando a permitir a flutuação do câmbio; (ii) oferta
monetária passa a crescer a taxa Ψ > 0; (iii) taxa de câmbio,
também, passa a crescer à taxa Ψ > 0 por causa da adoção
de câmbio flutuante e crescimento da oferta monetária; e,
por fim, (iv) a paridade da taxa de juros determine que a
taxa de juros domésticos passe a ser o somatório da taxa de
juros internacional com a taxa de variação do câmbio, isto é,
i = i* + Ψ. Deste modo, teremos um novo equilíbrio no
mercado monetário: m – p* - e = - α(i*+Ψ) (3).
Fazendo uma substituição simplificadora da equação
(3) em m – p* - ŝ = - α(i*), obtemos uma nova equação e - ŝ =
αΨ > 0 , que mostra que a taxa de câmbio sombra e é maior
do que a taxa de câmbio fixada ŝ, reforçando ainda mais a

7 Também a desvalorização da moeda é antecipada como resultado da inconsistência entre as políticas
monetária e cambial.
8 Resultado da fuga de reservas internacionais.
9 O log das reservas é zero após o ataque.
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convicção10 de que um país será incapaz de manter um
regime de taxa de câmbio fixo no momento t, se a
autoridade monetária optar por uma esterilização de um
ataque contra a moeda local11. Na opinião de CALVO (1996,
p.5), “Este modelo tem o mérito de explicar que, num mundo
de previsão perfeita, uma característica comum observada
em crises de balanço de pagamentos, é um ataque
especulativo que leva ao abandono da taxa de câmbio
fixo”.
FLOOD, GARBER e KRAMER (1996), partindo do efeito da
intervenção

esterilizada,

procuram

estudar

o

ataque

especulativo no mercado de títulos. Convencionaram que d
continuaria crescendo à taxa Ψ e não variaria com o ataque
especulativo desde que a política monetária doméstica fosse
idêntica à descrita anteriormente, exceto pela tentativa de
esterilização do ataque. Neste caso, em vez da paridade
descoberta da taxa de juros i = i* + se , acrescenta-se um
prêmio de risco ao spread entre as taxas de juros domésticas
e externas para tornar o modelo básico compatível com a
política de esterilização da taxa de câmbio. A taxa de juros
doméstica será então determinada pela fórmula i = i* + s + Ω
(π - π* - s), onde Ω é uma variável constante positiva (Ω > 0),
π é a quantidade de títulos públicos nacionais que estão nas
mãos dos setores privados e π* representa a quantidade de
títulos, em moedas estrangeiras, nas mãos dos, também,
setores privados12.
10 Onde existe perfeita previsibilidade futura, perfeita mobilidade de capital, ausência de barreiras às
informações e a presença dos forward-looking.
11 O modelo apresenta sérios problemas uma vez que uma taxa de câmbio fixa é incompatível com uma
política de esterilização, principalmente se a política de esterilização do ataque às reservas internacionais for
a mesma que a de um ataque do mercado monetário para o mercado de títulos domésticos. Esta política
corresponde, do ponto de vista da autoridade monetária, à expansão do crédito doméstico, que pode também
ser usado para a aquisição de títulos do próprio governo. Para alguns economistas, esta nova ótica poderia
resolver o problema da inconsistência entre a taxa de câmbio fixa e política de esterilização.
12 Ao expandir d a uma taxa constante Ψ, o governo estará incentivando os agentes econômicos a realizarem
novos investimentos no país. Na prática, o governo transfere suas reservas (títulos em moedas estrangeiras)
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As principais deficiências deste modelo são: (i) ele
assume que o governo emite moeda para financiar déficit
fiscal sem considerar as condições externas de acesso ao
crédito; e, (ii) a autoridade monetária decide exaurir por
completo suas reservas internacionais para defender a
paridade da taxa de câmbio. Na verdade, os governos
podem tentar adequar suas condições fiscais às restrições no
balanço do pagamento, e/ou podem abrir mão do uso de
uma política monetária restritiva para controlar movimentos
de pressão sobre o câmbio. Outra crítica importante ao
modelo está relacionada à hipótese de que as causas
exclusivas das crises são os desequilíbrios dos fundamentos
econômicos. Mas outros modelos (subseção 2.2) mostram
que uma crise cambial pode ter outras origens.
2.2. A Segunda Geração de Modelos de Crise Cambial
CALVO (1996, p.9) foi enfático ao defender que uma
crise de balanço de pagamentos do tipo apresentado pelo
modelo tradicional ocorreria ainda que o governo não
estivesse apresentando déficit fiscal, bastando para isso que
o setor privado produzisse suficiente déficit em conta
corrente.

OBSTFELD

(1994)

desenvolveu

um

modelo

alternativo denominado de modelo de segunda geração
(ou modelo de equilíbrios múltiplos), resultado da abordagem
do modelo anterior com o enfoque da teoria dos jogos de
custo/benefício. A modelagem, por hipótese, supõe que o
governo se depara no curto prazo com um trade-off entre a
estabilidade econômica (ausência de flutuações cíclicas) e
para o setor privado mediante um pagamento de juros que varia em relação inversa à de π*. Há uma
acumulação privada de reservas, cuja taxa de variação passa a ser dada por r = -(Ψ) / (1 + αΩ) (4). Esta
última fórmula reforça a idéia de que os forward-looking não esperariam que as reservas chegassem a zero
antes de deflagarem o ataque. Por outro lado, como r (equação 4) é insensível ao ataque especulativo, e
como a taxa de câmbio não pode “dar saltos”, o equilíbrio no mercado monetário implica na condição
adicional de que também os juros i = i* + s + Ω (π – π* - s) não dêem saltos no momento previsto de um
ataque, a fim de que o salto positivo de s seja igual ao salto para baixo (negativo) do prêmio de risco.
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o desemprego. Dependendo da importância conferida a
cada objetivo conflitante, o compromisso com taxa de
câmbio fixa pode não ser viável se o custo da defesa for uma
recessão, elevando o valor da loss function do banco central,
isto é, tornando o custo da defesa da moeda maior que o
benefício da estabilidade13.
O processo de formação das expectativas nesses
modelos é mais complexo que nos anteriores porque, no
processo de compra e venda de divisas, a autoridade
monetária pode utilizar a taxa de juros para cumprir metas
cambiais e regular o nível de reservas internacionais,
estabelecendo assim um trade-off entre juros e câmbio onde
um aumento dos juros visando sustentar dada meta cambial
impõe um custo recessivo sobre o nível de emprego. Os
investidores então deixam de olhar somente para os
resultados fiscais e passam a aperfeiçoar suas expectativas
em

função

da

percepção

do

limite

aceitável

de

comprometimento do emprego exigido para sustentar a
paridade cambial. Se os agentes apostam na instabilidade
do arranjo “câmbio x juros”, optando por ativos vinculados a
divisas estrangeiras14, isso significa a antecipação de uma
possível desvalorização futura e aumenta a probabilidade da
ocorrência de uma crise cambial mesmo na ausência de
desequilíbrios fiscais significativos15.
13 Neste caso, segundo Obstfeld (1994), a crise não seria resultante de problemas com fundamentos
econômicos, mas sim de profecias auto-realizáveis dos agentes, que podem precipitar um colapso cambial
qualquer que seja a taxa de câmbio considerada viável.
14 Portanto, os agentes tentam tirar proveito do dilema da autoridade monetária, que se resume em: garantir
a confiabilidade da moeda local, pela sustentação da paridade da taxa de câmbio, mesmo que isso implique
em aumentos recorrentes e significativos da taxa de juros, isto é, do custo recessivo de uma política
monetária restritiva.
15 OBSTFELD (1994) incorporou à sua análise o modelo de ataque especulativo de FLOOD e GARBER
(1984), para explicar uma situação em que um ataque especulativo pode destruir um processo de mudança
esperada da política econômica. Para OBSTFELD (1994), esta mudança pode ser o início de um processo de
expansão do crédito interno, que no modelo de primeira geração é acompanhada de persistente déficit fiscal
do governo dando assim a origem da crise cambial. Por outro lado, OBSTFELD (1994) afirma que, "embora o
regime cambial seja viável, antes do colapso, a expansão monetária após o ataque especulativo acaba por
validá-lo" porque o equilíbrio da economia está intrinsecamente dependente da ação do governo para atacar o
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As reservas internacionais não são recursos esgotáveis
neste modelo, contrariando o limite de endividamento de
KRUGMAN (1997). Ao rejeitar este limite, OBSTFELD (1994)
procura concentrar sua análise nas conseqüências dos
efeitos de modificações das expectativas sobre a disposição
da autoridade monetária em continuar defendendo o
câmbio. Esta lógica permite-nos concluir que as razões que
levam os policy makers a desvalorizar a taxa de câmbio
podem estar vinculadas ao aumento no desemprego em
decorrência da rigidez para baixo dos salários nominais, ao
passo que os motivos principais que levam as autoridades a
defenderem o regime de câmbio fixo (exemplo do Plano
Real no Brasil) residem na importância atribuída ao controle
da dinâmica de preços em um país com histórico de inflação
crônica - em suma, há um dilema entre fixar o câmbio ou
deixa-lo flutuar livremente16.
Diante da persistência do dilema, OBSTFELD (1996)
desenvolveu o modelo de crises auto-realizáveis para
demonstrar o comportamento dos agentes em reação à
sinalização da autoridade monetária. O modelo tem três
agentes e algumas hipóteses fundamentais: o governo
vende moeda estrangeira a uma taxa fixa de câmbio; um
agente privado detentor de moeda doméstica decide
mantê-la em seu portfólio; um agente privado detentor de
moeda doméstica decide trocá-la por moeda externa ao
câmbio fixo; a autoridade monetária tem um limite máximo
de reservas internacionais, r, para defender a taxa de
câmbio

de

possíveis

ataques

especulativos;

fatores

econômicos internos e externos afetam as expectativas dos
problema – neste caso, portanto, o colapso do cambial não é necessariamente resultado de uma discrepância
entre política cambial e política monetária no período de regime de câmbio fixo.
16 Trata-se aqui do conhecido trade-off da Curva de Phillips: a desvalorização cambial produz inflação, mas
também reduz o desemprego.
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agentes

em

relação

à

própria

defesa

do

câmbio

estabelecido; e, por fim, as reservas internacionais utilizadas
pela autoridade monetária na defesa de taxa de câmbio
também têm uma função determinante dos play-offs do jogo
não-cooperativo dos agentes privados.

Jogo 1: “altas reservas”
Jogador 2
MANTER

VENDER

Jogador 1 MANTER

0,0

0,-3

VENDER

-3,0

-3,-3

Jogos de "altas reservas": considera-se que o governo
estaria disposto a gastar r = 50 de reservas para defender a
taxa de câmbio e que os investidores têm cada um, em
moeda nacional, o recurso no valor de 15 para ser vendido
ou mantido; para ficar vendido em moeda doméstica o
investidor paga 3. Se os investidores decidem vender seus
recursos ao governo, este fica com r = 20 permitindo a
manutenção do câmbio. Neste caso, o investidor que
vendeu

recurso

receberia

-3,

independentemente

do

comportamento do outro investidor. Pois, manter moeda
doméstica significa receber zero. E, nessas circunstancias, o
equilíbrio de NASH é único (quadrante superior esquerdo),
permanecendo então o câmbio fixo, pois investir contra a
expectativa da desvalorização cambial vigente é uma
estratégia dominada pelo governo.
Jogo 2: “baixas reservas”
Jogador 2
MANTER
Jogador 1 MANTER

0;0

VENDER
0;4,5
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7,5;7,5

4,5;0

Jogo de “baixas reservas": as reservas a serem utilizadas
na defesa do câmbio são apenas r = 15, e um investidor
(com informação perfeita) pode forçar um colapso cambial
(depreciação de 50% da moeda nacional). Se um agente
opta por vender o seu bem terá um ganho de capital de 7,5
(líquido de 4,5), depois de pagar os custos de permanecer
vendido. Mas, se ambos optam por se desfazerem de seus
bens, ambos ganham 50% (7,5) cada um das reservas do
governo. Deste modo, o equilíbrio de NASH continua sendo
único (quadrante inferior direito) e um colapso cambial se
torna inevitável.

Jogo 3: “reservas médias”
Jogador 2
MANTER

VENDER

Jogador 1 MANTER

0;0

0;-3

VENDER

-3;0

3,25;3,25

Jogo de “reservas médias”: o governo tem r = 25 de
reservas para a defesa do câmbio, significando que nenhum
investidor pode sozinho exauri-las – isto é, os investidores
estarão propensos a cometerem falhas se resolverem apostar
individualmente num ataque. Tanto o quadrante superior
esquerdo quanto o quadrante inferior direito representa a
condição

de

dois

Conseqüentemente,

pontos
na

de

condição

equilíbrio
(3,25;

de

3,25)

NASH.
os

dois

investidores vendem moeda doméstica e o regime entra em
colapso, enquanto em (0;0) nenhum investidor acredita no
ataque, permitindo assim a sobrevivência ao câmbio. O
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equilíbrio aqui possui um componente auto-realizável porque
a taxa de câmbio necessariamente entrará em colapso se
for atacada.
Nas

abordagens

de

escolha,

a

possibilidade

da

existência de equilíbrios múltiplos (jogo 3) decorre do esforço
dos

agentes

econômicos

em

antecipar

um

ataque

especulativo17. Ou seja, a escolha depende dos sunspots18, os
quais, por sua vez, determinam o comportamento dos
agentes

em

relação

às

suas

expectativas

de

desvalorização19.
2.3. A Terceira Geração de Modelos de Crise Cambial
O chamado modelo de terceira geração de crise
cambial tem origem numa crítica fundamental de KRUGMAN
(1998) aos modelos convencionais: a crise asiática de 1997
não poderia ser explicada por estes, uma vez que não havia
indícios de degradação nos fundamentos econômicos e
nem expectativa da desvalorização cambial nas economias
afetadas. Duas hipóteses são fundamentais nesta nova
abordagem: a hipótese da existência de relações comerciais
e de dependência mútua entre os países (concorrentes e/ou
parceiros

econômicos);

e

o

conceito

de

informação

assimétrica, que explica porque a crise cambial de um país
influencia negativamente aos demais em virtude da restrição

17 Neste caso, os fundamentos futuros e não os atuais é que determinariam os ataques especulativos. Isso
significa que o estado atual dos fundamentos da economia torna o colapso cambial possível, mas não
necessário. Este modelo diverge, portanto, daquele proposto inicialmente de Krugman (1979), que não previa
circunstâncias onde não houvesse consenso atual de expectativas a respeito da viabilidade da política
cambial, abrindo então um vasto campo intermediário de possibilidades onde nem tais fundamentos são tão
fortes a ponto de prevenir por completo a ocorrência de ataques especulativos, e nem tão fracos a ponto de
torná-los inevitáveis.
18 Eventos circunstanciais que podem gerar a mudança do regime independentemente dos fundamentos.
19 Esse tipo de comportamento errático mostra que, nesse modelo, a deterioração dos fundamentos é uma
condição necessária, mas não suficiente para a ocorrência de um ataque especulativo – a condição suficiente
é dada por sua vez pelo surgimento de eventos exógenos, o que faz a crise cambial assumir a forma de uma
profecia auto-realizável.
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indiscriminada do crédito20. Neste caso, a origem da crise
cambial (que é uma conseqüência endógena de uma crise
geral da economia) se encontraria na assimetria de
informação entre os agentes (credores versus devedores,
acionistas versus administradores, etc.), sendo pré-anunciada
pelas dificuldades de solvência enfrentadas pelas instituições
financeiras.
A ausência dos mecanismos institucionais de regulação
dos empréstimos aos agentes privados contribui para excesso
de liquidez no mercado financeiro21, e, com o passar do
tempo, o preço desses mesmos ativos começa a despencar
quando seu retorno esperado se torna excessivamente baixo.
Por outro lado, a crescente fragilidade do sistema bancário
acaba induzindo um ataque especulativo, devido ao fato de
que o aumento da oferta de moeda valida a corrida contra
a moeda doméstica, causando um pânico financeiro e a
perda considerável de reservas internacionais. Estes fatores
estão intimamente relacionados à idéia de fenômenos autorealizáveis e de ineficiência dos mercados, ou seja, quando
os investidores não fazem uso correto das informações
coletadas pode haver espaço para o “comportamento de
manada” e o “efeito contágio”.

2.3.1. “Comportamento De Manada”
Denomina-se

"comportamento

de

manada"

ao

processo de imitação do comportamento de outros agentes,
os quais julga-se possuírem uma maior quantidade ou uma
20 Apesar das diferenças de condições e estruturas econômicas entre países, na presença de assimetrias de
informações entre os agentes há uma tendência inicial de generalização de expectativas que leva ao corte de
crédito aos países afetados pela crise (seleção adversa). Esses países, por sua vez, passam a ter problemas
de liquidez que elevam o custo da defesa da moeda doméstica, e que podem mesmo resultar no abandono do
controle cambial por parte das autoridades monetárias.
21 E que por sua vez faz com que os preços dos ativos sejam elevados artificialmente.
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melhor qualidade de informações sobre o mercado. Por
hipótese, supomos que um investidor é bem informado sobre
um determinado setor da economia ao manter informações
que lhe asseguram confiança no retorno esperado de seus
ativos. Mas, ao deparar-se com uma notícia negativa
referente a esse mercado, sua reação natural será a venda
da moeda doméstica, realizando uma nova alocação de
recursos. Esse comportamento pode ser seguido por outros
investidores, e a volatilidade do mercado pode precipitar
crise que sob outros aspectos seria infundada (caso a
informação seja neutra). Isso significa que o “comportamento
de manada” está associado à existência de um “agenteprincipal” responsável por grande parte do investimento em
países mais propensos à crise, e “agentes secundários” que
são os participantes dos fundos de investimentos.

