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Editorial
O vigésimo número da REPHE inicia-se com um texto de
Osvaldo Coggiola sobre os antecedentes da atual crise. Fátima
Previdelli apresenta um estudo sobre o desemprego na Região
Metropolitana de Porto Alegre nos anos 1990. Hermes Moreira Júnior
aborda o novo papel do Estado frente ao Neoliberalismo. Júlio Gomes
da Silva Neto discorre sobre o conceito de desenvolvimento econômico
para periferia em perspectiva histórica. Lincoln Secco expõe algumas
notas antecedentes sobre a Era do Imperialismo, buscando fazer uma
ligação com o presente. Pedro Mota Byrro, por fim, fecha a REPHE 20
com uma resenha sobre o livro do professor Haruf Salmen Espíndola,
sobre o Sertão do Rio Doce.
Este vigésimo número da REPHE encerra um primeiro ciclo da
revista, no qual tivemos o prazer e a honra de atuar na edição. Foram
sete anos e vinte números que afirmaram e consolidaram a Revista
como um espaço aberto, plural e de qualidade dentro das múltiplas
áreas que compõem a História Econômica e a Economia Política. A
revista encontra-se coordenada por dois grupos de pesquisa e ligada a
vários programas de pós-graduação no país. Assim, em boas mãos,
deixamos sua Edição para os próximos cinco anos a Fátima Previdelli.
Como sempre, agradecemos a contribuição dos autores e demais
envolvidos na produção desta Revista.

O Editor
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Antecedentes da atual crise sistêmica
Osvaldo Luis Angel Coggiola1
Resumo
Nos anos recentes, as diversas fases da crise da produção capitalista evidenciaram
as contradições acumuladas ao longo de décadas de desenvolvimento parasitário
do capital, e de sobrevivência do capitalismo pelo uso de fatores extra-econômicos,
pela intervenção do Estado. As novas crises puseram em evidência as limitações do
agente estatal, com nova orientação das despesas estatais voltadas para o
pagamento das dívidas. O Estado capitalista, em crise fiscal e financeira, passou a
bancar o ônus dos déficits acumulados pelos custos financeiros da dívida. Não se
tratou, por isso, da “crise do keynesianismo” (ou seja, de uma política específica do
Estado capitalista), mas dos limites históricos do agente estatal para empreender
uma política anticíclica.
Palavras-chave: Crise; Estado; Capitalismo; Política econômica.

Abstract
In recent years, the various stages of the crisis of capitalist production showed the
contradictions accumulated over decades of parasite development capital, and the
survival of capitalism by the use of extra-economic factors, from the State. The new
crisis highlighted the limitations of the State, with a reorientation of public
expenditure directed to the payment of debts. The capitalist State, in fiscal and
financial crisis, now is playing the burden of deficits accumulated by the financial
costs of debt. It was not, therefore, the "crisis of Keynesianism" (ie, a specific policy
of the capitalist state), but the historic range of the State agent to undertake a
counter-cyclical policy.
Keywords: Crisis; State; Capitalism; Economic policy.

1

Professor da Universidade de São Paulo (USP).
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Nos anos recentes, as diversas fases da crise da produção
capitalista evidenciaram as contradições acumuladas ao longo de
décadas

de

desenvolvimento

parasitário

do

capital,

e

de

sobrevivência do capitalismo pelo uso de fatores extra-econômicos,
pela intervenção do Estado. A recessão de 1974/1976, a de
1980/1982 (que impulsionou a crise da dívida de 1982 e a crise de
crédito nos anos 1980), a crise da Bolsa de Nova York em 1987,2 a
recessão de 1991, a crise das bolsas de 2000 a 2002, definiram essas
etapas. Na tentativa de contornar estas contradições houve a
elevação da taxa de juros, iniciada no governo Jimmy Carter, em
1979, e ampliada na política econômica de Reagan, em 1981. Depois,
houve a redução da taxa de juros dos EUA em 1991, para conter uma
nova recessão.3
Nos dois casos, o resultado foi a ampliação do endividamento
externo

e

interno,

tanto

nos

países

“desenvolvidos”

como

“subdesenvolvidos”. A crise capitalista foi o elemento motor para a
adoção dessas políticas. As novas crises puseram em evidência as
limitações do agente estatal, com nova orientação das despesas
estatais voltadas para o pagamento das dívidas. O Estado capitalista,
em crise fiscal e financeira, passou a bancar o ônus dos déficits
acumulados pelos custos financeiros da dívida. Não se tratou, por
2

Wall Street desmoronou no dia 19 de outubro, depois da divulgação de dados que mostraram um importante
déficit comercial e um aumento das taxas de juros do Banco Central alemão. Em um dia, o índice Dow Jones
perdeu 22,6%, e outros registraram importantes perdas, mostrando a interdependência dos mercados mundiais.
O evento foi chamado de primeiro craque da “era da informática”. O índice Dow Jones caiu 40% em um ano, e
empresas dos EUA perderam US$ 7 trilhões.
3 Houve uma recuperação limitada da taxa de benefício, na década de 1990, a um nível superior à dos anos
1970 e 1980, ainda que muito abaixo do período de pós-guerra (taxa de retorno, participação dos lucros na
renda, rendimento das ações, balanços das corporações) nos países da OCDE na década de 1990. A base
dessa recomposição da rentabilidade se encontrava no avanço da flexibilidade trabalhista, na pressão do
desemprego e na expansão da pobreza. Ainda que não se tenha consumado uma regressão decisiva nas
condições de vida dos trabalhadores nos países avançados, a precarização do trabalho redundou em uma
recomposição do benefício. Para que esta recuperação ultrapassasse o curto prazo, este aumento da taxa de
exploração teria que se estabilizar.
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isso, da “crise do keynesianismo” (ou seja, de uma política específica
do Estado capitalista), mas dos limites históricos do agente estatal
para empreender uma política anticíclica. A política econômica se
conformou cada vez mais aos interesses dos rentistas (rentiers), tendo
seu eixo principal em produzir excedentes para cumprir os
compromissos com os credores.4
As alterações na estrutura da riqueza capitalista e na operação
dos mercados resumem-se em: 1) O maior peso da riqueza financeira
na riqueza total; 2) O poder crescente dos administradores da massa
de ativos mobiliários (fundos mútuos, fundos de pensão, seguros) na
definição das formas de utilização da "poupança" e do crédito; 3) A
generalização da abertura das contas de capital, dos regimes de taxas
flutuantes e do uso de derivativos; 4) As agências de classificação de
risco assumiram o papel de tribunais, com pretensões de julgar a
qualidade das políticas econômicas nacionais. A finança direta e
"securitizada"

ganhou,

desregulamentação

portanto,

rompeu

os

maior

diques

importância.

impostos,

depois

A
da

depressão dos anos 1930, à ação dos bancos comerciais, que
voltaram a operar como supermercados financeiros.
Desde o colapso das taxas de câmbio fixas (1971), os países
centrais caminharam na direção de um sistema de taxas flutuantes.
Tratava-se, se dizia, de escapar da "trindade impossível": convivência
de taxas fixas, mobilidade de capitais e autonomia da política
monetária doméstica. Mas, ao mesmo tempo em que as taxas de

4 O economista francês Alain Parguez chamou esse regime de “economia do rentista internacional” ou “Estado
assistencial do rentista”: os Estados se endividaram tomando grandes somas emprestadas de indivíduos ou
instituições financeiras, para pagar juros aos rentistas a taxas estabelecidas por outro braço do governo – os
bancos centrais: o acúmulo de grandes dívidas públicas conferiu aos interesses financeiros e bancários,
também, o poder de ditar a política social e econômica.
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inflação de bens e serviços produzidos retrocediam, ampliaram-se as
possibilidades de ocorrência de "bolhas" nos mercados de crédito,
provocando uma sucessão de episódios de "inflação" de ativos.
Para o analista norte-americano Bill Gross, os preços dos
ativos não eram mais função dos movimentos da economia
“produtiva”: "A economia real está sendo movida pelo preço dos
ativos, os quais, por sua vez, são influenciados por fluxos financeiros
de origem, composição e longevidade sem precedentes na história".
O crescimento dos fluxos financeiros já não explicaria o processo de
precificação dos ativos (e, portanto, das moedas). A generalização do
movimento de alta nos preços dos ativos - com forte compressão
dos prêmios de risco – passou a contar com a influência decisiva dos
mercados de derivativos, e com a expansão dos fundos de hedge,
que operam com elevada alavancagem. Na proporção em que cresce
o apetite pelo risco, os rendimentos caem de forma generalizada. Os
investidores correm para os mercados onde os diferenciais ainda são
atraentes, fomentando o chamado carry trade entre os ativos de
baixo rendimento dos países centrais e o rendimento mais elevado
dos países periféricos.
Através desses salva-vidas demarcava-se a crise à órbita
financeira e se brecava sua extensão à esfera produtiva. A
desvalorização de capitais excedentes ficava assim adiada, mas
também se neutralizava a recuperação plena de taxa de lucro. As
fortes convulsões financeiras que se sucederam periodicamente
desde o craque da Bolsa de Nova York de 1987 (desvalorizações
européias, quebra do Baring Brothers, insolvência no Japão, “tequila”
mexicano, crise asiática) popularizaram a interpretação da crise como
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um fenômeno primordialmente especulativo. Partindo da crítica ao
“inchamento da bolha”, convocou-se a “disciplinar o capital
financeiro”

e

a

“controlar

os

movimentos

especulativos

internacionais”. O objetivo seria impedir que o “capital industrial são”
continuasse asfixiado pela “ociosidade financeira” da “economiacassino”.5
O peso inédito do capital financeiro foi também decisivo para
a concentração empresarial mundial: a participação das 200 maiores
empresas no produto bruto mundial passou de 24% em 1982 para
30% em 1995, 33% em 1997, superando os 35% na virada do século.
As primeiras 500 empresas perfaziam 45% do produto mundial (65%
ao se considerar o conjunto das “multinacionais”, em torno de 35
mil). A quase totalidade possui sua casa matriz nos países centrais:
em 1995, 89% do faturamento das 500 maiores empresas era
realizado por firmas originárias do chamado G 7.
O Sinal Mexicano
Na periferia do capitalismo mundial, a elevada taxa de
exploração dos trabalhadores locais se deu, combinadamente, pela
intensidade da jornada de trabalho, pela constante ampliação da
sobre-população relativa, pelo rebaixamento do tempo de trabalho
necessário à reprodução da força de trabalho, e pela fraca expansão
do capital produtivo local, reserva de exploração, ou apêndice, do
capital metropolitano. A dinâmica da acumulação periférica é
necessariamente “negativa”.6 Ela não pode ser separada dos
5

A versão “de esquerda” dessa política é a proposta da Tobin Tax, defendida pelo ATTAC e Le Monde
Diplomatique.
6 No início do século XIX, a diferença de renda entre os países ricos e pobres, era de apenas 1 para 2; um
século depois, na véspera da 1º Guerra Mundial, era de 1 para 4; e no final do século XX, já era de 1 para 7.
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interesses totais do capital, de que se constitui em elemento
secundário, e em elo da dominação imperialista. É enquanto parte do
processo global de acumulação que a negatividade da acumulação
periférica revelou sua força positiva de valorizadora do capital global.
SALÁRIO POR HORA TRABALHADA NA INDÚSTRIA
(em dólares para o ano de 2002)
EUA

21,11

União Européia

19,80

Japão

18,65

Coréia do Sul

8,77

Taiwan

5,64

México

2,60

Brasil

2,56

China

0,75

Fonte: Bureau of Labor Statistics (EUA) – International Comparaisons of Hourly Compensations – novembro de
2005.

Correntemente, dois foram os motivos para explicar a adoção,
na periferia do capital, de políticas ou programas de “estabilização”:
(1) A necessidade do capital financeiro, de reduzir ou eliminar os
impactos inflacionários sobre os seus títulos nominais de valor; e (2)
A generalização da luta dos trabalhadores contra a perda de seu
poder de compra. Isto revela apenas uma parte do problema. Na
verdade, as desvalorizações cambiais constituíam-se instrumentos de
empobrecimento das populações dos países que as adotavam, e de
transferência de valor de tais países para as metrópoles, via
mecanismo cambial e exportador.
Na primeira metade da década de 1990, a crise mexicana
antecipou a série de convulsões que agitaria a “estabilização”
capitalista nos anos subseqüentes. Teve como causa imediata a falta
de reservas internacionais e conseqüente desvalorização do peso. O
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México, como grande parte das “economias emergentes”, possuía
uma taxa de câmbio fixa (o governo aceitava pequenas variações)
atrelada ao dólar estadunidense, em virtude de um “plano de
estabilização”,

baseado

na

âncora

cambial.

Nas

economias

periféricas, a década de 1990 foi definida pela busca da
“estabilização”, marcada pela crise fiscal e financeira do Estado, e pela
busca de uma saída para a crise capitalista. Essa modalidade de
“estabilização” foi parte integrante das demandas dos países centrais,
na etapa surgida da recessão de 1991 e nas ações dos EUA para
contrapô-la, através da política de redução da taxa básica de juros
A inflação mexicana era muito maior que a dos Estados
Unidos, o que causou uma valorização constante de sua moeda, que
barateou as importações, levando a um constante déficit no balanço
de pagamentos, e uma devastação de quase todo o parque
industrial, que não podia competir em igualdade com as importações
baratas, devido ao câmbio apreciado. Para sanar os déficits o
governo comprou dólares, e abriu seu mercado de títulos aos
investidores estrangeiros para atrair mais dólares, além de manter o
peso forte, o que agravava ainda mais os déficits em conta corrente,
pois as importações continuavam a crescer.
Para cobrir o rombo o governo mexicano passou a emitir um
título (tesobonos), indexado ao dólar, o que o deixava imune a
variações na taxa de câmbio. A taxa de juros foi elevada aumentando
a dívida externa, o que teve como conseqüência uma grave recessão.
Em 1994, com a elevação da taxa de juros dos EUA, seus títulos se
tornaram mais atraentes, levando os capitais “mexicanos” a
migrarem.

12
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Os capitais voláteis saíram rapidamente do país, gerando uma
crise cambial, que culminou com a desvalorização de 33% de sua
moeda em menos de uma semana. O governo mexicano foi obrigado
a quase zerar suas reservas internacionais para cobrir o rombo, além
de desvalorizar sua moeda. O default foi inevitável, e só teve uma
precária saída no empréstimo de 50 bilhões de dólares feito pelo
governo dos EUA (Bill Clinton) com fundos do Tesouro dos EUA, o
que levou a uma grave crise política. O default mexicano quase levou
à ruína ao recém criado NAFTA (acordo tarifário dos países da
América do Norte, sob hegemonia dos EUA).
A Crise Asiática
Os países do Sudeste Asiático viveram, nas décadas de 1980 e
1990, um processo caracterizado por: (a) Aumento crescente da sua
participação no comércio internacional; (b) Aumento das relações
econômicas regionais, tanto do ponto de vista do comércio quanto
dos investimentos produtivos e financeiros; (c) Integração das
economias periféricas da região sob o comando do Japão; (d) A
China emergiu como um importante ator no comércio mundial,
disputando

os

mercados

ocidentais

com

os

países

em

desenvolvimento da região, especialmente em setores intensivos em
trabalho.
Nas palavras de Yasheng Huang, do Massachusetts Institute of
Tecnology (MIT): “Basicamente, na década de 1990, empresas
estrangeiras com sede nos Estados Unidos, Europa, Japão e o
restante da Ásia transferiram suas operações de fabricação para a
China. Porém, os controles e, conseqüentemente, os lucros dessas
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operações, ficam ao encargo de empresas estrangeiras. Embora a
China obtenha os benefícios do salário da globalização, ela não
retém os lucros da globalização”.
Por trás do “milagre” asiático (e dos “emergentes” em geral)
havia outro processo: Sudeste da Ásia, Leste Europeu, América Latina,
foram

transformados

em

territórios

de

caça

das

potências

dominantes, conhecidas como “economias de baixo custo”, para a
produção de mais-valia absoluta; como suportes para a extensão da
produção industrial e da mais-valia relativa nos EUA, União Européia
e Japão; como plataformas de exportação para as economias
dominantes. Do mesmo modo que a China, também Rússia, Índia e
Brasil

localizaram-se

na

categoria

de

desqualificados

do

desenvolvimento desigual e combinado do mercado mundial. As
“grandes economias” dominadas entraram nesse processo, como
produtoras de mais-valia absoluta, caracterizada pelo prolongamento
da jornada de trabalho, e o pagamento do salário abaixo do valor da
força de trabalho.7
Em 1997, sob o peso de uma crise financeira de enormes
proporções, o Pacífico asiático foi o centro das atenções, não só
pelas repercussões mundiais em termos de “diminuição no
crescimento”, como também pela crescente instabilidade nos
mercados

financeiros

internacionais.

Um

dos

fatores

que

impulsionara o “milagre asiático” fora o crescimento da entrada de
capitais

através

do

investimento

estrangeiro

direto

e

dos

empréstimos de instituições financeiras, capital que serviu para
7 A tendência do emprego da força de trabalho industrial é de diminuição no centro e de aumento na periferia. A
diminuição da massa de trabalhadores industriais nos EUA é compensada pelo seu aumento na China. O
funcionamento do mercado de trabalho global é um mecanismo para se contrapor à queda da taxa de lucro
global.

14
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alavancar os investimentos na região. Havia, na região, sistemas de
câmbio fixo atrelados ao dólar, que estimularam a tomada de
empréstimos, a maioria de curto prazo, fatores que aumentaram a
exposição ao risco cambial. Essa era a situação no sudeste asiático
antes

da

crise:

alto

crescimento

econômico,

cambio

fixo,

endividamento elevado, alta exposição externa. Essa situação
começou a mudar quando o rendimento das exportações da região
começou a decair, devido a valorização das moedas locais perante o
dólar e o iene, além da queda dos preços dos principais produtos de
suas pautas de exportação, como os eletrodomésticos.
Isso começou a gerar déficits elevados na balança de
pagamentos, o que gerou uma dependência ainda maior de entrada
de capitais estrangeiros na economia; os investidores estrangeiros
viam a situação asiática como de alto risco; com isso houve redução
nos investimentos na região, agravando a situação. As explicações
imediatas apontaram mecanismos de controle de risco ineficientes,
supervisão

inadequada

de

instituições

financeiras,

falta

de

transparência e precisão nas informações contábeis, regras de
adequação de capitais pouco rígidas (permitindo a tomada de
posições fortemente alavancadas), que formariam um quadro de
distorção nos “sinais de mercado”. As instituições financeiras e não
financeiras internacionais investiram na região esperando que as altas
taxas de crescimento permanecessem acima da média mundial, o
que não ocorreu, causando a fuga em massa de capitais.
A crise começou na Tailândia com o colapso financeiro do
baht causado pela decisão do governo tailandês de tornar o câmbio
flutuante, desatrelando o baht do dólar, após esforços para evitar a
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massiva fuga de capitais. Tailândia adquiriu uma enorme dívida
externa que acabou por deixar o país falido logo. A crise se espalhou
para o Sudeste Asiático e o Japão, afundando cotações monetárias,
desvalorizando mercados de ações, e precipitando a dívida privada.
O que parecia ser uma crise regional se converteu na "primeira
grande crise dos mercados globalizados”. Os fluxos de capital para a
Ásia mudaram de um ingresso de US$ 93 bilhões em 1996 para uma
saída de US$ 12 bilhões em 1997. O montante de US$ 105 bilhões de
alteração nos fluxos foi equivalente a 11% do PIB da região. A
retração nos fluxos correspondeu principalmente a desinvestimentos
em carteira e a fechamentos de créditos bancários externos. A crise
cambial e a saída de capital se desdobraram em arrochos de crédito.
Em menos de dois meses, Filipinas, Malásia e Indonésia
desistiram

da

defesa

de

suas

moedas,

também

sofrendo

depreciações substantivas. A despeito da aprovação de pacotes
emergenciais de empréstimos pelo FMI à Tailândia, em agosto, e
posteriormente à Indonésia e à Coréia, a crise continuou se
aprofundando, com declínio dos PIBs: o tailandês, depois de atingir
um pico em meados de 1997, diminuiu em mais de 10%, até alcançar
um piso na segunda metade do ano seguinte. Na Malásia, a queda
do PIB foi também próxima de 10% entre os terceiros trimestres de
1997 e 1998. As Filipinas enfrentaram uma redução mais modesta, de
3%, enquanto a Coréia, a última grande economia asiática a entrar na
crise, teve seu PIB reduzido em 8% entre o final de 1997 e a primeira
metade de 1998. A Indonésia foi a mais intensamente afetada, com
um declínio acima de 15% no PIB do período. No dia 23 de outubro
de 1997, a Bolsa de Valores de Hong Kong – a segunda maior em
movimentação de papéis – caiu 10,4% e derrubou todos os
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mercados, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) apresentou
queda de 8,15%, a segunda maior em todo o planeta naquele dia.
A crise asiática de 1997 comoveu a economia da região que
observava as maiores taxas de crescimento mundiais. O socorro do
FMI falhou, e a crise alcançou uma dimensão dramática, com o
craque da Bolsa em Hong Kong e suas repercussões mundiais. A
crise foi disparada por um processo de fuga de capital e deflação de
ativos financeiros nas economias da região: iniciando-se pelos
"tigrinhos"

(Tailândia,

Malásia,

Indonésia

e

Filipinas),

suas

repercussões adquiriram amplitude global quando aquele processo
incorporou os "tigres" (Coréia do Sul e Hong Kong), ameaçando
também pôr na insolvência seus credores japoneses. As moedas
nacionais mergulharam em queda livre em relação ao dólar, com
exceção de Hong Kong, onde a desvalorização cambial foi evitada a
alto custo.
A “crise de confiança” abateu-se sobre sistemas financeiros
frágeis, com empresas não-financeiras e intermediários financeiros
carregados com ativos de baixa liquidez e débitos de curto prazo.
Havia também a vulnerabilidade diante de desvalorizações cambiais,
dada a proporção do endividamento em dólar naquela superalavancagem. Nos “tigrinhos”, o descompasso entre ativos e passivos
tinha na especulação imobiliária um forte componente: na Coréia,
havia grande ociosidade de capacidade produtiva em seus
conglomerados (crise de sobre-produção). O elevado grau de
endividamento dos conglomerados coreanos, característica de seu
crescimento precedente, perdera a solvência obtida no passado
mediante receitas com exportações crescentes. A magnitude dos
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efeitos de caixa (necessidade de liquidação de ativos) e de “contágio
de expectativas”, em escala mundial, fez da crise asiática a primeira
da “era das finanças globais”. A perplexidade diante da crise foi
proporcional ao fato de que, até pouco antes, a região do Pacífico
asiático se configurava como uma fronteira de crescimento
econômico considerado inexaurível.
Cronologia da crise asiática
Janeiro de 1997 - A Hanbo Steel, uma das grandes chaebol coreanas, abre falência sob o peso de uma dívida de
cerca de 6 bilhões de US$. Trata-se da primeira vez, em dez anos, que uma das grandes empresas coreanas se vê
obrigada a fechar.
5 de Fevereiro - A Somprasong é a primeira empresa tailandesa a falhar um pagamento da sua dívida externa
10 de Março - O governo tailandês promete apoio às empresas financeiras com forte exposição a dívidas do
sector imobiliário mas depois recua nesta sua intenção. Michel Camdessus, Diretor do FMI, declara: "Não vejo
razões para que esta crise se agrave"
Início de Maio - preocupados com a queda do ien, responsáveis japoneses declaram que talvez seja necessário
aumentar as taxas de juro. Isto não se concretiza mas foi um dos primeiros sinais de que a crise estava à porta.
Em resultado, muitos investidores começaram a vender moedas do Sudeste Asiático
14-15 de Maio - O baht tailandês, o "elo mais fraco" das moedas da região devido ao fraco desempenho da
economia, é atacado pelos especuladores. O banco central, com a ajuda da Autoridade Monetária de Singapura,
procura resistir ao ataque
23 de Maio - Finance One, a principal empresa financeira da Tailândia, declara falência
27 de Junho - O banco central da Tailândia suspende a atividade de 16 empresas financeiras do país que sofrem
de uma grave falta de liquidez
2 de Julho - O Banco da Tailândia anuncia a entrada do baht num regime de taxa flutuante administrada e pede
"assistência técnica" ao Fundo Monetário Internacional. Esta data é considerada como a do verdadeiro início da
crise
14 de Julho - O FMI oferece apoio de cerca de US$ 1,1 bilhões às Filipinas. O Bank Negara, banco central da
Malásia, abandona a defesa da cotação do ringgit
17 de Julho - A Autoridade Monetária de Singapura desvaloriza o dólar do país
24 de Julho - grande agitação dos mercados cambiais. O ringgit atinge o seu valor mais baixo dos últimos 38
meses e o primeiro ministro, Mahatir, culpa os especuladores. O dólar de Hong Kong (HKD) mantêm a sua
cotação, mas à custa do gasto de cerca de US$ 1 bilhão pela Autoridade Monetária de Hong Kong para defender
a paridade do peg com o dólar americano à taxa corrente, que durava mais de uma década
28 de Julho - A Tailândia pede ajuda financeira ao FMI
5 de Agosto - As autoridades tailandesas suspendem a atividade de 48 empresas financeiras
15 de Agosto - Os especuladores voltam a atacar o HKD. As taxas de juro do mercado overnight aumentam 150
pontos base num dia. A bolsa de valores cai significativamente
20 de Agosto - O FMI aprova um pacote financeiro de US$ 17,2 bilhões para apoio à Tailândia
23 de Agosto - O primeiro ministro malaio acusa George Soros de estar por detrás dos ataques especulativos às
moedas da região
20 de Setembro - No decurso das reuniões do Banco Mundial e do FMI em Hong Kong, Mahatir declara que o
comércio de divisas é imoral e que deveria ser banido; estas deveriam ser utilizadas apenas para as operações
ligadas ao comércio internacional de bens e serviços
21 de Setembro - George Soros acusa o primeiro ministro Mahatir de ser uma ameaça para o seu próprio país, a
Malásia
8 de Outubro - A Indonésia declara que irá pedir o apoio financeiro do FMI
20-23 de Outubro - A bolsa de Hong Kong sofre a maior quebra de sempre, perdendo o índice Hang Seng cerca
de 1/4 do seu valor em quatro dias. A desvalorização do dólar de Taiwan na semana anterior lança cada vez mais
dúvidas sobre a capacidade de Hong Kong manter o seu câmbio em relação ao dólar americano (cerca de HKD
7,7/US$).
30 de Outubro - Os especuladores viram-se para a América Latina, provocando grandes perdas no Brasil e na
Argentina
31 de Outubro - O FMI aprova um pacote financeiro de US$ 23 bilhões para a Indonésia
6 de Novembro - Camdessus declara que está convencido de que a Coréia do Sul será poupada à crise que abalou
os países do Sudeste Asiático
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8 de Novembro - Preocupações sobre a estabilidade do câmbio do won levam os investidores estrangeiros a
vender cerca de US$ 70 bilhões de títulos na manhã desse dia.
17 de Novembro - O banco central da Coréia abandona a defesa do won, fazendo este ultrapassar a barreira
psicológica dos 1.000 won/US$ . Esta quebra trouxe consigo uma nova descida da maioria das moedas da região
21 de Novembro - A Coréia declara que vai pedir apoio financeiro ao FMI
4 de Dezembro - É assinado o acordo que permite ao FMI emprestar à Coréia do Sul cerca de US$ 57 bilhões --- o
maior de sempre desta organização financeira internacional
8 de Dezembro - o governo da Malásia aprova um conjunto de medidas de austeridade para o país mas continua
a declarar que não precisa do apoio do Fundo.
Fonte: Nouriel Roubini, http://www.stern.nyu.edu/~nroubini/asia/AsiaChronology1.html.

