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Editorial
Este nono número da REPHE inicia-se com o retorno de
Marina Gusmão de Mendonça, apresentando resultados
parciais de suas pesquisas sobre a Rebelião de Aragarças, que
marcaria a cena política da República Liberal no Brasil (1945 –
1964). Segue-a um estudo de Alisson Eugênio sobre o
problema da fome causada em Minas Gerais na segunda
metade do século XIX, com a regressão econômica secular
enfrentada pela região, com o declínio da atividade
mineradora.
Na seqüência, evidenciando o caráter plural desta
revista, Bruno Bezerra Cavalcante Godoi apresenta um estudo
interpretativo do discurso neoliberal de Roberto Campos nos
anos 1990, defendendo as políticas impostas pelo Consenso
de Washington aos países subdesenvolvidos. Luiz Eduardo
Simões de Souza fecha esta REPHE, com uma análise
agregada de longo prazo sobre os EUA entre 1980 e 2000,
mostrando empiricamente que, até mesmo na metrópole, as
políticas neoliberais são ineficientes na promoção do
desenvolvimento econômico e servem a objetivos definidos
de classe. Na seção de resenhas, Vitor Eduardo Schincariol
aborda uma obra recentemente lançada por Luiz Carlos
Bresser Pereira.
Agradecemos, como sempre, aos colaboradores e
membros do conselho editorial por sua contribuição à
continuidade e manutenção do padrão editorial da REPHE.
Os Editores
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Rebelião de Aragarças: um tema a investigar
Marina Gusmão de Mendonça 1

A recente crise militar deflagrada pelo motim dos
controladores de vôo deu origem a diversos artigos e intensos
debates sobre a questão da gravidade da quebra dos
princípios de hierarquia e disciplina, que regem as Forças
Armadas, trazendo à tona a memória de eventos semelhantes
ocorridos em 1963, durante o governo de João Goulart. Na
verdade, para além de constituir mais um episódio das
conflituosas relações entre os poderes civil e militar que, desde
o início da República, dão a tônica de nossa História Política,
mostra que, mesmo depois de passados 22 anos da
redemocratização, o risco de quebra da normalidade
institucional permanece nas mentes dos brasileiros.
Por outro lado, é também um traço característico dessa
História o fato de que, periodicamente, acontecimentos
nebulosos, às vezes violentos, mas sempre mal esclarecidos, e
que envolvem ora civis, ora militares, desencadeiam crises
políticas que colocam em xeque a frágil estabilidade de nosso
sistema político.

1 Bacharel em História pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da
Universidade de São Paulo; Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo; Licenciada em História pela Faculdade de Educação da Universidade de São
Paulo; Mestre e Doutora em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas da Universidade de São Paulo; Professora Titular de Formação Econômica do Brasil e
Formação Econômica da América Latina na Faculdade de Economia e Relações
Internacionais da Fundação Armando Álvares Penteado; autora de Progresso e Autoritarismo
no Brasil (Editora Pensieri), O Demolidor de Presidentes (Editora Códex) e de Formação
Econômica do Brasil (Editora Thomson), este último em co-autoria com Marcos Cordeiro Pires;
tem no prelo o livro Histórias da África (Editora Conex).
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A esse respeito, não faltam exemplos. Entre os episódios
envolvendo militares, podemos citar a morte de Wladimir
Herzog e de Manuel Fiel Filho, em meados da década de
1970, nas dependências do DOI-CODI, em São Paulo, e que
provocaram o afastamento do Comandante do II Exército, e
o inquérito sobre a responsabilidade pela explosão de duas
bombas no Riocentro, em 1981, evento que levou ao
irremediável enfraquecimento do governo do Gal. João
Batista Figueiredo. Já entre os acontecimentos envolvendo
civis, são notórios os casos de homicídios, como o de João
Pessoa e o de Paulo César Farias; atentados, como o da Rua
Toneleros e aquele perpetrado contra Prudente de Morais;
documentos forjados, como o Plano Cohen; missivas falsas,
como a Carta Brandi e aquelas atribuídas a Arthur Bernardes;
rebeliões abortadas, como a de Jacareacanga; escutas
clandestinas, como se viu no episódio do “grampo” no BNDES,
durante o governo de Fernando Henrique Cardoso; denúncias
de falcatruas feitas por um irmão contra outro, como no caso
de Pedro Collor de Mello; e os mais recentes, como as
acusações do deputado Roberto Jefferson contra altas figuras
do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, e que levaram a uma
verdadeira paralisia política durante o ano de 2005, bem
como a divulgação da venda de um dossiê contra a
candidatura de José Serra ao governo do Estado de São
Paulo, em 2006.
Na verdade, e embora eventos como esses sejam uma
constante na vida política nacional, há, em todos eles, uma
nota