2.3.2. “Efeito Contágio”
O "efeito contágio" significa a propagação das crises
entre os países através das relações econômicas, operações
interbancárias, contratos futuros, opções22, swaps23 e da
diversificação de carteiras de investimento cuja gestão se
acha concentrada num número cada vez menor de
pessoas. Para ilustrar essa abordagem, tomam-se como
referência dois países P1 e P2 com características econômicas
semelhantes (produzem produtos semelhantes). Por hipótese,
existe livre mobilização de capitais. Assim, se o país P1 sofrer
um ataque cambial bem-sucedido, o país P2 passa a ser o
próximo alvo dos especuladores.
22 Direito negociável de compra de mercadorias ou títulos, ações etc. com pagamento em data futura e
preços predeterminados.
23 “Permuta”, designa o processo de crédito ou recíproco entre os bancos, em moedas diferentes e com
taxas de câmbio idênticas. O swap é largamente utilizado para antecipar recebimentos em divisas
estrangeiras e foi criado no início dos anos 60 para elevar a liquidez dos diversos países.
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O contágio pode ter origem: na abertura e integração
do comércio de bens e serviços entre P1 e P2, significando
que, quando P1 desvaloriza sua taxa de câmbio, suas
exportações tornam-se mais competitivas no país P2 e, este se
sente pressionado a desvalorizar a sua moeda para tentar
recuperar a competitividade; na restrição das linhas externas
de comércio devido à formação das expectativas negativas
dos investidores em relação ao país P2 que, por hipótese, não
padeceria a perda aparente de competitividade; e último,
no aumento de déficit comercial em P2, isto é, um ataque
especulativo no país P1, se for bem sucedida, pode contribuir
para que haja déficit comercial no país P2 (levando a queda
nas reservas internacionais) de tal forma que um ataque
especulativo o afetasse.
EICHENGREEN e WYPLOSZ (1996, p.2)24 definem o “efeito
contágio” nos mercados de câmbio como "um efeito
sistemático na probabilidade de um ataque especulativo
que emana de um ataque especulativo a uma outra moeda,
e que seria, portanto, um efeito acima e além aos dos
próprios fundamentos domésticos". Os autores concluíram,
através de uma pesquisa empírica realizada com dados de
vinte países industrializados no período entre 1960 e 1993, que
o “efeito contágio” que se dá através de relações comerciais
entre países é mais poderoso do que aquele decorrente de
similaridades

econômicas,

ou

seja,

uma

crise

num

determinado país aumenta a probabilidade de que outro
seja

afetado

independentemente

dos

fundamentos

econômicos deste.
CALVO (1998) analisa o “efeito contágio” a partir do
24 Para os efeitos de comércio, os autores estudam países que comercializam desproporcionalmente uns
com os outros, com o contágio se dando via efeito de competitividade sobre a taxa de câmbio; para o contágio
via políticas macroeconômicas, eles utilizam países em posições macroeconômicas similares, o que sugere
se encontrarem em posições semelhantes do ciclo.
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comportamento dos investidores "informados" (que realizam
uma recomposição significante de portfólio) e dos "nãoinformados"25. Quando uma economia emergente apresenta
problemas

de

liquidez,

os

títulos

dos

demais

países

emergentes demoram a recuperar seus preços anteriores, o
que provavelmente levaria a uma alta nas suas taxas de juros
por um período mais longo do que o necessário segundo
seus fundamentos econômicos. Para CALVO (1998), portanto,
o contágio é provocado por falhas no mercado de capitais
decorrentes de assimetria de informações, que afeta o
comportamento dos investidores "informados" e faz com que
caiba aos "não-informados" a precificação dos títulos dos
países emergentes.

3. O Colapso Cambial Mexicano (1994- 1995)

Para compreendermos a crise cambial mexicana de
1994, devemos primeiramente considerar os eventos que
contribuíram

para

deterioração

dos

fundamentos

econômicos do país. Entre 1988 e 1993, a economia
mexicana atingiu um patamar de crescimento econômico
considerado sólido devido à conclusão de uma abrangente
reforma

institucional

ancorada

num

programa

de

estabilização, que envolveu a privatização de empresas
públicas, desregulamentação do mercado, liberação de
fluxos de capitais, abertura comercial, fixação da taxa de
câmbio (peso versus dólar) e reestruturação da dívida
externa. As reformas estruturais tinham como objetivo

25 Estes últimos, segundo o modelo, ficariam na seguinte dilema: a recomposição de portfólio se daria
independente de problemas de liquidez; ou seja, mesmo que ela ocorresse em virtude de piora dos
fundamentos econômicos básicos das economias eles não saberiam.
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intensificar o crescimento econômico doméstico26 através da
atração

de

investimentos

externos

e

de

ganhos

de

competitividade.
Essas medidas foram fundamentais para a retomada da
confiança dos investidores internacionais na economia
mexicana. O país parecia de fato caminhar para uma nova
era de crescimento sustentado, o que levou o “governo dos
EUA a esforçar-se para convencer o público e o congresso
americano dos benefícios da NAFTA, contribuindo assim,
para que consolidasse uma crença popular de que havia um
‘milagre mexicano’ em andamento” (EDWARDS, 1997, p.4.).
Por outro lado, segundo EDWARDS (1997), já nessa época
“poderia

ter

havido

especulação

e

manipulação

de

informação e resultados da economia mexicana por parte
do governo federal dos EUA, com o objetivo de forçar a
aprovação da NAFTA pelo congresso americano nos moldes
proposto pelo executivo”27.

Tabela 1: Balanço de Pagamentos: México (US$ bilhões).
Variáveis
Balança Comercial
Balança de Serviços
Juros
Transferências Unilaterais
Saldo de Transações Correntes
Investimentos Diretos
Investimentos em Carteira
Outros Inv. e Empréstimos
Saldo da Conta Financeira
Erros e Omissões

1992
-15,9
-2,7
-9,2
3,4
-24,4
4,4
18,0
4,6
27,0
-0,9

1993
-13,5
-2,5
-11,0
3,6
-23,4
4,4
28,9
0,5
33,8
-3,1

1994
-18,5
-2,7
-12,3
3,8
-29,7
11
8,2
-3,4
15,8
-3,3

1995
7,1
0,0
-12,7
4,0
-1,6
9,5
-9,7
-10,3
-10,5
-4,2

1996
6,5
0,0
-13,5
4,5
-2,3
9,2
13,4
-16,5
6,1
0,0

1997
0,6
-1,2
-12,1
5,2
-7,5
12,8
5,0
1,5
19,3
2,2

26 Mas os patamares médios de crescimento econômico e investimento externo efetivamente alcançado no
período (1988-1993) se situaram muito aquém das expectativas otimistas da época: apenas 2,8% a.a. e 2,5%
do PIB respectivamente, apesar da queda do déficit fiscal de 5% do PIB para praticamente 0% e da elevação
de fluxo de capital externo para 5% do PIB no mesmo período. Por outro lado, a reestruturação da dívida
externa contribuiu para ampliar o acesso do México aos mercados estrangeiros de capitais, bem como
aumentar suas reservas internacionais26 do país; e, quanto à dinâmica dos preços, a inflação despencou de
160% a.a. em 1987 para 8% a.a. em 1993.
27 Principalmente em virtude da manifesta confiança do governo dos EUA na economia mexicana, esta
recebeu entre 1990 e 1993 US$91 bilhões em fundos externos para financiar seu déficit em conta corrente (na
época de aproximadamente de 7% do PIB).

1998
-7,7
-1,0
-13,1
6,0
-15,8
10,2
1,3
5,8
17,3
1,7
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Balanço de Pagamento

1,7

7,3

-17,3

-16,3

3,8

14,0

Fonte: “International Financial Statistics”, publicações do FMI

O “milagre mexicano”, porém, começou a imergir em
virtude da sensível deterioração dos fundamentos políticos e
econômicos a partir do final de 1993, apesar dos esforços do
governo dos EUA em transmitir confiança na economia
mexicana.

A

crise

demonstrava

haver

profundas

divergências entre confiança na política econômica do país
e a verdadeira capacidade do México em integrar-se
competitivamente na economia internacional. Podemos
destacar dois exemplos dessa divergência, que são ilustrados
na Tabela 1: a

moeda sobrevalorizada,

que reduziu

drasticamente a competitividade internacional da economia
mexicana28; e, o aumento do déficit em transações correntes
de 6,5% do PIB em 1992 para 8% em 1994, quase que
inteiramente financiado por capitais de curto prazo29.
Não há dúvidas de que tal acúmulo de instabilidades
políticas e econômicas contribuiu de maneira decisiva para
precipitar a maxi-desvalorização do peso mexicano e
aprofundar os efeitos do colapso cambial que se iniciara em
dezembro de 1994. Num primeiro momento, mesmo em meio
à instabilidade política do país, investidores estrangeiros
ainda formavam expectativas positivas sobre a economia
mexicana, e o governo tentava corrigir o desequilíbrio do
balanço de pagamentos sem abandonar o câmbio fixo30.
28 Em 1988, a taxa nominal de câmbio foi fixada, constituindo doravante a principal força do programa antiinflacionário do país.
29 Outros fatores importantes que também contribuíram para a crise foram: (i) a rápida explosão do crédito
bancário ao setor privado, atingindo aproximadamente 51% do PIB em 1994 (as concessões de empréstimos
não tinham um critério adequado de avaliação de riscos, nem havia por parte do Estado um mecanismo de
controle interno para fiscalizar os altos volumes colocados à disposição do governo); (ii) o aumento do
endividamento dos bancos mexicanos no exterior, cujo passivo elevaria-se de US$ 8 bilhões em 1991 para
US$ 15,5 bilhões em 1994 (WORLD BANK, 2001); (iii) o aumento nas taxas de juros nos EUA, com reflexo
negativo sobre os investimentos externos no México; (iv) a expansão de déficit fiscal em virtude da
proximidade de eleições presidenciais; e (v) diminuição do ingresso de capitais externos face à crescente
instabilidade política do país.
30 Antes do recrudescimento da crise, o governo mexicano já havia estabelecido um sistema de
desvalorizações cambiais pré-anunciadas (abaixo da taxa de inflação corrente), convertido posteriormente

3,2
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Mas foram os próprios investidores mexicanos os primeiros a
perceberem que, à taxa cambial vigente investimentos reais
adicionais no país não seriam lucrativos em dólares, pois
nesse momento o país já usava recursos externos para
financiar

primordialmente

o

aumento

do

consumo

doméstico, em detrimento do investimento em bens de
capital.
A desvalorização da moeda não era, contudo, uma
opção cogitada pelo governo mexicano, que, além de
manter fixa a taxa cambial, também manteve baixo o
prêmio de risco cobrado sobre os empréstimos em peso,
tentando transmitir confiança na viabilidade de sua política
cambial31. A inevitável pressão sobre o peso resultou numa
apreciação real do câmbio, que incentivou as firmas a
contraírem

empréstimos

denominados

em

moeda

estrangeira. Mas a súbita inversão das expectativas dos
investidores resultou na drástica redução das reservas
internacionais a partir de 1993 (Tabela 2). O governo, diante
da possibilidade de exaurir completamente suas reservas,
anunciou, no dia 20 de dezembro de 1994, um alargamento
da

banda

cambial

vigente,

possibilitando

uma

desvalorização cambial de até 15%.
Tabela 2: Reservas Internacionais e Taxa de Câmbio: México
(fim de período).
Anos
1992
1993

Reservas
Internacionais
(US$ bilhões)
18,4
24,9

Taxa
Cambial Flutuações da
(peso/dólar)
Taxa Cambial
3,12
3,11

-0,3%

num sistema de bandas com teto móvel. Em 1989 a taxa cambial depreciou na razão de 1 peso por dia (16%
a.a.). Em 1990 a queda foi de 11% a.a., à razão de 80 centavos por dia. De janeiro a final de novembro de
1991, a razão foi de 40 centavos por dia (5% a.a.). Em dezembro de 1991, foi implementada uma banda
cambial no México, cujo teto permitiria uma desvalorização de até 20 centavos por dia (2,3% a.a.) com piso
constante. Entre dezembro de 1992 e 20 de dezembro de 1994, a máxima depreciação permitida pelo teto da
banda passou para 40 centavos ao dia (4,6% a.a.), enquanto o piso permanecia inalterado.
31 A taxa média paga pelos “cetes” (títulos da dívida pública mexicana) de 1 mês foi de 31,78%a.a., inferior a
de outros países que também enfrentaram crises cambiais na época (ver Dornbusch e Werner,1994, p.297).
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1994 6,1
5,33
1995 15,3
7,64
1996 19,2
7,85
1997 28,1
8,08
1998 31,5
9,87
1999 31,0
9,51
Fonte: “International Financial Statistics”,
México32.

71,4%
43,3%
2,7%
2,9%
22,2%
-3,6%
publicações do FMI e Banco do

Dois dias depois dessa primeira grande desvalorização, a
autoridade monetária foi obrigada a abandonar o sistema
de câmbio fixo, deixando o peso flutuar livremente no
mercado. O peso perdeu aproximadamente 50% de seu
valor em relação ao dólar, acelerando uma inexorável crise
econômica que seria ainda aprofundada pela temerária
iniciativa anterior do governo mexicano de emitir, às vésperas
do colapso cambial, US$ 10 bilhões em “tesobonos”33 para
assegurar a intensa saída dos
desvalorização

cambial,

investidores

comprometendo

avessos
assim

à
um

importante volume de reservas.
Surpreendentemente, o governo mexicano não elevou
drasticamente a taxa de juros sobre a dívida denominada
em pesos no prelúdio da crise (Tabela 3). Optou, ao invés
disso, por praticar a esterilização da perda de suas reservas
internacionais. Logo o país chegaria a uma situação em que
seus credores não estavam dispostos a emprestar a moeda
forte, dada a possibilidade cada vez mais próxima de um
default34. Apenas, muito tardiamente o México elevaria sua
taxa de juros, em virtude do receio quanto à volta da
inflação crônica e buscando impedir a saída de capital
externo (mas, se faziam necessárias medidas ainda mais
enérgicas para evitar a moratória da sua dívida externa).

32 O desemprego de 1999 refere-se a outubro. Bolsa de Valores são números índices em US$ (Ex: 1995 =
100/7,64 – ver Tabela 3).
33 Título de curto prazo, indexado ao dólar.
34 Declaração de insolvência do devedor, decretada pelos credores quando as dívidas não são pagas a
prazo.
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Tabela 3. Taxas de Juros, Preços ao Consumidor, Bolsa de
Valores e Desemprego no México.
Taxa de Juros Preços
ao Índice da Bolsa
(% a.a.)
Consumidor
de Valores em
(variação %)
US$
18,9
24,0
17,4
9,8
26,9
16,5
6,9
21,3
60,9
35,0
13,9
33,6
34,4
18,1
21,9
20,6
24,8
26,9
15,9
19,4
24,1
16,7
25,3

Anos
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Desemprego (fim
do Período %)
2,4
Nd
4,7
3,7
2,7
2,4
2,5

Fonte: “International Financial Statistics”, publicações do FMI e
Banco do México35.

Com o apoio do Fundo Monetário Internacional (FMI), o
governo mexicano adotou medidas fundamentais para a
restauração

da

confiança

na

economia,

através

do

estabelecimento de um rigoroso programa de reestruturação
macroeconômica interna e ajustamento estrutural lastreado
numa austera política fiscal. A rapidez com que tais medidas
foram implantadas, bem como o volume de recursos
prontamente disponibilizados ao país por diversos organismos
internacionais36, em muito contribuiu para reduzir os efeitos
da crise mexicana e impedir seu alastramento para outros
países.
4. A Crise Do Sudeste Asiático (1997)

As economias do sudeste asiático, com destaque para
os chamados “Tigres Asiáticos”37, cresceram em ritmo
acelerado nos últimos 40 anos graças às bem-sucedidas
políticas de desenvolvimento ancoradas na promoção de
35 O desemprego de 1999 refere-se a outubro. Bolsa de Valores são números índices em US$ (ex: 1995=
100 / 7, 64. Ver Tabela 2). Nd: dados não-disponíveis.
36 O FMI mobilizou um total de US$17,8 bilhões para a ajuda ao México, sendo US$7,8 bilhões
disponibilizados imediatamente. Houve ainda aporte de US$20 bilhões em swaps e garantias do Fundo de
Estabilização Cambial dos EUA (US Exchange Stabilization Fund) e mais US$ 10 bilhões de apoio de curto
prazo dos Bancos Centrais do G-10 por intermédio do Bank for International Settlements (BIS).
37 Coréia, Taiwan, Hong Kong e Cingapura.
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exportações (Tabela 4). O sucesso, de modo geral, resultou
de fatores como: elevado nível de poupança38; grande
quantidade

de

investimentos

privados,

em

especial

destinados a áreas de alta tecnologia; integração comercial
intensiva com outras economias; rápido desenvolvimento dos
recursos humanos devido ao investimento em educação,
com ênfase no ensino primário, secundário e técnico;
manutenção de baixas taxas de inflação e taxas de câmbio
ancorado ao dólar americano; e políticas públicas que
incentivavam, seletivamente, indústrias-chave tendo como
contrapartida metas de exportações (WORLD BANK, 1993). As
tabelas 5 e 6 mostram a performance econômica desses
países.
Tabela 4: Desempenho Econômico dos Países Asiáticos, 1992.
Renda
per Crescimento PIB – Exportação US$ Dívida
capita US$
1992
bilhões
Externa
Países
(US$
bilhões)
Hong Kong
16.382
5,1%
123
0
Cingapura
15.200
7,1%
63
0
Taiwan
10.215
6,2%
84
0
Coréia
6.635
3,4%
78
42
Malásia
2.965
8,0%
41
16
Tailândia
1.660
7,4%
33
27
Indonésia
645
5,9%
34
70
China
360
14,1%
85
65
Fonte: Asiaweek, 1993.