Sem critérios de avaliação de risco e exigência de cobertura,
nem certeza quanto à garantia estatal de solvência em última
instância, tinha havido “ousadia” nos investimentos produtivos na
região: as contradições mundiais do capitalismo, no entanto,
transformaram a “aposta especulativa virtuosa” em salto no
precipício. Paul Krugman culpou a exaustão dos fatores de alto
crescimento asiático em relação ao resto do mundo, uma vez
concluídos os processos de incorporação, em setores industriais
modernos,

dos

imensos

contingentes

de

camponeses

subempregados, e a universalização da educação. Altas taxas de
poupança e investimento teriam permitido a velocidade e a
magnitude dessa absorção. Uma vez atingida a fronteira, as taxas de
crescimento teriam de acomodar-se em níveis mais baixos.
A exaustão relativa dessas fontes já teria acontecido no Japão,
nos anos 1980, e estaria manifestando-se em outros países asiáticos
desde meados da década de 1990. A expansão de salários acima da
produtividade, assim como o superaquecimento do mercado interno,
a chegada dos déficits comerciais, seriam sintomas de crescimento
mais lento. Assim como na "bolha" financeira japonesa precedente,
com supervalorização imobiliária e de ações, a resistência à realidade
estaria por detrás da crise. O crescimento rápido via exportação
envolveu combinar a implantação local de novos segmentos
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produtivos, e a captura de mercados no exterior, particularmente dos
EUA. Este processo atingiu um limite.
O Japão, desde o final dos anos 1980, conhecia dificuldades
econômicas, e buscava “exportá-las” para a economia regional. Em
1991 estourou a "bolha imobiliária", que produziu a explosão da
"bolha financeira", devido à super-valorização de imóveis e terrenos
que serviam de garantia aos empréstimos bancários. Para evitar a
inflação, o governo bloqueou a oferta de dinheiro, condenando o
país à estagnação. Vários bancos faliram, sem que o Estado os
socorresse. A extensão dos empréstimos japoneses à Ásia oriental e
do sudeste, por sua vez, regionalizara a crise japonesa: o “modelo” só
funcionava na base de um acentuado crescimento. A crise era um
efeito da internacionalização da economia japonesa. O MITI (superMinistério japonês da Indústria e Comércio) não exercia mais
influência direta sobre as empresas japonesas: segundo Canuto, “o
rompimento

da

interação

sistêmica

entre

o

Estado

desenvolvimentista e as redes multinacionais japonesas introduziu
uma nova dinâmica no Japão e no mundo em geral”.
No momento em que a China obteve a devolução de Hong
Kong (em 1997), e os “Tigres” tentavam consolidar seu crescimento,
prosseguia a crise japonesa e, em seguida, ocorreu o abalo financeiro
nos países mais vinculados aos EUA (Tailândia, Indonésia e Coréia do
Sul). Isto reduziu a produção neles, afetando especialmente o âmbito
financeiro, com a desvalorização das moedas locais, o que permitiu
ao capital estrangeiro adquirir empresas nacionais a preço de leilão.
Intensificaram-se as pressões sobre a Indonésia (onde a crise política
derrubou o regime ditatorial de Suharto): o alvo era sua indústria
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automobilística
internacionais

e

aeronáutica.

recomendaram

No

Japão,

“reformas

os

organismos

estruturais”,

que

os

sucessivos gabinetes não implementaram, uma discreta resistência às
pressões externas para abrir sua economia (ou seja, uma queda de
braço com os "aliados" americanos).
Os países mais afetados pela crise foram os mais submetidos
aos EUA, por razões militares e estratégicas (Coréia do Sul), ou por
fraqueza econômica, como Tailândia e Filipinas. Dois países que
tentaram resistir às investidas, primeiramente, políticas, depois,
econômico-financeiras, das potências ocidentais capitaneadas pelos
EUA, foram a Indonésia e a Malásia. O primeiro não resistiu, mas o
segundo regulamentou a saída de capitais. O alvo era a China, cuja
economia cresceu 8% em 1998 e 1999, em plena crise asiática. Um
relatório do Banco Mundial de março de 1997 havia destacado a
solidez e o dinamismo das economias asiáticas. O de outubro, da
mesma organização, sinalizava suas "debilidades e distorções
estruturais". Paul Krugman destacou a debilidade dessas economias,
enquanto Jeffrey Sachs e Joseph Stiglitz enfatizavam sua solidez.
Segundo Castells, "o sistema institucional que era a fonte do milagre
asiático, o Estado desenvolvimentista, tornou-se o obstáculo para o
novo estágio de integração global e de desenvolvimento capitalista
na economia asiática".
O Japão especializara-se em segmentos de maior tecnologia
(eletrônica, telecomunicações, automóveis e bens de capital). Os
“tigres” cresceram em atividades intensivas em mão-de-obra
qualificada nesses ramos, integrando-se à onda exportadora aberta
pelo Japão. Os tigres menores ocuparam espaço na produção e
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exportação em setores tradicionais intensivos em mão-de-obra nãoqualificada (calçado, vestuário e montagem na eletrônica e na
automobilística). A integração em redes de produção de âmbito
regionalmente integrado teve suporte em fluxos de investimento
direto, crédito bancário, acordos de transferência tecnológica e
venda de componentes e equipamentos. A violência da crise causou
grande perplexidade no mundo inteiro. Os países mais atingidos,
com exceção da Malásia, foram bater às portas do FMI. As economias
mergulharam em recessões profundas.
Passado o período recessivo, os “tigres” (grandes ou pequenos)
estabeleceram sistemas de regulamentação e supervisão das
instituições financeiras, registrando superávits nos balanços de
pagamentos

em

conta

corrente

e

acumulando

reservas

internacionais. Alguns países adotaram regimes cambiais flexíveis.
Outros introduziram ou mantiveram controles sobre os fluxos de
capital. A acumulação de reservas funciona como um mecanismo de
auto-seguro e está ligada à insatisfação com a maneira como o FMI
lidou com a crise de 1997, qualificada de inepta. Surgiu a Iniciativa de
Chiang Mai, em 2000, com a finalidade de prover financiamento de
balanços de pagamentos em situação de emergência.
Participaram nela China, Japão, Coréia do Sul e os dez membros
da Asean, a Associação das Nações do Sudeste Asiático (Brunei,
Camboja, Cingapura, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar,
Tailândia e Vietnã). Criou-se uma rede de acordos bilaterais de swap,
para: a) Proporcionar apoio a países que experimentem problemas
de liquidez de curto prazo; b) Complementar os esquemas
financeiros internacionais já existentes (os acordos bilaterais somam
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mais de US$ 80 bilhões, com 16 acordos entre oito países), criando,
de fato, uma espécie de “Fundo Monetário Asiático”. Finalmente, as
economias asiáticas transitaram de déficit para superávit em contacorrente em seus balanços de pagamentos, em 1998.
Os limites dessa “saída regional” à crise eram óbvios: a máquina
exportadora asiática só poderia continuar crescendo acima do
mundo mediante ampliação colossal em suas parcelas nos mercados
dos Estados Unidos e na magnitude do déficit comercial deste país.
Piorando a situação dos “Tigres”, a China emergiu absorvendo
grande fatia dos mercados internacionais para segmentos produtivos
intensivos em mão-de-obra não-qualificada.
De Moscou aos Trópicos
Logo depois da crise “asiática”, a crise russa pôs em questão a
transição aberta para o capitalismo decorrente do fim da União
Soviética, em dezembro de 1991. As reformas que visavam implantar
o sistema capitalista se baseavam na liberalização de preços e,
sobretudo, nas privatizações de empresas estatais. Essa privatização
ocorreu distribuindo-se ações aos empregados das empresas para
que estes pudessem vendê-las para empresários de fora do país. A
operação, definida como “o roubo do século”, foi capitalizada por
máfias originadas na velha burocracia “comunista”, que “comprou” os
pacotes acionários a preço de banana, em meio a uma carestia e
empobrecimento

sem

precedentes

da

população

assalariada.

Verificou-se também uma ausência de capacidade do Estado em
definir e implementar direitos de propriedade, ou seja, em implantar
um mercado e um Estado capitalistas.
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Os “empreendedores” não tinham segurança sobre os lucros,
nem se os fornecedores iriam honrar os contratos; os investimentos
desapareceram. Em 1996, o investimento direto do exterior era
menor que 1% do PIB. Os subsídios sociais anteriormente garantidos
pelo Estado foram cortados, levando à população à miséria, para
sanar os déficits do “novo” Estado: essa medida não surtiu efeito,
devido ao não pagamento dos impostos pelas empresas, que tinham
como único objetivo conseguir transferências governamentais para
cobrir prejuízos. Verificaram-se também disputas entre as diversas
esferas do governo (federal e regional) sobre o repasse de verbas, o
que incitava ainda mais a desestruturação fiscal que resultava na
ausência de recolhimento tributário por parte das empresas.
O elevado déficit orçamentário da Rússia, que não podia ser
suprido pela arrecadação (já que a mesma não existia), forçou o
governo russo a emitir títulos de curto prazo, os chamados GKO, para
financiar esse déficit. Mas o “círculo vicioso” impedia a geração de
recitas, o que fazia com que o governo emitisse mais títulos para
pagar os anteriores, todavia os investidores estrangeiros não vinham:
o governo era obrigado a aumentar a taxa de juros para incentivar o
mercado a adquirir seus títulos, o que aumentava sua divida externa.
Além dessa emissão de títulos, o governo utilizava a emissão
monetária para realizar seus pagamentos, o que gerava mais inflação.
A situação era de alto risco de calote, pois era evidente que a Rússia
em algum momento não “honraria seus compromissos”. Para agravar
essa situação veio a queda dos preços das commodities: isso
significou, para a Rússia uma queda no valor das exportações apesar
da quantidade de petróleo e gás exportada ter aumentado.
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O governo russo parecia acreditar que os preços voltariam a
crescer em três a quatro meses e, portanto, no curto prazo seria
possível manter a taxa fixa de câmbio. Não foi o que ocorreu, o
governo não conseguiu manter a taxa fixa de câmbio, foi obrigado a
decretar moratória, suas importações e o PIB caíram, e a crise chegou
ao seu auge. O colapso russo teve início devido a um choque
externo, mas foi “favorecido” por um sistema fiscal fraco (ausência de
Estado), e por uma política de atração do capital externo em um
sistema financeiro vulnerável. Na “crise do rublo”, o sistema bancário
nacional da Rússia entrou em colapso, com uma suspensão parcial de
pagamentos internacionais, a desvalorização da moeda russa e o
congelamento dos depósitos em moeda estrangeira. O FMI,
finalmente, concedeu vários empréstimos multimilionários para
conter a queda livre da divisa, evitando um impacto irreparável no
mercado internacional. O “fim do socialismo” transformava-se no
pesadelo do capitalismo.
A crise de agosto de 1998 marcou os limites e as enormes
convulsões nacionais e sociais da penetração capitalista na Rússia.
Provocou uma crise mundial, como revelou a quebra do LTCM e as
fraudes financeiras descobertas, da qual se buscou sair ampliando as
fronteiras da restauração capitalista e passando à privatização do
campo russo. A burocracia apropriou-se das empresas estatais, mas
não criou um processo completo de acumulação e de reprodução, o
que suporia um conjunto de relações sociais estruturadas em termos
de mercado: até a venda de matérias-primas ao exterior tem
características precárias. Rússia carecia de sistema bancário, de
moeda, de um sistema legal e de um regime de impostos
devidamente assentados e universalmente reconhecidos. A falência
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russa provou, para parte dos círculos governantes ocidentais, que a
“transição para o mercado” beirava o fracasso. A restauração
capitalista, que já era dada como certa e como pressuposto em todas
as considerações do período pós-1991, encontrou-se em um beco. A
“transição para o mercado” na ex-URSS não pôde senão incorporar
todas as tendências desagregadoras do “mercado” no quadro
histórico do capital monopolista.
Em 1999, a crise brasileira evidenciou os desequilíbrios
fundamentais da economia do país. O “Plano Real” determinou um
aumento espetacular da dívida externa: a relação do déficit em conta
corrente em relação ao PIB aumentava sistematicamente. As
tentativas do governo de FHC para combatê-lo, com medidas que
vieram de forma gradual, fracassaram: quando se comparam os
dados de 1998 com os de 1997, nota-se que houve tanto uma
melhora do resultado fiscal primário, como uma desvalorização real
da moeda. A economia, porém, pareceu responder positivamente às
medidas, pois houve redução do “risco país”, queda nas taxas de
juros, além de aumento nas reservas. Essa situação mudou após a
crise russa, pois após a mesma, ao contrário do que aconteceu com a
crise asiática, o mercado de capitais fechou-se quase completamente
e por um longo tempo, causando efeitos devastadores nas
“economias emergentes”, em especial no Brasil.
O primeiro desses efeitos foi as contas externas brasileiras “não
fecharem”, o que gerava forte especulação a respeito de uma
restrição à saída de capitais. Os capitais externos começaram a sair
em massa do país, e as contas eram sanadas com a privatização de
empresas públicas.

Com esse panorama, o governo acertou um
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empréstimo com o FMI, que foi seguido pela adoção de algumas
medidas: • Forte ajuste fiscal; • Política monetária dura (as taxas de
juros aumentaram novamente); • Manutenção da política cambial.
Brasil, a partir de 1997, passara a adotar uma taxa de câmbio flexível
(mas ainda não flutuante) e, depois de perder quase US$ 32 bilhões
em menos de cinco meses, adotou o câmbio flutuante em 15 de
janeiro de 1999, seguido por uma forte desvalorização.
Dois fatores levaram por terra as pretensões do governo: a não
aprovação de medidas de ajuste pelo congresso, e o default do
governo de Minas Gerais. Ambos levaram à desconfiança de que o
governo não cumpriria as metas estabelecidas na assinatura do
acordo com o FMI, além de uma desconfiança sobre o pagamento de
sua dívida. E a situação econômica não melhorou: os juros elevados,
na casa dos 30%,8 faziam a divida crescer geometricamente, o que
aumentava a desconfiança sobre a capacidade de pagamentos do
país. A saída de reservas aumentava, a desvalorização não deu certo,
a taxa de câmbio fixo foi eliminada, a flutuação cambial foi adotada.
O eixo no combate à inflação, origem do Plano Real, permaneceu
mesmo após o fim da âncora cambial e a assinatura do acordo com o
FMI, pela introdução do pacote fiscal de 1999.
A Miragem da China
A colonização econômica do ex “bloco socialista” continuou a
ser a panacéia da crise capitalista, em especial no “chão de fábrica
básico do mundo”, a China. O acordo comercial da China com os
8

No Brasil, de 1994 a 1998, segundo o Banco Central, a taxa de juro média anual real (já descontada a
inflação) foi de: 24,8% (1994); 33,1% (1995); 16,4% (1996); 16,3% (1997); e 26,2%. (1998). Enquanto isso, a
Constituição Federal, no parágrafo 3º do item VIII de seu artigo 192, afirma que “as taxas de juros reais não
poderão ser superiores a 12% ao ano; a cobrança acima desse limite será conceituada como crime de usura,
punido, em todas as suas modalidades, nos termos que a lei determinar”.
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EUA, de 1999, definiu a inserção da China no mercado mundial na
nova etapa. O acordo previu a redução das tarifas de importação dos
principais produtos agrícolas, desmantelando o monopólio estatal da
soja. As tarifas de importação de automóveis, da China, baixaram de
80% para 25%. Permitiu-se a formação de sociedades mistas, com até
49% de capital estrangeiro. Os bancos estrangeiros poderiam atuar
em território chinês como entidades nacionais. O acordo abriu o
caminho para que China ingressasse na Organização Mundial do
Comércio (OMC), outorgando as mesmas vantagens a todas as
nações imperialistas.
A burocracia chinesa deu esse passo sob a pressão da sua
própria crise, conseqüência da abertura econômica registrada desde
1978. Os créditos “podres” do sistema bancário chinês eram, na
virada do milênio, da ordem dos 500 bilhões de dólares, bancados
pelo orçamento do Estado. O ingresso da China na OMC significou
que o sistema legal interno da China se transformasse com base nos
princípios da liberdade de empresa e de comércio. Abriu-se a via da
colonização política. Desse modo o imperialismo mundial pretende
eliminar a contradição entre a necessidade de desenvolvimento e
independência da China, e a ordem mundial da globalização
capitalista. A sujeição econômica da China deveria viabilizar a sua
subordinação política, militar e estratégica.
As gigantescas exportações chinesas não são o resultado de
uma política nacional de produtividade comandada por modernas
empresas chinesas. Mais de 60% das exportações são realizados por
empresas estrangeiras. Em categorias como peças de computador e
aparelhos eletrônicos ao consumidor, as empresas estrangeiras ficam
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com uma parcela ainda maior de controle sobre as exportações. E
com a maior parte dos lucros: “O que a China obteve nos últimos
anos foi somente alguns belos números. Quem fica com o verdadeiro
lucro são as empresas americanas e estrangeiras”, disse Mey Xinyu,
do Instituto de Pesquisa do Ministério do Comércio chinês.
A importação de tecnologia estrangeira tem sido crucial, à
medida que as cadeias de suprimento de fabricação se tornam cada
vez mais complexas, com cada país produzindo alguns componentes
que são então enviados para a China para montagem final. As
grandes empresas dos EUA montam suas mercadorias na China e as
reexportam elas mesmas. Não são apenas as multinacionais dos
Estados Unidos e Europa que montam suas mercadorias na China e
as reexportam para seus países de origem. As alocações para a China
de empresas de outras economias asiáticas como Japão, Coréia do
Sul e Taiwan, também são significativas. A japonesa Panasonic tem 70
mil funcionários trabalhando na China. A maior produção de
tecnologia da informação da Toshiba está em Hangzhou, sul de
Xangai. E a coreana Sansung tem 23 fábricas, 50 mil funcionários e
toda sua produção de computadores notebooks na China. O salário
mínimo oficial nos Estados Unidos (EUA) era de mais de US$ 800. Na
China não passava de US$ 70. O embaixador dos Estados Unidos na
Organização Mundial do Comércio lembrou que o seu país e a China,
juntos, foram responsáveis por 50 % do crescimento do PIB mundial.
A propriedade do capital e as condições tecnológicas do processo de
trabalho, tanto nos EUA como na China, são controladas pelas
empresas dos EUA. O mesmo se passa com as empresas européias e
japonesas instaladas na China.
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tecnológico entre as nações continuava o mesmo, se aprofundando a
cada ciclo. Os produtos das empresas americanas – ou chinesas –
fabricados a baixos preços de mercado na China, inundaram o
mercado interno dos EUA, sendo responsáveis por 30% do seu
gigantesco déficit comercial de US$ 700 bilhões anuais. Déficit da
economia EUA, mas superávit das empresas EUA instaladas na China.
As enormes reservas internacionais chinesas não foram utilizadas
para investimentos internos, mas para comprar títulos do Tesouro
americano, destinadas a financiar o enorme rombo fiscal da maior
potência econômica e militar do planeta. As enormes reservas
internacionais que se acumulam nos cofres do Banco Popular da
China retornaram para os cofres do Banco Central dos EUA.
Cerca de US$ 465 bilhões em investimentos diretos fluíram para
a China de 1995 a 2004, transformando o país num dos destinos
preferidos dos capitalistas de todo o mundo. Fábricas, de todos os
tamanhos, vindas de todas as partes do mundo, criaram milhões de
empregos para a fantasmagórica e inesgotável massa de esfomeados
migrantes do campo, com salários quase quatro vezes menores que
os dos operários brasileiros e trinta vezes menores que os operários
dos Estados Unidos.
A crise social no campo chinês foi descrita pelo correspondente
d´O Estado de São Paulo, por ocasião de um conflito agrário em
Sanzhou: “A causa é sempre uma: conflitos por terra e seus
desdobramentos econômicos e ambientais. E o procedimento
também é padrão: um empreendedor entra em contato com as
autoridades de um lugarejo com uma propina suficiente para
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convencê-las

a

desapropriar

determinada

área

para

novas

construções, sejam complexos comerciais, industriais ou residenciais.
As fazendas coletivas que se utilizam das terras em questão não
possuem a propriedade destas. Ou seja, mesmo querendo, os
camponeses não podem vender ou arrendar as terras que utilizam há
décadas, e acabam vítimas de esquemas montados pelas autoridades
locais. A população rural chinesa, cerca de 800 milhões de pessoas, é
a maior vítima do modelo econômico dual colocado em prática nos
últimos quinze anos. As empresas estatais do comunismo original,
que empregavam a totalidade da população e garantiam seus
benefícios sociais, tornaram-se quase todas empresas de capital
misto, estatal e privado, mesma equação servindo para o sistema de
aposentadorias e seguro social”.
Num despacho da Reuters, a informação se completava: “A
demonstração mostra o crescente descontentamento nas pobres
áreas rurais da China, onde disputas por terras entre camponeses e
autoridades locais geralmente acabam em protestos violentos.
Muitos camponeses reclamam que perderam suas terras para a
construção de fábricas e lojas e não receberam as indenizações
prometidas pelas autoridades. Na última década, dois fenômenos
agravaram a tensão entre a cidade e o interior. Um deles foi a
migração da população rural para as grandes cidades. Entre 100
milhões e 150 milhões de camponeses deixaram seus vilarejos e
foram para as cidades em busca de trabalho. O segundo é que as
cidades estão invadindo as áreas rurais. O crescimento descontrolado
dos centros urbanos da China está consumindo as áreas cultiváveis
com rapidez. Mais de 6 milhões de hectares de áreas rurais foram
absorvidos pelas cidades nos últimos 20 anos. Dezenas de milhões
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de camponeses que se mudaram para as cidades sentem-se como
cidadãos de segunda classe. Em um sistema de segregação, as
pessoas nascidas nas áreas rurais da China têm dificuldade em
encontrar casa e escola para seus filhos e só acham emprego em
fábricas e na construção civil.”
A expropriação camponesa na China e na Índia, principalmente,
e os seus gigantescos deslocamentos populacionais, possibilitou uma
grande ampliação da massa de operários no sistema capitalista
global, no exército industrial de reserva mundial, criando o trabalho
assalariado mais barato do mundo, e rebaixando permanentemente
os salários em todas as áreas, inclusive no interior das economias
dominantes. Por trás dos negócios com a China, apareciam a GM, a
ATT, a Boeing, a IBM; 50% do comércio externo chinês foi financiado
por bancos ocidentais radicados na China, como o Citibank.
A crise asiática questionou a liderança do Japão, o que deu à
China oportunidade de se colocar à frente, quando optou pela nãodesvalorização de sua moeda, mesmo à custa de suas reservas
cambiais, o que evitou uma onda de desvalorizações competitivas,
garantindo

uma

grande

reputação

entre

seus

vizinhos.

A

reestruturação de toda a indústria petrolífera, juntamente com a
suspensão das importações de petróleo, foi a primeira resposta
chinesa ante a pressão decorrente da crise financeira asiática. Em
1997, a produção de petróleo alcançou importantes resultados na
China, com o ingresso de US$ 4,1 bilhões, entre benefícios e
arrecadação tributária. Foram criadas a Corporação Nacional de
Petróleo e Gás Natural da China (CNPC) e a Corporação Nacional
Petroquímica da China. O objetivo traçado por ocasião do 9º Plano
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Qüinqüenal vislumbrou sua transformação em multinacionais com
capacidade competitiva no mercado internacional. Mas, em 2000, as
grandes petroleiras Exxon, BP Amoco e Shell se apossaram da
principal companhia petroquímica e da principal empresa de
transporte marítimo de petróleo da China. E, como conseqüência do
"redimensionamento industrial", lançado em obediência aos acordos
comerciais com os Estados Unidos e a União Européia, foram
fechadas milhares de empresas, com 6 milhões de operários
demitidos anualmente.
A sangrenta colonização econômica do antigo “bloco socialista”
(ou “estatal”, no caso da Índia), no entanto, só acirrou a concorrência
internacional, e se transformou, de saída para a crise, em fator da
própria crise. As indústrias se instalaram para produzirem na China
produtos de segunda linha, sem respeito à propriedade industrial
(pirataria), muito menos ao direito do consumidor e, com isso,
constituir grandes fortunas, fruto de apropriação indébita, sobretudo
dos consumidores nos países subdesenvolvidos. Este processo de
enriquecimento se assemelha ao processo de uma “acumulação
primitiva” atípica. Entretanto, o maior atrativo está na possibilidade
da lavagem de dinheiro de drogas, corrupção, contrabando e demais
“proezas” do crime organizado. As fábricas chinesas pirateiam
software, músicas, vídeos e produtos de grife norte-americanos, no
valor de bilhões de dólares: quase todas as operações pertencem a
companhias estrangeiras, dos EUA ou que procedem de nações que
são grandes aliadas e parceiras comerciais dos EUA.
A Crise Argentina
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Argentina, durante os anos 1990 (o “menemismo”) seguiu
ferrenhamente as doutrinas e políticas econômicas preconizadas pelo
chamado Consenso de Washington. Poucas nações foram tão longe
em matéria de liberalização, integração internacional e cessão
unilateral de aspectos essenciais da autonomia da política econômica
nacional: • fixação da taxa de câmbio em relação ao dólar (ou alguma
outra moeda de credibilidade internacional); •conversibilidade
(eliminação de restrições à transformação de moeda nacional em
moeda estrangeira e vice-versa); • definição de um “lastro” para a
moeda nacional (uma regra que subordinava a emissão de passivos
monetários à existência de reservas em dólares).
O sistema era considerado responsável pela eliminação da
hiperinflação dos anos 1980, além de permitir ao país auferir taxas
consideráveis de crescimento, com enormes fluxos de investimento
(especulativo) de capital externo. O “crescimento” dos primeiros anos
da administração Menem escondia contradições insolúveis e até
ficção contábil, transitoriamente oculta pela conjuntura do mercado
de capitais internacional, o estímulo à especulação financeira, o
processo de privatizações (que não foi outra coisa que não um
enorme confisco do patrimônio nacional “a preço de banana”) e pela
reestruturação da dívida externa. Porém, não é menos certo que
todas as metas de política econômica foram levadas a um extremo
completo em termos de receituário capitalista moderno.
Com a crise asiática e a crise russa, agravou-se a vulnerabilidade
argentina a choques internacionais. Isto somou-se à crise do Brasil e
a desvalorização do real, e à desaceleração da economia dos EUA. A
economia argentina entrou em recessão, com aumento das taxas de
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desemprego, deflação, e permanentes e elevados déficits no balanço
de pagamentos. Menem perdeu as eleições em início de 2001, sendo
substituído pela “Aliança”, encabeçada por De La Rua, baseada no
partido radical (UCR) e no “peronismo dissidente” (considerado
“centro-esquerdista”, impulsionado pela Frepaso e seu líder Chacho
Alvarez, um partido “progressista”), que adotou políticas de cortes no
investimento e aumento nos impostos, o que gerou aumento do
desemprego e da recessão, acompanhadas de corrupção deslavada
para fazer passar a legislação anti-trabalhista, o que provocou forte
crise política, sem melhorara em nada uma situação econômica
situada no limiar do calote financeiro geral.
Com o inefável Domingo Cavallo,9 que já servira a Menem e,
antes, à ditadura militar, o governo De La Rua tentou “pacotinhos”,
com pequenas flexibilizações na taxa de câmbio, o que gerava mais
desconfiança nos abutres internacionais, até tornar evidente a
incapacidade de pagamento do país, que ainda tentou manobras
financeiras e fiscais, como empréstimos emergenciais do FMI e de
outras fontes, ajuste fiscal e emissão de títulos públicos. Até uma
renegociação da dívida pública com o prolongamento do prazo foi
realizada, contudo nada resolveu a situação: saque de contas
bancárias, fuga de capitais e evasão de divisas, continuavam. O
governo bloqueou os depósitos do público, o que decretou a falência
do sistema bancário argentino, em dezembro de 2001.