marcante:

nenhum

foi

devidamente

apurado,

permanecendo sempre uma aura de obscuridade que
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parece transformar a História do Brasil numa verdadeira
novela policial inacabada.
Dentre os inúmeros episódios não esclarecidos, um que
merece destaque é a Rebelião de Aragarças, ocorrida em
dezembro de 1959, e que colocou em perigo a sobrevivência
do governo de Juscelino Kubitschek e o próprio cumprimento
do calendário eleitoral, que previa a escolha de um novo
Presidente da República em 1960. Na verdade, sabe-se muito
pouco sobre o caso, e pesquisas minuciosas estão ainda por
serem realizadas. Todavia, a recuperação de alguns fatos
podem apontar caminhos para uma futura investigação.
Dessa forma, procuraremos reconstituir a conjuntura política
da época, de maneira a buscar elementos para uma maior
compreensão do episódio.
Com efeito, logo no início de 1959, iniciaram-se as
articulações para as eleições presidenciais do ano seguinte. E
os primeiros sinais de crise econômica, decorrente da
implementação

do

Plano

de

Metas,

abririam

novas

esperanças para a União Democrática Nacional (UDN) que,
cansada das sucessivas "derrotas gloriosas" 2 , era agora
adepta de uma política realista.
O candidato natural do Partido seria Juracy Magalhães,
seu Presidente nacional, recém-eleito Governador da Bahia e
principal ideólogo da orientação pragmática adotada pela
legenda a partir de 1957. Além disso, tinha o apoio de alguns

2 A UDN perdera as eleições presidenciais de 1945, quando seu candidato, o Brigadeiro
Eduardo Gomes, foi derrotado pelo Marechal Eurico Gaspar Dutra, ex-ministro da Guerra
durante o Estado Novo e candidato do Partido Social Democrático (PSD), com o apoio de
Getúlio Vargas; foi derrotada novamente em 1950, quando novamente o Brigadeiro Eduardo
Gomes foi batido por Vargas, candidato do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB); e, por fim, em
1955, quando Juscelino Kubitschek, candidato do PSD, derrotou o General Juarez Távora.
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dos mais destacados próceres udenistas, como o exdeputado Aliomar Balleiro, sendo também o nome preferido
de JK, então empenhado na construção de uma estratégia
que pudesse viabilizar sua volta ao poder em 1965.
Efetivamente, como bem analisou Lúcia Hippolito, toda
a ação do Presidente, naquele momento, visava a um único
objetivo, isto é, o lançamento das bases para a campanha
"JK-65". A estratégia de Juscelino consistia, num primeiro
momento, em consolidar seu prestígio dentro do PSD,
atraindo, para isso, o apoio das oligarquias. Em seguida,
pretendia não só convencer o Partido da necessidade de um
candidato de "união nacional", mas também de que este
deveria sair das fileiras udenistas.
Desta vez, o escolhido (...) é Juraci Magalhães (...) e a
UDN chegaria finalmente ao poder (...). Esse fato teria
como resultados o abandono dos propósitos golpistas do
partido e a responsabilidade do exercício do poder num
período particularmente delicado da vida nacional, com
inflação crescente (...). Portanto, a UDN realizaria um
governo de necessária austeridade econômica e
crescente impopularidade, o que facilitaria a volta do
PSD (leia-se Juscelino) ao poder em 1965 3 .

O jornalista Carlos Lacerda, então deputado federal
pela UDN, e cujas pretensões políticas voltavam-se para a
articulação de sua própria candidatura presidencial em 1965,
chegou a ser sondado por JK sobre a possibilidade de se
lançar um candidato de "união nacional". Contudo, logo
percebeu o perigo representado por esse tipo de acordo: de
um lado, em caso de vitória de Juracy, este estaria obrigado
a, no futuro, apoiar Juscelino, limitando as chances de o
jornalista vir a ser o candidato da UDN nas próximas eleições;