A dinâmica das economias do sudeste asiático foi,
portanto, determinada em última análise pelo ritmo de
crescimento de suas exportações, que lograram ampliar
rapidamente

a

participação

da

região

no

comércio

internacional39. Houve ainda uma sensível melhoria na
distribuição de renda desses países, desafiando a crença de
38 No início dos anos 90, a taxa de poupança da região equivalia a 36% do produto total da Ásia,
praticamente o dobro do observado na América Latina no mesmo períod
(Economist, 1993b).
39 Tomando-se apenas os chamados “Tigres Asiáticos”, estes conseguiram elevar a sua participação nas
exportações mundiais de 1,5% em 1965 para quase 7% em 1990. Considerando-se as exportações do
conjunto dos países em desenvolvimento, a participação dos Tigres elevou-se de 6% em 1965 para 34% em
1990 (World Bank, 1993).

Inflação

7,7%
2,4%
2,0%
4,8%
4,3%
4,5%
9,5%
8,6%

Revista de Economia Política e História Econômica, número 19, dezembro de 2009.

116

que um período de forte crescimento econômico deve,
necessariamente, implicar em aumento da desigualdade
social.
Como afinal

países que ostentavam

fundamentos

macroeconômicos tão sólidos se tornaram, subitamente,
suscetíveis a uma crise financeira tão devastadora? São
muitas as explicações sugeridas atualmente para esse
fenômeno. Tomemos o caso específico da Tailândia, o
primeiro país afetado pela crise. Em primeiro lugar, havia o
problema dos chamados “empréstimos problemáticos”. Nos
anos que antecederam a crise na Tailândia, a maior parte
dos empréstimos concedidos pelos bancos do país40 era de
curto prazo e destinava-se diretamente a setores nãoprodutivos de alto risco, a exemplo do setor imobiliário e da
Bolsa de Valores de Bangkok (SET)41.

Tabela 5: Estrutura Macroeconômica da alguns Países
Selecionados da Ásia 1986-1996.
Investimento (%do PIB)

Poupança
Balanço Fiscal (a)
(% do PIB)
Anos
86 – 99
86 – 95
86 – 95
1996
1996
1996
média
média
média
Coréia
33,9
36,8
36,4
35,2
0,3
0,0
Indonésia 32,6
32,1
33,8
31,2
0,9
-1,0
Malásia
32,7
42,2
35,8
42,6
-3,2
0,7
Filipinas
20,5
23,2
17,5
15,6
-1,9
0,3
Tailândia
36,3
42,2
33,5
35,9
2,1
0,7
Fonte: ANNUAL REPORT, 68(1998). Basiléia: Bank for International Settlements42.

A queda nas exportações e a conseqüente redução do
crescimento econômico fragilizaram financeiramente o país.
As empresas que contraíram empréstimos esperando um
40 Chegariam a 46% do estoque total da dívida em 1997.
41 Esses empréstimos, além de denominados em moeda estrangeira, produziam um excesso de oferta de
crédito na economia, estimulando a especulação nos mercados imobiliários e de títulos enquanto os
investimentos perdiam gradualmente a capacidade de gerar lucros compensadores às taxas de rentabilidade
vigentes para cobrir os riscos assumidos.
42 Bank for International Settlements. (a) Governo central entre 1993 e 1996, a Malásia apresentou resultados
positivos do ponto de vista fiscal (CUNHA, 1998a e 1998b). (b) Exportações mais Importações/PIB.

Abertura do Comércio
(b)
1986

1996

30,7
15,9
44,3
16,4
20,9

28,9
20,4
78,9
31,2
34,9
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crescimento intenso da economia começaram a apresentar
problemas de solvência, levando o sistema bancário a
acumular um volume cada vez maior de “empréstimos
problemáticos”. Enquanto agravava-se a situação do setor
financeiro, as autoridades monetárias ainda hesitavam em
adotar medidas de restrição ao crédito, tais como fechar
instituições insolventes ou impor restrições mais severas aos
bancos.
Embora isso certamente demonstre uma complacência
dos governos frente ao comportamento irresponsável dos
bancos, é preciso também atentar para o receio das
autoridades monetárias de que se agravasse a crise de
liquidez caso fossem adotadas medidas de contenção ao
crédito num momento em que o pânico já começava a
dominar o mercado financeiro43.

Tabela 6: Crescimento, Inflação e Balanço de Conta Corrente
(1990-99).
Variação
%
Preços
consumidor

Variação % anual do PIB Real
Países

Hong Kong
Coréia
Cingapura
Taiwan
Indonésia
Malásia
Filipinas
Tailândia
China
Índia

90-95

1996

5,0
7,8
8,6
6,4
7,2
8,8
2,3
8,9
10,6
5,1

5,0
7,1
6,9
5,7
7,8
8,6
5,7
6,4
9,7
7,5

1997
(1)
5,2
5,5
7,8
6,8
4,6
7,8
5,1
0,4
8,8
5,0

1998
(2)
-5,0
-7,0
0,0
4,0
-15
-6,4
-0,6
-8,0
5,5
4,8

1999
(2)
00
-1,0
0,2
3,9
-

dos
Balanço em Co
ao
Corrente (% do PI

90-95

1996

1997

90-95 1996

9,3
6,6
2,7
3,8
8,7
3,7
11,0
5,0
12,4
10,3

6,0
4,9
1,3
3,1
8,0
3,5
8,4
5,8
8,3
5,9

5,7
4,4
2,0
0,9
6,6
2,7
5,1
5,6
2,8
5,1

3,3
-1,2
12,7
4,0
-2,5
-5,9
-3,8
-6,7
0,9
-1,5

43 Os autores pós-keynesianos que defendem o caráter endógeno da oferta monetária salientam
precisamente esse ponto, argumentando que em momentos de vulnerabilidade do sistema financeiro e de
crise de liquidez, a autoridade monetária dificilmente se recusará a cumprir seu papel de emprestador de
última instância, sancionando pois a oferta prévia de crédito dos bancos. Ver Costa (2003).

-1,7
-4,8
15,5
4,0
-3,7
-4,9
-4,7
-7,9
0,9
-1,1
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Fonte:

ANNUAL

REPORT,

68.(1998).

Basiléia:

Bank

for

International Settlements44.
Em segundo lugar, a valorização do Baht frente ao dólar
(Tabela 7) diminuiu a competitividade do país nos mercados
internacionais, ocasionando déficits anuais crescentes no
saldo de transações correntes que alcançaram 7,9% do PIB
em 1996. Como conseqüência, a longa série de superávits do
balanço de pagamentos seria interrompida em 1997, com
um déficit de US$ 19,6 bilhões.

Tabela 7: Taxas de Câmbio Nominal em Relação ao US$
(média do período).
País
Coréia
Indonésia
Malásia
Filipinas
Cingapura
Tailândia
China
Taiwan

1990
707,76
1.842,8
2,70
24,31
1,81
25,59
4,78
26,89

1991
733,35
1.950,3
2,75
27,48
1,73
25,52
5,32
26,82

1992
780,65
2.029,9
2,55
25,51
1,63
25,40
5,51
25,16

1993
802,67
2.087,1
2,57
27,12
1,62
25,32
5,76
26,39

1994
803,45
2.160,8
2,62
26,42
1,53
25,15
8,62
26,46

1995
771,27
2.248,6
2,50
25,71
1,42
24,91
8,35
26,49

Fonte: Corsetti, Pasenti e Roubini, 1998
A crise no setor bancário tailandês e a deterioração do
balanço de pagamentos, em função da valorização da
moeda local, foram os estopins da crise que se disseminou
pela Ásia em 1997. A resposta tailandesa à crise se mostraria
completamente equivocada: num primeiro momento houve
lentidão do governo em delinear uma política monetária
mais restritiva45; e, a seguir as taxas de juros foram reduzidas

44 Bank for International Settlements. World Economic Outlook. Washington, DC: MFI, out. (1) alguns dados
para 1997 são estimativas; (2) os dados do PIB real para 1998 e 1999 são projeções do FMI.
45 O BOT (Bank of Thailand) iniciara tardiamente em maio de 1997 a implantação de algumas medidas que
visavam reforçar a defesa de sua moeda, como por exemplo a introdução de controle de capitais e de câmbio
(para segmentar as mercados onshore e offshore), aumento das taxas de juros domésticos e intervenções
maciças nos mercados de câmbio spot e a termo.

1996
804,45
2.342,3
2,52
26,22
1,41
25,34
8,31
27,46

1997
922,50
4.650,0
3,89
39,98
1,68
47,25
8,28
32,64
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prematuramente46. Por fim, em 2 de julho de 1997, a Tailândia
abandonou o sistema de câmbio fixo, permitindo a livre
flutuação do

Baht.

A mudança da política cambial

tailandesa detonou o ataque final às moedas dos demais
países

do

Sudeste

Asiático47,

que

sofreram

fortes

desvalorizações ao longo de 1997 (Tabela 7), elevação das
taxas de juros e medidas emergenciais para conter a
especulação financeira48.
A crise de confiança manifestada na forte instabilidade
cambial e no efeito-contágio sobre as demais economias da
região e outros mercados emergentes, só poderia ser
revertida, segundo o FMI, através de políticas econômicas
austeras e de reformas estruturais capaz de gerar maior
confiabilidade nos preços de mercado, tais como: (i)
transparência nos dados contábeis das empresas, bancos e
governos;

(ii)

mudança

na

gestão

empresarial,

principalmente nas políticas de financiamento; e, (iii) estrita
regulamentação do setor financeiro, principalmente com o
aprofundamento da liberalização em todos os mercados
(WORLD ECONOMICS Outlook, 1998a, 1998b)49.

46 Essas políticas prolongaram os efeitos da crise e facilitaram o contágio de outros países da região. Em
meio à fuga de capitais e ataque especulativo contra sua moeda, o Banco Central da Tailândia comprometeu
a totalidade de suas reservas internacionais (US$ 12 bilhões) para defender o câmbio, e o país foi obrigado a
recorrer a empréstimos de emergência do FMI, cujo montante era insuficiente para conter a sangria de
capitais.
47 Depois da Tailândia, foi a vez das Filipinas decretarem, no dia 11 de julho de 1997, a livre flutuação de seu
câmbio e uma nova série de medidas para o controle do mesmo. Em seguida veio a Malásia, onde o governo
optou por simplesmente depreciar a moeda ao invés de subir as taxas de juros domésticos, e no dia 14 de
julho a Indonésia seguiria o mesmo caminho que a Tailândia. Em outubro, as moedas locais já haviam
acumulado uma depreciação de quase 30% em média em relação às cotações anteriores à crise.
48 As enormes perdas nos mercados de ações da região logo disseminariam o pessimismo para as Bolsas de
Valores ao redor do mundo.
49 Mas outros especialistas apontaram causas distintas para o colapso do sistema financeiro asiático: (i)
inconsistências entre as práticas do sistema financeiro internacional e as instituições e políticas
macroeconômicas dos países afetados, especialmente na condução do processo de liberalização financeira;
(ii) rápido endividamento dos agentes privados, com um forte descasamento entre suas posições (receitas
prejudicadas pela queda nas exportações e superestimadas pela inflação no preço dos ativos reais); e, (iii)
débitos de curto prazo em divisas externas. Em virtude da desatenção a esses problemas, a política de aperto
fiscal e monetário preconizada pelo FMI teria causado, segundo RADALET e SACHS (1998), “um efeito
contrário ao pretendido, ou seja, ampliado a queda das moedas locais, dado o agravamento do quadro
recessivo corrente e prospectivo”. Radalet e Sachs (1998) argumentam que as restrições creditícias e o
aprofundamento do quadro recessivo só tenderiam a dificultar o reequilíbrio das posições ativas e passivas
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Para CORSETTI, PESSETI e ROUBINI (1998), as deficiências
da estrutura de incentivos sob os quais operavam as
empresas e instituições financeiras na Ásia, tais como a
inadequação de marcos regulatórios e a mistura de
interesses

públicos

encontrariam

na

e
raiz

privados
da

crise

(moral
de

hazard),

199750.

se

Existiriam

essencialmente duas hipóteses para explicar o advento de
crises cambiais: (i) mudanças repentinas na expectativa e
confiança dos agentes, que atuam não apenas como o
estopim das crises, mas também como responsáveis por sua
propagação e contágio em outros países51; ou, (ii) distorções
estruturais e políticas dos países afetados, comprovando que
deficiências

macroeconômicas

fundamentais

seriam

responsáveis pela precipitação da crise, ainda que esta
posteriormente fosse agravada pela fuga de investidores e
por uma percepção exagerada destes sobre a real
deterioração dos fundamentos do país.
A expectativa de pronto auxílio do Estado em caso de
dificuldades financeiras do setor privado gerou, nos países
asiáticos, um incentivo aos agentes para que mais riscos
fossem assumidos. Afinal, como KRUGMAN (1997) bem
colocou, “o jogo era: cara eu ganho, coroa os contribuintes
perdem”.

Após

CORSETTI,

PESSETI

analisar
e

cuidadosamente

ROUBINI

(1998)

em

a

visão

relação

de
aos

fundamentos da crise, centrada nos problemas de moral
hazard, KRUGMAN (1999) reconheceu que a existência de
garantias implícitas dos governos aos empréstimos privados

dos agentes endividados, deteriorando ainda mais o estado de confiança dos investidores na recuperação da
região.
50 Para Corsetti, Pesseti e Roubini (1998), a principal implicação do problema de “moral hazard” para a
análise da crise asiática é a de que um eventual choque adverso sobre a lucratividade dos negócios não
induziria os intermediários financeiros a se tornarem mais cautelosos em suas estratégias e empréstimos.
51 Neste caso, a crise não deveria de fato ser atribuída a uma deterioração dos fundamentos econômicos,
mas antes ao pânico dos agentes.
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equivale de fato a um déficit “escondido” do governo e,
portanto, os passivos deteriorados dos bancos seriam na
verdade uma parte “escondida” da dívida pública52.

5. A Especulação Cambial e o Colapso do Real no Brasil
(1999)

No início de 1999, na esteira do choque causado pelas
crises financeiras da Ásia e da Rússia, também o Brasil foi
obrigado a desvalorizar sua moeda, o real, em face de um
irresistível ataque especulativo. Os efeitos econômicos da
desvalorização do real foram, contudo, significativamente
menos nocivos do que em outros países emergentes que
também enfrentaram crises cambiais na década de 1990.
Para compreendermos os motivos que levaram ao colapso
do regime cambial brasileiro em 1999, bem como entender
por que a crise econômica resultante foi mais amena se
comparada com outros países emergentes, é necessária
uma

análise

acurada

da

evolução

dos

indicadores

econômicos do país no período que antecedeu a crise de
1999,

assim

como

das

características

peculiares

da

economia brasileira que contribuíram para uma melhor
absorção dos impactos da desvalorização cambial.
No momento da implantação do Plano Real, entre 1993
e 1994, o Brasil se encontrava em posição relativamente
confortável em termos de proteção contra choques externos,
52 Assim, o aparente equilíbrio orçamentário e macroeconômico seria, portanto ilusório, e seus governos
estariam se engajando em uma política de gastos insustentáveis no médio prazo. Mas KRUGMAN (1999)
replica que, embora a abordagem de moral hazard forneça insights extremamente profícuos, ela resulta
incompleta para a compreensão de uma crise financeira, o que o leva a propor um estudo de fatos estilizados
para o aprimoramento dos modelos convencionais.
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graças

aos

bons

resultados

obtidos

no

122

quadro

macroeconômico. O déficit em transações correntes fora de
apenas 0,1% do PIB em 1993 e 0,2% em 1994. Tanto o setor
público

quanto

a

balança

comercial

encontrava-se

superavitário, e havia uma expectativa de crescente ingresso
de investimentos externos nos anos seguintes em virtude da
estabilização monetária e da abertura comercial, bem como
das privatizações e das reformas institucionais planejadas.

Tabela 8: Déficit Público (% PIB) e Produto Interno Bruto (PIB
em R$ bilhões): Brasil.
Anos

Déficit
(a)

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

-2,18
-5,64
-0,26
0,1
0,96
0,02
-3,23
-3,47
-3,64
-3,89

Público PIB
(preços Crescimento
de 2004)
do PIB (%
a.a.)
1.315
4,92
1.392
5,85
1.451
4,22
1.489
2,66
1.538
3,27
1.540
0,13
1.552
0,79
1.620
4,36
1.641
1,31
1.673
1,93

Fonte: “International Financial Statistic” (FMI) e Banco Central
do Brasil / IPEA53.
O Brasil já havia sofrido anteriormente os efeitos da crise
do México (1994), quando surpreendentemente escapara
quase ileso da onda de crescente desconfiança que se
abatera sobre os países emergentes latino-americanos
naquele

momento.