9

Cavallo renegociara, em 1992, uma dívida que não se pagava aos bancos privados da ordem de 30 bilhões de
dólares: tratava-se de uma fraude herdada dos governos militares e civis precedentes, que em boa medida
havia sido descontada pelos próprios credores mediante comissões e taxas de crédito usurárias, transferências
não contabilizadas e manobras dos mais diversos tipos. O valor real desta dívida nos mercados secundários era
de aproximadamente 10% de seu valor nominal. Uma dívida de três bilhões de dólares — que nos papéis era
de 30 bilhões — foi reestruturada em prazos mais longos, para aliviar a carga imediata do pagamento dos
créditos à custa de capitalizá-los e convertê-los em nova dívida. O endividamento externo foi incrementado até
US$ 54 bilhões.
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Com suas poupanças confiscadas, e um desemprego e miséria
salarial sem precedentes, a reação popular foi uma explosão, que
derrubou De La Rua e os quatro improvisados governos que o
sucederam. Diversamente das crises precedentes, a crise argentina
originou uma reação popular impressionante, e a criação de uma
situação revolucionária, no quadro de um retrocesso histórico da
economia. Ao terminar 2002, o PIB por habitante da Argentina era
inferior ao do final dos anos 60. Nesse ano, o país mergulhou em
completa depressão, com declínio da economia superior a 10%; e
isso depois de uma recessão contínua desde finais de 1998. Um
retrocesso que só se assemelhava aos resultados de uma destruição
bélica.
Na Argentina, todas as metas de política econômica foram
levadas a um extremo completo em termos de receituário capitalista
moderno: evidenciou-se não somente a limitação de tal ou qual
medida ou política econômica, mas do sistema capitalista como tal.
Argentina era o elo mais débil de uma enorme cadeia planetária de
falências; o país representava até a perfeição as possibilidades do
cálculo econômico para o dinheiro mundial, pois qualquer resultado
de

um

negócio

no

generoso

solo

argentino

aparecia

simultaneamente cristalizado em dólares, a divisa planetária. A
Argentina de Menem e Cavallo transformou-se em símbolo do
“modelo neoliberal”, agora falido até as últimas conseqüências.
Os pagamentos começaram a fazer-se mais pesados ao final
dos anos 1990, até provocar a suspensão de pagamentos, com uma
dívida externa da ordem de 150 bilhões de dólares. Todas as
empresas

públicas

haviam

sido

privatizadas,

um

negócio
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multibilionário, mas que implicou um severo golpe no balanço de
pagamentos

(maiores

importações

dos

grupos

estrangeiros

privatizadores, e maior saída de divisas por lucros e dividendos
dessas mesmas corporações) e também um custo crescente para as
finanças públicas.
Depois deste conjunto de crises “locais”, e da crise da Bolsa
Nasdaq nos EUA, Alan Greenspan, do Fed, adotou as medidas de
“aquecimento” econômico, para evitar que o mundo mergulhasse
numa recessão profunda, uma das quais era a liberalização das
hipotecas subprime no ramo imobiliário. A economia dos EUA (e do
mundo) conheceria cinco anos de prosperidade, até que, em 2007...
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Desemprego na Região Metropolitana de Porto
Alegre, 1995 – 2005
Maria de Fátima S. C. Previdelli 1
Resumo
O presente estudo aborda a evolução do desemprego na Região Metropolitana de
Porto Alegre (RMPA), após a abertura do mercado brasileiro aos produtos e
empresas estrangeiras no período de 1995 a 2005. Mostra uma radiografia da
evolução do mercado de trabalho no país, já que a economia do Rio Grande do Sul
reúne elementos identificadores com a média nacional, contando com grande
representação do setor de produção privado ― tanto com capital estrangeiro,
quanto nacional ― além da participação do Estado.
Palavras-chave: Porto Alegre; Desemprego; Economia regional; Desenvolvimento
urbano
Abstract
This study examines the evolution of unemployment in the metropolitan area of
Porto Alegre (MAPA), after opening the market for products and foreign companies
from 1995 to 2005. Shows a snapshot of the evolution of the labor market in the
country, as the economy of Rio Grande do Sul (Brazil) designation brings to the
national average, with large representation from the manufacturing sector - both
foreign capital and national - as well as participation of the State.
Keywords: Porto Alegre (Brazil); Unemployment; Regional economy; Urban
development.
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Introdução
O presente estudo aborda a evolução do desemprego na
Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), após a abertura do
mercado brasileiro aos produtos e empresas estrangeiras no período
de 1995 a 2005. Mostra uma radiografia da evolução do mercado de
trabalho no país, já que a economia do Rio Grande do Sul reúne
elementos identificadores com a média nacional, contando com
grande representação do setor de produção privado ― tanto com
capital estrangeiro, quanto nacional ― além da participação do
Estado.
As medidas que permitiram a abertura do mercado nacional
aos produtos e empresas externas tiveram conseqüências duras para
a economia do Rio Grande do Sul. Esta passou de taxas anuais de
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 5,5% a.a., entre 1990
e 1993, para 0,1% a.a. entre 1994 e 1998, somente voltando a crescer
significativamente após as medidas de alteração do câmbio tomadas
em 1999, quando o PIB gaúcho apresentou taxa de crescimento de
3,1% a.a.2
As conseqüências desse baixo crescimento deram-se no
mercado de trabalho do Estado. Segundo Alonso (2001: p.254), a
Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) saltou de taxas médias
anuais de desemprego de 12,2%, em 1993, a taxas crescentes que
atingiram o índice de 19,0% em 1999.
Compreender os processos que levaram a um elevado índice
de desemprego, bem como suas conseqüências sobre as relações de
produção na região, e as novas relações de produção desenvolvidas
a partir desse momento, contribuiriam para compreender-se o
2

Dados da Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser do RS (FEE).
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impacto social e econômico sobre a quarta região metropolitana
mais importante do país, seja do ponto de vista econômico ou
demográfico, ficando atrás apenas das regiões metropolitanas de São
Paulo, Rio de Janeiro, e Belo Horizonte. Diante do exposto, tem-se
como objetivo geral apresentar algumas características da Região
Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), bem como demonstrar a sua
evolução econômica no interregno de 1995 a 2005. Para tanto, tornase necessário apresentar

diferentes óticas relacionadas ao tema

desemprego, as novas relações de trabalho adotadas, e a conjuntura
em que o processo de abertura de mercado transcorreu.
Em meados da década de 1990, com o nível de preços
estabilizado pelo Plano Real, e o fim das políticas do governo de
proteção à indústria nacional (como no caso da Lei de Reserva de
Informática, e alíquotas de importação diferenciadas), a agenda
econômica

nacional

intensificou

sua

obediência

às

cartilhas

liberalizantes do Fundo Monetário Internacional (FMI), e do Banco
Mundial, objetivando integrar-se às novas condições da Divisão
Internacional do Trabalho (DIT).
Um dos efeitos dessas mudanças nas estruturas da economia
nacional foi o aumento dos índices de desemprego. Sandroni (2003:
p.168) entende por desemprego a “situação de ociosidade
involuntária em que se encontram pessoas que compõem a
força de trabalho de uma nação.”
A abertura comercial brasileira implementada a partir dos anos
1990, fez com que a estrutura produtiva do país se deparasse com
novos parâmetros de concorrência que levaram à alteração das
formas de relação com a mão-de-obra. Terceirização de serviços,
redução de níveis hierárquicos, e contratos de trabalho temporários
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ou de prestação de serviços tiveram impacto no mercado de trabalho
e nos níveis de desemprego e renda.
Nesse contexto, ocorreu o aumento do desemprego chamado
de estrutural, originado nas mudanças de processos de produção, na
alteração dos padrões da demanda dos consumidores que tornam
certas indústrias obsoletas e intensificando-se em várias regiões.
Para que se possa compreender a economia da RMPA, torna-se
necessário conhecer os processos que levaram à formação
econômica do Estado do Rio Grande do Sul, as características da
região estudada, seja em relação à sua demografia, seja quanto à sua
organização produtiva e composição de mão-de-obra, o que
passamos a efetuar.

Formação Econômica do Rio Grande do Sul

Segundo Pereira e Arendt (2002, p.2) a ocupação do território
do Rio Grande do Sul (RS) deu-se por razões militares. Somente no
século XVIII a região passou a ter algum destaque econômico na
medida em que se tornou abastecedora do centro do país com carne
seca e animais de transporte, destacando-se como destino de seus
produtos a região da Minas Gerais. No entanto, o declínio da
atividade mineradora naquela região levou o RS a exportar charque
e trigo para o restante do país e também para o exterior.
A chegada de migrantes e imigrantes nos séculos XVIII, XIX e
XX levou ao surgimento de duas economias distintas. Para Leonardi
et al. (sd: pp.2-3) a imigração possibilitou a formação de dois pólos
antagônicos de desenvolvimento, o pólo Norte com predomínio de
pequenas propriedades rurais e industrias, e o pólo Sul com grandes
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propriedades agrícolas. O Norte foi colonizado por imigrantes de
origem alemã e italiana empenhados na agricultura de subsistência,
com lavouras diversificadas e produção de artesanato, representando
uma sociedade resultante de capital menos concentrado e uma
maior quantidade de centros urbanos próximos uns dos outros. Já o
Sul foi colonizado a partir da doação de sesmarias3 o que levou ao
predomínio de grandes propriedades autônomas e que pouco se
relacionavam com as demais, gerando uma sociedade com renda
mais concentrada e menos integrada em termos de centros urbanos.
Na segunda metade do século XIX, o charque produzido no RS
passou a perder mercado externo para o exportado das regiões
platinas.

Em

contraste,

a

produção

agrícola

das

pequenas

propriedades aumentava e cresciam, do ponto de vista populacional
e econômico, as regiões dedicadas à sua produção.
Pela Tabela 1, podemos acompanhar essa inversão com o
crescimento contínuo das exportações de produtos agrícolas e o
declínio da pecuária e produtos de origem animal. Assim, observa-se
que, de meados para o final do século XIX, ocorre um aumento da
produção dos bens agrícolas que deixam o patamar de uma
produção familiar voltada à subsistência, para passar a atender a
demanda por esses produtos nas regiões de economia cafeeira. Isso
explica, segundo estudos de Herrlein Jr. (2002: pp.2-4) o aumento da
produção de produtos como o arroz apresentando

dinamismo

comparável à expansão da produção de café nos estados do sudeste.
Neste momento, teria ocorrido uma expansão demográfica devido à
imigração que, aliada à prosperidade econômica, gerou um
3

A doação de sesmarias era uma prática comum em Portugal desde 1375 e foi a
forma utilizada na América Portuguesa para concessão de terras disponíveis pela
coroa para transferir os custos de produção e a responsabilidade de povoação
para o detentor da concessão.
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crescimento produtivo da região e permitiu uma acumulação de
capital que levaria à diversificação da indústria.
Tabela 1: RS - Participação de produtos na pauta de exportações, 18611927(%).
Produtos

1861

1890

Charque

37,3

30,3

19,2

17,7

Couros
TOTAL 1

37,2
74,9

24,4
54,7

14,3
33,5

6,8
24,5

Arroz

nd

nd

7,8

13,0

Banha

nd

11,5

13,3

19,7

Farinha de mandioca

1,4

6,5

2,7

1,8

Feijão

4,0

9,2

1,4

3,3

Fumo

nd

2,0

4,2

3,2

nd
nd
2,5
5,4
29,9
31,9
80,3
83,9
65,4
Fonte: Pereira e Arendt, 2002: p.4.

2,9
43,9
68,4

Vinho
TOTAL 2
TOTAL 1+ 2

1923

1927

Pereira e Arendt (2002, pp.5-6) relata que a indústria gaúcha já
era diversificada no início do século XX e “possuía igualdade de
condições com São Paulo quanto ao número de operários
ocupados e o valor de produção”(p.5). Porém, perdeu essa
igualdade de condições devido ao não desenvolvimento da
burguesia industrial a partir do setor da pecuária, mas principalmente
dos quadros de imigrantes que se estabeleceram em Porto Alegre e
na região serrana que haviam se dedicado à produção agrícola de
pequeno porte. As características de indústria gaúcha possuíam um
caráter de especialização em bens de consumo não duráveis, com
produção voltada para o mercado regional e com um parque fabril
composto de pequenas indústrias transformadoras de matérias
primas locais.
Os autores também destacam que até os anos 1950, a indústria
gaúcha mudou pouco, apenas incorporando a produção de alguns
equipamentos e insumos voltados ao mercado regional e de forte
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ligação com o setor agrícola. Nesse período, a principal fonte de
acumulação de capital eram as atividades de processamento dos
couros, subprodutos da atividade pecuária, e aquelas ligadas à
produção fabril, voltadas a atender primeiramente o mercado
nacional, e em segundo lugar, o setor externo. Isso levou a uma
perda da participação nacional, haja vista que não desenvolveu um
núcleo industrial dinâmico, baseado na produção de bens de
consumo durável e bens de capital.
Já no período de 1950 a 1970, mesmo não sendo contemplada
pelas medidas do Plano de Metas, a indústria gaúcha passou por
transformações que permitiram certo dinamismo. Pode-se observar
na Tabela 2, uma mudança na participação das indústrias
consideradas dinâmicas em relação às tradicionais. Para Pereira e
Arendt (2002, p.10-12), o setor tradicional seria composto pelas
indústrias produtoras de bens de consumo não duráveis, e o setor
considerado como dinâmico,

constituído pela produção de bens

intermediários, bens de capital e bens de consumo duráveis.
Vejamos:
Tabela 2: RS - Participação por tipo de indústria na produção, 1949, 1970
(%).
Indústrias (%)

1949

Tradicionais

84,0

1970
61,3

Dinâmicas
16,0
39,7
Fonte: Adaptado de Pereira e Arendt, 2002:p.14.

O crescimento observado pelas indústrias do setor dinâmico,
notadamente
principalmente

as
ao

produtoras

de

aumento

da

bens

de

demanda

capitais,
de

deveu-se

máquinas

e

implementos agrícolas, aliada a um crescimento da indústria
mecânica

e

de

transportes.

Adicionalmente,

destaca-se

o
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desenvolvimento do setor de bens intermediários relacionado ao
crescimento da indústria nacional como um todo e, como tal, viria a
sofrer as conseqüências de uma perda de dinamismo desse
crescimento nas décadas seguintes.
Para o mesmo período (1949-1970), Herrlein Jr (2002:p.5-9)
observa diminuição no número de grandes estabelecimentos
industriais – com mais de 100 operários – representantes de 51% do
total de indústrias nos anos 1920 e que passaram para patamares de
cerca de 30% do total em 1950. Em contrapartida, o número de
estabelecimentos de médio porte – de 10 a 100 operários –
aumentou relativamente. Em paralelo, nesse período, face ao
esgotamento da fronteira agrícola, surgiu a necessidade dos
pequenos proprietários rurais emigrarem para o oeste de Santa
Catarina e Paraná. Tal esgotamento se deu após os anos 1930-40
com a intensificação da produção de arroz irrigado que demandava
grande extensão de terra e água, inviabilizando o convívio dessa
atividade

com

a

agricultura

de

subsistência

dos

pequenos

agricultores.
As grandes propriedades rurais do sul continuaram inalteradas.
O autor também destaca a crise que a região enfrentou no início dos
anos 1950, em decorrência da integração rodoviária do mercado
nacional, promovida pelo Plano de Metas, e que levou a uma
concorrência dos produtos gaúchos com os originários de outras
regiões. Adicionalmente, houve uma crise nas lavouras de trigo que
agravou o quadro econômico regional.
Como medida para enfrentar essa crise, o governo do Estado
recorreu à ajuda Federal para a implementação de uma série de
investimentos públicos, a exemplo da implantação de uma refinaria
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de petróleo e de siderúrgica de aços finos, conjuntamente com ações
estaduais visando a encampar serviços de telefonia e de distribuição
de energia elétrica, benefícios percebidos somente a partir da
década de 1960 (HERRLEIN Jr, 2002: p.11).

Na década de 1970, observa-se um novo aumento da
participação da indústria gaúcha na economia nacional mostrando
uma recuperação do Estado em relação às duas décadas anteriores.
Destaca-se, nesse processo, o aumento da participação dos ramos
“novos”, definidos por Pereira e Arendt (2002, p.13-14) como aqueles
bens que exigem uma maior complexidade tecnológica e que
estavam ausentes do parque industrial gaúcho até essa década.

A Tabela 3 apresenta a evolução dos diferentes setores
industriais gaúchos, comparativamente à evolução destes setores no
Brasil ao longo da década de 1970. Assim, em termos comparativos o
Estado apresentou taxas bem mais elevadas que as nacionais em
relação aos setores de bens de consumo não duráveis e
intermediários. Manteve-se na média nacional em relação à
produção de bens de capitais e abaixo da mesma média para os bens
de consumo duráveis. Porém, nas duas décadas seguintes, 1980 e
1990, não ocorreriam grandes alterações nas estruturas industriais
gaúchas que continuaram predominantemente voltadas à produção
de bens intermediários, seguida pelos bens de consumo não durável
(PEREIRA, ARENDT, 2002: p.18).
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Tabela 3 : Brasil e RS - Evolução dos setores industriais, 1973, 1975, 1980
(%).
RS

Brasil

1973

1975

1980

1973

1975

1980

6,1

5,4

6,5

9,9

9,6

8,6

Bens de consumo não duráveis

45,4

39,1

40,2

38,0

33,6

29,8

Bens de capital

10,7

13,4

10,9

11,8

13,8

13,4

Bens intermediários

37,8

42,1

42,4

40,3

43,0

48,2

Bens de consumo duráveis

Fonte: Adaptado de Pereira e Arendt, 2002:p.14.

No entanto, Herrlein Jr, (2002: pp.14-17), considera que a
década de 1990 presenciou um aumento no número de pequenos
estabelecimentos

industriais,

apesar

da

predominância

de

estabelecimentos de médio porte, e atribui à participação do Estado
no MERCOSUL, a responsabilidade por um dinamismo maior da
produção do Estado.

Características da RMPA
Com o objetivo de promover o crescimento do Estado, a
Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, de 1989, priorizou as
regiões metropolitanas como instâncias agregadoras dos municípios
e como conseqüência a Região Metropolitana de Porto Alegre
recebeu a adesão de vários municípios passando de 14 a 22
municípios.
Segundo as informações disponibilizadas pela Fundação de
Economia e Estatística do Rio Grande do Sul (FEE) a RMPA é
composta pelos municípios elencados no Quadro 3, onde consta o
ano em que foram desmembrados e integrados à região. Tais
agregações levaram a um total de 9.800,2 km2, ou seja, 3,48 % da
superfície total do Estado.
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Quadro 1: Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre.
Anos e total de
municípios
1973 – 14 municípios

Municípios
Alvorada, Cachoeirinha, Campo Bom,
Canoas, Estância Velha, Esteio,
Gravataí, Guaíba, Novo Hamburgo,
Porto Alegre, São Leopoldo,
Sapiranga, Sapucaia do Sul e
Viamão.

1989 – 22 municípios
Dois Irmãos, Eldorado do Sul,
Glorinha, Ivoti, Nova Hartz, Parobé,
Portão, e Triunfo.
1994 – 23 municípios
Charqueadas.
1998 – 25 municípios
Araricá e Nova Santa Rita.
1999 – 28 municípios
2000 – 30 municípios

Montenegro, Taquara e São
Jerônimo.

2001 – 31 municípios

Arroio dos Ratos e Santo Antônio da
Patrulha.
Capela do Santana.
Fonte: FEE, 2006.

Situada no Nordeste do Estado, a RMPA abrigava em 2004 um
contingente de 3,974 milhões de pessoas, 37,38% da população total
do Estado, com uma densidade demográfica de 405,47 hab/ km2. Em
termos metropolitanos, Porto Alegre se destaca como principal
município com 1,403 milhões de habitantes em 2004.
A região encontra-se dividida em duas grandes áreas. A
primeira, RMPA1, ocupa a porção ao norte da capital gaúcha e é
composta pelos municípios que compõem a região do Vale dos
Sinos, conhecida nacionalmente pela sua especialização produtiva no
setor coureiro-calçadista, e de peles e similares, além da fabricação
de papel e papelão. Nesta RMPA1, os municípios de São Leopoldo e
Novo Hamburgo merecem destaque por se tornarem pólos
comerciais e de serviços, especialmente na área de educação.
A RMPA2 compreende a parte sul da região e engloba o
município de Porto Alegre. Possui um parque industrial diversificado
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composto por setores como petroquímico, metalúrgico, automotivo,
e de produtos alimentares entre outros. Em relação ao setor terciário,
destacam-se

o

comércio,

saúde,

educação,

transportes,

telecomunicações e serviços intermediários financeiros.
A leste e a oeste dessas duas sub-regiões encontram-se
municípios

dedicados

a

atividades

rurais

voltadas

para

o

abastecimento da capital e seu entorno, cuja participação no PIB da
região é menos expressiva.
Em termos de PIB, a RMPA correspondia a aproximadamente
41% do produto do Estado em 2004, sendo que sua produção
agrícola é inexpressiva frente ao valor total da produção gaúcha.
Quanto à ocupação, pode-se observar na Tabela 4 os dados
referentes à evolução da PIA, PEA e as diferentes taxas de
desemprego, desagregadas em suas componentes de desemprego
aberto e oculto.
Tabela 4: RMPA - PIA e PEA, 1995 a 2005 (1.000 pessoas).

PIA (10anos ou
mais)
PEA
Ocupados

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2.602

2.669

2.721

2.780

2.855

2.925

2.969

3.019

3.057

3.125

3.199

1.447

1.457

1.469

1.576

1.665

1.722

1.740

1.736

1.771

1.807

1.835

1.292

1.266

1.272

1.325

1.349

1.436

1.481

1.470

1.475

1.520

1.569

155

191

197

251

316

286

259

266

296

287

264

55,6

54,6

54,0

56,7

58,3

58,9

58,6

57,5

57,9

57,9

57,1

10,7

13,1

13,4

15,9

19,0

16,6

14,9

15,3

16,7

15,9

14,6

8,1

9,1

9,6

11,2

12,1

10,5

9,6

10,0

11,1

10,7

10,3

2,6

4,0

3,8

4,7

6,9

6,1

5,3

5,3

5,6

5,2

4,2

Desocupados
Taxa
participação *
Taxa
desemprego(%)
Aberto
Oculto

Fonte: FEE, 2006.
(*) Participação % = PEA/PIA

Observa-se nesta Tabela 4 o aumento progressivo da PEA e
PIA, conforme era de se esperar em função do crescimento da
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população e o seu envelhecimento. Observa-se, portanto, um
aumento de aproximadamente 400 mil pessoas economicamente
ativas, com a PEA passando de 1.447 mil pessoas em 1995 para 1.835
mil em 2005. Entretanto, a ocupação dessa população cresceu
aproximadamente 300 mil postos, de 1.292 mil em 1995 para 1.569
em 2005. Assim, a taxa de desemprego chega a 19% em 1999, com
um total de 316 mil desocupados nesse ano, e termina o período
com 14,6%, ou seja, representado por um total de 264 mil pessoas
desempregadas.
Para compreender tal crescimento da taxa de desemprego,
torna-se necessária uma análise mais detalhada da economia da
RMPA no período 1995 a 2005, destacando-se entre outros
indicadores, os relativos ao desemprego.
A Economia da RMPA : 1995 - 2005
Para compreender o comportamento da economia da RMPA
no período selecionado, recorreu-se à análise da evolução dos
diferentes setores da economia através dos dados de: importações e
exportações; números de empresas em funcionamento no período; e
mão-de-obra alocada. Adicionalmente, procura-se apresentar dados
relativos às novas relações de produção e de trabalho desenvolvidas,
inclusive relativas à informalidade. Para finalizar, apresenta-se os
projetos dos pólos de desenvolvimento tecnológico cujo objetivo
seria incentivar o crescimento do emprego no setor de serviços.
Metodologicamente, destaca-se o uso de taxas de crescimento
geométrico para a comparação de dados no período 1995-2005 e
dos dois qüinqüênios em que o mesmo período pode ser dividido.
Optou-se por utilizar essa taxa em virtude da mesma permitir uma
visualização mais clara das variações ocorridas e possibilitar
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comparações

entre

as

mesmas.

Tais

comparações

estariam

comprometidas se se optasse pelo uso de composições porcentuais.
Adicionalmente, a divisão em dois qüinqüênios permite verificar
momentos diferente na economia devido à alteração do sistema de
câmbio em 1999.
Inicialmente, na Tabela 5, analisa-se a contribuição de cada
setor econômico da RMPA na composição do Valor Agregado Bruto
da região no período estudado.
Tabela 6: RS - Crescimento4 de importações e exportações, 1995-2005(%
a.a.).
Importações
Básicos

Industr.

Exportações
Básicos

Industr.

1995-2000

1,00

7,87

0,60

2,62

2000-2005

22,87

5,28

15,98

11,16

Fonte:Cálculos efetuados pela autora a partir de dados do MDIC.

Essa tabela permite perceber como ocorreu o crescimento das
importações de produtos básicos no período, destacando-se a
segunda metade do decênio estudado. Já em relação aos produtos
industrializados, a primeira metade do decênio se destaca como o
período de maior importação. De igual modo, as exportações de
produtos básicos e industrializados aumentaram na segunda metade
do período estudado, apesar de o aumento das exportações ter sido
mais

significativo em relação aos produtos básicos quando

comparado ao aumento para os produtos industrializados. A
explicação para essa melhora das exportações no segundo
qüinqüênio, como se sabe, está relacionada à mudança de política
cambial que levou à desvalorização do Real em relação ao Dólar
1/n

Taxa de crescimento geométrico: r = ((Pn/P0) - 1)*100 Onde, Pn corresponde
ao valor no ano n, P0 corresponde ao valor no ano zero, e n é o número de
anos/meses decorridos no período estudado. (SOUZA, 2006: pp.23-24)
4
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americano, tornando os produtos brasileiros mais competitivos no
exterior.
Outro parâmetro importante é o número de empresas por
setor de atividade no período, que, ao se observar a taxa de
crescimento das mesmas permite perceber o número de falências, ou
desistências, ocorridas, conforme se observa na Tabela 7 e que se
mostra de acordo com os dados relativos à ocupação de mão-deobra por setor, informada na Tabela 8.
Tabela 7: RMPA - Taxa de crescimento de empresas por atividade, 19952005(% a.a.).
Por setor

1995-2000

2000-2005

1995-2005

-5,04

-15,88

-10,62

Indústria transformação

-3,75

0,55

-1,63

Produção e distribuição de eletricidade, gás e água

-5,24

16,08

4,88

0,64

-2,07

-0,72

-0,19

4,49

2,13

2,33

3,62

2,98

-3,85

1,58

-1,17

Interm. financeira, seguros, prev. complementar e serv.
Relacionados

-7,05

0,31

-3,44

Atividades imobiliárias, alugueis e serviços prestados as
empresas

1,24

6,19

3,68

Administração pública, defesa e seguridade social

3,61

-0,39

1,59

Educação, saúde e serviços sociais

2,26

1,21

1,73

Outros serviços coletivos, sociais e pessoais

3,54

-1,05

1,22

-3,17

13,40

4,78

Agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal, pesca e
indústrias extrativas

Construção
Comércio, reparação de veículos automotores, objetos
pessoais e domésticos
Alojamento e alimentação
Transporte, armazenagem e comunicações

Serviços domésticos

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da MTE/RAIS (2008).