3 HIPPOLITO, Lucia. De raposas e reformistas: o PSD e a experiência democrática brasileira
(1945-64). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985, p. 200.
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de outro, mesmo que o Partido não se unisse ao PSD, o exPresidente seria um adversário extremamente difícil de vencer.
Diante

dessa

perspectiva, em

fevereiro

de 1959,

Lacerda deu início, pela Tribuna da Imprensa - jornal criado
por ele em 1949, com recursos fornecidos por um grupo de
empresários ligados ao capital internacional, com objetivo de
fazer oposição implacável às forças getulistas 4 - a uma
campanha em defesa do nome do ex-governador de São
Paulo, Jânio da Silva Quadros, que, desde 1953, quando
surpreendentemente vencera a eleição para a Prefeitura
paulistana, tornara-se um verdadeiro fenômeno nas urnas:
(...) sustento a candidatura Jânio Quadros, como soldado
dessa candidatura, e não descansarei enquanto não ver
(sic) a UDN unânime a seu lado, juntamente com outras
forças democráticas — e não o houvermos levado ao
Catete, para aquelas vassouradas que tão bem fizeram a
S. Paulo 5 .

Todavia, nem sempre fora esta a opinião de Lacerda
sobre Quadros, levando a crer que o empenho pela
candidatura do ex-governador estava condicionado por seus
projetos políticos pessoais. Tanto isso é verdade que, assim
como, em determinadas circunstâncias, tecera os maiores
elogios a Jânio, noutras se referira a ele como se fosse a
própria encarnação do demônio. Quando da espetacular
eleição para a Prefeitura de São Paulo, escrevera: "A vitória
do sr. Jânio Quadros foi o resultado de sua fidelidade a um
princípio

ideológico,

o

da

Democracia

Cristã" 6 ,

acrescentando que o modelo do vencedor, "na vida pública,
4 A respeito da criação da Tribuna da Imprensa, veja-se: MENDONÇA, Marina Gusmão de. A
criação da Tribuna da Imprensa e a defesa dos interesses conservadores no Brasil. Revista de
Economia Política e História Econômica. Ano 1, nº 1, set./2004; e O demolidor de presidentes.
São Paulo: Códex, 2002.
5 Tribuna da Imprensa, 25/2/1959 apud CAÓ, Epitácio. Carreirista da traição. Rio de Janeiro:
Panfleto, s.d., p. 206.
6 Tribuna da Imprensa, 28-29/3/1953.
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é Abraão Lincoln, cuja estatueta figura sobre a sua modesta
mesa de trabalho, segundo me dizem" 7 .
Cerca de dois anos mais tarde, entretanto, enquanto
Lacerda tentava evitar mais uma “derrota gloriosa” da UDN,
apoiando a candidatura presidencial de um dissidente do PSD
– Etelvino Lins – Jânio defendia o nome do General Juarez
Távora. Diante disso, Lacerda não hesitou em acusá-lo de ser
"um paranóico, delirante 'virtuose' da felonia, consumado
instrumento de traições reiteradas" 8 , chegando a afirmar:
Ele é o animal político que, até hoje, neste país, mais me
fez lembrar Adolph Hitler. Creio, mesmo que,
politicamente, é uma versão brasileira de Hitler. Em
política é o filho de Hitler com Macunaíma, o 'herói sem
nenhum caráter' (...) 9 .

Portanto, em 1959, a opção de Lacerda por Jânio Quadros, além de se configurar como uma manobra política para
liquidar as pretensões de Juscelino, estava, na verdade,
condicionada por dois fatores: primeiramente, conduzir, enfim,
a UDN ao poder, o que, no seu entendimento, só seria possível
mediante o lançamento de um nome aparentemente
imbatível nas urnas; em segundo lugar, encontrar formas de
viabilizar seu projeto pessoal de vir a ser o candidato udenista
às eleições presidenciais de 1965.
Para Augusto do Amaral Peixoto, nas conjecturas do
jornalista os interesses do Partido eram elementos de somenos
importância, pois, conforme declarou,
(...) o Carlos Lacerda, naquela ocasião, (...) estava
olhando o futuro. Lançando o Jânio, pensava naturalmente em tê-lo depois seguro para apoiá-lo na sua
Idem, 30/3/1953.
Idem, 6/4/1955.
9 Idem, 20/5/1955.
7
8
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candidatura à sucessão do Jânio, ao passo que o Juraci
já era um político mais experimentado, com muito
maiores ligações políticas. O Carlos Lacerda não podia
contar com ele, talvez, com a segurança que contaria
com o Jânio; de maneira que combateu ferozmente o
Juraci (...) 10 .