Além

de

apresentar

resultados

econômicos significativamente mais robustos que o país
vizinho,

o

Brasil

desvencilhara-se

de

possíveis

questionamentos à sua credibilidade financeira ao elaborar
um plano audacioso de reformas estruturais, principiando
53 (a) valores negativos indicam superávit fiscal.
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estabilização

monetária,

que

em

pouco

tempo

deveriam recolocar o país numa trajetória de crescimento
sustentado e duradouro.
Mas

a

crescente

deterioração

dos

resultados

macroeconômicos do Brasil a partir de 1995 fazia aos poucos
desvanecer a ilusão de que o país estaria doravante imune a
crises internacionais. A dívida líquida total do setor público54
saltou de 26% do PIB em 1994 para mais de 38% em 1998.
Além desse crescimento explosivo, observou-se ainda uma
sensível deterioração do perfil da dívida pública no mesmo
período: reduziu-se a proporção de títulos públicos prefixados
no total da dívida de 40,2% em 1994 para 1,7% em 1998,
enquanto ampliava-se de pouco menos de um quarto para
mais de 90% do total da dívida a participação de títulos com
remuneração indexada à taxa de câmbio e à SELIC no
mesmo período
Tabela 9: Balanço de Pagamentos: Brasil (US$ bilhões).
Variáveis
Balança Comercial
Balança de Serviços
Juros
Transferências Unilaterais
Saldo
de
Transações
Correntes
Investimentos Diretos
Investimentos em Carteira
Outros Inv. e Empréstimos
Saldo da Conta Financeira
Erros e Omissões
Balanço de Pagamento

1993
13,29
-5,59
-10,32
1,80

1994
10,46
-5,34
-9,09
2,73

1995
-3,46
-7,49
-11,10
4,10

1996
-5,6
-8,06
-12,17
2,96

1997
-6,75
-9,31
-16,34
2,44

1998
-6,57
-9,04
-19,62
2,15

1999
-1,2
-6,98
-18,84
2,25

2000
-0,69
-7,16
-17,88
2,13

0,02

-1,15

-18,13

-23,24

-30,49

-33,83

-25,40

-24,22

1,29
-0,60
-2,69
7,6
-0,81
6,89

3,07
-3,05
-4,37
8,02
-0,44
6,59

4,86
-0,93
-1,78
29,30
1,44
12,97

11,2
-0,25
-3,32
33,43
-1,99
8,68

19,65
-0,33
-2,25
24,92
-3,16
-8,25

31,91
-0,59
-5,99
20,06
-2,91
-16,30

28,57
0,26
-4,40
8,05
-0,24
-16,76

32,78
-1,69
-2,99
29,37
2,55
7,98

Fonte: “International Financial Statistics”, publicações do FMI.
O déficit em conta corrente ampliou-se de 0,2% para
4,3%, motivado, sobretudo pela progressiva deterioração do
saldo da balança comercial. O governo não fora capaz de

54 Os dados da dívida pública brasileira apresentados neste trabalho excluem a base monetária.
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controlar sequer seus gastos primários no primeiro mandato
do presidente Cardoso, incorrendo em sucessivos déficits até
1998. Nesse ínterim, o real, antes fixado em paridade de valor
junto ao dólar, passara a valorizar-se em relação a esta
moeda, chegando a atingir a cotação média de R$/US$ 0,84
no início de 199555.
A Tabela 9 mostra a progressiva deterioração do
balanço

de

pagamentos

brasileiro,

cujo

persistente

desequilíbrio foi crucial para engendrar o ambiente de
desconfiança quanto à capacidade do país de escapar do
“efeito-contágio” da crise financeira que se abatia sobre os
demais países emergentes. O movimento de fuga de capitais
do país teve início ainda no segundo semestre de 1998. O
governo, colhido de surpresa às vésperas da corrida
presidencial na qual estava praticamente assegurada a
reeleição

do

convencional:

presidente
anunciou

Cardoso,
um

reagiu

pacote

de

da

maneira

medidas

de

austeridade fiscal e monetária, ao mesmo tempo em que
sinalizava a confiança na manutenção do câmbio rígido
através da emissão de grande volume de títulos da dívida
pública atrelados ao dólar, para conter a sangria de capitais.
Além disso, um acordo celebrado previamente com o
FMI assegurava ao país um importante colchão de liquidez
quando a crise ainda se encontrava em seu prelúdio56. Essas
medidas tiveram, entretanto, pouco impacto sobre as
expectativas dos investidores; as reservas cambiais caíram de
55 A apreciação do câmbio facilitava o esforço de contenção inflacionária, já que permitia o ingresso de
produtos estrangeiros no país a um custo sensivelmente reduzido. Mas o governo por fim atentou para os
perigos do prolongamento da sobrevalorização cambial, adotando a partir de meados de 1995 uma política
gradualista de desvalorização do real através de “mini-bandas” de flutuação. Essa medida se revelaria,
contudo, inócua no médio prazo, pois a deterioração macroeconômica se acelerava rapidamente.
56 O suporte financeiro assegurado pelo acordo firmado junto ao FMI no final de 1998 totalizava mais de US$
40 bilhões para um período de três anos a partir do início de 1999. Contudo, o pronto acesso a esses
recursos estava grandemente cerceado pelas imposições do Fundo no tocante ao cronograma de
desembolsos, e, principalmente, ao limite mínimo de reservas brutas (US$ 20 bilhões) que o país teria de
manter independente de suas necessidades cambiais. Ver Giambiagi (2000, p.14).
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US$ 74,7 bilhões em abril de 1998 para pouco mais de US$ 44
bilhões em dezembro do mesmo ano, enquanto o risco-país
medido pelo índice EMBI da agência de rating JP Morgan
saltava de 443 pontos em abril para 1718 em setembro,
refletindo o pânico que rapidamente dominava o mercado
financeiro. Por fim, diante de um ataque irresistível contra sua
moeda, em janeiro de 1999 o governo brasileiro finalmente
seria obrigado a permitir a livre flutuação do real57.
Apesar

das

sombrias

previsões

de

analistas

internacionais, e contrariando mesmo as expectativas mais
otimistas

dos

economistas

que

advogavam

a

maxi-

desvalorização do real como única alternativa para evitar a
exaustão das divisas e a conseqüente moratória da dívida
externa, a economia brasileira recuperou-se rapidamente do
choque: o IPC medido ao final do ano de 1998 foi inferior a
10%, enquanto ao invés de uma forte queda a exemplo de
outros

países

emergentes,

o

PIB

apresentou

ligeiro

crescimento em relação ao ano anterior (GIAMBIAGI, p.17).
Após o período de overshooting58, a moeda encerraria o ano
cotada a R$/US$ 1,65, e embora tivesse sofrido grande
desvalorização, ainda permaneceria bastante abaixo das
sinistras projeções feitas na época por bancos e consultorias
financeiras. O que impediu afinal que se repetisse no país a
catástrofe asiática?
Em primeiro lugar, é preciso salientar que o sistema
57 Em janeiro de 1999 ocorreram duas trocas consecutivas na presidência do Banco Central (saiu Gustavo
Franco para a entrada de Francisco Lopes, que permaneceria no cargo por menos de 20 dias, sendo então
substituído por Armínio Fraga). O governo tentou a princípio manter o gradualismo do regime cambial anterior,
ampliando, contudo, a banda de flutuação para permitir uma desvalorização cambial de até 9% em 13 de
janeiro. Mas logo no primeiro dia de vigência da nova banda cambial a cotação elevou-se ao teto da
desvalorização, obrigando o Banco Central a gastar ainda mais reservas para sustentar o real. Por fim, em 15
de janeiro o Banco Central oficialmente abdicou de intervir no mercado de câmbio, permitindo que o real
flutuasse livremente. A moeda chegaria a atingir a cotação de R$/US$ 2,16 no início de março, marcando o
auge da crise cambial do país.
58 Fenômeno causado por uma crise de confiança após um período de apreciação cambial, onde os agentes
financeiros superestimam a verdadeira dimensão da debilidade econômica de um país, causando
temporariamente uma desvalorização excessiva da moeda local
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financeiro do Brasil encontrava-se muito mais saudável
financeiramente que o do México e dos países asiáticos
quando estes sofreram ataques especulativos semelhantes59.
Além disso, o baixo percentual do crédito em relação ao PIB
no país (inferior a 30%) e a reduzida alavancagem das
instituições financeiras, bem como a relativa independência
financeira dos bancos frente a grandes empresas (em
contraposição ao estreito relacionamento entre agentes
produtivos e financeiros verificado nos países asiáticos e que
resultou em sérias conseqüências de moral hazard no
momento da crise), sem dúvida contribuíram para minimizar
os efeitos deletérios da desvalorização cambial60.
As

medidas

implementadas

de

austeridade

prontamente

pelo

fiscal

e

governo

monetária
em

muito

contribuíram para mitigar os efeitos da crise61. Também de
grande importância para assegurar a estabilidade do país foi
a entrada de recursos externos oriundos da privatização de
importantes setores da economia brasileira, tais como

59 Com o fim da inflação em 1994, os bancos brasileiros perderam uma enorme parcela de suas receitas que
era oriunda de ganhos inflacionários. Devido à fragilidade financeira das várias instituições bancárias nesse
momento, o governo criou programas de reestruturação do setor financeiro nacional tais como o Proer
(Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional) e o Proer
(Programa de Incentivo à Redução da Presença do Estado na Atividade Bancária), fornecendo empréstimos
subsidiados a essas instituições e estimulando a concentração e aquisição de bancos menores por
instituições financeiramente mais fortes. O Proer foi destinado aos bancos privados e estimulou grandemente
a participação de instituições estrangeiras no sistema bancário nacional, enquanto o Proer era seu
equivalente para o setor bancário público, voltado exclusivamente à privatização dessas instituições.
60 A desvalorização cambial já era tida como inevitável por boa parte dos agentes do sistema financeiro
nacional, sendo mesmo defendida como a única solução econômica do país por diversos economistas com
grande proeminência na mídia e nos meios acadêmicos. O fato de que os principais conglomerados bancários
do Brasil já vinham realizando operações de proteção cambial (hedge) desde muito antes do colapso do real
comprova a antecipação dos agentes sobre a inviabilidade da política vigente. Em virtude disso muitas das
principais instituições financeiras do país auferiram lucros extraordinários com a desvalorização da moeda
em 1999, cujo montante resultou ser mais que suficiente para a cobertura de eventuais perdas com
empréstimos denominados em moeda estrangeira.
61 Os significativos resultados fiscais obtidos a partir de então, de ordem anual superior a 3% do PIB, também
foram cruciais para impedir um crescimento ainda maior da dívida pública, que em 1999 atingiu 42,6 % do
PIB. A brutal elevação das taxas de juros nominais no início do mandato do novo presidente do Banco
Central, Armínio Fraga, embora realizada num ambiente de franca recessão, se revelou de extrema
importância para reverter às expectativas dos agentes num momento em que se configurava um processo de
overshooting na desvalorização do real – embora a autoridade monetária não mais se comprometesse com
uma meta de câmbio, o governo sinalizava claramente que não permitiria que a desvalorização excessiva do
real ameaçasse fazer acelerar-se a inflação, além de impactar de maneira explosiva sobre o estoque da
dívida pública. Ver Giambiagi (2000, p.17).
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telecomunicações

e

energia

elétrica.

Muitos

dos

pagamentos pela compra de estatais foram antecipados
para ajudar a conter a saída de dólares, e o governo
celebrou

ainda

diversos

contratos

que

protegiam

os

investimentos externos contra o risco de desvalorização do
real. GIAMBIAGI (2000) sintetiza as principais causas da maior
robustez da economia brasileira face ao choque externo nas
seguintes proposições: o Brasil ainda não exaurira suas
reservas no momento da desvalorização cambial, possuindo
ainda um importante “colchão” para enfrentar futuros
ataques especulativo; a recessão vigente no país desde o
ano anterior impedia um repasse elevado dos prejuízos da
desvalorização aos preços; a pronta atuação do novo
presidente do Banco Central, em particular através da
elevação dos juros, sinalizou o comprometimento do governo
com a estabilização monetária e o estancamento da sangria
de capitais; o sucesso da desindexação da economia
promovida através do Plano Real, impedindo repasses
automáticos de preços; e por fim, a política de metas de
inflação, ainda que anunciada tardiamente, fortaleceu o
discurso de compromisso com a estabilidade de preços62.
Embora concordemos com a maior parte desses
argumentos, é preciso salientar ainda que a participação
relativamente pequena do setor externo no PIB brasileiro
resultou numa dependência menor do país em relação às
suas exportações para assegurar o crescimento econômico,
62 Giambiagi (2000) aponta ainda outros motivos pelos qual a economia brasileira não sofreu efeitos tão
perversos no choque de 1999. Em primeiro lugar, o Brasil já se encontrava em franca recessão desde o ano
anterior, em virtude da política de juros elevados do Banco Central; em segundo lugar, ao longo de sua
história o país já atravessara crises extremamente severas, nas quais, contudo a queda do PIB nunca fora tão
acentuada como nos países asiáticos; e, por fim, o Brasil não sofreu os efeitos de uma crise financeira
causada por um “efeito-dominó”, onde a desconfiança dos investidores leva à bancarrota algumas instituições
bancárias, que por sua vez trazem abaixo consigo diversas outras empresas (inclusive de outros países) num
movimento em cascata. Mas esses fatores parecem antes serem decorrentes da realidade econômica
brasileira ser sensivelmente distinta daquela de outros países emergentes, qual seja a de ser menos
dependente economicamente das exportações e de possuir um sistema financeiro historicamente pouco afeito
à expansão do crédito.
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uma realidade diametralmente oposta àquela dos países
asiáticos e mesmo à do México. Além disso, apenas um
número reduzido de grandes empresas brasileiras possui
acesso direto ao mercado internacional de crédito, e a
maior parte delas se precaveu da crise cambial ainda no seu
prelúdio, protegendo seus passivos em moeda estrangeira
através de operações de hedge. A excessiva facilidade de
obtenção de crédito no exterior por parte das empresas
asiáticas foi um fator crucial para explicar a rapidez e a
intensidade com que a crise cambial se abateu sobre suas
finanças. A baixa exposição das empresas brasileiras no
mercado de crédito internacional, bem como a reduzida
participação do volume de créditos em relação ao PIB no
país e a atuação característica do sistema bancário a partir
de 1994, privilegiando operações com títulos públicos em
detrimento

do

financiamento

a

empresas

e

famílias,

parecem constituir fatores igualmente importantes para
explicar o amortecimento dos impactos resultantes da crise
cambial de 1999.
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6. Conclusão

As crises cambiais ocorridas ao longo da década de
1990

evidenciaram

a

precariedade

dos

instrumentos

convencionais de análise da saúde financeira dos países,
bem como a necessidade de uma análise mais pragmática
e menos convencional sobre qual o mix de políticas (fiscal,
monetária e cambial) deve ser adotado por um país
emergente,

que

necessita

simultaneamente:

perseguir,

adquirir e manter sua credibilidade junto aos investidores
(agentes econômicos); crescer a taxas elevadas; distribuir
progressivamente sua renda; realizar profundas reformas
econômicas e estruturais; e manter sua competitividade no
mercado internacional.
Uma

característica

fundamental

observada

em

praticamente todos os países estudados neste trabalho é a
vigência de um regime com taxas de câmbio fixas no
momento da eclosão das crises. O sistema cambial fixo
revelou-se extremamente suscetível a ataques especulativos
quando adotado por países que possuem um setor financeiro
fragilizado

e

apresentam

persistentes

debilidades

macroeconômicas. Isso demonstra a insustentabilidade desse
regime

cambial

em

longo

prazo

num

ambiente

de

freqüentes choques externos causados pela intensificação e
volatilidade do movimento internacional de capitais, além
da instabilidade gerada pela progressiva liberalização dos
mercados.
O modelo de câmbio flutuante adotado por esses países
após a derrocada de suas moedas, embora não os imunize
contra os efeitos de crises internacionais e fuga de capitais,
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permite uma melhor absorção desses choques com a
suavização de seu impacto sobre o lado real da economia.
Mas é também preciso atentar para o comportamento do
mercado financeiro dos países emergentes em resposta às
políticas macroeconômicas do governo. É evidente a
possibilidade de crises cambiais serem causadas ou terem
seus efeitos amplificados pela instabilidade do sistema
financeiro, decorrente tanto de choques de liquidez e
descasamento patrimonial quanto de problemas de moral
hazard e deficiências regulatórias.
A crise cambial mexicana (1994/95) obedeceu em
termos gerais ao padrão previsto pelos modelos de primeira
geração de crise cambial, baseados na inconsistência dos
fundamentos econômicos com um patamar cambial rígido.
A âncora cambial no México, responsável direta pelo
esvaziamento

das

reservas

internacionais

do

país,

foi

acompanhada, ao mesmo tempo, da prática de uma
política fiscal relaxada e de um déficit público elevado.
Segundo

o

modelo

original

de

KRUGMAN

(1979),

a

combinação de taxas de câmbio fixa e déficits fiscais
persistentes são condições necessárias e suficientes para
antecipação de um colapso cambial.
A

crise

asiática

de

1997

gerou

um

profundo

questionamento em relação ao poder explicativo dos
modelos convencionais de crises cambiais, demonstrando a
necessidade

de

incorporar

a

esses

modelos

o

elo

fundamental que une a fragilidade financeira às crises
cambiais.

Enquanto

KRUGMAN

(1998)

propunha

a

construção de um novo modelo de geração de crises
cambiais, que enfatizasse as relações vigentes no sistema
financeiro de cada país ao invés de atentar apenas para as
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variáveis macroeconômicas, outros autores como CHANG e
VELASCO (1998) argumentaram que tais crises poderiam ser
explicadas com base nos modelos existentes, bastando para
tanto a inclusão de considerações pertinentes sobre o setor
financeiro de cada país analisado.
CORSETTI, PESSETI e ROUBINI (1998); e, KRUGMAN (1998)
argumentam que, mesmo sem evidência de desequilíbrio
corrente nas contas públicas, governos que sinalizam a
disposição de socorrer agentes privados com problemas
patrimoniais estão, na verdade, apresentando um “déficit
fiscal escondido” que pode ser antecipado pelos agentes
precipitando um ataque especulativo. Embora na origem de
uma crise financeira possa de fato haver um problema de
moral hazard, é preciso ressaltar que a incerteza é um
componente essencial da lógica financeira capitalista, e ela
não pode ser explicada apenas pelo comportamento
oportunístico dos agentes. A construção de um sistema
financeiro sólido necessariamente implica numa profunda
identificação entre os interesses público e privado, o que
torna o risco moral um elemento inerente ao comportamento
dos agentes financeiros. Em virtude dos problemas de
contágio

e

do

“comportamento

de

manada”,

que

independem da predisposição macroeconômica de um país
para desencadear um ataque especulativo, torna-se mais
relevante analisar os canais de transmissão das crises
cambiais entre países e sua relação com o setor financeiro
da economia que buscar precisar o fenômeno último que
originou a crise. Tampouco reconhecer a existência de
“déficits fiscais escondidos” implica a possibilidade de
calculá-los com precisão, o que sugere que devemos
denotar maiores esforços no sentido de compreender as
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especificidades

econômicas

dos

países

afetados.