Pode-se notar a queda no número de empresas em
funcionamento do setor primário – que inclui a agricultura, pecuária,
exploração florestal, pesca e indústrias extrativas –, bem como no
setor da indústria de transformação que, segundo os dados brutos
disponíveis na base de dados da MTE/RAIS, inicia o período com
48.990 empresas e chega a 2005 com 41.516. O setor financeiro
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também demonstra uma queda no número de empresas atuantes, de
24.773 para 17.460 empresas no decênio. Além disso, a comparação
desta tabela com as taxas de crescimento da participação setorial na
composição do Valor Agregado Bruto – Tabela 5 – permite verificar
um aumento da produtividade dos setores já que sua participação no
produto continuou crescente apesar da diminuição do número de
empresas ter predominado no setor primário e secundário.
Pode-se afirmar, por exemplo, que o setor da indústria de
transformação apresentou uma taxa de crescimento negativa para o
número de empresas atuantes no período – o que equivale à
diminuição do número de empresas do setor – porém, o mesmo
setor apresenta um crescimento aproximado de 7% no valor
agregado produzido no mesmo período.
De igual modo, ao se analisar os dados referentes à
distribuição da mão-de-obra ocupada nos diferentes setores, no
período – Tabela 8 – constata-se que houve uma queda no número
de empregados nas indústrias de transformação, e um aumento em
quase todos os setores ligados a atividades de serviços, porém com a
manutenção de taxas de crescimento positivas do Valor Agregado de
todos os setores .
Tabela 8: RMPA – Mão-de-obra alocada por setor, 1995-2005 (1.000
pessoas).
Por setor
Agricultura,
Pecuária, silvicultura,
exploração florestal,
pesca e indústrias
extrativas
Indústria
transformação
Produção e
distribuição de
eletricidade, gás e
água
Construção
Comércio, reparação

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

5,4

6,2

6,0

4,6

5,0

4,2

1,8

1,8

1,9

1,7

1,8

48,9

46,4

44,6

40,5

39,6

40,4

38,0

37,1

37,5

38,0

41,5

4,1

3,2

4,2

2,2

3,0

3,1

10,1

6,2

6,2

5,7

6,6

21,8
73,9

19,2
69,8

21,5
70,2

21,4
73,6

19,7
73,4

22,5
73,2

21,1
77,6

18,8
79,4

18,0
83,4

19,3
87,6

20,3
91,2
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de veículos
automotores, objetos
pessoais e domésticos
Alojamento e
alimentação
Transporte,
armazenagem e
comunicações
Interm. financeira,
seguros, prev.
complementar e serv.
Relacionados
Atividades
imobiliárias, alugueis e
serviços prestados as
empresas
Administração
pública, defesa e
seguridade social
Educação, saúde e
serviços sociais
Outros serviços
coletivos, sociais e
pessoais
Serviços domésticos
Ignorado ou não
informado
TOTAL

54

17,1

17,6

18,0

18,9

18,0

19,1

19,1

21,2

20,7

22,3

22,9

38,3

38,2

33,1

30,8

28,0

31,5

34,2

33,9

32,6

33,6

34,1

24,8

20,7

21,9

18,3

16,3

17,2

16,8

16,6

16,5

16,7

17,5

51,7

52,0

50,7

54,2

54,5

55,0

60,1

63,0

62,9

68,6

74,2

164,0 201,3

43,0 192,8 187,6 195,8 189,7 187,5 193,0 191,6 192,0

53,5

52,5

54,0

57,9

55,5

59,9

62,4

57,5

57,0

62,8

63,6

25,3

26,8

25,4

29,0

26,5

30,2

29,7

30,1

28,9

28,1

28,6

0,0

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

3,5

1,1

0,3

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

532,4 554,9 392,9 544,1 527,1 552,1 560,7 553,3 558,9 576,2 594,3

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados de MTE/RAIS (2008).

Adicionalmente, a taxa de crescimento da mão-de-obra por
setor, apresentada pela Tabela 9, retrata a queda no setor primário –
que inclui agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal,
pesca e indústria extrativa – com um aumento destacado na segunda
metade do período estudado. Já a indústria de transformação sofreu
uma retração nos primeiros cinco anos e uma pequena recuperação
na segunda metade do período.
Os setores de comércio e serviços como um todo apresentaram
índices positivos de crescimento no período mas cumpre salientar
que a área de serviços financeiros – que inclui intermediação
financeira,

seguros,

previdência

complementar

e

serviços

relacionados – apresentou uma diminuição da ocupação, explicada
pela enorme automação que este setor implantou e resultou em
poupança de mão-de-obra. Tais dados concordam com os
apresentados nas Tabelas 5 e Tabela 7, com uma queda na taxa de
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crescimento do Valor Agregado Bruto por setor econômico e a taxa
de crescimento do total de empresas por setor econômico de
atuação, para o mesmo período.
Tabela 9: RMPA - Taxa de crescimento da mão-de-obra alocada por setor
de atividade, 1995 a 2005 (% a.a).
Por setor
Agricultura, pecuária, silvicultura, exploração
florestal, pesca e indústrias extrativas

1995-2000 2000-2005 1995-2005
-5,04

-15,88

-10,62

-3,75

0,55

-1,63

-5,24

16,08

4,88

0,64

-2,07

-0,72

-0,19

4,49

2,13

2,33

3,62

2,98

-3,85

1,58

-1,17

-7,05

0,31

-3,44

Atividades imobiliárias, alugueis e serviços
prestados as empresas

1,24

6,19

3,68

Administração pública, defesa e seguridade
social

3,61

-0,39

1,59

Educação, saúde e serviços sociais

2,26

1,21

1,73

Outros serviços coletivos, sociais e pessoais

3,54

-1,05

1,22

-3,17

13,40

4,78

Indústria de transformação
Produção e distribuição de eletricidade, gás e
água
Construção
Comércio, reparação de veículos automotores,
objetos pessoais e domésticos
Alojamento e alimentação
Transporte, armazenagem e comunicações
Interm. financeira, seguros, prev.
Complementar e serv. Relacionados

Serviços domésticos

Fonte: MTE/RAIS, cálculos elaborados pela autora.

Além disso, na Tabela 10, ao se observar o desempenho da
ocupação por tipo de inserção, constata-se um aumento progressivo
dos ocupados no setor privado sem carteira de trabalho assinada,
bem como o aumento de autônomos e outras categorias de
ocupação. Tais dados acompanham o aumento das relações
informais sem carteira de trabalho assinada e a diminuição das com
carteira de trabalho assinada em todo o país no período estudado.
Assim, A RMPA acompanhou o restante do país em relação a este
tópico.
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Tabela 10: RMPA - Taxa de crescimento de ocupação por tipo de
contratação, 1995 a 2005 (% a.a.).
1995-2000

2000-2005

1995-2005

1,02

3,46

2,23

Com Carteira

0,41

3,87

2,12

Sem Carteira

4,13

1,48

2,80

Autônomos

4,45

0,59.

2,50

Domésticos

3,26

-0,94

1,14

Setor Privado

Outros

7,49
-3,37
1,91
Fonte: FEE, cálculos elaborados pela autora.

Especificamente sobre o setor industrial, Calandro e Campos
(2004: pp.255-258) afirmam que as indústrias reagiram às mudanças
na economia provocadas pela abertura de mercado conforme o seu
tamanho, capital, tecnologia e disponibilidade de recursos levando a
uma alteração na participação de cada setor na composição do
produto industrial. As autoras classificaram as estratégias adotadas
como ofensivas, defensivas, ou oportunistas, dependendo do campo
de atuação de cada indústria. Assim, a incorporação de inovações –
seja de produtos, seja de processos – ficou restrita a um pequeno
número de empresas que adotaram estratégias ofensivas de
inovações e marketing.

Já o maior número de firmas adotou

estratégias defensivas para reduzir custos pela adoção de novas
práticas gerenciais e aquisição de equipamentos para resolver
gargalos de produção, o que mostra que estas empresas lutavam
para manter sua participação no mercado no curto prazo.
Em relação ao terceiro tipo de estratégia utilizada, optou-se
pela redução do custo de mão-de-obra, pela transferência da
empresa – ou montagem de uma nova unidade produtiva – para
outra região do país (como o Nordeste), onde a mão-de-obra tem
um custo mais reduzido, além da possibilidade de obterem
incentivos ou isenções fiscais oferecidas pelos Estados daquela

57

Revista de Economia Política e História Econômica, número 20, janeiro de 2010.

região. Um exemplo de adoção deste tipo de estratégia ocorreu no
setor calçadista, assim como, com os fabricantes de máquinas e
componentes deste mesmo setor.
Para as mesmas autoras, a política macroeconômica que
sustentou o Plano Real afetou segmentos importantes da indústria
da RMPA, como vestuário, calçados, e produtos alimentícios que,
além de sofrerem com a concorrência direta do produto estrangeiro
– tanto no mercado interno, quanto no externo – ao se defrontarem
com a estabilização do nível dos preços, procuraram se ajustar em
termos de organização da estrutura produtiva, buscando parceiras
internacionais e adotando a terceirização de parte de suas atividades.
Para as autoras, a mudança no regime de câmbio em janeiro de
1999, levou a uma forte retração do emprego e gerou na região um
índice médio de desemprego de 19% ao ano, citado anteriormente
na Tabela 9, mostrando que o crescimento da produtividade estava
condicionado ao investimento agregado da economia brasileira. Os
setores mais intensivos em capital ganharam espaço sobre aqueles
mais intensivos em mão-de-obra e, somente a partir da obtenção de
taxas de crescimento elevadas da produção industrial, poderiam ser
recuperados recuperar os níveis de emprego.
Deste modo, em 1995, a população ocupada correspondia a
77% da PEA – uma participação que não voltaria a ser observada no
período estudado – chegando ao valor mínimo de 69,6% em 2002, e
terminando

2005

com

uma

taxa

de participação

de

75%.

Adicionalmente, conforme se pode visualizar no Gráfico 1, ao se
adicionar uma linha de tendência (em tracejado), observa-se que o
distanciamento entre PEA e ocupados tende, lentamente, a aumentar
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de forma progressiva, denotando um crescimento da desocupação,
ou do trabalho na informalidade.
Pessoas
2.000
1.900
1.800

PEA

1.700
1.600
1.500
1.400
1.300

Ocupação

1.200
1.100
1.000
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005 anos

Gráfico 1: RMPA, População Economicamente Ativa e Nível de Ocupação,
1995 – 2005.
Fonte: FEE

Já no Gráfico 1 pode-se verificar evolução da taxa de
desemprego na RMPA, separada em seus componentes, conforme
metodologia apresentada no primeiro capítulo deste trabalho:
-

desemprego aberto – que inclui aqueles que procuraram
trabalho nos 30 dias anteriores e não exerceram atividade
na semana anterior à pesquisa;

-

desemprego oculto por precariedade – contempla as
pessoas

que

exerceram

trabalho

precário,

ou

não

remunerado, ainda que em auxílio no empreendimento de
parentes; e
-

oculto por desalento – referente as pessoas que estão sem
trabalho, não o procuraram nos últimos 30 dias por
desestímulo, mas nos últimos 12 meses, teriam buscado
trabalho.
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Nota-se a tendência de crescimento em todos os tipos de
desemprego no período de 1995 a 1999, uma queda após 2000 e
novo pico em 2003 puxado pelo desemprego aberto. Segue-se uma
tendência de queda até o final do período analisado. Deve-se
lembrar que o ano de 1999 assistiu a severas crises financeiras
internacionais e, internamente, à mudança da política de câmbio fixo
para flutuante, o que levou a uma desvalorização cambial.

Gráfico 2: RMPA - Taxas de desemprego total, aberto, oculto por
precariedade e por desalento, 1995 a 2005 (%).
(%)
20,0
18,0
16,0

Total

14,0
12,0
10,0

Aberto

8,0
6,0
Oculto precário

4,0
2,0

Oculto desalento

0,0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Fonte: Elaborado pela autora com dados da FEE, 2006.

Este Gráfico corrobora a observação feita acerca do Gráfico 1,
sobre a tendência aumento do distânciamento entre a PEA e a
ocupação na RMPA pois nota-se um crescimento do desemprego –
em todas as suas sub-classificações – quando se comparam os dados
iniciais e finais da série.
Especificamente em relação ao Gráfico 2, Missio et al, (2006:
p.13) analisam que o primeiro crescimento observado – período de
1995 a 1999 – deveu-se à política restritiva nacional visando o

2005
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controle da inflação, bem como à política cambial que dificultou as
exportações, levando a um aumento no número de demissões por
parte das empresas que não conseguiram escoar sua produção nem
para o mercado interno, nem para o externo. O segundo pico, no
período de 2002 a 2003, teria suas causas na crise de insegurança
provocada pelas eleições presidenciais. Além disso, os autores
destacam o desempenho das taxas no ano de 2005, com uma queda
no desemprego aberto, e oculto, porém isso corrobora a hipótese de
um aumento na precarização das formas de trabalho já que os
números do desemprego oculto por precariedade apresentaram
variação superior àquela apresentada pelo desemprego aberto (0,17
da primeira categoria contra 0,4 da segunda).
Em relação aos desempregados, a Tabela 11 fornece uma visão
geral da sua composição em relação aos atributos: gênero, idade,
escolaridade e posição na família, no período em questão. A análise
de tais dados leva à constatação de uma inversão em 1998, com a
população feminina ultrapassando a masculina em termos de
desemprego, tal tendência permaneceu até o final do período
observado.
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Tabela 11: RMPA - Desempregados por atributos, 1995 a 2005 (%).
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Homens

50,3

55,8

53,6

49,7

49,0

47,3

45,9

46,9

45,6

45,3

45,0

Mulheres

49,7

44,2

46,4

50,3

51,0

52,7

54,1

53,1

54,4

54,7

55,0
100

Gênero

Idade (em
anos)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

19,0

14,8

12,6

15,2

15,6

16,2

14,2

11,8

11,6

12,2

9,5

10 a 17

30,2

31,2

30,9

30,5

30,0

30,9

33,3

33,3

34,8

35,7

35,0

18 a 24

34,6

35,2

36,5

34,4

31,8

30,3

29,5

31,6

31,4

31,0

33,0

25 a 39

16,2

18,8

20,0

19,9

22,6

22,6

23,0

23,3

22,2

21,1

22,5

Escolaridade

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Analfabeto

2,5

2,5

1,7

1,6

1,8

1,8

1,5

1,3

1,0

(*)

(*)

54,8

51,2

49,9

48,1

47,7

44,2

42,0

38,9

36,1

34,3

32,2

23,8

24,7

25,4

26,3

26,4

27,4

28,0

28,3

28,2

30,5

30,0

16,4

19,1

19,6

21,7

21,1

24,0

25,5

28,2

31,0

31,0

33,3

2,5

2,5

3,4

2,3

3,0

2,6

3,0

3,3

3,7

3,4

3,9

Posição

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Chefe da
família

27,3

30,1

32,6

29,5

29,3

27,6

27,7

28,7

27,3

25,7

27,2

20,0

17,3

18,5

20,6

20,7

19,9

21,2

20,7

20,7

20,9

21,1

Cônjuge

52,7

52,6

48,9

49,9

50,0

52,5

51,1

50,6

52,0

53,4

51,7

40 e mais

Fundamental
Inc.
Fundamental
Completo
Médio
Completo
Superior

Outro

Fonte: FEE, 2006.
(*) A amostra não contempla a desagregação dessa categoria.

A justificativa para o aumento do desemprego feminino – que
passa de 49,7 para 55,0 – segundo Kreling et al. (2004: pp.273-280)
está na maior participação na mulher no mercado de trabalho
especialmente nos anos de 1998 e 1999.

Sobre a faixa etária,

observa-se que as maiores taxas de desemprego situam-se entre 18
e 39 anos o que caracteriza uma maior dificuldade dos jovens se
inserirem no mercado de trabalho. Sobre essa constatação, a FEE
realiza estudos para verificar se essa dificuldade se relaciona a uma
absorção dessa faixa etária pelo mercado informal.
Sobre o atributo de escolaridade, nota-se uma diminuição das
taxas de desemprego para os indivíduos que não concluíram o
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ensino fundamental – de 54% para 32% – , o crescimento da mesma
taxa para os que possuem ensino fundamental e médio completo.
Observa-se o mesmo para a população que possui curso superior.
Portanto, pode-se concluir que o aumento das taxas de desemprego
não foi determinado pela falta de escolaridade da mão-de-obra que
não estaria preparada para utilizar tecnologias mais sofisticadas, as
quais demandariam um maior número de anos de estudo. O que se
pode constatar é uma mão-de-obra de alta qualificação que não é
absorvida enquanto o mercado de trabalho dá preferência à
contratação de empregados com nível fundamental ou médio
completos.
Para Bastos (2003: pp. 4-8), a menor inserção dos portadores
de maior nível de escolaridade justifica-se historicamente pelas
baixas taxas de crescimento da economia e um aumento de
expectativas dos profissionais que, ao aumentarem seu nível
educacional, passam a rejeitar os empregos com salários baixos. O
autor destaca também que o aumento do uso de tecnologias de
informação e de telecomunicações nos processos produtivos tem
reduzido a demanda por operários especializados, dando preferência
à versatilidade e criatividade que está ligada aos níveis de ensino
médio, quando se ensinam as bases para o desenvolvimento de tais
capacidades. Finalmente, Bastos (2003: p. 17) aponta que se requer
cada vez mais a experiência anterior o que prejudica a entrada de
jovens no mercado formal de trabalho. Por fim, o decréscimo das
taxas relativas ao desemprego dos analfabetos se deve à diminuição
da ocorrência destes na PEA, o que terminou por, a partir de 2004,
levar à eliminação desta categoria em termos de desagregação na
pesquisa.
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Sobre a posição familiar ocupada pelo desempregado, tem-se
uma estabilização da taxa de desemprego para os chefes de família
ou seus cônjuges, sendo que os demais membros foram os mais
afetados durante todo o período estudado, o que denota uma
preservação do emprego dos chefes de domicílio no período. Isso
demonstra uma preferência pela contratação dos homens numa faixa
etária onde já se tornaram chefes de família (25 a 39 anos).
Assim, para sintetizar, em 2005, predominava o desemprego de
mulheres jovens, entre 18 e 39 anos, com nível de escolaridade baixo
(fundamental incompleto), ou médio para alto (ensino médio
completo), e que não ocupavam posição de chefes de família ou de
cônjuges destes.
Sobre as relações de produção, cabe destacar que o aumento
da precarização, segundo Toni (2006: p.5) foi constatado a partir de
diversos estudos efetuados a respeito das medidas tomadas pelas
empresas da RMPA, como forma de responder às novas exigências
competitivas do mercado. Tais medidas adotadas incluem estratégias
de desverticalização, subcontratação e terceirização, fusões e
aquisições, diminuição dos quadros hierárquicos e do número de
empregados, implantação de novos processos organizacionais –
como just in time, círculos de controle de qualidade, controles
estatísticos de processos, células de produção, etc. – e todas tiveram
importantes conseqüências sobre o emprego e o desemprego na
região.
Assim, a autora utiliza um Índice de Precarização (IP) que leva
em conta alguns indicadores como: as condições de inserção
ocupacional; o rendimento; e o desemprego (em suas diversas
subcategorias) e que varia de zero a um – portanto, quanto mais

Revista de Economia Política e História Econômica, número 20, janeiro de 2010.

64

próximo de zero, maior será o nível de precarização – para poder
avaliar a deterioração do mercado de trabalho na RMPA. Os
resultados desse estudo podem ser vistos na Tabela 12.
Tabela 12: RMPA - Índice de Precarização, de jul./1994 a jun./2004.
jul.1994jun.1996

jul.1996jun.1998

jul.1998jun.2000

jul.2000jun.2002

jul.2002jun.2004

Condição de
inserção

0,59

0,56

0,38

0,38

0,43

Desemprego

0,77

0,59

0,28

0,45

0,41

Rendimento

0,49

0,61

0,54

0,49

0,42

Homens

0,72

0,67

0,50

0,53

0,50

Mulheres

0,47

0,45

0,27

0,29

0,29

0,62
0,59
0,40
0,44
Fonte: Toni, 2006:p.12.(dados selecionados).

0,42

TOTAL

Tais

dados

permitem

observar

uma

piora

nos

três

componentes do índice, ou seja, uma deterioração das condições de
inserção – com a diminuição do emprego com carteira assinada e,
portanto, amparado pela lei – que se mostra de acordo com os
dados apresentados na Tabela 10. Observa-se uma piora no
desemprego, que também pode ser corroborada pelo Gráfico 2.
Adicionalmente, pode-se observar uma piora na situação por gênero
já que ambos os sexos foram afetados pelo desemprego, porém,
conforme apresentamos anteriormente, – Tabela 11 – as mulheres
tiveram uma piora mais acentuada quando comparadas aos homens.
Em relação ao comportamento do IP nos períodos estudados,
Toni (2006: p.13) aponta as mudanças na política cambial como
responsáveis pela alterações pois, segundo a autora, a RMPA possui
“um perfil econômico que tem no mercado exportador um dos
principais dinamizadores e no qual sobressai a indústria calçadista, [...]
afetada pelas restrições às exportações e pela forte concorrência de
produtos importados, especialmente os calçados da China”.
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Deste modo, o período a partir de 1999, com a adoção do
regime de câmbio flutuante, aliado a uma política do governo
estadual que se opunha às privatizações das empresas públicas, à
demissão voluntária ou aposentadoria precoce de trabalhadores do
setor público, em conjunto com políticas de apoio à pequena e
média empresa, se assistiria a uma repercussão positiva sobre o
setor. Medidas estas que, segundo a autora, tendem a impactar
positivamente o nível de emprego.
Ao analisar o IP nas categorias selecionadas, Toni (2006: p.14)
constatou que as primeiras categorias analisadas – condição de
inserção

ocupacional

e

desemprego

–

apresentaram

uma

deterioração quando se compara os extremos da série. Já o
rendimento manteve-se nos mesmos patamares. A explicação para a
primeira categoria, estaria na retração da parcela de trabalhadores
com vínculo legalizado, independente do gênero, mostrando que o
declínio da proteção social afetou as condições de inserção
ocupacional. A evolução da categoria desemprego também permite
verificar o agravamento da situação e a autora conclui que
“analisando a evolução do IP no decorrer do período em foco, verificase ter havido uma deterioração das condições gerais da inserção da
PIA no mercado de trabalho metropolitano”(p.16).
Adicionalmente, Toni (2006: p.19-20) afirma que:
[...] a análise desses dados sugere que, para
manter a ocupação ou ingressar no mercado de
trabalho, a “opção” de muitos trabalhadores – na
realidade, muitas das vezes uma imposição, face à
ausência de outras alternativas – implicou uma
troca
perversa
no
sentido
de
aproveitar
oportunidades de trabalho e de rendimentos,
talvez
promissoras,
mas
também
muito
concorridas, às custas da proteção social. Em
decorrência, esses indivíduos acabam se expondo
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a maiores riscos no presente, alguns dos quais
podem ser transferidos para o futuro, reduzindo
possibilidades de garantia de uma qualidade de
vida melhor, à medida que, por exemplo, não
podem se beneficiar do seguro-desemprego e
tampouco, contabilizam o tempo de trabalho com
vistas a uma aposentadoria remunerada.

Deste modo, formas “alternativas” de contratações estariam
sendo utilizadas para manter as relações de produção na região fora
do

escopo

usual

de

“carteira

assinada”,

permitindo

maior

flexibilização das mesmas relações e uma menos segurança para os
“contratados” que, de uma forma geral, sofrem uma queda de
segurança social – seja pelos direitos trabalhistas respeitados, seja
pela possível aposentadoria –

através de formas alternativas de

contratação por parte das empresas da RMPA no período estudado.
Como forma de atuar na contra corrente desse quadro, bem
como tentar promover a queda dos índices de desemprego, o
Governo do Estado criou a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação
Social

(FGTAS)

vinculada

à

Secretaria

da

Justiça

e

do

Desenvolvimento Social do Estado do Rio Grande do Sul. Para isso,
houve a fusão de três outras fundações: Fundação Gaúcha do Lazer e
Recreação (Funlar), criada em 3 de março de 1975 e extinta em 8 de
agosto

de

1983,

Fundação

Sul-riograndense

de

Assistência

(Fundasul), criada em 24 de agosto de 1964 e extinta em 27 de
novembro de 1991, e Fundação Gaúcha do Trabalho (FGT), criada em
30 de maio de 1966 e extinta em 27 de novembro de 1991.
Tal entidade objetiva a administração do sistema público de
emprego, que envolve atividades de informações constantes e
atualizadas sobre mercado de trabalho e intermediação de mão-deobra, além de promover as ações de formação profissional para os
mercados formal e informal de trabalho, com uma linha de ação
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focada nos trabalhadores desempregados, jovens sem experiência
profissional,

pessoas

portadoras

de

deficiência,

artesãos,

trabalhadores autônomos e pescadores artesanais.
A FGTAS atua através de uma rede de agências em todo o
Estado que contribui para o treinamento e qualificação de milhares
de trabalhadores, que a vêem como um canal de retorno ao mercado
de trabalho. E segundo dados do site da entidade

5

os atendimentos

efetuados anualemnte em média são:


Inscrição de 70.000 trabalhadores no SINE;



Qualificação de 200 servidores públicos;



Formação profissional de 3.000 desempregados e
encaminhamento para o SINE;



Atendimento de 2.500 trabalhadores autônomos
para encaminhamento aos Centros de Trabalho de
Autônomos do RS.



Atendimento de 6.000 trabalhadores através de
cursos de qualificação e formação profissional.

De acordo com informações da FGTAS, o Rio Grande do Sul foi
o primeiro Estado a firmar convênio com o Ministério do Trabalho
para a implantação do Sistema Nacional de Emprego (SINE), que tem
como função oferecer serviços de intermediação de mão-de-obra,
seguro-desemprego, geração e análise de informações sobre
mercado de trabalho, projetos de emprego e renda além de
qualificação profissional.
Outra iniciativa de cunho estatal foi a criação dos Coredes –
Conselhos Regionais de Desenvolvimento, que desde 1991, atuam no
5

http://www.fgtas.rs.gov.br/portal/index.phpacesso em 29/10/2008.
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sentido de implantar políticas voltadas à redução de desigualdades
regionais e promoção do desenvolvimento sustentável do Estado.
Além destes, foram também criados Conselhos de Políticas Públicas,
sendo que a RMPA conta com 26 deles somente para abordar as
questões relacionadas ao trabalho e ao emprego. (BORBA, 2006:
pp.14-17).
Assim, ainda não há dados que permitam comprovar a
efetividade das medidas apontadas anteriormente seja no combate
ao desemprego seja na luta cronta a precarização das relações de
trabalho na RMPA.

Considerações Finais
A análise efetuada neste capítulo permite observar as
alterações provocadas no emprego e desemprego da RMPA, pelas
políticas econômicas adotadas no período estudado, tais como a
abertura de mercado à entrada de produtos e capitais estrangeiros, a
manutenção da supervalorização da moeda nacional, a mudança de
política cambial de câmbio fixo para flutuante, bem como os esforços
realizados pelo Estado no sentido de promover a capacitação e a
formação de pólos tecnológicos que atraíssem empresas e
originassem mais empregos.
Destaca-se a concordância dos dados analisados em relação
aos seguintes pontos:
• Migração da economia da região para o setor terciário;
• Crescimento negativo do número de empresas dos setores
primário e secundário;
• Crescimento negativo da alocação de mão-de-obra nos
setores primário e terciário; e
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• Crescimento do valor agregado bruto produzido pelos três
setores.
Tais dados permitem uma primeira explicação para o
desemprego na região, que teria sido provocado pela mudança da
economia para o setor de Serviços, agregado à dispensa de mão-deobra pelos demais setores que, mesmo perdendo espaço, em termos
de quantidade de empresas, passaram a produzir mais com menos
empregados, seja pelo uso de máquinas e equipamentos, seja por
mudanças no processo produtivo, em todo o caso, tecnologias
poupadoras de mão-de-obra.
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O Novo Papel do Estado Frente ao Avanço do
Neoliberalismo

Hermes Moreira Júnior1
Resumo
Este artigo tem por objetivo discutir como o processo de globalização neoliberal
tem afetado as sociedades, uma vez que tem como proposta central a
transformação do papel do Estado. Esse “novo” Estado não mais seria o
responsável por prover a satisfação das necessidades sociais da população, mas
exerceria a função de protetor das leis que garantiriam a livre e auto-regulação do
mercado. No atual contexto, de mundialização do capital, esta perspectiva tem
ampliado ainda mais o abismo que separa os abastados dos desafortunados,
gerando uma imensa massa de excluídos.
Palavras-chave: Neoliberalismo. Globalização. Mundialização do capital.

Abstract
This article has the objective to discuss how the neoliberal globalization has
affected the societies once it has as a main purpose to change the state’s roll. This
“new” state would not be responsible for achieving the welfare of the society
anymore, but it would have the duty of guaranteeing the freedom of the market
and its self-regulation. Nowadays, the mundialization of capital has widened the
abyss between the affluent and the poor people, increasing the mass of the
excluded ones.
Key-words: Neoliberalism. Globalization. Mundialization of capital.
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é uma nostalgia dos anos 50 a idéia de
que é o Estado que vai promover o
desenvolvimento, através do gasto público,
mandando a conta para a sociedade
através do imposto inflacionário, do
endividamento que recai sobre gerações
futuras, ou de impostos que caiam sobre
gerações presentes. É nesse sentido que eu
acho que o nome do jogo aqui é o
aumento da poupança privada e a redução
da despoupança pública, como tenho
chamado a atenção há algum tempo.