Esta é também a interpretação de Juracy Magalhães:
(...) havia um certo realismo na opinião dele, muito
embora hoje eu esteja convencido de que o que o
inspirou nessa campanha foi o puro e simples desejo de
ser convidado à presidência, se possível, ou, se não, à
vice-presidência. Ele aceitava ser vice-presidente com
Jânio. Aí, quem não quis foi o Jânio, e quem não deixou
fomos nós, especialmente eu 11 .

Jânio Quadros, porém, não se conformaria, jamais, com
o papel de mero coadjuvante no palco montado para as
aspirações pessoais de Carlos Lacerda. Nem tinha motivos
para isso: vitorioso em todas as eleições que disputara,
naquele

momento

era

uma

das

figuras

de

maior

proeminência política do País, com enorme penetração
popular e possuidor de um eleitorado cativo, extremamente
sensível a seus irados apelos pela moralidade administrativa e
pelo trabalho árduo como única forma digna de ascensão
social 12 .

PEIXOTO, Augusto do Amaral. Augusto do Amaral Peixoto (depoimento, 1975). Rio de
Janeiro: CPDOC/FGV – História Oral, 1982, E-39, p. 222.
11 MAGALHÃES, Juracy. Juracy Magalhães (depoimento, 1977). Rio de Janeiro: CPDOC/FGV –
História Oral, 1981, E-11, p. 343.
12 É importante ressaltar a análise de Francisco Weffort sobre as bases ideológicas do janismo.
Segundo ele, “os janistas (...) – como operários e classe média proletarizada ou em vias de
proletarização imediata – já não têm muito a perder com o desenvolvimento capitalista;
sentem-se menos como pequena burguesia em crise de decadência do que como operários
com situação estabilizada ou em ascensão. (...) Assim, não se voltam para o poder
acalentando a esperança de proteção pessoal mas de justiça, pois o que agora conta não é
a expectativa de favores, mas a capacidade de trabalho. (...) o otimismo dos janistas
expressa a existência de algum grau de ajustamento com a estrutura industrial em
desenvolvimento; (...) seu radicalismo expressa a insatisfação de estarem inferiorizados dentro
desta estrutura. Deste modo, o janismo aparece como a forma ambígua de manifestação de
um profundo desencanto social. Assim, (...) estes setores populares projetam, através da
identificação com o ascetismo rigoroso do líder, a aspiração de um Estado abstrato (...).
Assim, o moralismo (...) toma o conteúdo (...) de limitação dos privilégios que se associam à
corrupção” (WEFFORT, Francisco C. Raízes sociais do populismo em São Paulo. Revista
Civilização Brasileira, v. 1, nº 2, maio/1965, p. 39-60).
10
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Ademais, segundo o deputado Carlos Castilho Cabral,
presidente do Movimento Popular Jânio Quadros (MPJQ) 13 , o
ex-governador,

já

em

1955,

considerava

seriamente

a

hipótese de se candidatar à Presidência da República em
1960, tendo tomado a decisão definitiva antes mesmo da vitória de Carlos Alberto de Carvalho Pinto para o governo do
Estado de São Paulo em 1958 14 . Não seria, portanto, Carlos
Lacerda a pessoa que conseguiria controlá-lo.
Contudo, as características políticas de Jânio, com seus
apelos

de

cunho

organizações
desembocavam

demagógico

partidárias
num

que,

extremo

e

seu
em

desprezo
última

personalismo,

pelas

análise,

não

eram

aceitas pelos próceres realistas. Estes o viam "como o antiudenismo por excelência e consideravam que a UDN não
deveria abrir mão de suas promissoras perspectivas em favor
de um nome alheio ao partido" 15 .
A disputa sobre a posição a ser tomada a respeito da
candidatura de Jânio seria definida durante a XII Convenção
Nacional da UDN, realizada em São Paulo, no dia 22 de março
de 1959, quando se escolheu o novo Presidente do Partido. A
ala realista apoiava o mineiro José de Magalhães Pinto,
enquanto o grupo liderado por Lacerda pretendia eleger o
deputado paulista Herbert Victor Levy. Apesar da vitória
acachapante de Magalhães Pinto (204 votos, contra apenas