É

necessária a elaboração de um novo modelo de crise
cambial que compreenda adequadamente essas questões,
e para tanto o diálogo com outras abordagens do
pensamento econômico que enfatizam a importância dos
fenômenos monetários e da incerteza na explicação das
flutuações econômicas se mostra essencial.
A crise brasileira caracteriza-se essencialmente por
apresentar elementos do modelo de primeira geração, e em
menor grau também alguns elementos do modelo de
segunda

geração.

Embora

o

governo

apresentasse

evidentes resultados fiscais incompatíveis com um regime de
câmbio

fixo,

os

agentes

econômicos

anteciparam

a

insustentabilidade do regime cambial em médio prazo,
precipitando a fuga de capitais do país. Pode-se apontar
aqui tanto sinais de contágio oriundos da crise russa (1998)
quanto a deterioração das expectativas em relação aos
fundamentos

futuros

da

economia,

elementos

que

caracterizam os modelos de segunda geração de crises. Mas
é improvável que o país tivesse condições de manter a
paridade cambial existente antes da crise, ainda que a um
custo extremamente elevado, tal como prevêem alguns
modelos de segunda geração63, pois a maior parte dos
agentes econômicos já antecipava a inviabilidade do
modelo macroeconômico brasileiro desde muito antes do

63 Franco (1999) defendeu a possibilidade de manutenção da política cambial anterior, cuja viabilidade seria
demonstrada pelo pronto recuo do dólar no momento seguinte ao do overshooting causado pela
desvalorização, chegando mesmo a se aproximar da cotação almejada anteriormente pela política de
minidesvalorizações com câmbio controlado. Mas a rápida recuperação da sanidade do balanço de
pagamentos que se seguiu à desvalorização do real, aliada aos bons resultados fiscais do governo e
principalmente à perspectiva de estabilização do crescimento outrora vertiginoso da dívida pública, deve ser
creditada ao sucesso da política de câmbio flutuante adotada em 1999, e não guarda nenhuma relação com
uma pretensa viabilidade do regime cambial fixo, que aliás foi um dos principais elementos causadores da
crise.

133

Revista de Economia Política e História Econômica, número 19, dezembro de 2009.

auge da crise64.
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O projeto mais liberal de Roberto Campos
Bruno Bezerra Cavalcanti Godoi1
Resumo
O presente artigo tem como propósito mostrar que o principal
objetivo político de Roberto Campos nos anos 90 consistia em
concretizar o projeto da escola austríaca de economia no Brasil.
Inicialmente, sintetizei as principais propostas de Roberto Campos e
fiz uma análise comparativa com os textos de Hayek, Milton
Friedman e Ludwig von Mises. Foi observado que muitas de suas
propostas políticas já faziam parte do referidos autores neoliberais e
Roberto Campos procurava coloca-las no debate político e no
discurso jornalístico. Roberto Campos não buscava somente
estabelecer as medidas do Consenso de Washington no Brasil,
como também inserir no debate política e implementar as idéias da
escola austríaca.
Palavras-chave: Roberto Campos; liberalismo; Estado.
Abstract
The present article tries to show that Roberto Campos main objective
in the nineties was to make real policies in Brazil out of the austrian
school of economics. I started synthesizing Roberto Campos most
important proposald and I did a comparative analysis with the texts
of Hayek, Milton Friedman and Ludwig von Mises. The result was that
many of Roberto Campos proposals already made part of the
neoliberal writers and Roberto Campos tried to place them on the
political debate and journalistic discourse. Roberto Campos not only
sought to establish Washington Consensus ideas in Brazil, but also
tried to insert into the political debate and implement the austrian
school´s ideas.
Keywords: Roberto Campos; liberalism; State.
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A defesa das políticas neoliberais de Roberto Campos
não era restrita ao saneamento do Estado, na esteira da crise
econômica

na

Nova

República,

mas

sim

visava

à

implementação dos ideais da escola austríaca de economia.
O Estado seria reduzido ao mínimo possível e concentrar-se-ia
na defesa dos direitos de propriedade e no combate ao
crime.
Como características dessa nova ordem social, existiria a
onipresença do livre mercado, a operação do sistema
educacional

por

via

de

vales,

o

fim

de

todas

as

regulamentações sobre o domínio econômico, a supressão do
planejamento estatal e a existência de uma rede de apoio
aos desvalidos reduzida ao mínimo possível.
As propostas de Roberto Campos eram centradas nos
seguintes eixos:
1. O Mercado como base da democracia: A liberdade
econômica é o pilar fundamental para a liberdade individual,
pois um Estado controlador da produção tem capacidade
muito maior de exercer coerção sobre seus cidadãos.
2. Supressão dos monopólios estatais: Muitas vezes, o Estado
tende a sustentar atividades econômicas ineficientes, sob o
guarda-chuva dos monopólios governamentais, normalmente
eliminando concorrentes melhores.
Em situações de monopólio técnico, a regulação estatal
tenderia a ser feita com desperdício e leis impertinentes, na
visão de Friedman e Hayek. Os monopólios privados seriam,
quando a perfeita concorrência não fosse possível, a forma
menos inadequada de organização industrial. A tendência
histórica seria tornar esses monopólios ultrapassados.
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3.

Sistema

de

Vales-Educação:

A

escolarização

138

seria

necessária, pois uma sociedade democrática necessita de
cidadãos alfabetizados e que tenham um conjunto comum
de valores. A educação precisaria ser subsidiada pelo
governo, pois os custos seriam muito elevados para a maioria
dos pais.

Uma sociedade democrática e estável é
impossível sem um grau mínimo de
alfabetização e conhecimento por parte da
maioria dos cidadãos e sem a ampla
aceitação de um conjunto de valores. A
educação pode contribuir para esses dois
objetivos. Em conseqüência, o ganho com a
educação de uma criança não é desfrutado
apenas pela criança ou por seus pais, mas
também pelos outros membros da sociedade.
A educação do meu filho contribui para o seu
bem-estar em termos de uma sociedade
democrática. Não é possível identificar os
indivíduos particulares que se beneficiam em
tal caso e taxa-los por serviços usufruídos.
Que tipo de ação governamental está
justificada por tal efeito lateral? O mais óbvio
seria exigir que cada criança recebesse pelo
menos o mínimo de instrução de um tipo
específico.
Tal
exigência
poderia
ser
apresentada aos pais sem ser seguida de
nenhuma outra ação governamental – da
mesma forma que os proprietários de prédios
e automóveis são obrigados a obedecer a
determinados padrões para protegerem a
segurança alheia. Há, entretanto, uma
diferença entre os dois casos. Indivíduos que
não podem pagar os custos do cumprimento
dos padrões estabelecidos para prédios ou
automóveis podem, em geral, livra-se da
propriedade vendendo-a. A exigência pode,
por isso, ser posta em vigor sem nenhuma
outra providência por parte do governo. A
separação de uma criança por parte dos pais
por não poderem pagar sua instrução numa
escola é claramente inconsistente com nossa
posição de considerar a família como
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unidade social básica e nossa crença na
liberdade individual (FRIEDMAN, 1984, p. 80)2.

No entanto, a melhor forma de educação não seria o
governo administrar diretamente escolas, mas conceder a
cada família um vale (voucher), para matricular seus filhos em
uma escola particular de sua preferência. Assim, seriam
criadas pressões competitivas nas escolas, obrigando-as a
terem uma melhor qualidade de ensino. As más escolas seriam
supostamente punidas com a perda de alunos.
Esse sistema de privatização escolar foi implementado
em alguns países, como o Chile, Irlanda, Holanda e em alguns
estados

norte-americanos.

A

experiência

dos

vouchers

provocou aumento da desigualdade e da estratificação
escolar, sem trazer melhoras qualitativas efetivas do ensino3.

4. Anti-keynesianismo: O Estado não é capaz de gerar pleno
emprego por aumento da demanda efetiva. Quando o
governo tributa e gasta, ele retira recursos já existentes na
sociedade, que seriam utilizados para outros fins, portanto não
teriam efeito multiplicador. Mas o mais grave seria o prejuízo
do débito público à economia com juros reais elevados. Para
eles, haveria desconhecimento das verdadeiras causas das
crises, que normalmente teriam a ver ou com excessiva oferta
de moeda/crédito, como via Hayek, demandando ajustes de
preços relativos (preços de bens de consumo devem subir em
relação aos de bens de capital) ou excessivas restrições à
oferta de moeda em momentos importantes, conforme Milton
Friedman. Haveria também outros problemas como: má
FRIEDMAN, Milton. Capitalismo e Liberdade. São Paulo: Abril Cultural, 1984, p. 80.
Cf. FISKE e LADD. When Schools Compete: a Cautionary Tale. 1a edição. Washington: Brookings Institution,
2000, p. 110.
2
3
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alocação

de

recursos/resistência

ao

necessário

ajuste,

poupança forçada, escolha de vencedores.

5. Contra a assistência social: O único benefício social a que
as pessoas têm direito é um “imposto de renda negativo”,
segundo Milton Friedman, uma renda mínima que substitua
todas as formas de auxílio aos pobres, inclusive de habitação
popular. Assim, os assistidos teriam liberdade de escolha sobre
como gerenciar os recursos que recebessem, tornando
desnecessária
também

o

uma

ampla

pressuposto

burocracia

de

que

as

pública
pessoas

Haveria
saberiam

administrar suas próprias aposentadorias. O discurso liberal
também criticava a obrigatoriedade de Previdência Social.

6. A crítica ao planejamento econômico: A economia é
constituída de várias pequenas ações no âmbito micro, mas
cujo

somatório

administrada

é

no

tão

complexo

que

plano

macro.

Além

não

pode

disso,

ser

existem

conseqüências imprevistas na economia, que não cabem no
esquema do administrador. A teoria neoliberal atacou com
força o socialismo porque, devido ao controle total da
produção por parte do Estado, potencializava-se o problema
do excesso de complexidade e das conseqüências nãoprevistas.
No decorrer desse artigo, mostraremos como Roberto
Campos procurava, com suas propostas, estabelecer uma
ordem

capitalista

radical,

tal

como

a

pensadores da escola austríaca.
Os seguintes temas serão abordados:

concebiam

os
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A Origem do Neoliberalismo: A Sociedade de Mont

Pèlerin.
B-

A Democracia apoiada no livre mercado.

C-

A Abolição dos Monopólios Estatais.

D-

Sistema de Vale-Educação.

E-

Impostos Igualitários e Simplificados

F-

A Questão da Assistência Social.

G-

A Crítica ao Planejamento Econômico

2 – A sociedade de Mont Pèlerin.
Embora a Sociedade de Mont Pèlerin se origine de
uma pequena associação de intelectuais, ela

tem sido o

principal espaço dos defensores do liberalismo econômico nos
séculos XX e XXI, devido à influência obtida pelos seus
membros. Roberto

Campos

copiou

várias

idéias

dessa

confraria e, por isso, esse grupo precisa ser examinado.
Essa sociedade foi fundada, em 1o. de abril de 1947,
por

Friedrich

von

Hayek.

Ele

reuniu

36

intelectuais,

economistas, filósofos e historiadores, para discutir sobre a
possibilidade da manutenção da ideologia do liberalismo ao
longo do século XX, em que o nazismo, o comunismo e o
keynesianismo colocaram-na em cheque.
Após 10 dias de discussões, o grupo elaborou e
também

publicou

um

manifesto

com

os

postulados

fundamentais. O mundo encontrar-se-ia sob o risco de um
novo ciclo de totalitarismo, devido à influência crescente do
Estado na sociedade e na economia, segundo o documento.
Tal tendência reforçar-se-ia com o descrédito na propriedade
privada, no mercado competitivo, no Estado de Direito e na
democracia. Para os componentes desse grupo, como se
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verá mais adiante, a livre atividade econômica seria essencial
para garantir a liberdade política.
A sociedade Mont Pèlerin, desde então, promoveu
reuniões internacionais com o objetivo de discutir a criação de
uma ordem social dentro das propostas da ideologia
neoliberal. Os

principais

membros

do grupo foram

os

economistas Ludwig von Mises, Milton Friedman, Friedrich
Hayek, Karl Popper, Michael Polanyi, Ludwig Erhard e George
Stigler.
Embora o grupo não fizesse publicidade, ele se tornou
conhecido internacionalmente pela militância que seus
membros fizeram pelas medidas de redução do Estado e pelo
seu prestígio. Primeiro, pelos prêmios Nobel recebidos por
Hayek, Friedman e George Stigler. Segundo, pela influência
exercida no Partido Republicano dos EUA, nos governos
Thatcher

(Inglaterra)

e

Pinochet

(Chile).

Terceiro,

pela

repercussão obtida pelo livro “Ação Humana” de Ludwig von
Mises.
A sociedade Mont-Pèlerin foi uma tentativa de evitar o
crescimento

dos

governos

autoritários/totalitários

e

de

restaurar o liberalismo, após a Grande Depressão.
A crise econômica dos anos 30 foi tão abrangente, em
número de falências e aumento do desemprego, que os
países

capitalistas

formaram

um

consenso:

liberalismo

econômico nunca mais, como afirma Hobsbawm (2001). Os
neoliberais de Mont-Pèlerin tentaram impedir essa tendência.
Por um lado, os países centrais ergueram barreiras
alfandegárias e de circulação de capitais, cada vez mais
rígidas, para evitar que as instabilidades financeiras e
comerciais atingissem as economias nacionais. O comércio
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mundial caiu 60% entre 1929 e 1933. Entre 1931 e 1932, a GrãBretanha, Canadá, EUA, Suécia, Dinamarca e Noruega
abandonaram o padrão-ouro e, em 1936, a Bélgica, Holanda
e França4.
Por outro lado, a URSS parecia alheia à Depressão.
Entre 1929 e 1940, a produção industrial soviética cresceu três
vezes5, segundo a estimativa de Hobsbawm (2001). Embora
haja pouca confiabilidade nos números exatos da taxa de
crescimento soviético nesse período, como mostrado por
Buescu (1966), é preciso notar que a ex-União Soviética, na
Segunda Guerra Mundial, pôde defender-se do ataque das
potências do Eixo e conquistou a Europa Oriental. Para
derrotar uma economia relativamente moderna, como a da
Alemanha nazista, é necessário possuir uma base industrial
pelo menos razoável. Assim, as elites dos países centrais
passaram a acreditar que o planejamento soviético fosse
parte da solução e muitos altos funcionários europeus
passaram a adotar a planificação, pelo menos no plano
retórico:
Os partidos social-democratas adotaram
“planos”, como na Bélgica e Noruega. Sir
Arthur Salter, funcionário público britânico da
máxima distinção e respeitabilidade, e um
pilar do establishment, escreveu um livro,
Recovery (Recuperação) para demonstrar
que era essencial uma sociedade planejada,
se o país e o mundo queriam escapar do ciclo
perverso da Grande Depressão. Outros
servidores e altos funcionários públicos
centristas britânicos estabeleceram uma
assessoria de alto nível chamada PEP (Political
and Economic PlanningPlanejamento
Político e Econômico). Jovens políticos
conservadores, como o futuro primeiro-ministro
4Cf.

HOBSBAWM, Erc. A Era dos Extremos: o Breve Século XX. 2a. edição. São Paulo: Companhia das Letras,
2001, p. 99.
5 Cf. HOBSBAWM, Erc. A Era dos Extremos: o Breve Século XX. 2a. edição. São Paulo: Companhia das Letras,
2001, p. 99.

Revista de Economia Política e História Econômica, número 19, dezembro de 2009.

144

Harold MacMillan (1894-1886) tornaram-se
porta-vozes do planejamento. Até os nazistas
plagiaram a idéia, quando Hitler introduziu um
“Plano Quadrienal” em 1933 (HOBSBAWM,
2001, p. 101)6.

Segundo os liberais, a culpa do desastre de 1929 era
proveniente das intervenções imprudentes do governo, que
causaram a falência bancária. O colapso da Bolsa de 1929
causou sim uma recessão. Mas ela tornou-se uma Depressão
quando as autoridades monetárias não perceberam que
havia diversos bancos em vias de falência e, por isso, as
quebras bancárias em cadeia paralisaram o restante da
economia.
Segundo Friedman (1985), o colapso da Bolsa de 1929,
não seria o único responsável pela Grande Depressão. A
queda da bolsa teria reduzido a confiança para gastar e
efetuar novos negócios, mas não teria autonomia para causar
a catástrofe. O problema real foi devido à incerteza bancária,
causada pelo poder discricionário da autoridade monetária.
O Federal Reserve foi criado pelos Estados Unidos em 1910
para, entre outras atividades, salvar os bancos, ao emitir
dinheiro para cobrir os saques em momentos de pânico.
Friedman (1985) acreditava que o problema fosse causado
pelo poder discricionário das autoridades monetárias, sem
seguir nenhuma regra impessoal.
Em 1930, os bancos comerciais passaram a quebrar, mas
o Federal Reserve negou-se a socorrê-los, pois acreditava que
a crise era um fenômeno passageiro e, em janeiro de 1931,
havia sinais de recuperação. Em junho de 1931, as falências

HOBSBAWM, Eric. A era dos extremos, o breve século XX (1914-1991). 2 ed., São Paulo: Companhia das
Letras, 2001, p. 101.
6
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do setor financeiro voltaram a ocorrer, mas a autoridade
monetária, ao invés de salvar as instituições, preferiu reduzirlhes o crédito, o que agravou a situação. Em setembro de
1931, a Grã-Bretanha abandonou o padrão-ouro, e o ouro
passou a sair dos Estados Unidos.
Entretanto,

o

Federal

Reserve,

dessa

vez,

decidiu

aumentar a taxa de juros em níveis elevados, em um país de
recessão grave. A saída de ouro foi estancada, mas houve
crescimento das falências de devedores, a ponto de haver
nova seqüência de quebras de bancos. Entre agosto de 1931
e janeiro de 19317, um em cada dez bancos americanos
deixou de existir. A corrida aos depósitos manteve-se até o
feriado bancário de 1933.
O padrão comum da crise, para Milton Friedman, era a
redução do estoque de moeda, que reduziu muito os preços e
o dinheiro disponível para transações. Assim, seria necessário
elaborar uma regra impessoal para evitar depressões, em
oposição ao poder discricionário das autoridades no início dos
anos 30: O governo regularia somente o estoque de dinheiro
disponível, aumentando-o em caso de recessões:
A Grande Depressão dos Estados Unidos,
longe de ser um sinal da instabilidade inerente
do sistema de empresa privada, constitui
testemunho de quanto mal pode ser causado
por um pequeno número de homens –
quando dispõem de vastos poderes sobre o
sistema monetário de um país8 (FRIEDMAN,
1984, p. 53).