Pedro Malan
Ministro da Fazenda nos governos FHC
(1995 – 2002)

INTRODUÇÃO
É tarefa essencial do cientista social, ou de qualquer outro
pesquisador que esteja preocupado com o estudo das relações
humanas e sociais, a compreensão da realidade em que está inserido,
seja nos planos local, nacional ou global. Nesse sentido, faz-se de
extrema importância o diagnóstico dos problemas sociais que se
colocam na pauta do dia de nossa sociedade, e que emergem à luz
da crise econômica e política que está posta a imensos segmentos da
população mundial. Crise esta que vem se conformando ao longo do
desenvolvimento da economia capitalista, e parece encontrar-se,
atualmente, em seu mais elevado patamar, ao ampliar o abismo que
separa os desafortunados dos prósperos, os necessitados dos
abastados, os que esbanjam daqueles que carecem, em suma, os que
têm daqueles que não têm, criando uma grande massa de excluídos.
O

desenvolvimento

de

caminhos

que

possam

ofereçam

alternativas a esta crise social que se constitui no seio do sistema
capitalista mundial depende da correta avaliação dos reais problemas
colocados à nossa sociedade, e, sobretudo, da identificação dos reais
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atores que impulsionam esse processo. A partir dessa perspectiva,
partimos da hipótese de que o avanço da perspectiva neoliberal, nos
âmbitos político, econômico e social, tem exercido um papel
fundamental nesta crise contemporânea, principalmente ao universalizar
valores e modelos desenvolvidos por pequenos grupos de políticos e
intelectuais a serviço de interesses particulares, e que não são capazes
de responder aos anseios da maior parte da população, mas sim,
tornam-se contraproducentes a esta.

1. O AVANÇO
MUNDIALIZADO
Como

nos

DO

NEOLIBERALISMO

alertou

Ianni

EM

(1999),

UM

o

SISTEMA

processo

de

transnacionalização nos coloca frente ao desafio de adaptação a esta
novidade que é a chamada sociedade global. Uma série de
transformações passou a figurar nesse novo e remodelado sistema
político e social, que passou a interligar as esferas nacional e
internacional, a despeito das tensões e conflitos internos e externos.
Criou-se uma rede de relações afetada por todos os problemas e
dilemas do atual processo de globalização que toma corpo de
diversas formas, e constitui esta chamada sociedade global,
Dessa

maneira,

a

sociedade

global

passa

a

existir

compreendendo relações, processos e estruturas sociais, econômicas,
políticas e culturais operando em todos os quatro cantos do mundo.
Pouco a pouco, tudo começa a possuir ligação, fazer parte de um
segmento, de um mesmo processo, em geral, atuando de modo
desigual e contraditório.
A partir da década de 1990, observamos os primeiros
resultados

dessa

nova

sociedade

global

a

partir

da

feroz

disseminação dos valores e conceitos da ideologia neoliberal por
meio da difusão das políticas propostas pelo chamado Consenso de
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Washington2. A implementação da “cartilha neoliberal” nos países
considerados emergentes ou em desenvolvimento expandiu os
limites da mundialização do capital, espalhando seus efeitos por todo
o sistema, do centro à periferia.
Temos, portanto, dois objetivos nesta seção: 1) compreender
do que se trata efetivamente essa chamada “ideologia neoliberal”,
conhecendo seus formuladores e constatando seus objetivos
centrais; 2) mapear o contexto no qual se desenvolveu essa ideologia
e as condições que proporcionaram sua disseminação e aceitação
mundo afora.
1.1 – A ideologia do neoliberalismo
Neste primeiro momento nos focaremos na definição dos
conceitos que acompanham o avanço destas chamadas idéias
neoliberais, a fim de evitar deturpações e proporcionar melhor
entendimento

do

processo.

Ademais,

além

de

conceituar

corretamente, é nosso intuito conhecer os formuladores teóricos e
implementadores políticos da doutrina neoliberal no contexto dos
processos de globalização e reestruturação das ordens econômica e
política mundial.
Na intenção de sanar quaisquer dúvidas conceituais e
localizar nossa discussão, faz-se de grande valia se apropriar da
explicação do professor Reginaldo Moraes acerca dos usos possíveis
do termo “liberal” em diferentes perspectivas:
(...) quando se utiliza a expressão liberal
no continente europeu, o que se tem
em vista é aquele pensador ou político
que defende as idéias econômicas do
livre mercado e critica a intervenção
estatal e o planejamento. São aqueles
2

Conjunto de idéias fundamentadas pelo economista John Williamson, do International Institute for Economy, e
que acabaram por se tornar a política oficial do Fundo Monetário Internacional quando passaram a ser
“receitadas” para promover o “ajustamento macroeconômico” dos países em desenvolvimento que passavam
por dificuldades.
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que se opõem ao socialismo, à socialdemocracia, ao estado de bem-estar
social. Mas a palavra liberal nos Estados
Unidos quer dizer quase o contrário: ela
se aplica principalmente a políticos e
intelectuais alinhados com o Partido
Democrata e que apóiam a intervenção
reguladora do Estado e a adoção de
políticas de bem-estar social, programas
que os neoliberais recusam.

Ao utilizarmos a expressão “liberal” ao longo deste texto,
estaremos nos referindo à acepção do termo utilizada no contexto
europeu, ou seja, valores com matriz no pensamento liberal clássico e
em oposição a perspectivas socialistas ou ligadas ao poder e influência
estatais.
Utilizando um aporte histórico para a compreensão das
características do neoliberalismo no cenário atual denotamos que do
mesmo modo que o liberalismo clássico foi a ideologia que
fundamentou o capitalismo comercial (séculos XVI ao XVIII), o
neoliberalismo é a ideologia que fundamenta o capitalismo financeiro
neste século XXI. O neoliberalismo busca proporcionar as condições
para o desenvolvimento dos princípios do capital financeiro, que está
disposto a aumentar ao máximo o retorno do capital sem se importar
com a identidade nacional ou com as conseqüências políticas e sociais.
De acordo com William Greider (1997):
As finanças globais agem coletivamente
(...)
os
investidores
financeiros
monitoram e castigam as corporações
ou setores industriais caso seus retornos
enfraqueçam. As finanças disciplinam os
governos ou até mesmo regiões inteiras
do globo caso esses países pareçam
estar criando impedimentos para a
empresa
lucrativa
ou
surpresas
desagradáveis para o capital (p.28).
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Desse modo, o neoliberalismo se articula como um conjunto
institucional contraposto ao estado de bem-estar social, à planificação e
à intervenção estatal na economia, medidas que se identificavam com a
até então predominante doutrina keynesiana. Assim, o “consenso
keynesiano”3 de gerenciamento macroeconômico, que estabelecia a
convivência do capitalismo em conformidade com um forte setor
público, reconhecendo negociações sindicais, políticas de renda e
seguridade social e controle do nível da atividade econômica, viu-se
quebrado a partir de processos que teriam como fim a privatização de
empresas e serviços públicos, e a desregulamentação do Estado a partir
da diminuição da interferência dos poderes públicos sobre os
empreendimentos privados.
A perspectiva daqueles que formularam e aplicaram a doutrina
neoliberal era de que o Estado deveria ter seu papel revisto, perdendo a
autonomia sobre funções que até então eram consideradas como de
sua inteira responsabilidade, tais quais: a criação do pleno emprego; a
moderação de desequilíbrios sociais excessivos e politicamente
perigosos; o socorro a países e áreas economicamente deprimidos;
manutenção de uma estrutura de serviços de bem-estar (habitação,
saúde, previdência, transporte, etc). Até mesmo a implantação de
políticas sociais que atenuassem desigualdades materiais acentuadas
pelo funcionamento não monitorado do mercado ficariam deixadas de
lado neste novo projeto de regulação da sociedade.
A base intelectual desse projeto germinou na década de 1960, a
partir da publicação de Capitalismo e Liberdade (1962), de Milton

3 Tratava-se de variadas formas de planificação, que visavam corrigir, por meio da ação política deliberada, os
efeitos desastrosos das flutuações de mercado através de instrumentos como a política monetária, a taxa de
juros e os gastos públicos. (MORAES, 2001: 30)
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Friedman. Economista defensor do livre mercado, Friedman foi um
efetivo proponente de taxas de câmbio flutuantes e do funcionamento
natural dos mercados, que seria o modelo responsável pela correção de
forma automática dos desequilíbrios da economia internacional. Para
ele, o papel do Estado deveria ficar restrito a prover aquilo que o
mercado não fosse capaz de garantir por si:
(...) são os papéis básicos de um
governo em uma sociedade livre: prover
os meios para modificar as regras,
regular as diferenças sobre seu
significado e garantir o cumprimento
das regras por aqueles que, de outra
forma, não se submeteriam a elas. O
papel do governo é fazer aquilo que o
mercado não pode fazer por si só, isto é,
determinar, arbitrar e por em vigor as
regras do jogo (FRIEDMAN, 1985: 32).

De acordo com as propostas de Friedman, não haveria
necessidade de controle do Estado sobre as ações questões monetárias,
uma vez que o ajustamento das moedas eliminaria os desequilíbrios
comerciais e de outros fluxos internacionais. O elemento chave de seu
argumento era que taxas de câmbio flutuantes fariam sua mágica sem
grandes turbulências, e no final, seriam até mais estáveis do que as
grandes e súbitas mudanças ocorridas quando se forçava um ajuste das
taxas de câmbio fixas (VOLCKER, 1993).
As teses desenvolvidas por Milton Friedman renovaram uma
perspectiva que se encontrava no ostracismo político e intelectual desde
os anos que se seguiram ao crack da Bolsa de Nova York, revalorizando
a crença liberal da “mão invisível” capaz de regular as ações dos homens
e dos mercados. O mercado dispersaria o poder econômico, impedindo
sua concentração em grandes unidades que possuam mais poder ou
informações que as demais. Assim, segundo a nova visão, a
responsabilidade deveria ser transferida do âmbito do Estado para os
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próprios indivíduos, que desenvolveriam a capacidade de aumentar a
sua própria produtividade (FONSECA, 2006).
A concepção e os princípios da doutrina neoliberal têm por
objetivo tirar do Estado as funções de gerência e solução dos desajustes
sociais ao passar a responsabilidade para os próprios indivíduos. Para
tanto, de acordo com Friedman (1985):
[...] o problema básico da organização
social é como coordenar as atividades
econômicas de um grande número de
pessoas. (...) O desafio para o crente na
liberdade é reconciliar esta generalizada
interdependência com as liberdades
individuais, calcadas, sobretudo, a partir
da
cooperação
voluntária
dos
indivíduos, a técnica do mercado.

O modelo que continha as teses e propostas articuladas por
Friedman e seus seguidores no plano intelectual passou a ser
aplicado no cenário político já durante os anos 70. De acordo com
Moraes (2001), a mundialização financeira que se firmara no final
daquela década colaborou de maneira fundamental para a
implementação

das

políticas

neoliberais

nos

anos

80.

Essa

generalização dos mercados financeiros, que tendia a desenvolver
uma nova ordem espontânea, subtraía dos governos nacionais
grande parte de seu poder, fazendo com que a nova integração
internacional das finanças revigorasse o poder de pressão dos
financistas sobre as políticas econômicas nacionais.

1.2 – A globalização financeira e a adoção das políticas neoliberais

Nas últimas décadas, as diretrizes da ideologia neoliberal
foram refletidas na lógica de privatização de serviços públicos,
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diminuição da intervenção estatal na economia, liberalização
financeira, abertura comercial e, principalmente, no corte nos gastos
públicos. Composta pela liberalização e internacionalização das
atividades econômicas mundiais, a globalização financeira limitou as
possibilidades de ação do Estado.
[...] o Estado nacional deixa de ser a
fonte única do direito e das
regulamentações.
Prerrogativas
reguladoras
(deliberações
sobre
políticas econômica, monetária, cambial
e tributária) são transferidas para
administrações supranacionais, que
aparecem como as guardiãs de uma
necessidade
superior,
imunes
às
perversões,
limites
e
tentações
alegadamente presentes nos sistemas
políticos identificados com os Estados
nacionais (MORAES, 2001: 39).

Após

seu

amadurecimento

intelectual

e

ideológico,

o

neoliberalismo ascendeu como um conjunto de políticas adotadas pelos
governos neoconservadores, sobretudo a partir da segunda metade dos
anos 70, e propagadas pelo mundo a partir das organizações
multilaterais criadas pelo acordo de Bretton Woods4. A ideologia
neoliberal

ao

pregar

o

desmantelamento das

regulamentações

econômicas produzidas pelo Estado (normas, regras e leis) retoma,
atualiza e propaga os valores do pensamento liberal e conservador dos
séculos XVIII e XIX. Essa função de regulamentação econômica passa a
ser exercida por organizações multilaterais, como o G-7, a OMC, o FMI
ou o Banco Mundial, dominadas, em geral, pelos interesses de governos
e capitalistas dos países centrais.

4 O acordo de Bretton Woods foi firmado no ano de 1944, quando representantes de 55 países se reuniram em
local de mesmo nome, no Estado de New Hampshire, Estados Unidos, para definir as bases de uma nova
ordem econômica internacional. Foram criadas naquele momento instituições que seriam responsáveis pelo
reaquecimento e regulação da economia do pós-Guerra, como o BIRD (Banco Mundial) e o FMI.
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Ao constituir o arcabouço ideológico destas instituições, os
defensores da corrente neoliberal visam, principalmente, garantir que
as relações econômicas ocorram isentas de quaisquer barreiras e
regulações aos fluxos de capital. Portanto, as diretrizes neoliberais
almejam, por um lado, liquidar “as medidas de solidariedade social
que prevalecem após a Segunda Guerra Mundial e, por outro,
preparar para o futuro os fundamentos teóricos de um tipo de
capitalismo, severo e livre de qualquer norma” (ANDERSON, 2005:
p.18).
Desse modo, ao assumirem o governo das duas grandes
potências

ocidentais,

os

conservadores

Reagan

e

Thatcher,

respectivamente, operam a desregulamentação e a liberalização das
finanças e dos investimentos, cedendo o espaço necessário aos
defensores ideológicos do livre mercado nos Estados Unidos e na
Grã-Bretanha. Margareth Thatcher efetuou a privatização das
empresas estatais, gerando esse modelo para o resto do mundo.
Enquanto isso, Ronald Reagan criou o maior déficit federal norteamericano conhecido em tempos de paz:
O Economic Recovery Act (lei de recuperação
econômica), de 1981, e o subseqüente déficit no
orçamento federal norte-americano, tiveram
impacto profundo e não esperado na economia
mundial. A necessidade de financiar o déficit
orçamentário norte-americano fez com que as
taxas de juros subissem em todo o mundo, e,
conseqüentemente, os investimentos diminuíssem
(GILPIN, 2002).

A revolução neoliberal impulsionada por Reagan e Thatcher
impunha como regra diretiva a transformação do setor privado no
principal motor do crescimento econômico. Surgia assim a
propensão ao Estado mínimo, que acompanhava a formulação
neoliberal, na qual um governo, como Friedman (1985: 39) sugerira,
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deveria manter a lei e a ordem, definir os direitos de propriedade e
as outras regras do jogo econômico, julgar as disputas e reforçar
contratos e promover a competição.
Constituía-se um novo mundo, o mundo do mercado, das
escolhas individuais, das iniciativas descentralizadas. Acompanhado
desse mundo do mercado estava uma nova economia, uma
economia em escala global, informacional e em rede (CASTELLS,
1999). Essa nova economia surgiu no último quartel do século XX,
com a revolução das tecnologias de informação, que foi responsável
por fornecer a base material indispensável para sua criação (p.119).
Para acompanhar o desenvolvimento desse mundo dos
mercados, que conectava diversos segmentos de mercado de cada
país a uma rede global, o capital necessitou de extrema mobilidade.
A estreita interação entre a desregulamentação dos mercados e
inovação das novas tecnologias da informação proporcionou tal
condição. Ainda de acordo com Castells:
[...] a economia global resultou da
reestruturação das empresas e dos
mercados financeiros em conseqüência
da crise da década de 1970. Expandiu-se
utilizando
novas
tecnologias
de
informação e comunicação. Tornou-se
possível e, em grande parte, foi
induzida, por políticas governamentais
deliberadas (1999: 176).

A subseqüente reestruturação dos mercados financeiros
culminou em uma explosão de fluxos financeiros internacionais,
investimentos

globais

de

instituições

financeiras

e

uma

internacionalização completa das atividades bancárias. Movido pelas
forças do mercado e do capital, um novo cenário político emergia.
Assim, tanto Estados Unidos, quanto Grã-Bretanha, deram
suporte político à obsessão conservadora de decréscimo do Estado
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de previdência social Quando o neoliberalismo tornou-se conhecido
e difundido como nova ideologia, transbordou seu modelo
Reagan/Thatcher e passou a se adaptar a culturas específicas,
instituindo rapidamente uma nova hegemonia ideológica.

2. A ADOÇÃO DAS POLÍTICAS NEOLIBERAIS NA AMÉRICA
LATINA

A adoção do modelo neoliberal como projeto político se deu
na América Latina pela primeira vez a partir da experiência chilena,
durante o governo Pinochet, sob a iniciativa dos economistas
formados na chamada “escola de Chicago”, que anteciparam em
alguns anos as medidas posteriormente aplicadas por Reagan e
Thatcher à frente de seus governos5. Contudo, a expansão do
neoliberalismo como doutrina predominante no cenário político
latino americano se configurou, realmente, na entrada da década de
1990.
A inserção da América Latina em tal modelo se deu a partir
das políticas orientadas pelo Consenso de Washington, que foi
considerada como a única opção viável e possível para superar a crise
do endividamento externo e os problemas hiperinflacionários que
atingiram esses paises ao longo dos anos 80. Naquele contexto,
propagava-se a idéia de que o impulso à globalização seria dado
através do capitalismo de livre mercado, pois quanto maior a
liberdade de atuação das forças de mercado e quanto mais ampla a
abertura da economia para o livre comércio e para a competição,
mais eficiente e mais próspera seria a economia (FRIEDMAN, 2005).
5 Chicago Boys foi o nome dado a um grupo de aproximadamente 25 economistas chilenos que trabalharam
sob a administração de Augusto Pinochet. A maioria destes economistas recebeu sua instrução econômica
básica na escola de economia da Pontifícia Universidade Católica do Chile, e foram mais tarde estudantes de
pós-graduação na Universidade de Chicago. Foram os responsáveis pelo chamado “Milagre do Chile”.
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Nos primeiros anos da década de 1990, desenvolveu-se um
acelerado processo de internacionalização da produção, que
segundo

Castells

(1999)

“compreendia

três

aspectos

inter-

relacionados: o aumento do investimento estrangeiro direto6, o papel
decisivo dos grupos empresariais multinacionais como produtores na
economia global e a formação de redes internacionais de produção”
(p. 159). Cabia, portanto, àqueles que defendiam a implementação
do modelo neoliberal na região, a execução de ajustes estruturais em
seus países,

baseados nos conceitos de descentralização

e

privatização.
Surgia assim, um discurso que reeditava, sob uma nova e
mais elaborada roupagem, o darwinismo social:
[...] os países que estiverem mais
dispostos a permitir que o capitalismo
rapidamente destrua as empresas
ineficientes – de forma a liberar o
dinheiro, direcionando-o para as
oportunidades mais inovadoras –
prosperarão na era da globalização. Os
que
dependerem
da
proteção
governamental contra a destruição
criativa serão deixados para trás nessa
nova era (FRIEDMAN, 2005: 33).

Nesse cenário que se desenhava no continente latino
americano,

governos gerados por

ideologias nacionalistas

e

desenvolvimentistas eram combatidos, bem como os sindicatos e
quaisquer outros movimentos sociais que fossem acusados de
sabotar as bases de acumulação privada do capital. O Estado
providência, agora considerado parasitário, era acusado de impor
despesas sociais e investimentos que não tinham perspectiva de

6

O IED significa que um agente econômico estrangeiro atua dentro da economia nacional por meio de
subsidiarias ou filiais, enquanto as relações contratuais permitem que agentes econômicos nacionais produzam
bens ou serviços que tem origem no resto do mundo. (GONÇALVES, 1998).
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retorno. O acesso seletivo, que discrimina o receptor dos benefícios,
substitui o acesso universal a bens públicos e direitos sociais. Os
governos não tinham mais por função criar empregos nem provocar
o crescimento econômico, mas apenas propiciar as condições para
que o setor privado os crie.
O discurso e prática neoliberal, que pregavam de forma
hegemônica a abertura de mercados, as privatizações e o
afrouxamento e redução do papel dos Estados nacionais como
garantia de desenvolvimento criaram o instrumental teórico ideal e
necessário para os defensores do Estado mínimo. De acordo com
Dupas (2005):
[...] a mobilidade do capital e a
emergência de um mercado global
criaram uma nova elite que controla os
fluxos do capital financeiro e das
informações,
atuando
predominantemente
em
redes
e
clusters, em meio a uma unificação do
mercado
internacional
e
enfraquecimento da autoridade estatal
(p.313).

Ademais, a desregulamentação dos mercados financeiros,
que previa liberdade para trocas e movimentos de capitais, estimulou
uma avalanche de surtos especulativos na chamada economia real,
trazendo impactos desastrosos dessa tendência sobre o emprego e a
renda, e sobre a estabilidade política, social e econômica dos países
latino americanos. Como conseqüência desse processo, observa
Dupas (2005), decorreu uma sucessão de crises que provocou
significativo aumento da exclusão social. Os receituários neoliberais
oriundos do Consenso de Washington, naquele intuito de abrir,
privatizar e estabilizar a América Latina, foram decepcionantes. Os
países periféricos passaram a sentir-se cada vez mais vulneráveis e
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ameaçados por fluxos de recursos especulativos e surtos de liquidez
seguidos de períodos recessivos.
Essa marcha acelerada imposta pela globalização neoliberal
constrangia progressivamente o poder dos Estados nacionais,
subordinando-os a metas monetárias rígidas que os impediam de
praticar os princípios keynesianos. As instituições financeiras
internacionais, como o FMI, condicionavam seus empréstimos à
adoção, pelos países solicitantes, das medidas que julgavam
apropriadas, e isso geralmente significava alguma forma de
austeridade interna, como escassez de dinheiro, aumento de
impostos, corte de gastos, entre outros princípios condizentes com a
política neoliberal. De acordo com Paul Volcker:
[...] para os países que desejavam tomar
emprestadas somas substanciais, a
equipe do FMI acabou desenvolvendo o
que chamou de critérios condicionais.
Isso significou elaborar procedimentos
de fiscalização para monitorar o
desempenho de um país em reduzir
progressivamente
seus
déficits
comerciais e orçamentários, sua taxa de
inflação, bem como outras metas que
deviam ser alcançadas para que o FMI
liberasse somas sucessivas de crédito
(1993: 30).

Dentre os principais critérios condicionais impostos pelas
instituições financeiras internacionais estavam a desregulamentação
de setores nacionais estratégicos, e a privatização de empresas e
serviços públicos nos setores de telecomunicações, energético e de
mídia eletrônica. Ações que buscavam legitimidade ao agir em estrita
coerência com o discurso neoliberal de aumento da eficiência,
combate à corrupção e redução da burocracia estatal (DUPAS;
VILLARES, 2005: 22).
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Tal abertura ao capital financeiro e estrangeiro na região foi
utilizada para conter os movimentos inflacionários, atraindo capitais
voláteis, sobrevalorizando o câmbio e mantendo os juros internos em
patamares elevados. Contudo, esta mesma política era responsável
por solapar a capacidade competitiva das empresas locais, levando
ao aumento da pobreza e da indigência e, conseqüentemente da
fome, do desemprego e da informalidade no mercado de trabalho
(VIGEVANI; OLIVEIRA, 2005).
De acordo com estudos da CEPAL, do ano de 2003, em
conseqüência dos avanços do neoliberalismo na região, o número de
indivíduos vivendo abaixo da linha da pobreza (com renda inferior a
2 US$ / dia) variou de 35% (1980) para 41% (1990) e 45% em (2000),
enquanto que o mercado de trabalho na região conheceu um
aumento nos índices de desocupados, que passou de 6 milhões
(1980) para 17 milhões (2000). Conforme Vigevani e Oliveira
apresentam em seu estudo:
[...] a deterioração das condições sociais
e econômicas levou à vulnerabilidade
social, contribuindo para o aumento da
pobreza
e
da
indigência,
do
desemprego e da informalidade, da
precariedade das condições de saúde,
do aprofundamento das desigualdades
e da ausência de ascensão social, e da
sensação generalizada de insegurança e
aumento da violência civil nas
sociedades (2005).

O neoliberalismo, dessa forma, chegara à América Latina
com uma série de promessas de prosperidade que seriam capazes de
tirar a região de uma crise que se arrastava por longos anos, e
conseguiu, somente, a despeito de alguns ajustes estruturais e
macroeconômicos, colocar os países da região em uma situação de
grave crise social. Sem superar os problemas econômicos que se
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propôs a resolver, as políticas neoliberais conduziram a América
Latina a mais uma década perdida.

3. OS REFLEXOS DO PROCESSO DE NEOLIBERALIZAÇÃO PARA O
BRASIL
A implementação do neoliberalismo no caso brasileiro teve
como agentes decisivos, em especial, os governos dos países mais
ricos, o G-7, e suas instituições auxiliares: o Fundo Monetário
Internacional, o Banco Mundial e a Organização Mundial do
Comércio. Segundo Castells (1999), “três políticas inter-relacionadas
construíram os alicerces da globalização: a desregulamentação das
atividades econômicas domésticas; a liberalização do comércio e dos
investimentos internacionais; e a privatização das empresas públicas”
(p.178).
No Brasil, esse processo se desenvolveu nos primeiros anos
da década de 1990, mas ganhou impulso a partir do primeiro
governo de Fernando Henrique Cardoso (1995), que foi eleito
presidente com base no bem sucedido plano real, plano de
estabilização monetária que implementara quando ministro da
fazenda, responsável por controlar a inflação. No entanto, para
manter a inflação sob controle ele teve de integrar o Brasil na
economia global (CASTELLS, 1999).
. Em meio à crise e necessidade de reforma do Estado
brasileiro,

naquilo

que

Bresser

Pereira

(1998)

chamava

de

keynesianismo bastardo7:
[...] surgiu com força o neoliberalismo –
o liberalismo econômico radical –
defendendo a total retirada do Estado
7

Aqui, Bresser Pereira refere-se ao nacional-desenvolvimentismo populista baseado na concepção segundo a
qual o desenvolvimento econômico deveria voltar-se primordialmente para o mercado interno, baseando-se no
aumento da demanda agregada por meio de aumento dos salários, sendo conduzido pelo estado por meio de
investimentos diretos e subsídios sem levar em consideração o déficit publico.
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da área econômica e social. Finalmente,
uma mudança econômica fundamental
foi a globalização da economia, ou seja,
o aumento brutal da competição
internacional devido à redução dos
custos
dos
transportes
e
das
comunicações. A globalização reduziu
os monopólios internos e limitou a
capacidade dos Estados nacionais de
promover políticas econômicas e sociais
(p. 185).

Ainda segundo Bresser Pereira (1998), as reformas do Estado
que foram colocadas em andamento no Brasil referem-se a:
1) reformas diretamente relacionadas à estabilização econômica,
entre as quais o ajuste fiscal é a mais importante;
2) reformas estruturais da economia, orientadas para o mercado,
entre as quais as mais importantes são a abertura e liberalização
comercial e a privatização;
3) a reforma do aparelho do Estado ou da administração pública.
O programa de reformas do Estado brasileiro visava a
estabilização, e segundo Carneiro (2002) permitia dar continuidade e
dava impulso à recuperação corrente que se havia iniciado em 1993
após os anos de recessão do governo Collor. O conjunto de efeitos
da estabilização no contexto da liberalização comercial e financeira
teve impactos significativos sobre a situação patrimonial da
economia, em especial sobre os estoques de dividas interna e externa
do setor público (p.394).
A implementação do real foi a terceira fase do plano de
estabilização econômica desenvolvido no governo Itamar Franco8.
Buscava uma queda decisiva da inflação e um ciclo duradouro de
8

As 3 etapas foram: 1) o estabelecimento do equilíbrio das contas do governo, com objetivo de eliminar a
principal causa da inflação brasileira; 2) a criação de um padrão estável de valor que denominamos unidade de
valor. URV; 3) a emissão desse padrão de valor como uma nova moeda nacional de poder aquisitivo estável – o
real.
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estabilidade, prosperidade crescente e justiça social. (RICUPERO et al,
1994: 01) Acompanharam nesse processo: uma política de ajuste
fiscal, o equilíbrio orçamentário, resistência à expansão de gastos e
investimentos governamentais. Tal processo se deu a partir de
mudanças no arcabouço administrativo e financeiro do Estado,
especificamente nas questões relacionadas ao sistema tributário,
elaboração do orçamento, funcionalismo, previdência social e
intervenção do domínio econômico.
Como afirmam Mendes e Brito (2004):
[...] o plano real e a estabilização das
taxas de inflação foram, sem dúvida, os
principais eventos na seara econômica
no decorrer da década de 90. (no
entanto sem a aprovação de reformas e
ajuste necessários). O preço da
estabilização era pago pelas receitas de
privatização
e
pelos
capitais
especulativos, às custas de, passada a
euforia produtiva dos primeiros anos de
estabilização, desemprego e recessão.
Modelo de desenvolvimento voltado
para fora e dependente do capital
financeiro.