13 A entidade originou-se de um grupo de rapazes de São Paulo que, logo depois das eleições
de 1958, organizaram um movimento pró-Jânio, com o objetivo de lançar, oficialmente, a
candidatura presidencial do ex-Governador. Depois de procurarem os deputados Carlos
Castilho Cabral e Emílio Carlos Kyrillos, marcaram uma reunião para o dia 20 de abril de 1959,
na sede da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), quando declarou-se fundado o MPJQ
(veja-se, a respeito: CABRAL, Carlos Castilho. Tempos de Jânio e outros tempos. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 1962, p. 149).
14 Idem, p. 67 e 104/105.
15 DULCI, Otávio Soares. A UDN e o anti-populismo no Brasil. Belo Horizonte: UFMG/PROED,
1986, p. 157.
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79 dados a Levy), Lacerda — que no encontro travou acirrada
polêmica com Juracy Magalhães — conseguiu conduzir a
legenda à aprovação de uma linha política que apenas
protelava a decisão final a respeito da sucessão presidencial.
Esta solução, embora aparentemente conciliatória,
significou, na prática, o fortalecimento da corrente favorável
a Jânio, pois nos meses seguintes as bases partidárias se
inclinariam para o nome do ex-governador 16 , já então
lançado pelo Partido Trabalhista Nacional (PTN), com o apoio
de uma coligação de pequenas legendas, liderada pelo
Partido Democrata Cristão (PDC).
Quanto ao PSD, mergulhado em disputas internas,
acabaria por se fixar no nome do Ministro da Guerra,
Marechal Henrique Batista Duffles Teixeira Lott. Ao mesmo
tempo, reeditava a antiga coligação com o PTB, cujo
candidato à vice-presidência seria, novamente, João Belchior
Marques Goulart, herdeiro político de Getúlio Vargas. Entretanto, era evidente a falta de apelo eleitoral de Lott, o que,
aliado à inflação e às freqüentes denúncias de corrupção
contra o governo, tornava praticamente impossível evitar uma
vitória de Jânio.
Diante da crescente penetração popular do exgovernador, a luta dentro da UDN atingiu o paroxismo: o Partido,

que

até

outubro

de

1959

não

havia

escolhido

oficialmente o candidato presidencial, tendia claramente
para o nome de Quadros, embora Juracy Magalhães insistisse
em disputar a Convenção, afinal realizada em 8 de novembro
daquele ano, no Rio de Janeiro.
16

A respeito, veja-se: DULCI, Otávio Soares, 1986, op. cit., p. 157-161.
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Como se pode ver do relato de Juracy Magalhães, o
encontro

decorreu

num

clima

extremamente

violento,

marcado por uma acirrada luta entre as duas correntes:
Considero essa convenção (...) o ponto mais alto da
minha vida pública. (...) Fiz um discurso em condições as
mais desfavoráveis, debaixo de vaias das galerias,
ocupadas pelos janistas e pelos lacerdistas, que tinham
feito isso dentro de um plano bem organizado. Eles
ocuparam muito cedo os lugares (...), de maneira que
muito pouca gente minha pôde ter acesso ao prédio (...).
E havia um contraste evidente entre o plenário, que me
respeitou sempre, e as galerias, que me apuparam
sempre. (...) Para mim, (...) a convenção (...) marcou uma
etapa decisiva na vida do Brasil. Se a UDN me tivesse
feito candidato, não teria havido Jânio Quadros; não
teria havido João Goulart; e não teria Revolução de 64.
(...) Sucedendo a Juscelino, eu iria procurar exatamente
reorganizar o País e combater a inflação, cumprindo o
programa da Revolução de 64, sem precisar de
revolução 17 .

A Convenção da UDN acabaria por sacramentar a
solução propugnada por Lacerda: Jânio obteve 205 votos,
contra 83 dados a Juracy 18 . Para Vice-Presidente o Partido
escolheu Leandro Maynard Maciel, Governador de Sergipe. A
chapa de Quadros passava a contar, assim, com dois
candidatos a vice, pois o PDC já havia indicado o nome do
deputado gaúcho Fernando Ferrari, dissidente do PTB.
Mas, para a UDN, nem tudo seriam rosas no caminho
que levava à almejada conquista da Presidência da
República: tão logo começaram as disputas sobre qual dos
candidatos à Vice-Presidência teria a primazia de participar
dos comícios de Jânio, este, em 25 de novembro, numa
atitude aparentemente intempestiva (e que, afinal, se tornaria
uma constante), renunciou à candidatura. Depois de vários
dias de suspense, e graças à intervenção de Carvalho Pinto,
17
18