Existem outras visões acerca das políticas neoliberais.
Por exemplo, Rothbard (2000), um dos alunos de Ludwig von

7
8

Cf. FRIEDMAN, Milton. Capitalismo e liberdade. São Paulo: Abril Cultural, 1984, p. 53.
FRIEDMAN, Milton. Capitalismo e liberdade. São Paulo: Abril Cultural, 1984, p. 53.
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Mises, tinha uma visão totalmente diferente. Ele acreditava
que a Grande Depressão fora um fenômeno inflacionário.
Segundo o autor, o governo de Herbert Hoover tinha causado
uma grande expansão monetária, impediu a queda dos
salários e inspirou a construção de obras públicas. Logo, a
depressão foi inflacionária, não o contrário.
A visão de Rothbard era equivocada, como fica
evidente com a observação dos agregados monetários dos
Estados Unidos do início dos anos 30. O valor de M1 (moeda
correntes mais depósitos em contas à vista) passou de US$ 26,6
bilhões em 1929 para US$ 19,9 bilhões em 19339. O Índice de
Preços ao Consumidor, tendo 100 como base de 1949,
decresceu de 73,3, em 1929, para 55,3, em 193310. Seria um
tema de pesquisa pertinente examinar qual o papel da
deflação nas falências do período, devido ao aumento do
valor real das dívidas, conduzindo devedores à incapacidade
de cumprir suas obrigações.
Porém, diferenças à parte, ambos os autores possuem
uma visão minimalista do Estado, que foi trazida para Roberto
Campos. Para Milton Friedman, a atuação estatal deveria ser
limitada e deveria ser o menos discricionária possível, pois o
estoque de moeda consiste numa variável objetiva que não
favorece uma pessoa ou grupo. Para Rothbard, toda a
atuação estatal deve ser evitada e ele até mesmo considera
o gasto público não como um dos elementos a serem
somados no cálculo das contas nacionais, mas sim a ser
subtraído.

Numa situação de economia em deflação, o M1 é um indicador relevante, pois o valor real da moeda está
crescendo e se torna possível esperar que as pessoas mantenham grande parte do dinheiro em forma líquida.
Em situações inflacionárias, o contrário ocorre, pois todas as pessoas procuram evitar a moeda em liquidez
imediata, pois o valor da moeda corrói-se.
10 Cf. Historical Statistics of the United States.
9
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3 – A defesa radical da liberdade econômica.
O livre comércio era, para esses economistas, a melhor
forma

de

garantir

a

liberdade

política.

Um

Estado

intervencionista na economia pode garantir a obediência
ideológica, uma vez que controla cargos públicos e financia a
imprensa.
Em primeiro lugar, a liberdade de mercado diminui o
número

de

questões

que

precisam

ser

decididas

em

consenso. Por exemplo, a cor do automóvel. Cada indivíduo
adquire um veículo com sua cor preferida e não precisa
submeter-se à cor que a maioria aprecia.
Para Milton Friedman, o mercado também impede a
coerção pela existência de concorrência perfeita. Nem o
consumidor está sujeito à pressão do vendedor, por haver
outros vendedores, nem os vendedores estão à mercê do
consumidor. Ele inclusive escreveu sobre a “metodologia da
ciência positiva” para criticar os modelos de concorrência
imperfeita.
Para Friedman, em uma sociedade socialista, existe
muito menos possibilidade de liberdade. Com um Estado forte,
todas as pessoas ficam à mercê de suas decisões. Por
exemplo, a situação dos roteiristas de cinema de Hollywood,
como exemplificado por Friedman (1985).
Na década de 50, vários dos principais roteiristas de
Hollywood foram perseguidos pelo governo norte-americano.
Eles eram suspeitos de serem comunistas, pois se recusaram a
depor na Comissão de Atividades Anti-Americanas, formada
por um grupo de senadores liderados por Joseph Mc Carthy,
para reprimir intelectuais e artistas de esquerda. Porém, o
Oscar de 1959 premiou vários desses cineastas da “lista
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negra”, já que os estúdios adquiriam os roteiros dos suspeitos,
considerados melhores e mais lucrativos. A necessidade
comercial manteve os roteiristas “subversivos” em atividade.
Caso as empresas de mídia fossem estatais, como no
caso da Grã-Bretanha, onde o governo controla a British
Broadcasting Corporation (BBC), o Estado poderia colocar os
mesmos roteiristas fora de atividade, simplesmente negandolhes financiamento ou emprego.
Como Roberto Campos observou que o livre mercado
serviu de garantia à democracia? A uma resposta adequada,
cabe analisarmos as opiniões que ele tinha sobre a transição
brasileira para a democracia. Para Campos, o Brasil fez uma
abertura política, mas não houve uma abertura econômica e
isso era uma das razões da estagnação crônica do Brasil. A
democracia nunca estaria completa sem existir liberdade
também no campo econômico. Basta relembrarmos as
discussões acerca da Lei da Informática e da Constituição de
1988.
Roberto Campos defendia essas idéias desde o início
da redemocratização, no final dos anos 70. No discurso
“Homilia

sobre

as

Liberdades”,

proferido

por

ele,

na

Associação Comercial de São Paulo, em 19 de agosto de
1983, ele defendia a tese de que: “nossa opção institucional é
pela economia de mercado, dentro de um sistema misto.
Também o é nossa retórica. Nossa práxis, entretanto, mais se
parece com as economias de comando” (Campos, 1986, p.
49)11.
Nenhuma

economia

de

sucesso,

na

realidade,

adotaria um planejamento estatal central. É claro que o

11

CAMPOS, Roberto de Oliveira. Ensaios Imprudentes. Rio de Janeiro: Record, 1987, p. 49.
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conceito de democracia é muito amplo, mas o livre mercado
seria, para Milton Friedman, a maneira de garantir a liberdade
política “O mercado é uma permanente eleição, onde o voto
é o preço” (Campos, 1986, p. 50)12. No Brasil, quatro liberdades
não eram exercidas: a) a liberdade de produzir, pois haveria
vários monopólios e restrições ao capital estrangeiro, ainda
que houvesse carência de divisas, como foi o caso da
informática; b) a
burocrática e

liberdade de exportar, devido à rigidez

ao excesso de guias; c) a liberdade de

contratar, devido à rigidez da Consolidação das Leis do
Trabalho; e d) a liberdade de pesquisar, pois somente a União
Federal podia, na época, fazer pesquisa e desenvolvimento
na área de petróleo.
4 – Se há monopólios, que estes sejam privados.
Na opção entre monopólio privado, monopólio estatal
e regulação pública, os liberais preferem a primeira.
Há situações na economia em que a concorrência
não é possível como no caso da distribuição de eletricidade:
seria inviável que cada um dos prestadores de serviços
elétricos instalasse seus próprios fios em cada rua. Trata-se de
monopólio técnico quando é mais eficiente existir um único
produtor ou prestador de serviços em um setor determinado.
Mas nessa situação, como evitaríamos que o portador do
monopólio abusasse dos consumidores, com tarifas elevadas e
serviços de má qualidade? Mesmo compreendendo que
poderia ter ocorrido uma competição anterior que levou ao
surgimento do vencedor monopolista, como fazer com que
essa empresa não imponha preços abusivos, uma vez que o
preço monopolista, definido no encontro entre receita
marginal e custo marginal, sempre é mais elevado do que o
12

CAMPOS, Roberto de Oliveira. Ensaios Imprudentes. Rio de Janeiro: Record, 1987, p. 50.
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da

concorrência

perfeita

ou

mesmo

da

concorrência

oligopolista?
Para Friedman (1985), o monopólio privado, ainda que
abusivo, seria a melhor alternativa. Segundo ele, a velocidade
das mudanças técnicas e econômicas faz com

que,

normalmente, o monopólio técnico não se sustente no longo
prazo.
Por exemplo, as questões das estradas de ferro. Apesar
de este setor ser um monopólio técnico importante, o
surgimento de novas opções de transporte (expansão dos
canais

fluviais

e

marítimos,

surgimento

dos

veículos

automotores e dos aviões) fez com que o transporte ferroviário
e, portanto, o poder de monopólio desse setor, tenha decaído
muito, pois surgiram alternativas.
O problema é que, com a existência de monopólios
estatais ou agências reguladoras, os problemas do monopólio
são agravados.
No

caso

do

monopólio

estatal,

de

início,

a

problemática ocorre por ser irrelevante ou prejudicial. Não é
necessário barrar a entrada de concorrentes, pois, em um real
monopólio técnico, eles simplesmente não aparecem. Mas se
houver empresários dispostos a competir, trata-se de um
monopólio imerecido e, portanto, prejudicial à eficiência.
Campos citava sempre Castello Branco, para quem, se uma
empresa é eficiente, não precisa de monopólio; se não é, não
o merece.
Já no caso da regulamentação, ela normalmente
tende a estender o monopólio, agravando ainda mais a
situação. Por exemplo, Friedman (1985) apontou que o ICC
(Interstate Commerce Commission), como sendo responsável
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por regulamentar e controlar o transporte ferroviário, passou a
regular o transporte de caminhões e até mesmo evitar o
surgimento de novas empresas rodoviárias.
Roberto Campos adotou extensivamente o discurso
dos liberais e, no final dos anos 80 e ao longo da década de
90,

empreendeu

uma

campanha

maciça

contra

os

monopólios estatais. Esses, a seu ver, faziam as empresas
serem ineficientes e o pior, impediam que o setor privado
fizesse melhor.
Nos anos 90, proliferam as colunas de Roberto Campos
dedicadas às estatais monopolistas. Por exemplo, no texto
Domine, Ora Pro Nobis, publicado pela primeira vez em 1993 e
presente em “Antologia do Bom Senso”, ele comentou sobre a
baixa produtividade da Petrobrás:
Os monopólios estatais de petróleo, sobretudo
na América Latina, são conhecidos por sua
baixa produtividade. Na última edição da
revista Fortune, listam-se os itens de
produtividade de 48 grandes petrolíferas do
mundo. A Petrobrás aparece em 45o. lugar, só
superada no campeonato mundial de
ineficiência por duas outras estatais: a Indian
Oil Company e a Petróleos Mexicanos.
Enquanto as grandes empresas privadas com
operações integradas comparáveis às da
Petrobrás, geram vendas por empregado
entre 600 mil dólares e 1,2 milhão de dólares, a
Petrobrás gera 260 mil dólares, seguida das
lanterninhas, a Indian Oil (232 mil) e a Pemex
(170 mil) (CAMPOS, 1996, p. 168).13

Às vezes, sua crítica aos monopólios chega a ser tacanha,
devido à simplicidade de seu raciocínio:
Nenhum país do Primeiro Mundo tem
monopólio estatal do petróleo. Todos os países
que têm esse treco são do Terceiro Mundo.
Logo, o monopólio do petróleo é bestança de

13

CAMPOS, Roberto. Antologia do bom senso: ensaios. Rio de Janeiro: Topbooks, 1996, p. 168.
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subdesenvolvido - Lógica de Pedrinho, meu
neto de 13 anos (CAMPOS, 1996, p. 213).14

Porém, sua argumentação a respeito de monopólios
privados parece ser uma cópia direta das idéias de Milton
Friedman. Por um lado, as situações de monopólio natural
tendem a permanecerem obsoletas, como no caso das
telecomunicações, em que a transmissão por fibra ótica
barateia o custo de transmissão. Isso permite que várias
empresas possam ligar linhas nas casas, na mesma rua, além
de existir a opção pela telefonia celular.
Também

o monopólio privado é,

para Roberto

Campos, sempre melhor. Ele pode ser controlado estando
sujeito a ser cancelado a qualquer momento e a ter seus bens
penhorados, enquanto os monopólios estatais tornam-se seus
próprios centros de poder. Essa preocupação com o controle
do monopólio demonstra um pequeno desvio de Roberto
Campos em relação aos anarco-capitalistas, que sequer
davam importância à questão.
5 - Sistema de vales-educação.
O princípio geral do sistema de vales-educação
pressupõe que a educação dos filhos de pais pobres devem
ser

financiadas

pelo

Estado,

mas

não

administradas

diretamente por ele. Dever-se-ia dar um vale aos pais para
que matriculassem os filhos na escola de sua preferência,
pública ou privada de sua preferência, obrigando, assim as
instituições educacionais a melhorarem ou perder alunos.
Em todo o mundo, a escolarização compulsória
somente foi viável por meio de financiamento estatal, uma vez
que o custo de educar uma criança em escola privada é
proibitivo para a maioria dos pais. Ao mesmo tempo, para se
14

CAMPOS, Roberto. Antologia do bom senso: ensaios. Rio de Janeiro: Topbooks, 1996, p. 213.
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atingir a toda a população jovem, é necessário haver uma
estrutura

subsidiada

de

ensino

gratuita

ou

altamente

subsidiada semigratuita. Isso faz com que haja um monopólio
estatal de facto no ensino, pois a maioria esmagadora das
escolas é pública, em quase todos os países, mesmo para os
EUA, que possui cerca de 85% dos alunos até o ensino médio
matriculados

na

escola

estatal15.

Entre

as

exceções,

destacam-se Holanda e o Chile, possuidoras de uma ampla
rede escolar religiosa financiada pelo Estado. Porém, os
problemas educacionais, apresentados após o final da
Segunda Guerra Mundial, como redução do nível médio de
conhecimento dos alunos e crescimento da indisciplina,
levaram os neoliberais a acreditarem que o problema das
escolas residia na falta de liberdade de escolha dos pais.
Enquanto as empresas privadas, em geral, caso
desagradassem aos consumidores, seriam punidas com a
migração de sua clientela para a concorrência e, por isso,
melhorariam a qualidade de seus produtos ou serviços, as
escolas públicas não se encontravam nessa situação. Caso os
alunos estivessem insatisfeitos, eles não poderiam se mudar
para uma escola privada, pois estas seriam muito caras.
Além disso, os pais não poderiam manifestar suas
preferências

educacionais.

Por

exemplo,

quando

as

instituições escolares investissem em quadras, equipamentos
esportivos

e

atividades

extracurriculares,

aqueles

pais

interessados em maiores investimentos em livros e métodos
didáticos não poderiam escolher uma escola que refletisse
essa preferência, devido ao virtual monopólio governamental
no ensino.

15Cf.