A estratégia de estabilização conheceu uma queda abrupta
da inflação, e a existência de uma política monetária sem grande
flexibilidade e subordinada a uma política de câmbio quase fixa, que
fez com que a balança comercial passasse a registra saldos negativos.
De acordo com Filgueiras (2000), nunca antes a política econômica
do Brasil havia sido tão reflexa, determinada de fora para dentro do
país e de forma quase que imediata, como nesse “modelo
econômico” que foi construído a partir do Plano Real.
O plano real, desse modo, foi responsável por implementar
todos os princípios da doutrina neoliberal que sustentavam o
processo de globalização em voga. Sua política econômica levou
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esses princípios ao limite, ao abraçar as recomendações do Consenso
de Washington, que atingiu no plano real, no caso brasileiro, seu
apogeu, ao ser aplicado de forma estruturada e sistemática.
(VILLARES, 2005).
As iniciativas e reformas promovidas pelo Estado brasileiro
tinham como fim reduzir a interferência estatal nos mercados e
promover a competitividade na economia nos anos 90, conforme os
ditames da ideologia neoliberal que prevalecia de forma hegemônica
no continente. De acordo com as restrições ainda colocadas ao
governo,
[...] é bastante plausível supor que a
política econômica continuará no
mesmo caminho, utilizando as políticas
monetária, fiscal e circunstancialmente
cambial com o objetivo primordial de
assegurar à comunidade financeira
internacional o compromisso com o
controle dos preços e com a solvência
do Estado, por meio de ações
exclusivamente de mercado (VILLARES,
2005: 93; 94).

Com o enfraquecimento e diminuição do papel do Estado,
falta de incentivo ao gasto público, e oferta de investimentos
especulativos no mercado financeiro, os investimentos nos setores
dinâmicos da economia geradores de emprego, passam a depender
do estado de ânimo do setor privado. Conforme as leis da economia
de mercado: se seus interesses não estiverem sendo satisfeitos, o
investimento é reduzido, o desemprego aumenta e ocorre a fuga de
capitais do país.
Se por um lado a década ficaria marcada pela eficiência no
combate à inflação pós-1994 (plano real), por outro resta a marca
pela incapacidade de promover crescimento:
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A estratégia de responsabilizar o setor
privado pelo investimento produtivo
mostra-se inconsistente, uma vez que as
altas taxas de juro direcionam as
poupanças privadas para o mercado
financeiro, implicando escassez de
crédito para o setor produtivo (MENDES;
BRITO: 16).

Como destacam Mendonça e Conz, “nos atuais modelos
econômicos, baseados nas diretrizes dos organismos internacionais e
nas metas de inflação, o crescimento deixou de ser prioridade, e a
estabilidade é o principal objetivo a ser atingido” (2005: 20).
Denota-se desta análise, que o neoliberalismo chegou mais
fortemente no Brasil após 1993, quando foi realmente colocado em
prática, sobretudo baseado nos ideais do Consenso de Washington. A
partir do governo Collor, mas sobretudo após a ascensão de FHC à
presidência, o Estado brasileiro adotou duas medidas importantes
para o novo contexto da economia mundial: a abertura comercial e
as privatizações. Adaptando, dessa forma, a economia brasileira a um
novo modelo econômico de caráter neoliberal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No atual estágio de internacionalização em que se encontra
o capitalismo, o processo de financeirização da economia merece
especial atenção. Este processo é denominado por Françoais
Chesnais9 como mundialização do capital. A mundialização do capital
caracteriza-se

dialeticamente

pela

maior

integração

entre

determinados centros econômicos, financeiros e produtivos através
do globo, bem como pela total marginalização de outras regiões.

9

Utilizamos o conceito de Chesnais por acreditar ser o mais apropriado para caracterizar o atual estágio do
capitalismo, em que os fluxos financeiros encontram extrema facilidade para migrar de um mercado a outro por
todo o sistema internacional.
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O processo de financeirização da economia nos patamares
que conhecemos hoje teve início na década de 1970, na qual uma
grave crise econômica colocou fim a um padrão econômico e
monetário internacional concebido no período pós II Guerra. Essa
crise no plano material (de economia e produção) veio acompanhada
de uma série de transformações políticas no cenário internacional,
sobretudo com o fortalecimento e ascensão ao poder, nos núcleos
do sistema capitalista – Estados Unidos e Grã-Bretanha – dos ideários
do neoliberalismo.
Nos anos 80, com Margareth Thatcher à frente do governo
britânico e Ronald Reagan à frente do governo norte-americano,
passou a ser operada a desconstrução de um modelo prevalecente
no plano internacional nas ultimas três décadas, para a edificação de
um projeto (neo)liberal com o objetivo de dotar o capital de
liberdade total.
No início de todo este processo, conforme argumentam seus
principais críticos, tem importância fundamental a construção das
bases ideológicas que o sustentariam, e o movimento próglobalização foi o carro-chefe deste discurso. Desse modo, os
lobbistas do neoliberalismo criaram o mito de que a globalização
seria o vetor pelo qual todas as sociedades atingiriam os níveis ideais
de progresso e desenvolvimento. Neste sentido, o capital passara a
se expandir e se reproduzir através de fluxos financeiros, se
apropriando das facilidades que encontrava dentro da ideologia da
globalização.
A financeirização da economia internacional pode ser
considerada como a principal marca da mundialização do capital,
sobretudo a partir de uma reorientação paradigmática, em que o
comércio internacional deixa de ser a grande fonte de acumulação de
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riqueza e excedente do capital, cedendo lugar a especulação
financeira e ao mercado de ativos. Abria-se, assim, um novo leque de
oportunidades aos grandes grupos capitalistas, tendo como
principais

operadores

dessa

nova

“máquina”

os

oligopólios

transnacionais e os fundos de pensão e investimento.
Um

dos

principais

reflexos

desta

transformação

paradigmática foi o processo de reestruturação produtiva pelo qual
passaram as grandes empresas. O modelo fordista, de grandes
plantas industriais e produção em larga escala, foi substituído por
uma renovação técnica baseada no modelo toyotista, descentralizado
e mais flexível.
Esta reestruturação do modelo produtivo foi uma das armas
com a qual o capital lutou contra as forças de resistência a seu
processo de financeirização e mundialização. Aproveitando as
vantagens da flexibilização da produção, as grandes empresas
transnacionais passaram a instalar suas plantas industriais de acordo
com seus interesses, em locais em que lhe eram garantidas as
maiores vantagens, aumentando os lucros advindos da exploração de
mão-de-obra mais barata e das regulamentações trabalhistas e
ambientais menos rígidas, notadamente nos países da periferia do
sistema.
Este

processo

de

financeirização

econômica

mundial

precarizou setores industriais tradicionais, passando a dificultar,
inclusive,

o

desenvolvimento

de

determinadas

regiões

que

procurassem inserir-se autonomamente no ciclo de mundialização do
capital. Neste aspecto, pode-se considerar que a mundialização do
capital, ou mais precisamente, a financeirização da economia
mundial, tendeu a beneficiar ainda mais aqueles que já estavam entre
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os beneficiários do capitalismo, e dificultar a ascensão autônoma
daqueles que se encontravam entre os excluídos.
Ao se constituir como principal vetor dessa nova economia
financeirizada e mundializada, a ideologia neoliberal definira um
novo papel para o Estado. Neste novo papel, o Estado perdera suas
características

de

provedor

crescimento/desenvolvimento,

para

de
adquirir

bem-estar
características

e
de

regulador mínimo das condições necessárias ao mercado. Esse
processo caminhara do centro para a periferia do sistema, atingindo,
principalmente, os países em níveis mais baixos de desenvolvimento
sob as promessas de que através da globalização neoliberal as
diferenças seriam exauridas, casos específicos de Brasil e demais
países latino-americanos.
Contudo, é possível observar que a globalização neoliberal e
seus processos anexos somente aprofundaram as crises econômicas,
o desemprego estrutural e os baixos índices de desenvolvimento
econômico e social. Percebe-se que o processo que conduziu a
globalização neoliberal e redefiniu o papel do Estado na economia
global levou à queda nos montantes oriundos do comércio
internacional, à exclusão e ao aprofundamento das diferenças sociais
no centro e na periferia do sistema, e à maior marginalização de
grandes parcelas da população. Estes são alguns dos efeitos
deletérios do processo de mundialização do capital, que em sua
faceta neoliberal tem por característica principal globalizar somente
as injustiças.
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O Conceito de Desenvolvimento Econômico para
Periferia em Perspectiva Histórica
Júlio Gomes da Silva Neto1

Resumo
Debruçando-se a partir das concepções disciplinares do “Desenvolvimento
Econômico” no século XX, suas ocasiões e frustrações, o texto procura polemizar
seu conceito, através da vinculação entre a história econômica e a sucessão de
propostas desenvolvimentistas, que vai da formulação cepalina tradicional do
desenvolvimento induzido pelo Estado, até as modernas teorias de
Desenvolvimento Sustentado.

Palavras Chave: desenvolvimento; papel do Estado; acumulação de capital;
economia do meio ambiente; desenvolvimento sustentável.

Abstract
Starting from the disciplinary conceptions of the "Economic Development" in the
twentieth century, their times and frustrations, the text arguing for the concept,
through the link between economic history and the succession of developmental
proposals, ranging from traditional formulation cepalina development induced by
the state to the modern theories of Sustainable Development.

Keywords: economic development; state-induced development; accumulation of
capital; environmental economics; sustainable development.
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Introdução

Nas primeiras abordagens teóricas sobre a questão do
desenvolvimento

pelos economistas clássicos,

o

conceito

se

confundia com o de crescimento econômico e distribuição do
produto social. As abordagens procuravam demonstrar o dinamismo
próprio de uma economia capitalista de mercado como modelo de
crescimento. Com destaque para as contribuições da Escola Liberal
Britânica, de Adam Smith a Ricardo, estas formulações, além de não
conceberem outra alternativa ao crescimento econômico contínuo,
senão pela simples aplicação das forças produtivas e de mercado
(interno e externo), salientavam também, que a distribuição do
produto pela sociedade se desdobraria, naturalmente, por obra da
indução dos mercados.
Presenciava-se,

historicamente,

a

Primeira

Revolução

Industrial e, neste caso, o pensamento clássico corroborava com a
necessidade

de

Tratando-se

da

superação
Europa

e,

da

estrutura

particularmente,

feudo-mercantilista.
da

Inglaterra,

a

acumulação de riquezas promovida pela industrialização, bem como
o crescimento contínuo da produção, criavam um ambiente
“empírico” perfeito para as contribuições teóricas de Smith e Stuart
Mill. Percalços como quedas de preços e salários, encontravam sua
lógica corretiva na livre mobilidade dos fatores de produção. O
desenvolvimento
mobilidade,

então,

incumbia-se

associado
de

ao

distribuir

comportamento
os

ganhos

de

desta
forma

homogênea, na medida em que a produtividade dos salários e dos
excedentes se igualava.
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Com as primeiras crises econômicas do século XIX a idéia de
crescimento dos economistas clássicos é posta à prova. Sua principal
critica a época fora oferecida por Karl Marx, ao descrever a principal
contradição do capitalismo, quer seja, a tendência decrescente da
taxa de lucros como inibidora do crescimento contínuo. A razão
desta tendência, segundo Marx, encontra-se, exatamente, na questão
da (má) distribuição do produto social. Ou seja, na medida em que os
excedentes se apropriavam de uma parcela maior do produto, em
detrimentos dos salários, com o tempo, a realização da produção
(consumo) estaria comprometida. Considerando que por trás desta
lógica, aparentemente simples, se encontra toda uma história de
decadência social, que passa pela degradação material de milhares
de pessoas, a causa estaria na apropriação de excedente por parte
dos proprietários de meios de produção, apontando, como solução,
para a completa extinção da possibilidade desta apropriação, através
do fim da propriedade privada dos meios de produção.
Após as contribuições de Marx o interesse pelo crescimento
e pelas flutuações econômicas ganha mais espaço na teoria
econômica, principalmente pela necessidade de se encontrar outro
veio

explicativo

e

um

novo

encaminhamento

de

soluções.

Particularmente, as observações de Schumpeter foram especiais, já
que este autor não poderia ser facilmente enquadrado nas Escolas de
pensamento até então.
Suas teorias, tornadas públicas na primeira década do século
XX, defendiam que o crescimento econômico se vinculava ao
empreendedorismo das mudanças inovadoras. Ao serem postos em
prática, estas mudanças causariam impactos nos relacionamentos
sociais, induzindo reorganizações na estrutura produtiva. Por outro
lado, segundo o mesmo autor, o processo inovacional se incumbiria
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do rompimento do chamado “círculo econômico fechado” ao
permitir o crédito bancário necessário ao empreendimento, atraindo
recursos de outros setores. Havendo sistema de crédito para as novas
tecnologias

o

sistema

iria

se

expandir

atraindo

sempre

empreendedores menos qualificados.
Estes últimos ao ingressarem no ciclo de expansão com
atraso, dimensionariam mal os seus recursos, promovendo a
desativação de unidades marginais. Essa desativação iniciaria um
ciclo de desemprego de fatores, levando à depressão. No entanto,
conforme salientou Schumpeter, é no ciclo depressivo que as
iniciativas tendiam a se concentrar em grandes monopólios,
facilitando as inovações em ciclos seguintes. Portanto, e de certa
forma acompanhando as conclusões de Marx, Schumpeter salienta
que o processo do desenvolvimento capitalista é instável e sujeito a
oscilações freqüentes.
A inspiração cíclica depressiva no entanto, não se interrompe
com Marx e Schumpeter na virada do século XIX para o século XX.
Com as contínuas dificuldades geradas pela ausência de realização e
com novas necessidades de insumos trazidas pelas Revoluções
Industriais, os países industrializados encontraram na agregação
política de territórios coloniais, a saída para a depressão. A disputa
bélica que se seguiu orientava-se nessa necessidade. A observância
deste processo histórico possibilitou, finalmente, o terreno empírico
perfeito das teorias que apontavam para a distinção entre países
ricos e pobres como fator de sobrevivência e desenvolvimento dos
primeiros, em função da perpetuação da pobreza dos demais.
Tratava-se das teorias do imperialismo de autores russos e
prussianos. A solução para o desenvolvimento dos países pobres
seria então, o rompimento com o esquema de crescimento e
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expansão imperial, através de uma revolução que quebraria os ciclos
de crise, pondo a economia novamente em crescimento e
desenvolvimento: a revolução comunista.
Com o final da Segunda Guerra Mundial, isoladas política e
economicamente,

as

teses

imperialistas

são

sucedidas

pelo

instrumental reformista, sugerido na “teoria da demanda efetiva” de
Keynes.

Finalmente

encaminhava-se

uma

solução

contra-

revolucionária e antecrise para o capitalismo. A solução, embora
temporária, da contribuição de Keynes, trouxe como conseqüência
novas formulações para o crescimento e para a superação do
subdesenvolvimento.
Segue-se então, que o objetivo deste texto é apontar para a
fragilidade do conceito de Desenvolvimento Econômico, através
vinculação entre a história econômica e a sucessão de propostas
desenvolvimentistas, que vai da formulação cepalina tradicional do
desenvolvimento induzido pelo Estado, até as modernas teorias de
Desenvolvimento

Sustentado.

As

disciplinas

“Desenvolvimento

Econômico” e, mais recentemente, “Desenvolvimento Econômico
Sustentado” estariam sujeitas, portanto, a condição política flagrante
de se prestarem a esperançosos discursos, que, em verdade,
terminam por encobrir a perpétua divisão internacional do trabalho,
enquadrando o

mundo

periférico

em desvantagem material

constante com relação aos centros capitalistas.

1. O Encaminhamento do “Desenvolvimento Econômico” no Pósguerra
Ao longo dos anos (19)50 e (19)60, dentro da finalidade de
se processar a recuperação das forças produtivas da Europa e Ásia,
testemunhou-se uma série de medidas que permitiram flagrar todo o
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empenho dos países centrais nesta finalidade. Destacam-se (i) as
sucessivas desvalorizações das moedas européias, toleradas pelo FMI,
a despeito da orientação de fixação cambial acordada em Bretton
Woods (1944), (ii) as transferências diretas do tesouro norte
americano para estas regiões (Plano Marshall) e (iii) as progressivas
medidas de integração comercial e econômica, formalizadas em
instituições multilaterais, que vão culminar com a assinatura do
Tratado de Roma (1957). O conjunto destas medidas, ao mesmo
tempo em que recolocava a Europa como região produtiva e difusora
de tecnologia, ia, paulatinamente, dificultando a inserção de
produtos dos países periféricos no comércio internacional, tanto pela
postura cambial das chamadas “moedas fortes”, como pelos arranjos
comerciais feitos entre países europeus e suas colônias e ex-colônias.
Como conseqüência direta deste processo, foram sendo verificados
progressivos problemas de déficits comerciais nos balanços de
pagamentos

periféricos,

acompanhados

de

sucessivas

desvalorizações nas moedas “fracas” destes países. O pós-guerra dos
anos (19)50 e (19)60 constituiu-se, portanto, na recolocação da
“divisão internacional do trabalho”, através de uma sucessiva
deterioração

dos termos-de-troca

na

economia

internacional,

produzindo o aumento da distância econômica entre países ricos e
pobres.
Na medida em que o comércio internacional eternizava o
ambiente de deterioração dos termos-de-troca, que a crise de 19291932 havia levado ao termo, os organismos multilaterais advindos do
novo Sistema Internacional, elaboravam doutrinas e teorias que
apresentavam de modo idílico a troca desigual. Criaram-se as
comissões econômicas para os diferentes continentes, apresentando
um projeto utópico de desenvolvimento conjunto entre as antigas
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metrópoles, colônias e semi colônias. No centro de todos esses
mitos, a mídia dominadora instalou a “Teoria do Desenvolvimento
Econômico”, ou a “Economia do Desenvolvimento”. Segundo esta
doutrina, seria possível “seguir o caminho” das civilizações européias
e copiar sua Revolução Industrial, por meio de uma formulação
bastante simples. Nos anos 60, as receitas para ampliar a produção
viram-se substituídas por receitas para o equilíbrio financeiro
externo-interno, na mesma extensão em que as crises monetárias e a
inflação, de origem supostamente desconhecida, se tornavam
unipresentes.
De todo o modo, talvez essa nova divisão internacional do
trabalho do pós-guerra ainda guardasse lógicas antigas de
acumulação primitiva, e oferecia uma nova correlação imperialista e
uma nova maneira de operacionalizar sua exploração. Esta nova
correlação

correspondia

ao

relacionamento

entre

as

forças

produtivas restauradas da Europa e do Japão, juntamente às dos
EUA, de modo a manter o caráter hegemônico deste último. A nova
operacionalização se deu por meio do mecanismo do Balanço de
Pagamentos, eleito como instrumento de viabilização multilateral e
de base para projeções de desenvolvimento.
No tocante aos sucessivos métodos de utilização e leitura do
balanço de pagamento, autorizados pelo FMI, foram sendo
oferecidos “métodos” de crescimento econômico, em substituição às
iniciativas nacionalistas de desenvolvimento interno. Nesse sentido,
foram ganhando importância as comissões de desenvolvimento
ligadas à Organização das Nações Unidas (ONU). Criadas a partir de
1947, essas comissões se propuseram a formular alternativas de
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desenvolvimento para diversas regiões do mundo2. Ao mesmo
tempo,

já não

era mais possível esconder o

reforço das

desigualdades, causado pela emergência do capital financeiro. O
conceito

de

desenvolvimento

ajudaria

na

aceitação

dessas

desigualdades.
Notadamente, as comissões dirigidas à África e à América
Latina passaram a ganhar importância, na medida em que
começaram a aparecer os primeiros sinais de esgotamento do
comércio internacional dessas regiões. No caso, suas doutrinas de
desenvolvimento não foram capazes de ocultar a crescente flutuação
do comércio internacional, que se dispunha ao enriquecimento dos
ricos e ao empobrecimento dos pobres. Esse “modelo”, portanto,
fundamentado no balanço de pagamentos como instrumento de
desenvolvimento, não conseguiu e não tem conseguido, até os dias
de hoje, embora apregoe, evitar novas crises econômicas estruturais.
Esgrima-se com grande habilidade nos anos (19)50 e (19)60
o mito do “parceiro igual” no comércio exterior. Embora as relações
multilaterais tenham sido favorecidas pelas políticas de comércio
exterior do sistema de Bretton Woods, as negociações comerciais
entre as potências dominantes e cada país periférico continuaram a
ser conduzidas como fatos especiais, detentores de uma gama de
desafios e fraternidades futuras. O crescimento econômico era
apresentado

como

um

resultado

mútuo

dessas

concessões

harmoniosas.
No ambiente da democracia liberal, reinante logo após a
Segunda Guerra Mundial, as formulações orientadas para o

2

Comissão Econômica para a Europa (CEPE); Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL);
Comissão Econômica e Social para a Ásia e o Pacífico (CESPAP); e Comissão Econômica e Social para a Ásia
Ocidental (CESPAO).
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desenvolvimento econômico não se restringiram apenas ao “espírito”
de Bretton Woods. O advento da “teoria da demanda efetiva” de
Keynes e a necessidade de superar o modelo comunista de
planejamento nortearam algumas das preocupações humanistas no
interior da recém-instituída Organização das Nações Unidas (ONU).
Seguindo esta orientação, foram criados, a partir de sua estrutura,
diversos órgãos de desenvolvimento3.

2. O Desenvolvimento Econômico para a América Latina

A Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL), criada
em

1948,

tinha

desenvolvimento

como
para

a

objetivo

formular

região.

Integrada

alternativas
por

de

membros

representantes de todos os países latino-americanos – acrescidos dos
EUA, Grã-Bretanha, França e Holanda –, fixou sua sede em Santiago
do Chile. Passou a se reunir, periodicamente, a cada dois anos, para
debater seus projetos e analisar a situação econômica e social de
seus países membros.
A principal questão levantada no início dos trabalhos da
Comissão era quanto às razões que justificavam a distância
econômica entre os países. Desse modo, os primeiros estudos
caracterizaram a América Latina como região fornecedora de
produtos primários e consumidora de produtos industrializados
vindos do exterior. Pensando desta forma, reuniram-se, sob a
presidência de Raul Prebisch, diversos técnicos de renome para
trabalhar dentro de uma mesma direção teórica. Esta direção, que

3

Estes órgãos vinculavam-se ao Conselho Econômico e Social. Este, por sua vez, compunha-se na estrutura
central das Nações Unidas juntamente com o Conselho de Segurança Nacional, o Conselho de Tutela, a Corte
Internacional de Justiça, a Assembléia e a Secretaria Geral.
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ficou conhecida como “escola da CEPAL”. Prendia-se a discussões em
torno:
“(...) da relação produto-capital, propensão para poupar
ou investir, eficiência marginal do capital, economias de
escala, tamanho do mercado, levando-os, sem se darem
conta, a construir o estranho mundo da dualidade e a
desembocarem, a contragosto, na ideologia do círculo
vicioso da pobreza” 4.

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

4

OLIVEIRA, Francisco de. Economia Brasileira: Crítica à Razão Dualista. Petrópolis: Vozes, 1988, p.10.
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eficiente no sentido de encontrar os métodos e meios de
torná-la realidade” 5.

No interior da doutrina de Raul Prebisch, a questão do
balanço de pagamentos aparecia na evolução desfavorável dos
termos de intercambio, em detrimento dos países latino-americanos.
Este fator seria, então, considerado como um dos principais
obstáculos externos ao processo de desenvolvimento das economias
da região. A raiz fundamental do fenômeno estaria localizada na
baixa elasticidade da renda na demanda por produtos primários, da
parte dos países desenvolvidos. Desse modo, à medida que se
elevasse a renda per capita no “centro dinâmico” do capitalismo
mundial, o consumo de produtos originários da periferia se daria a
uma velocidade relativamente menor6.
Por outro lado, a expansão insuficiente do emprego e da
produção em atividades alternativas, voltadas para o mercado
interno, impedia o crescimento do salário real nas economias
periféricas.

Deste

modo,

à

medida

que

se

aumentasse

a

produtividade do trabalho nas atividades de produção para
exportação haveria uma elevação dos lucros como resultado. Isso
justificaria, segundo Prebisch, uma expansão incontrolada da oferta e
finalmente um declínio dos preços, acarretando uma transferência
contínua, para o exterior, dos "frutos do progresso técnico", realizado

5

Discurso pronunciado pelo Dr. José Garrido Torres, Diretor Executivo da SUMOC, na National Foreign Trade
Convention, em New York, em 17/11/1958. Reproduzido no Boletim SUMOC jan. 1959. Da segunda sugestão,
originou-se a Associação Latino-Americana de Livre Comércio (ALAC). Da primeira, chegou a ser proposta pela
CEPAL, em 24/11/58, a “idéia, então apresentada pela CEPAL, seria uma zona de coincidência em que se
manteria, para os países bilaterais a compensação de saldos até os limites dos créditos recíprocos e apenas os
excessos seriam transferidos para um centro de compensações, em que as liquidações se realizariam entre os
multilateriais, entre êles e os bilaterais ainda os excesso porventura verificados sôbre os “working-balances” dos
acordos pelos países da área sus do continente. Êsse centro de compensações seria, assim, o embrião de uma
futura União de Pagamentos” (Revista Conjuntura Econômica, Rio de Janeiro, FGV, fev. 1959, p. 45). Cumpre
notar que as propostas da CEPAL buscavam imitar o modelo de recuperação, experimentado na Europa. Neste
caso, observa-se que suas expectativas não conseguiam desvincular-se do espírito harmonioso orientado pela
ONU.
6 PREBSCHI, Raul. Dinâmica do Desenvolvimento Latino-americano. São Paulo: Fundo de Cultura, 1964, p. 918.
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nas

economias

periféricas7.

Em

suas

declarações,

110

Prebisch

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

Para este autor, no entanto, o deslocamento do modelo
primário-exportador para a indústria, voltada ao consumo interno,
não poderia se dar sem a coordenação do Estado. Por meio dos
esforços deste último, seriam requisitadas a participação e a
conscientização da burguesia nacional – contra setores tradicionais
de exportação –, além da participação do capital estrangeiro, devido
à baixa capacidade de poupança interna dos países latinoamericanos:
“(...) para remediar o emprego deficiente e o desemprego
‘devemos acelerar o ritmo da produção, e isso não se
poderá lograr dentro dos estreitos confins dos mercados
nacionais’. Manifestou que os investimentos de capital
que se esperam para a America Latina nos proximos anos
7
8

Id. ibidem.
Publicado no Jornal Folha da Manhã, de 16 de maio de 1959.
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‘naufragarão senão se preparar em todas as categorias a
força operaria adequada’ ”9.

Desse modo, para o pensamento cepalino, orientado por
Prebisch, a questão do controle cambial, do controle comercial e da
substituição de importações não eram consideradas políticas
equivocadas como iniciativas. Sua principal crítica quanto a estes
instrumentos dirigia-se à sua equivocada administração, sem a
observância de um planejamento econômico:
“Em relação à vulnerabilidade da maioria das economias
latino-americanas, esta existe em consequencia dos
"erroneos programas de exportação e do balanço de
pagamentos". O sr. Prebisch atribuiu muitas das tensões
sociais da America Latina à falta de igualdade na
distribuição dos ingressos, na qual disse que "há grandes
diferenças entre os diversos grupos". Explicou que o
problema de uma sadia distribuição social das rendas
nacionais somente poderá resolver-se conjuntamente com
10
os problemas economicos e fiscais” .