U.S. Census Bureau. http://www.census.gov/population/socdemo/school/cps2005/tab15-01.xls. Consultada
às 10:23 de 11 de março de 2008.
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Por

esses

motivos,

o

Estado

não

deveria,

154

na

concepção neoliberal, construir e administrar escolas, mas sim
dar a cada criança uma bolsa de estudos que poderia ser
usada em qualquer escola. Em sua forma menos regulada,
poderia haver a necessidade de complementação pelos pais
e da necessidade do aluno ser aceito na instituição.
Podemos encontrar essas idéias em alguns dos textos
de Roberto Campos escritos na década de 90, como os
comentário dele à Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB),

que

estava

tramitando

no

Legislativo

naquele

momento:
Há problemas filosóficos fundamentais. O
projeto é estatocêntrico, assembleísta e
eivado de democratice.
A educação, mais que um dever do Estado, é
um dever da família; menos que um direito, é
uma conquista do cidadão. Ao Estado cabe
auxiliar a família, dando-lhe acesso gratuito à
educação fundamental e possibilitando às
famílias carentes, através de bolsas de
estudos, optar entre a escola pública e a
escola privada nos demais níveis.
A escola privada não é concessão do Estado;
é
indispensável
elemento
de
opção
democrática. Os impostos do contribuinte não
deveriam ser direcionados exclusivamente
para a escola pública e sim para assegurar a
todos o privilégio de que hoje só os ricos
gozam – optar entre o ensino público e o
privado, o leigo e o confessional (CAMPOS,
1996, p. 277).16

Roberto Campos escreveu pouco sobre a educação,
mas sempre via as escolas e universidades públicas de forma
depreciativa, por terem muitas greves, além de entender que
a gratuidade no ensino estatal, especialmente no superior,

16

CAMPOS, Roberto. Antologia do bom senso: ensaios. Rio de Janeiro: Topbooks, 1996, p. 277.
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fosse injusta. Um sistema de vales reduziria as greves e
permitiria escolha parental.
A

questão

da

privatização

educacional

é

tão

importante para os políticos liberais que o Chile e a Nova
Zelândia, os dois países em que as reformas de redução do
Estado foram mais profundas, implementaram um sistema de
voucher em larga escala.
O Chile fez a privatização escolar nas reformas de
1980, ainda sob o governo de Augusto Pinochet, em que
todos os pais que desejassem colocar seus filhos em escolas
particulares o poderiam, pois o Estado pagaria os custos.
Talvez essa seja a mais ousada reforma neoliberal realizada no
campo da instrução. Em 2001, aproximadamente 35% dos
alunos estudavam na rede particular e 65%, na pública17. A
Nova Zelândia também implementou um sistema de valeeducação em escala nacional em 1992.
Poderemos, agora, refletir sobre as conseqüências
desse sistema. Fiske e Ladd (2000, p. 8) consideram o sistema
de vale-educação uma forma negativa de ensino, devido ao
desempenho escolar não ter melhorado e também ao
processo de polarização dos resultados de alunos, obtidos em
testes nacionais. Uma elite de escolas particulares recebeu a
bolsa do governo e como estas escolas tiveram maior procura
por vagas, já que mais pessoas puderam ter acesso a elas,
passaram

a

selecionar

alunos

com

maior

nível

sócio-

econômico e desempenho cognitivo. Conclusão: os melhores
alunos foram absorvidos por elas.
Já os outros estudantes, reprovados na seleção,
tiveram de continuar nas escolas públicas que, ao perderem
Cf. FISKE e LADD. When Schools Compete: A Cautionary Tale. 1a. ed. Washington: Brookings Institution,
2000,p. 15.
17
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os melhores estudantes para as escolas privadas, tiveram
problemas de disciplina e aprendizagem ainda piores. Os
jovens com desvantagens financeiras ou pertencentes a
minorias ficaram confinados nessas más escolas, com menos
chance de sucesso educacional e de mobilidade social
ascendente, gerando uma nova forma de apartheid. Não
houve melhoria do nível escolar mediano.
A escolha do sistema escolar é correspondente ao
projeto de sociedade. Os mais progressistas, que priorizam a
educação como forma de redução das desigualdades sociais
e de mobilidade social ascendente possível aos dotados de
maiores méritos, veriam o sistema de voucher de forma
negativa. As diferenças intra-sociais do sistema, entre escolas
“elitistas”

e

“massificadas”,

seriam

aumentadas

e

as

desvantagens educacionais dos pobres seriam ainda mais
pronunciadas, devido à diminuição dos canais de acesso a
oportunidades educacionais de alto nível, pois eles tornam-se
ainda

mais

competitivas,

principalmente

no

campo

socioeconômico. O sistema escolar, por mais uniformizado
que seja em seu interior, produz resultados díspares, devido à
heterogeneidade de capital cultural adquirido na origem
familiar do estudante. A disparidade, portanto, cresceria,
formando apartheids. Os vouchers, no entanto, agradam aos
liberal-conservadores, como Roberto Campos, pois esses
priorizam

a

criação

conhecimento.

Este

de

uma

processo

elite
é

concentradora
beneficiado

de

pelas

disparidades criadas no sistema de vales-educação.
6 - Impostos igualitários e simplificados.
Os impostos, na concepção dos liberais, precisam ser
mantidos baixos, pois o gasto público sempre é prejudicial à
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economia. O multiplicador keynesiano, em situações normais,
pode ser visto como uma fantasia.
Segundo Friedman (1995), quando o governo gasta, na
melhor das hipóteses, o governo utilizou dinheiro que, de toda
maneira, circularia na economia. Caso ele não fosse
arrecadado como imposto nem gasto com compras públicas,
ele seria utilizado na economia por outros meios. Porém, se o
gasto público requer endividamento, o governo torna-se um
problema para a economia.
Suponhamos que o Estado arrecadasse R$ 1000,00 de
um dado indivíduo e que utilizasse esse dinheiro em
atividades. Se os R$ 1000,00 não fossem tributados e nem
passassem pelo governo eles seriam despendidos de outra
forma. Ou seja, o Estado não faria, nessa concepção, nada
de novo, pois apenas movimentaria coercitivamente o
dinheiro dos cidadãos. E teria a desvantagem de o cidadão
não escolher como usar esses recursos, a não ser através de
canais políticos.
Porém, o Estado pode ser um entrave na economia
caso se endivide. Emitindo um título de dívida de R$ 1000,00 o
Estado precisa pagar juros a alguém que empreste o dinheiro
necessário. E os juros estatais, cuja tendência é subirem devido
ao crescimento da dívida, impedem que a economia cresça.
Por esse motivo, a diferença entre o retorno esperado das
atividades empresariais e a taxa de juros cai e torna-se
desinteressante investir na produção. Fica mais fácil e menos
arriscado aplicar o capital em títulos da dívida pública.
Em outras palavras, o governo não incentiva a
economia e tem efeito neutro ao mover recursos de um lugar
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para outro, ou um efeito prejudicial ao se endividar e dificultar
o crescimento dos empreendimentos privados.
Somente haveria duas exceções a essa situação:
primeiro, uma armadilha de liquidez. Nessa situação, definida
pela existência de recursos que se mantêm ociosos por não
encontrar retorno ou bens de consumo para ser empregados,
o Estado pode movimentar o dinheiro parado de volta na
economia, por meio de seus gastos. Porém, essa situação não
existe no longo prazo. Segundo, a condição de teimosia de
clientes de empréstimos, a ponto de as taxas de juros
elevadas não inibirem os empréstimos para pessoas e
empresas. É óbvio que nenhum economista acredita na
possibilidade de essa hipótese vigorar.
Nessa concepção, o governo precisaria ter o mínimo
possível de gastos, pois ele nada produziria. Os impostos e os
juros seriam barreiras a novos investimentos e, por isso, o
dinheiro que circulasse pelo Estado precisaria ser o mais baixo
possível.
Para Campos (2004), a extração fiscal era alta demais,
mesmo em 1990, quando a carga tributária era muito menor
que a de 2008. O governo não dava serviços em troca, existia
um setor informal grande e havia muitas empresas estatais que
supostamente pagavam poucos impostos:

As comparações internacionais sobre a
carga tributária em relação ao PIB nunca
me
pareceram
relevantes.
Habitualmente, se arbitra uma relação
24% entre a carga fiscal e o PIB seria
adequado para um país no estágio de
desenvolvimento brasileiro. Na realidade
o que conta não é a exação fiscal e sim
a taxa total de extração. Essa é altíssima
no Brasil pelo forte imposto inflacionário,
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pela insuficiência dos serviços públicos
de contrapartida e pelo fato de que o
setor contribuinte provavelmente não
excede de um terço do PIB. Os outros
dois terços seriam representados pelo
setor
informal
e
organizações
governamentais
não-contribuintes
(CAMPOS, 2004, p. 1200).18

Mas, na acepção de Campos, não somente o imposto
seria elevado, como também

é cobrado de uma forma

prejudicial à produção de riquezas. Em especial, o imposto de
renda progressivo, pois quanto mais renda possua, mais a
pessoa precisa pagar os tributos impedindo que se formem
poupanças e punindo os mais eficientes. Além disso, a evasão
é muito fácil, devido à possibilidade de transferência de
recursos para paraísos fiscais.
Roberto

Campos

alegava

que

uma

tributação

declaratória é bastante complexa, facilitando a sonegação,
além de onerar o cumprimento da lei. Para Campos (1996, p.
457). O Internal Revenue Service – IRS, autoridade tributária
norte-americana, enviava 8 bilhões de páginas de formulários
aos contribuintes, requerendo 5,4 bilhões de homens/hora
para preenchê-los. As figuras tributárias, portanto, deveriam
concentrar-se no consumo e não sobre a renda, pois assim
motivariam o investimento e a formação de poupança, além
de serem mais simples.
Em vista disso, Roberto Campos propunha um imposto
sobre

transações

financeiras

como

principal

fonte

de

arrecadação do governo, substituindo todas as contribuições
na folha de pagamento. Também haveria impostos para bens
de

18

consumo

como

eletricidade,

veículos,

combustíveis,

CAMPOS, Roberto de Oliveira. A lanterna na popa. 4a. edição. Rio de Janeiro: Topbooks, 2004 , p. 1200.
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telecomunicações, cigarros e bebidas, além de imposto de
renda com alíquota única.

Minha longa vivência de problemas fiscais me
levou à conclusão de que o Brasil precisa de uma
revolução tributária; não apenas de uma reforma
fiscal e menos ainda de remendos fiscais.
Freqüentemente os brasileiros querem inventar
teorias econômicas novas, onde elas são
descabidas. No caso fiscal, temos o direito de
inovar e até a obrigação de fazê-lo.
As figuras tributárias clássicas perderam sentido
porque o Brasil tem três características nada
clássicas
- Não usa significativamente a moeda manual e
sim predominantemente a moeda bancária
eletrônica.
- Tem um sistema bancário de caráter nacional
surpreendentemente informatizado.
- Perdeu o sentido da ética fiscal, em virtude a) da
complexidade e multiplicidade dos tributos; b) da
ausência de contrapartida adequada de serviços,
provocando revolta no contribuinte.
Acresce que, após uma longa busca de séculos,
somente agora, na idade da informática, surgiu
uma base tributária suficientemente simples e
abrangente para permitir receita adequada com
baixas alíquotas: é a transação bancária, com
moeda eletronicamente manipulável e transferível.
Pode-se assim tributar o “grande conjunto”, ao
invés
de
se
tributar
setorialmente
vários
subconjuntos – renda, produção, circulação e
consumo de bens e serviços. Se outros países
continuam mantendo o elenco de impostos
clássicos é porque seus edifícios fiscais barrocos,
construídos antes da idade eletrônica, são
habitáveis19. (CAMPOS, 2004, p. 1202)

Milton Friedman defendia uma forma de imposto de
renda denominada flat tax: todos os indivíduos e empresas

19

CAMPOS, Roberto. A Lanterna na Popa. 4a. edição. Rio de Janeiro: Topbooks, 2004, p. 1202.
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pagariam uma única alíquota, tornando a arrecadação mais
simples.
Nos anos 60, quando foi proposta essa forma de
tributação, parecia ser uma idéia radical, mas as reformas de
redução do Estado a colocaram em debate e alguns países já
a implementaram. Entendia-se que a distribuição da renda
deveria ser feita por meio do gasto público com os pobres, e
não pelo imposto.
Em The Economist (2005) podemos

comprovar a

implementação do imposto com alíquota única na Estônia,
em 1994, com uma taxa única de 26% sobre a renda pessoal.
A Lituânia, a Látvia, a Sérvia, a Eslováquia, a Geórgia, a
Romênia e a Rússia passaram também a adotá-lo a partir de
2001, e outros países debatem

o tema, como a Nova

Zelândia.

7 - A distribuição de renda no neoliberalismo.

Os

pensadores

liberais,

em

sua

defesa

da

desigualdade, ainda aceitam uma única forma de assistência
aos pobres: o imposto de renda negativo. Seu principal
mentor foi Milton Friedman, mas a idéia também foi
mencionada por Hayek.
Segundo

essa

proposta,

todas

as

pessoas

que

ganhassem uma renda muito baixa receberiam dinheiro para
suplementar a sua remuneração. O programa teria, primeiro,
a vantagem de dar ao indivíduo a liberdade de escolher os
bens e serviços que necessitasse, sem ter de contar com os
produtos oferecidos pelo Estado, como habitação social ou
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vale-gás20. Segundo, seria universal e atingiria a todos por um
critério impessoal: a renda, não havendo discriminação em
favor de interesses especiais. Terceiro, o trabalho não seria
desmotivado, pois os benefícios seriam reduzidos em medida
inferior aos aumentos de renda que os indivíduos pobres
viessem a obter.
Mas

Roberto

Campos

a

considerava

avançada

demais para a situação do Brasil, porque ela não substituiria os
programas sociais em atividade e traria uma nova despesa
pública que aumentaria ainda mais os impostos.

Mas agora entra o “pequeno detalhe”. O que
parece andar pela cabeça de algumas
pessoas é uma espécie de contribuição
adicional, por cima de tudo que já existe, e
sem
redução
real
das
intermináveis
complicações do sistema já em vigor. A
situação atual já é de absoluta loucura. O
empregado recebe menos da metade do
que o empregador paga na folha de
trabalho, gerando o terrível paradoxo: somos
um país de baixos salários e alto custo efetivo
de mão-de-obra. Será preciso dizer algum
coisa sobre o famoso INSS? E as falcatruas e
fraudes em todos os níveis, por esse país
afora? Na Previdência rural, são um espanto.
Na saúde, idem. E assim por diante. Neste país
que não conseguiu, até agora, sequer
administrar um mínimo de ordem ao FGTS,
quem administraria a renda mínima? E de
onde, afinal, viriam os rios de dinheiro que
custaria a coisa? (CAMPOS, 1996, p. 184).21

Não existe o conceito de justiça social para Campos,
existindo somente “regras justas de conduta”, que todos têm
de cumprir. Em toda sociedade, existem pessoas de talento,

20
21

Programa do governo federal voltado a famílias de baixa renda para que possam adquirir gás para cozinha.
CAMPOS, Roberto. Antologia do Bom Senso: Ensaios. Rio de Janeiro: Topbooks, 1996, p. 184.
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sorte e diligências diferentes. Seria absurdo dar a essas pessoas
o mesmo nível de vida.
8 - A questão do planejamento econômico.
Para Hayek (1990), a intervenção do governo na
economia é um problema. A economia compõe-se de
inumeráveis ações no plano micro, que são muito complexas
para serem controláveis por meio de uma autoridade central.
Há muitos eventos imprevistos e o socialismo entrou em
colapso justamente por tentar racionalizar o incontrolável,
causando carência de bens e, ao final, perda de legitimidade
do regime.
Além disso, a tecnologia e a economia têm uma
direção imprevisível e, portanto, impossível de ser planificada.
Um monopólio pode ser a forma mais eficiente de produzir no
curto prazo, pois os bens seriam produzidos em escala maior e
seriam padronizados, ficando, portanto, mais baratos. Mas, no
longo prazo, a concorrência leva os fabricantes a fazerem
inovações nos produtos e a qualidade tende a melhorar.
Suponhamos dois países, um A e um B. Imaginemos
que, na década de 70, o governo do país A tivesse planejado
a indústria automobilística e ordenasse que ela produzisse
apenas Fuscas pretos e o segundo mantivesse a liberdade de
fabricar o veículo que desejasse.
Inicialmente, o primeiro seria favorecido. O automóvel
Fusca teria um preço menor para o consumidor, devido à
escala maior e à padronização e com manutenção fácil,
devido à grande disponibilidade de peças de reposição.
Porém, ao longo do tempo, o país B venceria o A, pois
a

liberdade

de

concorrência

e

de

escolha

criaria

melhoramentos nos veículos feitos em B: vidros elétricos, ar
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condicionado, air bag, novos desenhos de carroceria etc. Os
habitantes que vivessem no país A ficariam, cada vez mais,
ressentidos com a falta de liberdade de escolha ao verem os
veículos modernos de B.
Trata-se de uma situação que os liberais chamam de
“lei das conseqüências imprevistas”. A tecnologia e a
economia têm uma direção imprevisível. Quando o Estado
regulamenta-as rigidamente, as inovações desaparecem. Se
deixados livres, surgiriam no longo prazo diversos efeitos
positivos, que não podem ser antecipados, como os modernos
bens de consumo. Essa é uma das explicações, segundo os
liberais, para a obsolescência da ex-União Soviética.
Enquanto as indústrias de base e elétrica eram a
prioridade, a ex-União Soviética teve um crescimento rápido,
entre as décadas de 30 e de 50. Porém, a Terceira Revolução
Industrial trouxe novidades inesperadas: a eletrônica de
consumo,

os

computadores

leves,

a

robótica,

a

nanotecnologia, etc. Sem poder contar com esses produtos, a
indústria soviética foi perdendo produtividade e a sua posição
econômica foi ultrapassada pelo Japão e pelo Mercado
Comum Europeu. Além disso, a falta de bens de consumo
ocidentais dava às pessoas a sensação de pobreza material
em relação aos países desenvolvidos, diminuindo a adesão ao
regime.
A crença de que grandes entidades não são ágeis à
novidade resultou, no senso comum, em um discurso a favor
de instituições “leves e flexíveis”, em que “se ensinaria o
elefante a dançar”. Os “mastodontes burocráticos”, grandes
instituições públicas e empresariais, não seriam supostamente
rápidas para acompanhar as mudanças.
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Depois da década de 70, ocorreu uma descentralização
produtiva, obtendo-se assim maiores lucros com os serviços e
os ativos intangíveis, e não mais por via de ganhos de escala
de grandes estabelecimentos industriais. Esta situação foi uma
grande

surpresa

e

causou

diversas

conseqüências

econômicas.
Assim, a produção tornou-se menos intensiva em capital,
com crescimento absoluto e relativo das pequenas empresas.
O setor de tecnologia da informação é emblemático dessa
alteração empresarial, pois a valorização dos serviços passou
a ser necessária para a sobrevivência, como pode ser vista no
caso da história da IBM.
O computador surgiu na década de 40 como artefato
técnico capaz de decodificar as mensagens militares dos
nazistas. Inicialmente, após a Segunda Guerra Mundial, a IBM,
tendo Thomas Watson como CEO, destacou-se por produzir
computadores grandes para empresas industriais, sendo
praticamente monopolista mundial nessa área até os anos 70.
Contudo, nas décadas de 60 e 80, a economia mostrou
que software e serviços eram muito mais lucrativos do que a
montagem do computador. Isso ficou evidente quando, em
1962, Ross Perot, principal vendedor da IBM, deixou-a
justamente por acreditar que a produção de soluções, como
informatização sob medida para empresas, era mais lucrativa
e criou a EDS – Electronic Data Systems. Ele prosperou ao
focalizar no software, e não no hardware, então preferida
pela IBM.
Nos anos 80, a preferência da IBM pelo equipamento
físico levou-a a reduzir sua