Todas as contribuições que propugnam os preços internos, a
renda nacional e o câmbio como elementos em favor do equilíbrio
no setor externo, evidentemente o fazem por considerarem a
necessidade de um padrão de referência mundial de valores. Ali é
onde o livre comércio pode repousar e mostrar todos os benefícios
que a teoria econômica acredita ter. O relacionamento internacional
entre moedas surge, então, como produto da estrutura montada
para o comércio entre países.
No início dos anos 60, nasce uma outra tendência marxista
preocupada com o desenvolvimento desigual entre os países. Em
oposição às teses do desenvolvimento vigentes, a base teórica deste
movimento

das

“trocas

desiguais”

interpretou

o

recurso

à

harmonização de um padrão de valores como sendo, na verdade, um

9

Publicado no Jornal Folha da Manhã de 16 de maio de 1959.
Id ibidem.
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movimento em favor de novas formas da acumulação primitiva.
Considerou também, que as escolas burguesas, ao longo de seu
percurso histórico, teriam se valido (e continuariam se valendo) da
apologia do intercâmbio perfeito. Desse modo, estas contribuições
teóricas criticam, na manutenção da estrutura do sistema monetário
internacional, o apoio em favor de um intercâmbio que expressa este
mecanismo acumulativo. Ao se analisar, tanto seu conteúdo teórico,
como sua possível aplicabilidade aos países periféricos, há de se
requerer ulterior desenvolvimento. Neste caso, os argumentos em
favor da estrutura da acumulação primitiva mostram-se sustentáveis,
ainda que fossem abolidas as trocas desiguais.
Samir Amin, por exemplo, considera que no efeito-preço
(auto-ajuste do balanço) os desequilíbrios nas contas externas não
agem diretamente sobre as taxas de câmbio e, por meio destas,
sobre os preços internos. No caso de um déficit nas contas externas,
por exemplo, as pressões por desvalorização cambial resultariam em
oscilações de preços, não apenas em razão do aumento dos custos
importados, mas, prioritariamente, em razão das alterações nas
rendas dos setores envolvidos.
Desse modo, uma modificação na taxa de câmbio incidiria,
antes de tudo: (a) sobre a renda dos importadores – em relação às
mercadorias estocadas e pagas; (b) sobre a renda dos detentores de
títulos estrangeiros; e (c) sobre a renda dos exportadores e
produtores para exportação. A variação de preços internos neste
caso poderia ser positiva ou negativa, dependendo do setor atingido
e de sua capacidade de influência no restante da economia11.

11

AMIN, Samir. O Desenvolvimento Desigual. Rio de Janeiro: Forense, 1976, p. 89-91.
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Além disso, uma alteração cambial que propiciasse, no curtoprazo, um aumento nas exportações e incrementos de algumas
rendas, e impulsionasse toda a renda nacional por meio do
multiplicador, teria sua eficiência limitada, na medida em que esta
última dependeria não apenas do comportamento das elasticidadespreço, mas, também, das muitas conjunções de elasticidades-renda
12

.
Muito embora as oscilações cambiais pudessem, na visão de

Amin, ter seus reflexos de curto-prazo questionados, a possibilidade,
ainda que pequena, de efeitos totalmente “bons” não poderia ser
desconsiderada. O que deveria ser descartado, no entanto, era a
instrumentalidade da variação cambial em favor do equilíbrio do
balanço de pagamentos nos países periféricos:
“Se se pensa que nos países da periferia a elasticidade da
demanda por importações é fraca pelo fato da ausência
da substituição possível entre a produção local e a
produção estrangeira, que a renda dos exportadores
ocupa um lugar tanto mais importante quanto a
integração internacional destes países é realizada, que à
ação desta renda sobre a demanda se agregam
considerações psicológicas decisivas que ligam o valor
interno da moeda ao seu valor externo, que existe um
mecanismo de transmissão da estrutura de preços
dominante à economia dominada, pode concluir-se que
de nove casos em dez a desvalorização não resolve em
nada o desequilíbrio crônico do balanço de pagamentos
nem a curto-prazo, nem com maior razão a longo-prazo
mas que, pelo contrário, esta desvalorização agravará a
curto-prazo a situação exterior” 13.

Por mais que houvesse alguma alteração na renda em razão
dos efeitos multiplicadores do câmbio, esta alteração não resistiria ao
“estigma” da estrutura de preços de produção periférica. Desse

12
13

Idem, p. 91. Elasticidade-renda: mudança relativa em quantidade, dividida pela mudança relativa em renda.
Id. ibidem.
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modo, o retorno à antiga estrutura de preços, quando cessassem os
efeitos de curto-prazo da desvalorização, seria inevitável.
O problema se apresenta de forma semelhante à questão das
“estruturas periféricas de preços”, cujo contorno exigiria mergulhar
em questões sociais que vão muito além do empirismo de um
modelo. Aqui também o problema consiste em se considerar a
natureza das propensões a investimento e consumo como elementos
típicos de fatores de natureza histórico-social de um país. Modificálos, portanto, significaria ajustar, estruturalmente, o comportamento
da sociedade, manifesto “diferencialmente” nas propensões, a fim de
melhorar as condições dos pagamentos com o exterior: “Não
estamos, pois autorizados a imaginar arbitrariamente quaisquer
‘modelos’; é necessário saber como e por que as propensões se
modificam”14.
Arghiri Emmanuel desenvolve também

sua

visão

do

problema. A nova abordagem estaria centrada sobre uma aplicação
da teoria do valor-trabalho incorporado à compreensão do processo
de formação de preços no marcado mundial. Emmanuel parte da
possibilidade verificada na tendência à nivelação das taxas de lucro
entre as nações – garantida pela mobilidade internacional do capital,
e

característica

da

fase

monopolista

do

capitalismo.

Nessa

perspectiva, incorpora o dado fundamental de outra tendência. O
salário real dos trabalhadores dos países desenvolvidos chegaria a
ser dezenas de vezes superior ao salário pago aos trabalhadores da
periferia15.

14

AMIN, Samir. O Desenvolvimento Desigual. Rio de Janeiro: Forense, 1976, p. 92-3.
EMMANUEL, Arguiri et. al. A Troca Desigual. Imperialismo e Comércio Desigual. São Paulo: Global, 1981,
p.42.
15
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Emmanuel procurou mostrar, valendo-se da transformação
do valor-trabalho em preços de produção, que estes dados
estruturais
mercadorias

repercutiriam

na

transacionadas

determinação
entre

países

dos

preços

desenvolvidos

das
e

subdesenvolvidos. A relação entre lucros e salários, mais alta nos
países pobres, produziria como resultado, visível em seus exemplos
numéricos, o fato de que o preço de produção do produto de
exportação periférico seria deprimido abaixo do valor – como reflexo
do baixo valor da força de trabalho periférica16.
Enquanto isso, o produto do país central teria seu preço
elevado acima do seu valor. Aparentemente em concordância com a
hipótese da mobilidade internacional ilimitada do capital, a
demonstração realizada admite que a razão capital/trabalho seria
igual nos dois países. A ênfase do problema deslocava-se, assim, do
seu aspecto dinâmico para uma análise com características estáticas.
Destaca-se a não-deterioração, a longo-prazo, dos ternos de
intercâmbio, mais sim o fato de que em qualquer momento, dado o
comércio Internacional entre desenvolvidos e subdesenvolvidos,
acarretaria, sob sua aparente equivalência, uma transferência
unilateral de valor-trabalho17.
O fundamento desse efeito estaria nas condições de
produção das mercadorias, ou seja, nas condições de remuneração
da mão-de-obra. Estas últimas – por razões "institucionais" ou
político-históricas, segundo Emmanuel – comprimiriam o salário ao
nível de subsistência na periferia, mas permitiriam sua elevação
contínua nos países centrais. O salário seria, desse modo, privilegiado
pelo autor com o status de "variável independente". A posição de

16
17

Idem.
Id. ibidem, p. 45.
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Emmanuel envolveria, assim, um importante aspecto crítico em
relação às concepções cepalinas anteriores. Negava às características
da demanda dos produtos primários qualquer papel fundamental na
determinação dos termos de intercâmbio18.
As contribuições aqui apresentadas, juntamente com várias
outras de fundamentação semelhante, tiveram como mérito a
retirada do manto do liberalismo e da harmonia das relações
econômicas entre os países. A partir dessas contribuições, as
discussões

sobre

intercâmbio

internacional

tiveram

que

vir

acompanhadas, para ter algum respeito, de menções como “ricos e
pobres”, “desenvolvidos e subdesenvolvidos”, “periféricos e centrais”,
“avançados e atrasados”, etc.
Entretanto, não se pode deixar de observar uma estreita
vinculação entre as propostas apresentadas pela CEPAL e a
orientação tácita generalizada de desenvolvimento econômico
humanista, fornecida pela ONU. Ou seja, como a constatação da
diferenças econômicas entre países já não mais poderia ser ocultada
pelos modelos liberais de auto-ajuste dos mercados, impunha-se a
promoção de modelos que “conduzissem” os países periféricos ao
desenvolvimento,

alcançando

o

padrão

de

vida

dos

povos

privilegiados.
Dessa forma, esses modelos de desenvolvimento foram
sendo

propagados,

tecnicamente,

nos

cursos

de

formação

profissional. Esta experiência foi inicialmente aplicada no Brasil,
justamente pela CEPAL, por meio de convênio com o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico (BNDE), conforme testemunho do
seu mandatário à época:

18

Id. ibidem., p. 48-50.
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“Dá-me ainda especial satisfação, como Diretor
superintendente do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico, chefiar a Delegação Brasileira a esta
Conferência. É que a cooperação entre a CEPAL e o
[BNDE] tem sido das mais amigáveis e frutíferas. Juntos
empreendemos um estudo metodológico sôbre a
programação da economia brasileira. Cooperamos ainda
no ano passado em um curso de programação do
desenvolvimento econômico no Rio de Janeiro, que tanto
êxito teve, que desejamos vê-lo convertido em curso
permanente, para poder atingir em escala crescente,
administradores, economistas e engenheiros recrutados
em tôdas as áreas de meu vasto país. Cooperamos, ainda
agora, num estudo sobre as repercussões da implantação
da indústria automobilística na demanda do aço e
produtos da indústria mecânica” 19.

Não se pode desvincular o caráter da CEPAL dessa
perspectiva. Sua orientação pela industrialização tinha como fonte de
inspiração as revoluções industriais européias. O planejamento se
incumbiria, então, de substituir a influência enviesada do modelo de
indústria

advindo

do

estrangulamento

das

forças

primário-

exportadoras20. Ora, este “modelo” jamais havia sido experimentado
em nenhuma outra situação. Sua aplicabilidade dependia da
conjugação de forças entre o Estado e os setores interessados das
burguesias industriais. Nesse ponto, o modelo cepalino equivocavase ao entender o Estado como uma força isolada e descolada de
vinculação com a própria burguesia, capaz de ser “acionado” quando
se bem entendesse.

19

CAMPOS, Roberto de O. “O Desenvolvimento Econômico e suas Ilusões” (Discurso proferido na reunião da
CEPAL, realizada em La Paz, de 15 a 29 de maio de 1957). In: Revista Digesto Econômico, São Paulo,
ACSP/FCESP, jul. / ago. 1957, p. 35. A partir destes cursos organizados pela CEPAL/BNDE, desenvolveu-se a
disciplina “Teoria do Desenvolvimento Econômico”, nos cursos de formação de economistas e outros
profissionais. Nela, tornou-se uma espécie de “livro-texto” as "Etapas do Desenvolvimento Econômico”, de
ROSTOW, W.W. (Rio de Janeiro: Zahar, 1961), cuja citação, por razões evidentes, dispensam maiores
comentários, limitando-se a esta pequena nota.
20 A este respeito, consultar FURTADO, Celso. Desenvolvimento e Subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: Fundo
de Cultura, 1965, entre outros.
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A contribuição dessa escola com o mecanismo de preços
desiguais, no entanto, não pode deixar de ser notada como um
avanço. Assim comenta Francisco de Oliveira:
“Um caso típico é o da denúncia de Prebisch sobre os
mecanismos do comércio internacional que levam à
deterioração dos termos de intercâmbio em desfavor dos
países latinoamericanos. Aí estaria a base para uma
reelaboração da teoria do imperialismo; abortada sua
profundização em direção a essa reelaboração, a
proposição que sai é nitidamente reformista e nega-se a si
mesma: Prebisch espera que os países industrializados
‘reformem’
seu
comportamento,
elevando
seus
pagamentos pelos produtos agropecuários que compram
da América Latina e rebaixando o preço dos bens que
vendem, que é em essência o espírito das conferências
‘UNCTAD’. A proposição é altamente ética e igualmente
ingênua” 21.

Por outro lado, ao propor a industrialização com a
cooperação do capital estrangeiro, Prebisch e a CEPAL, de forma
nítida, ainda que involuntária, associavam-se a outros interesses:
“As atuais nações econômicamente subdesenvolvidas
gozam, em relação às nações que já atingiram nível
satisfatório de desenvolvimento, de suas vantagens: a
primeira é que elas não precisam forjar por seu próprio
esfôrço a técnica dos métodos modernos de produção,
podendo copiá-los dos países adiantados: a segunda é
que elas podem recorrer à preciosa colaboração do capital
estrangeiro
para
acelerar
o
rítimo
de
seu
desenvolvimento”.
“O ilustre professor Raul Prebisch, em seu recente e
brilhante relatório ao Govêrno Argentino, dizia com muita
razão que o desenvolvimento econômico de um país
podia ser realizado sem a colaboração do capital
estrangeiro, mas que nessas condiçòes o rítmo de
progresso seria forçosamente lento” 22.

Portanto, nos limites deste texto, entende-se que a CEPAL
deve ser considerada como uma agência promotora de um

21

OLIVEIRA, Francisco de. Economia Brasileira: Crítica à Razão Dualista. Petrópolis: Vozes, 1988, p.10-1, nota

2.
22 GUDIN, Eugênio. O Capital Estrangeiro e o Desenvolvimento. Revista Digesto Econômico. São Paulo:
ACSP/FCESP, set. / out. 1958, p. 9.
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desenvolvimento que, embora fosse interessante para o Brasil e para
os países da América Latina, era muito mais interessante para o
capital

financeiro

internacional.

A

idéia

de

desenvolvimento

periférico, propagada a partir de sua iniciativa, ao ocultar a categoria
do conflito de classes, preso à formação da divisão internacional do
trabalho, contribuiu para a expansão definitiva do capitalismo
monopolista.

3. Conceito de “Desenvolvimento Econômico” no Final do Século
XX

No final dos anos 19(60) as sucessivas crises monetárias
envolvendo as “moedas fortes” evidenciavam os descaminhos das
proposições

de

controle

cambial

oferecidas

pelo

Sistema

Internacional de 1944. O processo que permitira a recuperação das
forças produtivas na Europa e na Ásia, através do aumento
incontestável de liquidez da moeda norte americana, permitiu,
também, que fosse recobrado a prevalência do capital financeiro na
economia mundial em níveis semelhantes àqueles anteriores ao
período entre guerras. Conforme comentou-se, a edificação deste
quadro só fora possível graças (i) às transferências diretas do
governo norte americano para Europa e Ásia; (ii) ao reforço do
sentimento da Guerra Fria projetado pelos Estados Unidos da
América – EUA e sua promoção de sucessivas despesas militares; (iii)
a sucessiva deterioração dos termos de troca nos países periféricos
causada, tanto pelas desvalorizações “consentidas” nas moedas dos
países centrais, como pelos acordos protecionistas celebrados por
esses mesmos países; e (iv) a necessidade de investimentos e
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empréstimos externos aos países periféricos dados os recorrentes
“atrasados comerciais” em seus Balanços de Pagamentos.
A crise de confiança que se abatera sobre o dólar e a libra
demonstrava, portanto, de um lado, a desconfiança e a rivalidade dos
agentes econômicos em relação a sustentabilidade do sistema
monetário internacional lastreado no dólar-ouro, e, de outro, o
retorno da economia nominal em detrimento da economia real que,
em última instância demonstrava a própria prevalência do capital
financeiro na economia mundial. É nesse ambiente, conforme foi
dito, que as iniciativas de desenvolvimento projetadas pelas
economias nacionais foram sendo, paulatinamente, substituídas por
políticas de equilíbrio de Balanço de Pagamentos, via capital
financeiro, conforme foram sendo dirigidas as orientações emanadas
do FMI e do Banco Mundial.
Diante do processo recessivo, projetado na década de 70 e
manifestado na década seguinte, verificou-se uma séria crise de
financiamento que, tendo à frente os Estados Unidos, terminou por
lançar a economia mundial numa significativa desaceleração. A causa
básica deste processo foi a forte crise fiscal norte americana,
corroborada pela guerra fria e pela participação militar no leste
asiático que, somados à redução da poupança privada, formaram um
quadro de sistemática perda da poupança interna nos EUA. Estes
aspectos, conjugados com o elevado déficit na conta corrente deste
país, resultaram na evidência de uma inflação reprimida que trouxe,
como conseqüência imediata, a urgência de financiamento através da
interconexão dos mercados cambiais, financeiros e de aplicações tipo
"portfólio”

23

.

Na

ocasião,

verificou-se

uma

efetiva

"desregulamentação" dos sistemas financeiros, permitindo a entrada
23

FURTADO, Celso; Brasil - A Construção Interrompida, Rio de Janeiro/RJ, Ed. Paz e Terra, 1992.

121

Revista de Economia Política e História Econômica, número 20, janeiro de 2010.

de fluxos compensatórios de capitais, a fim de financiar países
deficitários, como, no caso, os norte-americanos.
A conseqüência direta dessa situação foi sentida com mais
intensidade nos países periféricos. Estes, com as sucessivas perdas
comerciais no pós-guerra e com o processo de financiamento de
seus Balanços de Pagamentos pela expansão do capital financeiro
internacional anterior a crise dos anos 19(70), foram flagrados em
dívidas

externas

altamente

comprometedoras

de

qualquer

possibilidade desenvolvimento interno, alimentadas pela expressiva
alta nas taxas de juros dos mercados internacionais.
Na falta de respostas à crise recessiva mundial, as doutrinas
keynesianas, que baseavam o planejamento estatal, foram sendo
rapidamente abandonadas, dando lugar ao monetarismo-liberal, que
trazia como seu grande porta-voz M. Friedman da Escola de
Economia de Chicago (EUA). Como medida de adequação a nova
realidade econômica, que se impôs no resultado da interação
dinâmica entre decisões econômicas e políticas, observaram-se a
prospecção de ajustes estruturais nos Estados nacionais, como
respostas defensivas a conjuntura econômica mundial adversa. Estes
"ajustes", verificados com maior ou menor intensidade, consistiram
na redução dos gastos sociais oficiais e na desregulamentação dos
mercados de trabalho, de bens e de serviços. O movimento ajustavase ao amplo questionamento do papel do Estado e na pressão dos
grupos econômicos dominantes, pela contração do espaço de
atuação estatal, conivente com a mudança doutrinária descrita acima.
A exigência da desvinculação dos Estados nacionais dos
países pobres de dar sustentação ao desenvolvimento econômico
gradativamente ganhava força, a partir da Crise das Dívidas dos anos
19(80).

Os vigorosos endividamentos vividos nesta década
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reforçavam este argumento. Passou a ser atribuição dos Estados
periféricos a tarefa de, tão somente, atrair para seus territórios o
capital internacional, a quem caberia de fato conduzir, de agora em
diante, o crescimento econômico. Para tanto, exigiu-se a adoção de
“reformas estruturais” no sentido de se enterrar todo o aparato
institucional que dera sustentação ao processo de industrialização
substitutiva no passado. Com isso, segundo este “novo modelo”,
sobraria espaço para a atuação do Estado no sentido social, dando
maior atenção a educação, saúde, habitação, etc. Assim, estariam
criadas as condições necessárias para “governabilidade”, na medida
em que, supostamente, a responsabilidade desses governos seria
menor, tornando-os mais “flexíveis”.
Foram essas as bases que permitiram a proposição de idéias
revisionistas em relação ao conceito de Desenvolvimento Econômico.
Na esteira do retorno ao ideário liberal, que propugna a exacerbação
de ambientes competitivos sob a orientação do mercado e com a
máxima ausência do Estado, passou a ganhar força a vinculação do
conceito de desenvolvimento a elementos pontuais e localizados, na
perspectiva de uma segmentação nacional. Essa revisão trabalha com
a possibilidade de dotar os agentes locais de mais autonomia em
relação ao poder central dos Estados nacionais, através de ações
pragmáticas, cujo objetivo seria o tratamento de questões específicas
a uma comunidade. O discurso do assim chamado “Desenvolvimento
Econômico Local” substitui definitivamente, no final do século XX, as
propostas de orientação nacional, pautadas em estratégias estatais
de inserção capitalista.
Nesse contexto passou a merecer destaque as questões que
envolvem a qualidade de vida e o desenvolvimento humano. Diante
do insucesso das estratégias nacionais do pós-guerra, pelas razões já
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apontadas,

o

discurso

da

particularização

dos

modelos

de

desenvolvimentos começou a questionar a própria necessidade de
crescimento da economia.
“O crescimento é uma condição
necessária, mas de forma alguma
suficiente (muito menos é um objetivo em
si mesmo), para se alcançar a meta de
uma vida melhor, mais feliz e mais
completa de todos.”24
“Igualdade, equidade e solidariedade
estão, por assim dizer, embutidas no
conceito de desenvolvimento, com
conseqüências de longo alcance para que
o pensamento econômico sobre o
desenvolvimento
se
diferencie
do
economicismo redutor.”
“Em vez de maximizar o crescimento do
PIB, o objetivo maior se torna promover a
igualdade e maximizar a vantagem
daqueles que vivem nas piores condições,
de forma a reduzir a pobreza, fenômeno
vergonhoso, portanto desnecessário, no
nosso mundo de abundância.”25

A questão do desenvolvimento humano passou então, a ser
considerada como fator preponderante ao próprio desenvolvimento
econômico, a ponto da classificação das Nações Unidas para os
países periféricos direcionar sua avaliação nesse sentido.26 Desse
modo, o conceito de países “subdesenvolvidos”, usual no período
onde o equilíbrio do Balanço de Pagamentos correspondia às
24 SHACHS, Ignacy. Desenvolvimento: Includente, Sustentável, Sustentado. Rio de Janeiro, Garamond, 2008,
p. 13.
25 Idem, p. 14.
26 Nessa perspectiva, com base nos estudos de Armatya Sen e Mahbub ul Haq, a Organização das Nações
Unidas – ONU adotou em 1993 o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, produzido para orientar a
classificação da qualidade de vida dos países:

IDH = L + E + R
3
L = EV – 25
60
E = 2TA + TE
3
R = log10 PIBpc – 2
2,60206

Onde L = Longevidade, E = Educação e R = Renda
Onde EV = Esperança média de Vida
Onde TA = Taxa de Alfabetização e TE = Taxa de Educação
Onde log10 PIBpc = Logaritmo decimal do PIB per capta
(pode-se utilizar também PNB per capita)
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estratégias de Estado, foi sendo substituído por países “emergentes”.
Esta classificação passou então a caracterizar lugares onde o
desenvolvimento humano era satisfatório – motivado por ações
pontuais de aparatos estatais “enxutos” e dirigidos a saúde e
educação

–

propícios,

portanto,

ao recebimento

de capital

estrangeiro, verdadeiro motivador do crescimento econômico e da
produção de renda nesses países.
A contradição básica desse modelo, no entanto, reside
exatamente na questão da ingovernabilidade desses Estados. Uma
vez estando estes prisioneiros de “equilíbrios macroeconômicos”
homogêneos, perdem a capacidade de interferir setorialmente,
exatamente em áreas sociais, visto que, o crescimento orientado pelo
capital internacional, não garante a aproximação do pleno emprego e
finda por agravar sobremaneira as heterogeneidades internas nesses
países. Desse modo, é lícito afirmar que a adoção de medidas
liberalizantes com vistas a uma maior inserção no mercado
internacional, bem como, um aumento de qualidade de vida diante
de uma maior aproximação com investimentos e tecnologias
estrangeiras, é fantasiosa, no sentido em que possibilita o
agravamento das heranças de desigualdades desses Estados. Ao
mesmo tempo, arrisca-se a tornar dispensável a atuação de seus
governos, lançando-os num espaço de ingovernabilidade ou mesmo
de atuação ilegítima.
Somando-se aos elementos que norteiam a corrente do
desenvolvimento local, ganha força também, nesse final de século, a
questão da “sustentabilidade” que envolve o uso racional dos fatores
de produção, de modo a preservá-los para “gerações futuras”. A
conciliação da preservação do meio-ambiente, fonte de produção de
matérias-primas, com as condições de desenvolvimento humano
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forma a base do conceito do “Desenvolvimento Sustentável” que, em
última instância “significa possibilitar que as pessoas, agora e no
futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e
econômico e de realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo
tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando as
espécies e os habitats naturais”27 Advogava-se, portanto, uma
concepção de desenvolvimento que atendesse ao objetivo de
eficiências econômicas, representadas pelo aumento de riqueza,
simultaneamente com os requisitos de ordem ecológica, social,
cultural e espacial. Em uma palavra: o “ecodesenvolvimentismo”
As discussões sobre meio ambiente, que permeavam as
preocupações dos movimentos culturais no final dos anos 19(60) e
início dos anos 19(70), inadvertidamente ganham espaço com a
fragilização ideológica dos Estados promotores do desenvolvimento
na década de 19(90).
“As agitações estudantis da década de 60
e movimentos socioculturais como os
“hippies” dirigiram seus ataques à
supremacia do capitalismo e do
industrialismo sem freios que colocavam a
acumulação material acima das melhorias
sociais. Como isso, surgiram críticas
acirradas contra o produtivismo e o
consumismo
como
objetivos
mais
importantes da vida humana.”
“Da osmose das idéias dos diversos
movimentos surge o novo ambientalismo
com
objetivos
voltados
para
a
compreensão
política
das
novas
demandas
desde
que
fossem
preocupadas com os efeitos devastadores
sobre o meio ambiente e a natureza em

27

COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso Futuro Comum. Rio de
Janeiro. FGV, 1991, p. 46.
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geral que um desenvolvimento
limites estava provocando.”28

126
sem

O ponto comum que uniu as duas correntes, aparentemente
tão antagônicas, é a perspectiva de atuação pontual dos Estados,
vinculada a promoção exclusiva do bem-estar social.
Desse modo, um dos aspecto do desenvolvimento que
compõe o conceito “sustentável” viria da perspectiva de iniciativas
promotoras

de

ganhos

econômicos

locais,

vinculados

a

especialização de atividades comunitárias, que possibilitassem a
evolução de níveis sociais pré-capitalistas. Partindo dessa orientação,
várias teriam sido as derivações e transversalidades conceituais. No
Brasil, por exemplo, a antiga perspectiva de Desenvolvimento
Regional, idealizada a partir das contribuições de Celso Furtado e da
criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste –
SUDENE, foi substituída, no último decênio, pela proposta dos APL’s
(Arranjos Produtivos Locais). O processo que acompanha este
modelo baseia-se na identificação de “potencialidades” locais e,
através de orientação técnica, com limitada atuação de entidades
estatais, promove-se a integração dos vários agentes sociais e
econômicos, com vistas a obtenção de um certo desenvolvimento
econômico localizado. O comprometimento dos diversos atores
envolvidos garantiria, em fim, a generalização dos benefícios
comunitários.
Depreende-se
isolacionistas,

onde

dessa
a

proposta

“concorrência”

a

nítida
entre

orientação

micro-regiões

possibilitaria a redução do comprometimento dos agentes estatais na
promoção do bem-estar social, ou ainda na própria orientação de
desenvolvimento

28CASTRO,

regional.