renda, chegando quase à

falência, em razão do sucesso do computador de mesa (o
atual PC). E a somente empresa melhorou quando, em 1993, o
novo presidente, Louis Gerstner, passou a adotar uma
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estratégia que priorizava o setor de serviços empresariais sob
medida, conhecidos como on demand, e os ativos intangíveis,
como a marca e a penetração da empresa, no mercado,
construída ao longo dos anos.
A produção física de hardware passou a ser feita cada
vez mais por empresas de países subdesenvolvidos, como a
Lenovo chinesa, que adquiriu definitivamente a linha de
montagem, em 2005, ou então por pequenos integradores
isolados, muitas vezes atuando na informalidade.
O mesmo fato se processou em grande parte da
economia, provocando grandes surpresas. O amplo emprego
do computador e a desregulação permitiram que agilidade
fosse uma vantagem competitiva mais importante do que
ganhos de escala. Foram abertos espaços cada vez mais
amplos para pequenos e médios produtores e menos
requisitos de capital, como mostrado em Krugman (1999).
A tradição austríaca também expôs que o bem-estar não
poderia ser atingido sem o sistema de mercado. Os preços
consistem na medida do bem-estar que o consumidor atribui
aos bens e serviços. Quanto mais desejados, maior a procura
e os valores. Existe um grande dinamismo, porém, nas
informações de preços e de demanda. Os empresários
podem descobrir e ajustar com rapidez à utilidade de quem
consome, pois a companhia somente obtém receita caso
venda produtos que garantam um bem-estar elevado ao
cliente. O mesmo é aplicado aos bens de capital. A firma
somente contrai empréstimos e adquire bens produtivos que
produzam bens e serviços desejados e, com isso, ajusta o
mercado de bens empresariais ao bem-estar do consumidor
final. Mantêm-se os custos reais, pois toda empresa somente
exerce atividades que tenham custos baixos o suficiente para
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serem lucrativas. Produzir sem a perspectiva dos custos reais,
no capitalismo, leva à falência. No comunismo, mantém-se a
firma como um fardo constante ao Estado.
A economia está constantemente
gerando novas informações, embora
estas sejam imperfeitas e estejam sujeitas
a diferentes interpretações. Dessa forma,
de
acordo
com
Von
Mises,
o
empreendedorismo é aspecto central
para
se
alcançar
o
bem-estar
econômico dinâmico. Os empresários
tentam antecipar o futuro; aqueles que
têm maior capacidade de fazer
previsões tendem a obter grandes lucros,
e os sucessos do passado permitem que
eles disponham de mais recursos para
obter outras ações de antecipação. As
ações desses empresários criam os
preços sob os quais os cálculos
estatísticos mais comuns – por exemplo,
os custos mínimos – são construídos
(BRUE, 2005, p. 404)22.

A planificação econômica, para Hayek, ameaçaria a
democracia e mesmo o Estado de Direito, por duas razões:
Em primeiro lugar, porque o planejamento, para poder
funcionar, coloca decisões no Estado que não podem mais
ser politizadas. Elaborar e

implementar um

plano são

tecnicamente muito complexos e se torna necessário criar
entidades administrativas independentes para essa função. Os
cidadãos perdem cada vez mais o poder de tomar decisões e
o delegam a agências governamentais.
Em segundo lugar, o planejamento tira a essência do
Estado de Direito, ou seja, de o governo atuar por meio de
normas impessoais e previsíveis. Em um regime dirigido, o
administrador público precisa deslocar recursos em direção a
vencedores escolhidos por ele, voltando o arcabouço jurídico

22

BRUE, Stanley. História do Pensamento Econômico. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005, p. 404.
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cada vez mais a favor desse grupo e penalizando os outros.
As leis tornam-se mutantes e focalizam-se no curto prazo,
primeiro passo para o autoritarismo.
Na verdade, à medida que o
planejamento se torna cada vez mais
amplo, faz-se necessário abrandar na
mesma proporção as disposições legais
sobre o que é justo ou razoável; isto
significa que é preciso, cada vez mais,
deixar a decisão do caso competente
ao poder discricionário do juiz ou da
autoridade competente (HAYEK, 1990, p.
90)23.

Roberto Campos concordou com o posicionamento
de

Hayek

de

que

o

planejamento

econômico

falha

freqüentemente, pois a produção e as tecnologias tomam
uma direção imprevisível. Por exemplo, a petroquímica na
Coréia e a produção de pastilhas de computadores no Japão
receberam incentivos públicos, mas nunca lucraram. Mesmo
quando há política industrial, ela precisaria ser parcial, pois os
setores fomentados podem ser mal-sucedidos.
Campos já defendia parte dessa idéia nos anos 50,
quando criticava o planejamento integral da CEPAL e preferia
planos voltados a “pontos de estrangulamento”, como já
vimos. Nos anos 90, Roberto Campos arrependeu-se das suas
próprias crenças no planejamento limitado que ele defendia
na década de 50. Ele via Hong Kong como o grande exemplo
a ser seguido, por ter a economia mais livre do mundo e, ao
mesmo tempo, obter crescimento rápido entre as décadas de
60 e de 90.
Cheguei mesmo – horresco referens – à tolice,
que Gudin nunca me perdoou, de escrever o
seguinte:
HAYEK, Friedrich August von. O Caminho da Servidão. 5a. edição. Rio de Janeiro: Instituto Liberal, 1990, p.
90.
23
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“As objeções de Hayek e von Mises sobre a
irracionalidade dos preços e de fatores nas
economias
planificadas
teriam
sido
destruídas, em grande parte, pela análise de
Barone, Taylor e Lange”.
Nada disso aconteceu. Demoraria algum
tempo, mas no fim da década dos oitenta,
com a queda do Muro de Berlim e o colapso
do marxismo, verificou-se que as objeções
dos
liberais
austríacos
às
economias
planificadas proferidas na década dos vinte,
eram absolutamente válidas e incrivelmente
proféticas (CAMPOS, 2004, p. 169)24.

As

políticas

que

Campos

considerava

como

responsáveis pelo sucesso dos Tigres Asiáticos não eram os
incentivos setoriais. As políticas mais eficazes seriam originárias
do decréscimo na taxa de natalidade, do crescimento da
poupança interna, da desregulamentação do mercado de
trabalho, da concentração de recursos na educação primária
e secundária e das taxas de juros reais positivas.
9 - Conclusão.
Roberto Campos tinha, em sua defesa das políticas
neoliberais, dois propósitos: primeiro, de aplicá-las com o
objetivo de sanear as contas do Estado e supostamente sair
do marasmo econômico. Segundo, de alterar toda a
sociedade com o objetivo de concretizar no Brasil o projeto
da escola austríaca: privatizar a educação, acabar com a
intervenção do governo na economia, fazer impostos nãoprogressivos e reduzir a assistência social ao mínimo. Seu
pensamento tem um paralelismo muito forte, como vimos,
com Hayek, von Mises e Friedman. As idéias que ele publicava
nos jornais na década de 90 parecem extravagantes aos que
desconhecem a escola austríaca. Muitas nunca chegaram ao
24

CAMPOS, Roberto. A Lanterna na Popa. 4a. edição. Rio de Janeiro: Topbooks, 2004, p. 169.
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debate parlamentar nem receberam atenção dos grandes
jornais.
O pensamento de Roberto Campos não se ocupava
apenas da defesa das políticas do Consenso de Washington,
como privatizações, redução das tarifas alfandegárias e dos
direitos trabalhistas. Ele desejava alterar toda a interação
Estado-sociedade, com o objetivo de diminuir a presença do
governo

no

cotidiano

e

aumentar

a

responsabilidade

individual pela sua condição econômica. Não existiria justiça
social, seguindo a opinião de Hayek.
Justiça social é um termo absurdo para Hayek. Trata-se
de um objetivo moral coletivo, cronologicamente recente
(menos de 100 anos), de que as pessoas devem ter
recompensas proporcionais ao esforço e à habilidade. Todos
os grupos políticos adotam o conceito de justiça social,
inclusive as ditaduras. A adoração a essa meta é religiosa.
O problema é que as pessoas, para atingirem a justiça
social, precisam conceder muito poder ao governo. A
alocação de recompensas, num sistema de mercado, não é
ordenada por uma escala de méritos, mas sim por uma lógica
impessoal razoavelmente aleatória. A meritocracia somente é
possível

numa

economia

de

comando.

O

mito

do

merecimento seria, para Hayek, um discurso para motivar o
trabalho. As pessoas apenas aceitam as diferenças caso
acreditem

que

os

mais

favorecidos

mostrem

que

se

empenharam para isso.
Só é possível dar um sentido à expressão
justiça social numa economia dirigida ou
comandada (tal como num exército), em
que os indivíduos recebem ordens quanto ao
que fazer; e qualquer concepção específica
de justiça social só poderia ser realizada num
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sistema centralmente dirigido (HAYEK, 1985, p.
88)25.

Roberto Campos procurou fazer do Brasil um experimento
concreto da escola austríaca, ao propor quatro grandes
medidas: desestatização do ensino, reforma tributária radical,
redução

da

assistência

social

ao

mínimo

possível

e

desregulamentação.
Primeiro, ele promoveu a privatização da educação. As
escolas deixariam de ser predominantemente estatais e o
governo pagaria um vale (voucher) para os pais colocarem
seus filhos numa escola privada de sua escolha. A liberdade
de opção levaria à melhor qualidade do ensino, devido à
existência de pressões competitivas entre as instituições
educacionais.
Segundo,

pela

abolição

do

controle

estatal

da

economia. O Estado não seria apto a definir políticas públicas
de fomento à economia e, portanto, deveria promover o
laissez-faire.
Terceiro, pela redução dos benefícios sociais. As pessoas
deveriam

somente

obter

do

Estado

o

absolutamente

necessário à sobrevivência, sem distribuição de renda.
Quarto, pela adoção do impostos de alíquota única e de
transações

financeiras.

Os

custos

administrativos

seriam

simplificados e seria gerada maior riqueza, pois os estratos
mais elevados de renda não seriam desincentivados ao
trabalho por uma tributação elevada.

25
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Quinto, pela adoção dos monopólios privados. Situações
de monopólio não são duradouras e a regulamentação
somente aumentaria o controle do Estado sobre a sociedade.
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RESENHA: ROMÃO, Antonio (org.). A economia
portuguesa 20 anos após a adesão. Coimbra:
Editora Almedina, 2006, 672 páginas.
O ano de 2006 foi o marco das comemorações de 20 anos
da entrada oficial de Portugal na Comunidade Econômica
Europeia(CEE) e, como tal, foi palco de diversas celebrações,
eventos e, também, reflexões sobre o significado da adesão
portuguesa ao bloco europeu.
Nesse

contexto,

o

professor

doutor

Antonio

Romão,

catedrático do Instituto Superior de Economia e Gestão(ISEG) da
Universidade Técnica de Lisboa(UTL), lançou o livro de análise da
economia portuguesa nos vinte anos da adesão em obra conjunta
com outros 15 especialistas – a maioria, professores colegas da
mesma universidade, salvo duas exceções: o professor Manuel
Cardoso Leal, assessor do conselho administrativo do Instituto de
Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pesca,
do Ministério da Agricultura português, e o economista Carlos
Correia da Fonseca, especialista na área de transportes.
No volume extenso de quase 600 páginas, os autores

se

propõem a percorrer os diversos setores da economia, as políticas
econômicas adotadas pelo governo português, as normas e
diretrizes vindas das autoridades da CEE e os resultados numéricos
observáveis nas contas nacionais do país.
Romão inicia a obra com um apanhado geral da economia
e das transformações

ocorridas e oferece um anexo cheio de

tabelas e dados que, apesar de interessantes e chamativos,
possuem alguns senões como o fato de terem sido retirados de
fontes secundárias, como no caso estudos efetuados pelo Ministério
da Economia, em vez do próprio órgão responsável pela
elaboração dos mesmos dados, como o Banco de Portugal, por
exemplo. Em alguns casos tem-se incoerências estranhas que após
alguma

pesquisa,

revelam

o

uso

de

fontes

diferentes

e,

metodologias de cálculo distintas. É o caso dos dados de
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exportações e importações que, tomados dos relatórios do FMI e do
Instituto Nacional de Estatística português (INE), se mostram dispares.
Os

segundo,

terceiro

e

quarto

capítulos

analisam

a

agricultura, pesca e indústria e esmiúçam as políticas postas em
prática pelas autoridades da CEE e do governo português em
relação às áreas. Refletindo o mosaico das opiniões diversas sobre
os reais benefícios da adesão à comunidade, os autores divergem
entre apoiar totalmente os rumos adotados no sentido de liberalizar
a economia, e lamentar as perdas da autonomia relativa existente
anteriormente, a desnacionalização e abertura de mercado. De
certo modo, há uma busca pela isenção de tomada de posição,
mas esta fica evidente, como por exemplo no caso do capítulo
sobre a indústria, onde o título já questiona “desindustrialização,
progresso ou declínio?” e termina com um elogio às políticas
neoliberais adotadas.
Os

próximos

dois

capítulos

apresentam

as

mudanças

ocorridas nas áreas de transportes e energia, setores em que o país
apresentava uma situação bem distinta dos demais países da CEE à
altura da adesão e, por isso, receberam altos investimentos no
sentido de se modernizar e atingir os níveis exigidos para poder se
integrar à rede de transportes da CEE e a malha energética do sul
do continente, por exemplo. Assim, a busca pela modernidade que
se apresentava como solução para os demais países membros, foi
adotada e setores antes importantes, como o caso do transporte
ferroviário de passageiros, foram abandonados mesmo em face às
crises de petróleo que haviam atingido o mundo no final da
década de 1970 e início dos anos 1980.
Em seguida, abordam-se as políticas sociais adotadas ao
longo dos vinte anos. Um setor em que Portugal estava à frente dos
demais

integrantes,

principalmente

nas

suas

políticas

de

universalização dos serviços de saúde e educação pública. Mas,
mesmo assim, o país se adaptou às normas da CEE e os autores do
capítulo não escondem o orgulho sentido por seu país estar adiante
em alguma área. Ainda mais que a adesão dos países do antigo
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bloco socialista nos anos 1990, levou a alterações profundas nessas
políticas e a convergência mostrou que Portugal estava adiante de
seus colegas na Comunidade pois já previa medidas para lidar com
as minorias, por exemplo.
A partir desse ponto o livro passa a se dedicar às áreas
financeiras, fiscais e orçamentárias.
Os mercados de ações, de câmbio, e de transações
bancárias que até meados dos anos 1980 praticamente não
existiam em Portugal, sofreram alterações profundas com abertura
para capitais e empresas estrangeiras, passando a se estruturar
segundo os ditames ultra-liberalizantes – nas palavras dos autores
dos capítulos em questão – do Sistema Monetário Europeu e demais
autoridades que pressionavam por uma integração de mercado
interno até o ano de 1992 e a união monetária até o final do século.
Portugal seguiu as normas e mudou seu sistema fiscal, criou
impostos, aboliu outros e antes de 1992 já estava em pleno processo
de convergência com os demais estados-membros, antes do prazo,
para orgulho de alguns e pesar de outros que viram no processo,
uma perda de arrecadação, de autonomia e piora nas contas do
Estado, cada vez mais dependente de transferências externas.
Os próximos temas estudados referem-se ao comércio
exterior e ao Investimento Direto Estrangeiro em Portugal (IDEP) e de
Portugal no Estrangeiro (IDPE) e, mias uma vez, tem-se um elogio à
eficiência do país em cumprir prontamente as diretrizes vindas das
autoridades da CEE pois em termos de IDE, em ambos os sentidos,
os números mostram a melhora sensível no quadro econômico
português. Já em relação ao comércio externo, fica patente o
aumento da dependência portuguesa dos produtos e serviços
importados e o crescente desequilíbrio de sua Balança Comercial
que passou os vinte anos em déficit permanente e crescente.
Por fim, o último capítulo trata das relações comerciais entre
Portugal e Brasil no período após a adesão. Tais relações são vistas
como tendo renascido e se dinamizado de forma crescente ao
longo dos vinte anos analisados porém, o autor parece se esquecer
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que os fluxos internacionais no final do século passado haviam se
dinamizado no mundo todo e, em especial, no que se refere aos
países chamados de emergentes. Assim, a análise apresentada
mostra-se

positiva

e

as

causas

para

tal

ficam

atribuídas

exclusivamente à adesão portuguesa à CEE sem, no entanto,
destacar o contexto mundial e as mudanças ocorridas no Brasil, seja
em seu quadro político, seja nas mudanças de sua direção
econômica de um país que aderia à abertura de mercado e fim de
suas práticas de protecionismo econômico, atendendo aos ditames
do FMI e demais credores internacionais.
É de se estranhar a ausência de alguns temas que mereciam
capítulos como sobre o setor de serviços, ou um detalhamento mais
aprofundado do que aconteceu à mão de obra portuguesa, ao
sistema sindical e de cooperativas de produção e consumo que
haviam se fortalecido após a revolução de abril de 1974, mas, notase que na média, o livro possui um tom de elogio e defesa do
neoliberalismo. Um discurso em que se defende a participação
cada vez menor do Estado nas atividades econômicas do país e, no
caso de Portugal, o surgimento das autoridades transnacionais de
decisão sobre os assuntos econômicos, permite ainda mais esse
afastamento do Estado.
De forma sucinta, cheia de dados numéricos e análises
estatísticas, leis e normatizações, A economia portuguesa 20 anos
após

a

adesão

é

uma

obra

que

permite

acompanhar

cronologicamente as transformações ocorridas no setor econômico
do país de 1986 a 2005 e perceber de que forma Portugal fez sua
opção de papel de bom aluno dentro do bloco econômico
europeu.

Maria de Fátima S. C. Previdelli
Mestranda em História Econômica, Departamento de História,
Universidade de São Paulo (USP)
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