Por

outro

lado,

a

produção

de

Manoel C. de. “A Genealogia de um Novo Paradigma”. In: Anais do XXXV Congresso Brasileiro de
Sociologia e Economia Rural. SOBER, Brasília, 1997, p. 68
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mercadorias

“especializadas”

em

comunidades

cooperadas

–

correspondendo de forma transparente a uma concepção “smithana”
–, ocorre em um nível de evolução social pré-industrial, com baixo
conteúdo tecnológico e nenhuma concepção de fortalecimento de
marca ou patente. Seu destino, quando orientado para o mercado
externo, termina por corresponder ao reforço do intercâmbio
desigual entre países “emergentes e industrializados”, favorecendo a
perpetuação da divisão internacional do trabalho. Não obstante o
alento de certa evolução material a comunidades miseráveis,
decididamente a proposta das APL’s não pode ser encarada como
opção séria ou sensata de desenvolvimento regional. Mesmo porquê,
o

processo

de

reprodução

ampliada

de

capital

mostra-se

contraditório às preocupações de sustentabilidade econômica, não
correspondendo as perspectivas do conceito de “Desenvolvimento
Sustentado”.
Nesse sentido, um outro aspecto de “sustentabilidade” seria
dado pela racionalização da produção industrial nos países ricos, ou
pela própria renúncia a processos de industrialização no caso dos
países pobres! Conforme explicita Ignacy Sachs,
“O ecodesenvolvimento é um caminho
promissor tanto para países ricos como
para países pobres. Para estes mais do que
nunca, a alternativa se coloca em termos
de projetos de civilização originais ou de
não-desenvolvimento, não mais parecendo
possível nem, sobretudo, desejável a
repetição do caminho percorrido pelos
países industrializados [...]”29

A renúncia ao ingresso na “civilização industrial” proposta
pelo modelo sustentável aos países periféricos, parece, em fim,

29

SACHS, Ignacy. Espaço, Tempos e Estratégias do Desenvolvimento. São Paulo. Vértice, 1986, p. 10.
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encerrar a discussão evolutiva sobre desenvolvimento edificada até
aqui. Considerando todo o esforço de industrialização substitutiva
feito por parte dos países periféricos, bem como, todo o
constrangimento comercial assumido pela outra parte, passando por
todas as dificuldades oriundas da sustentação de balanços de
pagamentos, que, em última instância, precipitaram o envolvimento
em dívidas públicas impagáveis, resultando, por fim, na capitulação
definitiva ao capital financeiro internacional, depois, portanto, de
todos esses devaneios nas tentativas de desenvolvimento periférico,
a proposição da “sustentabilidade” foi a de apontar o caminho para
lugar nenhum...
Em que pese a questão ecológica ser um elemento de
importância cabal para a humanidade, devendo ser tratada com
seriedade e respeito, sua vinculação como condicionante ao
desenvolvimento de países pobres soa como hipocrisia. Que destino
cruel seria para esses povos, serem vitimados pela consciência
ambiental tardia das ciências sociais, ao tempo em que os países
ricos, em sua maioria, processaram suas revoluções industriais a mais
de 150 anos! Por outro lado, esperar que o comportamento da
burguesia evoluída seja consciente e comedido, em favor da
circulação simples e sem acumulação de capital é no mínimo
ingênuo,

se

observados

os

postulados

capitalistas.

Mesmo

considerado em uma perspectiva global, de consciência anticapitalista, como impedir que a população do planeta cresça? Como
impedir que este crescimento demande a produção de mais
mercadorias, com o uso de mais e mais fatores de produção dotados
pela natureza?

Conclusões

Revista de Economia Política e História Econômica, número 20, janeiro de 2010.

129

A leitura sobre a história do conceito de Desenvolvimento
Econômico correspondida pela evolução recente da economia
mundial, mostra que, assim como as economias periféricas projetam
seu comportamento dependente na orientação dos países centrais,
também as idéias são igualmente reflexivas das consequências desse
comportamento. No período observado, percebeu-se que, tanto o
discurso

proposto

por

técnicos

e

acadêmicos,

quanto

a

disciplinaridade advinda de órgãos multilaterais, obedecem os
interesses, muito menos daqueles países que necessitam de
desenvolvimento econômico, e bem mais a favor dos países
propagadores de capital financeiro que, em última instância,
condicionam as economias periféricas a uma posição inferior na
divisão internacional do trabalho.
No percurso dessas economias, pode-se destacar, portanto,
três

momentos

históricos

distintos:

(i)

as

iniciativas

de

desenvolvimento nacional embaladas pelas crises sistêmicas no início
do século XX, ideologicamente orientadas ou não, através da
motivação

cambial

ou

da

necessidade

por

substituição

de

importações; (ii) o desenvolvimento orientado pelo balanço de
pagamentos

cujas

dificuldades

comerciais

do

pós-guerra

pressionavam pela substituição de importações através do ingresso
de capital estrangeiro e (iii) a substituição dos Estados nacionais
promotores de desenvolvimento por iniciativas pontuais, cuja
máxima é a promoção do bem-estar do homem sem a evolução
material da sociedade e do próprio sistema econômico.
Pode-se afirmar então, que o desenvolvimento de regiões
periféricas estará sempre sujeito e será sempre obstado por
condicionantes histórico/conjunturais? Poderia se responder que,
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como esta questão, de fato, tem sido o objeto do principal da
Economia Política e razão de intensos debates entre todas as
correntes de pensamento econômico até hoje, sua repercussão é
extremamente séria e importante para o destino da humanidade. O
Desenvolvimento Econômico enquanto elemento que objetive a
incorporação material da sociedade é viável.
No presente, por exemplo, com a incorrencia da crise
financeira do início do século, novas oportunidades se abrem, a partir
do questionamento dos mercados como indutores das economias
nacionais. Com o enfraquecimento do capital financeiro internacional
a indução a políticas voltadas para a economia real se multiplica.
Observadas as limitações da combinação entre Estado mínimo e
mão-invisível, cada vez mais se observam sinais de uma nova
combinação: Estado e mercados fortes.30 Neste caso, entende-se que
uma alternativa viável ao capitalismo seria a concepção de um Estado
regulador, capaz de intervir nos mercados sempre que a concorrência
tender a concentração de iniciativas, um mercado forte e promotor
de concorrência para estimular a busca constante por inovações e
um sistema financeiro funcional, voltado para o financiamento do
consumo e não para atividades especulativas.
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Nota Sobre a Era do Imperialismo
Lincoln Secco1

Resumo
Este artigo visa abordar alguns aspectos de longa duração a respeito da
chamada Era do Imperialismo, nos termos de E. Hobsbawm.
Palavras-chave: Imperialismo; Kondratiev.
Abstract
This article aims to analyze some issues of the long term about the
Hobsbawsian-called term Age of Imperialism
Keywords: Imperialism; Kondratiev.
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“Já se passou a época em que Sir
Keith Hancock escrevia que o
imperialismo não era uma palavra
que os scholars devessem usar,
porque continha em si mesma ecos
emocionais e provocava polêmica
violenta e contraditória”. (José
Honório Rodrigues)2.
Nada revela mais a loucura da corrida imperialista do que a
famosa competição pelos pólos. No norte Cook e Peary chegaram a
disputar a primazia de ter lá chegado (embora as dúvidas tenham
persistido). No sul, Shackleton fracassou com heroísmo, onde

o

norueguês Amundsen foi bem sucedido na célebre corrida com o
inglês Scott. Em 14 de dezembro de 1911 Amundsen e sua equipe
chegaram ao pólo sul. Encontraram lá apenas um vazio de gelo, um
deserto branco e inóspito. Era o último lugar da terra onde o ser
humano ainda não pisara3. Era o coroamento de uma era de
conquistas. Mas perguntava-se : por que tanto esforço humano para
se chegar a um lugar daqueles ?
Mais do que a expedição

de Amundsen, a glorificação

legendária de Scott pela propaganda britânica revelou muito do
espírito do imperialismo. Scott era provavelmente um incompetente
completo como explorador, embora dotado de grande coragem
física. Mas o fato

de ter morrido na viagem

de retorno e

ter

deixado cartas que o glorificavam a si mesmo, permitiu que seu
fracasso fosse transformado em

martírio e sua legenda quase

sobrepujasse a realidade do seu fracasso. Isto era o imperialismo.
O mundo do imperialismo estabeleceu-se a rigor entre 1873
(início da grande depressão) e a Guerra de 1914. Certamente, deixou

2
3

Rodrigues, J. H. História combatente. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982, p. 117.
Huntford, R. O último lugar da terra. S. Paulo : Companhia das Letras, 2002.
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sobrevivências inscritas na globalização dos anos 1990 em diante,
mas também teve especificidades.
Em primeiro lugar, deveríamos assinalar o fato de que a época
foi marcada por duas fases bem nítidas do ciclo Kondratiev. Uma fase
depressiva, marcada pela crise de 1873, pelas conseqüências da
guerra franco-prussiana e pela adoção de tarifas protecionistas pela
maioria dos governos, exceto a Inglaterra por algum tempo. Mesmo
lá, mutações políticas consideráveis se dariam, a mais espetacular
tendo sido a divisão do Partido Liberal em 1886 (o segundo gabinete
Salisbury governaria até 1892).
Tratava-se também de um mundo em que a Europa redefinia
seu balance of power (equilíbrio de poder) herdado da Conferência
de Viena (1815). Dois estados unificados surgiram: Itália e Alemanha.
A França deixava de ser, progressivamente, a verdadeira ameaça aos
interesses alemães e austríacos. A Áustria-Hungria decaía e perdia
territórios, mas mantinha sua presença nas disputas de hegemonia
nos Bálcãs com a Rússia e a Turquia. Esta passava por um processo
mais acentuado de decadência, seus territórios europeus lutavam
pela independência e os árabes se revoltavam a leste enquanto a
Sublime Porta via o seu controle sobre o paxá do Egito esfacelar-se
durante toda a segunda metade do século XIX. A perda progressiva
da ascendência sobre o Oriente Próximo (a Europa Oriental)
deslocava o império para o oriente médio. Mas era um império
geograficamente desequilibrado, sem controle de suas rotas
principais, como entre o mar cáspio e o golfo pérsico, ou a rota
Bagdá – Ramada entre outras, posto que a capital (Constantinopla)
tornara-se periférica à geografia do império.
A Alemanha, vitoriosa na guerra de 1870, tornava-se o árbitro
da Europa Central e Oriental. Aliava-se à Áustria e à Itália em 1882
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contra a Rússia. Mantinha, pelas mesmas razões, boas relações com a
Turquia enquanto em 1891 a França estabelecia um tratado com a
Rússia. Ao mesmo tempo, ensaiava aproximações com a Inglaterra e
com a própria França. Por isso é difícil explicar a adesão da Inglaterra
à França na entente cordiale (1904). A Inglaterra tinha mais diferenças
com a Rússia nos Bálcãs e na Ásia central e com a França no Egito e
no Sudão do que com a Alemanha. De fato, Inglaterra e Alemanha
tornaram-se

os

maiores

países

capitalistas

europeus

e

o

protecionismo fez com que o Estado se tornasse imprescindível para
apoiar as empresas multinacionais.
De certa forma, o crescimento da Alemanha e dos EUA
desestabilizou o concerto europeu. O aumento do poder naval,
econômico e demográfico da Alemanha e o nacionalismo exaltado
nos vários países ajudaram a Guerra. Por que a Alemanha cresceu e
passou a Grã Bretanha? Os britânicos persistiram voltados para a
competição militar com a França, mesmo depois da derrota francesa
de 1870. A Alemanha gozou das vantagens do crescimento rápido do
retardatário. Se é verdade que o custo para se industrializar aumenta
com o tempo, a Alemanha podia projetar sua infra-estrutura para as
necessidades industriais, enquanto a Inglaterra experimentara
crescimento

urbano

sem

planificação.

Assim,

o

custo

macroeconômico da Grã Bretanha tornara-se maior, sua infraestrutura ficara defasada, já que também a infra-estrutura avança
tecnologicamente. Por exemplo é mais fácil manter a iluminação a
gás, quando já há uma rede instalada. Enquanto isso, no país novo,
sem nenhuma iluminação, é mais fácil introduzir a eletricidade,
quando ela já está disponível.
Mas o motor ideológico essencial do mundo imperialista foi o
nacionalismo, uma força que se demonstrou superior ao socialismo.
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Na II Internacional os delegados sentavam no congresso, separados
por bancadas nacionais4 e não por correntes ideológicas. A
consciência imperialista transcendia a tradicional mentalidade
nacionalista em dois aspectos: as elites políticas passaram a se
identificar em termos mais amplos (eslavos,

anglo-saxões,

germânicos, latinos etc); em segundo lugar, havia o processo de
construção de impérios que envolvia muitas pessoas e dava à mãe
pátria um papel de “estado líder” quando não de “raça líder”5. Mas
cumpre observar que em nenhum momento este pensamento
imperialista penetrou profundamente as massas, que continuaram
alheias a ele, embora considerassem para fins práticos os africanos e
asiáticos como seres inferiores6.
O móvel das ações imperialistas foi logo buscado na
necessidade imperiosa de países em industrialização procurarem
uma demanda efetiva alargada para seus produtos. David Landes
mostrou que houve aumento da demanda interna na Europa
(população subiu de 290 milhões a 470 milhões entre 1870 e 1910;
os salários reais aumentaram 2/3 na Inglaterra entre 1850 e 1900 e
1/3 na Alemanha entre 1870 e 1900. Além disso, o padrão de
consumo superou a linha da necessidade com o crescimento dos
salários e liberou somas para compra de manufaturados, em vez de
só alimentos7. Novos métodos de distribuição varejista (lojas de
departamento) apareceram e o transporte barato, novas técnicas de
cultivo e conservação de alimentos globalizaram a agricultura,
permitindo maior acesso dos consumidores ingleses às commodities
de países coloniais.

4

Ferro, Marc. La Grande Guerre. Paris :
Gollwitzer, H. Europe in the age of imperialism. 1880-1914. Norwich, Harcourt, Brace & World, p. 42.
6 Brunschwig, H. A partilha da África Negra. São Paulo: Perspectiva, 1993, p. 120.
7 Vide: Landes, D. Prometeu desacorrentado. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1994.
5
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Mas entre tal constatação e a explicação da política
imperialista há uma distância. Os governos demoraram a aceitar
apoiar aventuras fossem na Ásia, fossem na desconhecida África.
Quando Jean-Baptiste Marchant (1863-1934) pediu auxílio financeiro
para sua expedição pelo norte da África, teve que esperar as
hesitações e o sobe e desce dos gabinetes parlamentares franceses.
De qualquer maneira, vivia-se uma nova realidade econômica.
Para Rosa Luxemburg a acumulação capitalista tem um limite
no subconsumo. A saída é a busca de mercados externos. John
Hobson vinculou o imperialismo apenas à exportação de capitais.
Mas isso só valia para a Inglaterra e, ainda assim, ela investiu mais em
países de forte povoamento europeu (Canadá, Nova Zelândia,
Austrália e África do Sul). Além disso, só para a Inglaterra as áreas
coloniais eram vitais (para sua balança de pagamentos). 80% do
comércio europeu eram feitos no século XIX dentro da própria
Europa ou com outros países desenvolvidos.
A concorrência em escala cada vez maior fazia com que as
empresas precisassem se fortalecer e se centralizar. As fracas eram
engolidas. Engels já dizia num esboço de texto de 1843 que a
concorrência gerava necessariamente o monopólio. Na nossa época
imperialista melhor falar em Cartéis: associação, acordo de preços;
Trustes (fusões).
O oligopólio era a nova realidade. Ele nega a concorrência
perfeita. Há a concorrência oligopólica em que o marketing e o
design de novos produtos são importantes. O oligopólio pode gozar
de preços administrados e, por isso, conseguir vender acima do valor
social da mercadoria, conseguindo assim uma transferência de mais
valia do setor concorrencial para si. Em 1909, 1% das empresas dos
EUA empregava 30% da mão de obra e fornecia 43% dos
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manufaturados8. Krupp, por exemplo, partiu da siderurgia e adquiriu
minas de carvão. Thyssen, produtora de carvão, passou a investir em
transportes. No Japão surgiu a Mitsubishi, nos EUA Rockfeller, na
Suécia a Nobel que controlava o cartel da pólvora, assim como a
francesa Du Pont. A Europa pode se dar ao luxo de manter déficits
comerciais porque remete lucros para as matrizes, garantindo uma
balança de pagamentos favorável.

Imperialismo

A França tinha razões especiais para ampliar seu colonialismo.
Este já tinha uma expansão anterior com Napoleão e, depois, com a
ocupação da Argélia. Mas foi depois da derrota frente a Prússia em
1870 que os franceses se puseram à busca de áreas coloniais como
compensação pela perda da Alsácia Lorena.
O patriotismo ainda se dirigia contra os alemães, mas diante
da impossibilidade de resolver a questão da Alsácia Lorena, os
governantes voltaram-se cada

vez mais para

justificar

pela

superioridade da cultura francesa a necessidade de civilizar novos
territórios, especialmente na África. O tratado de Brazza-Makoko, 10
de setembro de 1880, ratificado em 22 de novembro de 1882,
garantiu a soberania francesa sobre a região do Congo. Em 12 de
maio de 1881 a Tunísia tornou-se propriedade francesa de fato e isto
foi reconhecido em 8 de junho de 1883. 5 de agosto de 1890 foi a
data do reconhecimento conjunto do protetorado inglês sobre
Zanzibar e do francês sobre Madagascar.
Em 14 de junho de 1898 houve a partilha anglo-francesa do
Níger e em 21 de março de 1899 a França foi colocada fora do Nilo.
8

Schnerb, R. Schnerb, R. « O século XIX », in : Crouzet, M. (Org). História geral das civilizações, t. VI, trad. De
Pedro Macyr Campos. São Paulo : Difel, 1958, p. 211.
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Pouco antes se estabelecera o Sudão anglo-egípcio (17 de janeiro de
1899). De fato, os ingleses que já dividiam a África Ocidental com os
alemães (1 de novembro de 1886) mantinham o domínio de fato do
Egito também, mas tinham dado à França carta branca para agir no
Marrocos (14 de dezembro de 1890) e para a Itália agir na Líbia que
seria anexada em 1910. O protetorado francês sobre o Marrocos foi
estabelecido em 30 de março de 1912.
Neste quadro geral, os países semi-periféricos do sul da
Europa tentaram se estabelecer. A Espanha fora colocada fora do
jogo depois da derrota na guerra hispano-americana de 1898. Ela já
nem tinha marinha suficiente para estabelecer uma ligação oceânica
tão extensa entre o Caribe e as Filipinas. Suas pretensões de manter
colônias no Mar Vermelho foram afastadas. A Itália conquistou
alguma influência colonial, mas ao custo de uma fragorosa derrota
na Etiópia em 1896 (batalha de Adowa).
Portugal era um país periférico no balance of power (equilíbrio de
poder). Todavia, “menos atrasado do que se tem muitas vezes
alegado”. A classe média tornara-se o grupo social principal, embora
temperada pelos homens de velha ou recente nobreza desejosos de
prestígio. Em suma, “Portugal era um país capitalista, apesar de fraco
e atrasado”, diz um historiador9. Acreditava-se dono de direitos
históricos

sobre

grande

parte

da

África.

Diante

do

não

reconhecimento de tais direitos, voltou-se para a mesa de
negociações. Elas começaram em novembro de 1882 com a
Inglaterra.
Portugal não gozava de boa acolhida na opinião pública britânica,
pois era visto

como campeão do tráfico de escravos há muito

tempo.O tratado anglo-português foi assinado em 26 de fevereiro
9

Wesseling, Dividir para dominar. Rio de Janeiro: Revan, 1998, p. 113.
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de 1884 e nele a Grã Bretanha reconhecia a soberania lusitana sobre
a costa de 8° a 5º 12`s, de Ambriz a Ponta Negra, ou seja, sobre todo
o estuário do Congo. Leopoldo, rei dos belgas e animador da
Associação Internacional do Congo deu à França em 1884 o direito
de preferência ao Estado Livre do Congo (na verdade seus domínios)
como forma de ganhar a amizade francesa para obstar as pretensões
portuguesas sobre o estuário do rio. O tratado anglo-português
acabou sendo rechaçado pelo parlamento britânico e os problemas
todos foram delegados à Conferencia de Berlin (1884-5). A
conferência foi aberta em 15 de novembro de 1884 por Bismarck. Sua
pauta era:
1. Liberdade de comércio na bacia e estuário do Congo;
2. Liberdade de navegação no Congo e no Níger;
3. Definição das formalidades jurídicas para se tomar posse de
uma colônia10.
O primeiro e o segundo pontos eram uma aplicação dos
princípios de livre navegação já usados na Europa. Na era de boom
capitalista posterior a 1848 houve a eliminação de barreiras ao
comércio internacional no Danúbio (1852), Reno (1861), Scheldt
(1863), Baixo Elba (1861), Alto Elba (1863-1870), Sund Dinamarquês e
canais entre o Báltico e o Mar do norte (1857)11.
O terceiro ponto residia numa defesa prévia contra pretensões
consideradas abusivas como a de Portugal: afinal, não bastava
ocupar uma pequena faixa litorânea e nela colocar uma bandeira
para se declarar dono de uma vasta porção de terra. Portugueses e
franceses se opuseram ao primeiro ponto porque suas colônias
abrangiam parte do Congo. No sul do Congo, entretanto, os
portugueses encontraram a resistência dos ingleses. Mais ao sul, os
10
11

Id. Ibid., p. 129.
Landes, D. Prometeu desacorrentado. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1994.
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portugueses tentaram impedir o progresso da Companhia da África
do Sul, mas seu esforço para reunir Angola e Moçambique num
único território (mapa cor de rosa) foi obstado pelo ultimato de 11
de janeiro de 1890, quando os ingleses humilharam os sentimentos
nacionalistas portugueses. Mais tarde, acordos secretos de 30 de
agosto de 1893 dividiram as possessões portuguesas entre Alemanha
e Inglaterra, mas a Guerra dos Bôeres, o esfriamento das relações
anglo-germânicas e a Primeira Guerra Mundial não permitiram a
consecução desses acordos12.
Acordos com a Alemanha faziam sentido naquela conjuntura
porque a Alemanha era uma ameaça com sua “política mundial” e
com o novo curso estabelecido pelos novos Chanceleres que se
seguiram a Bismarck. Este esteve por muito tempo mais voltado às
questões domésticas, inerentes à consolidação da Alemanha
unificada e à sua hegemonia no Velho Mundo. Já o chanceler general
Leo von Caprivi (que governou entre 1890-94) e seus sucessores
príncipe Hohenlohe-Schillingsfürst, o conde Bernhard von Bülow, e
Theobald von Bethmann-Hollweg estabeleceram o “direito” alemão
ao expansionismo. Isto ficou evidente quando Guilherme II (18881918) enviou em 3 de janeiro de 1896 um telegrama ao Presidente
da República Boer do Transvaal, Paul Kruger, apoiando-o pela sua
vitória ante a incursão armada contra seu território feita por
britânicos da Rhodesia. Depois do famigerado “telegrama Kruger”, o
interesse britânico sobre as colônias portuguesas cresceu ainda mais
devido a ferrovia que, a partir do Transvaal cortava os territórios
portugueses. Na época da Guerra Boer, o agente de Chamberlain na
África, Alfred Milner disse, em 6 de julho de 1898, que “I look on the
possession of Delagoa Bay as the best chance we have of winning
12
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the great game between ourselves and the Transvaal for the mastery
in South África without a war”13.
Esta é a era na qual o imperialismo tardio ou semi-periférico
de países menos desenvolvidos vai se impor. É o caso de Portugal,
mas também de Espanha, Itália e, em medida menor ou declinante,
Turquia e Grécia. Esta é a era na qual o imperialismo tardio ou semiperiférico de países menos desenvolvidos vai se impor. É o caso de
Portugal, mas também de Espanha, Itália e, em medida menor ou
declinante, Turquia e Grécia. A Rússia conseguirá manter um império
territorial (em termos geopolíticos) graças à Revolução. Espanha e
Itália perderão tudo (ou quase), enquanto a Áustria Hungria
desaparecerá. Portugal, este outro “doente da Europa”, como era
chamado ao lado da Turquia, conseguirá manter um vasto império
até 1975.
Mesmo a Grécia não deixa de dar unidade a esta entidade
geohistórica que é o sul europeu até o século XIX ao menos. Seu
expansionismo, embora inexistente fora do Mediterrâneo, voltou-se
para o recôncavo oriental, sustentando uma rivalidade com a Turquia
que se estendeu ao século XXI: a divisão do Chipre entre gregos e
turcos espelha bem o problema. A Grécia, desde 1453 fazia parte do
Império Otomano, ficando quase 300 anos sob ocupação turca (até
1826). Em 1833 o estado grego chegava um pouco mais acima de
Atenas, em 1864 inseriram-se as ilhas "Eptánissa" (entre Grécia e
Itália, no mar Jônico), em 1881 a Tessália e depois das guerras
balcânicas (1912-13) Ipíro, Macedónia, Creta e as ilhas do Egeu de
Leste. Por fim, em 1947 as ilhas do Dodecaneso.
Passada a era da descolonização, o imperialismo direto parece
fora de propósito no início do século XXI. O sub-imperialismo (ou o
13
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Resenha: ESPÍNDOLA, Haruf Salmen. Sertão do Rio
Doce. Bauru: Edusc, 2005, 488 páginas.
Haruf Salmen Espindola possui graduação em História pela
Universidade Federal de Minas Gerais (1981), Mestrado em História pela
Universidade de Brasília (1988) e Doutorado em História Econômica pela
Universidade de São Paulo (2000). Atualmente é professor titular da
Universidade Vale do Rio Doce.
O livro é resultante de sua tese de doutorado em história econômica
pela Universidade de São Paulo que tem por título original O Sertão do Rio
Doce. Navegação Fluvial e incorporação do território de Floresta tropical
por Minas Gerais 1800-1845, obtida em 2000, orientada pelo professor Dr.
José Eduardo Marques Mauro e aborda a guerra de conquista empreendida
pela Coroa Portuguesa e depois pelo Império do Brasil, buscando
transformar o Rio Doce num canal de ligação com um porto marítimo e,
assim, integrar a economia de Minas Gerais ao mercado mundial.
Destacando o fato de as investidas na região terem sido motivadas
pelo interesse econômico, o autor analisa as ações de natureza política e
social necessárias para a realização do objetivo econômico do governo.
O autor inicia analisando o processo do auge e da queda da
mineração em Minas Gerais especialmente da região central, o que fez com
que fossem buscadas alternativas econômicas para a crise que se instalou
devido à falta de domínios técnicos e capitais suficientes, para prosseguir
com a extração do ouro.

Dentre elas, foi fortemente considerada a

possibilidade de abertura à navegação do Rio Doce, com o objetivo de
integrar a economia mineira ao mercado mundial, o que motivou a
abertura das áreas de floresta na região conhecida como Sertão do Rio
Doce.
O autor também discute o significado do conceito de sertão e como
foi o início do processo de exploração das áreas de floresta. Ele destaca que
durante o processo de exploração, as autoridades não estavam interessadas
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no conhecimento científico, mas sim na busca de produtos de origem
natural que pudessem ser economicamente aproveitados.
O sertão do Rio Doce foi apresentado como solução para a crise
econômica que se instalava e o rio Doce teria papel importante nesse
processo já que de acordo com as perspectivas mais otimistas, sua
navegação dinamizaria a economia mineira aumentando as rendas para
cobrir os custos com importações. Porém, para que este empreendimento
se tornasse possível, seria necessária a eliminação dos índios Botocudos,
considerados um empecilho para a realização do empreendimento.
Em 1808, mesmo ano da chegada da Corte Portuguesa ao Brasil, o
príncipe regente D. João declara a guerra ofensiva contra os Botocudos. O
sertão do rio Doce foi dividido em sete circunscrições militares,
denominadas Divisões Militares do Rio Doce (DMRD) que tinham como
objetivo principal, ocupar o território e abrir o rio Doce à navegação. O livro
descreve em detalhes como se deu este processo, mas pode-se dizer que o
projeto de tornar o rio Doce uma alternativa viável para solucionar os
problemas da economia mineira não obteve sucesso por diversos fatores
abordados com mais detalhes na publicação.
Pode-se dizer que o livro é uma contribuição científica de extrema
importância e uma referência para estudos posteriores sobre a região leste
do estado de Minas Gerais, especialmente quando se leva em conta que
esta é uma região pouco conhecida do ponto de vista historiográfico.
Leitores não familiarizados com economia podem achar a leitura um
pouco maçante, mas não cremos que isto seja um grande impedimento
para sua leitura. Pelos fatores anteriormente mencionados e para aqueles
que se interessam pelo estudo da região leste de Minas Gerais,
especialmente do ponto de vista econômico, este é um livro que pode ser
considerado obrigatório e de leitura altamente recomendável.

Pedro Mota Byrro
Licenciado em História - UNIVALE (MG)
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