MAGALHÃES, Juracy. Juracy ..., 1981, op. cit., p. 324-326.
Veja-se: DULCI, Otávio Soares, 1986, op. cit., p. 160.
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em 5 de dezembro Quadros voltou atrás. A UDN, por sua vez,
conseguiu impor Leandro Maciel como o nome preferencial
na campanha pela Vice-Presidência. O episódio, contudo,
não ficaria resumido a um mero susto, pois uma rebelião militar
viria acirrar o clima de tensão.
Na realidade, nem mesmo a anistia aos rebeldes de
Jacareacanga 19 conseguira aplacar o inconformismo que
grassava

em

alguns

setores

das

Forças

Armadas

(notadamente a Aeronáutica) quanto à permanência no
governo dos herdeiros do getulismo. A insatisfação se
agravara com a manutenção do Marechal Lott no Ministério
da Guerra, o que, depois do "golpe preventivo" de 11 de
novembro de 1955, era visto como verdadeira provocação. A
candidatura de Jânio representara um alento para esses
grupos, que se consideraram, então, próximos da realização
de seu maior sonho: "varrer", definitivamente, os usurpadores
do poder da cena política brasileira. A renúncia de Quadros à
candidatura caiu sobre eles como uma bomba: além de
terem suas esperanças liquidadas, deparavam-se com a
negra

perspectiva

de

se

verem

obrigados

a

assistir,

impotentes, à vitória de Lott e — o que era ainda mais grave
— de João Goulart.
Dessa maneira, e sem esperar por qualquer solução
política, oficiais da Aeronáutica, liderados pelo TenenteCoronel João Paulo Moreira Burnier, se mobilizaram na
19 A Revolta de Jacareacanga ocorreu em 11 de fevereiro de 1956, quando um grupo de
oficiais da Aeronáutica, liderados pelo Major Haroldo Coimbra Veloso, partiu da Base Aérea
dos Afonsos, no Rio de Janeiro, com destino ao Pará, onde se revoltaram com o objetivo de
depor Juscelino. Apesar de a insurreição ter sido prontamente debelada, os rebeldes
obtiveram a solidariedade de diversos grupos militares, o que deixava claro que as feridas
abertas com o malogrado golpe de 11 de novembro de 1955 ainda não haviam cicatrizado.
Diante do episódio, Juscelino teria uma atitude conciliatória, concedendo anistia aos
envolvidos e arrefecendo, temporariamente, os ânimos golpistas.

16

Revista de Economia Política e História Econômica, número 09, dezembro de 2007.

tentativa de sublevar algumas bases aéreas da região central
do País. Esperavam, com isso, provocar a decretação do
estado de sítio que, segundo seus cálculos, levaria a uma
intervenção das Forças Armadas 20 .
Esse episódio deu origem a uma nova "traição" de
Lacerda 21 e, em decorrência, ao surgimento de restrições à
sua liderança em alguns setores das Forças Armadas,
especialmente da Aeronáutica. Os fatos são conhecidos: em
2 de dezembro de 1959, Burnier determinou ao Major Eber
Teixeira Pinto e ao civil Charles Herba que tomassem, no Rio
de Janeiro, um vôo da Panair com destino a Belém. Durante a
viagem, deveriam seqüestrar o avião e desviá-lo para a Base
Aérea de Aragarças, em Goiás, com o objetivo de conseguir
combustível. Nessa mesma noite, a bordo de dois caminhões
furtados, dez pessoas entraram no Galeão, levando armas e
explosivos. A seguir, juntamente com o Major Haroldo Veloso,
líder da Revolta de Jacareacanga, embarcaram em três
aeronaves e se dirigiram imediatamente para Aragarças.

20 O pretexto alegado foi um suposto informe secreto de que o Governador do Rio Grande
do Sul, Leonel de Moura Brizola, cunhado de João Goulart, estaria articulando uma
conspiração esquerdista com o objetivo de impedir a vitória de qualquer candidato da
oposição (veja-se: CARNEIRO, Glauco. História das revoluções brasileiras: da revolução da
República à revolução de 31 de março. Rio de Janeiro: O Cruzeiro, 1965, v. 2, p. 519-520).
21 No dia 15 de fevereiro de 1957, durante sessão secreta da Câmara dos deputados, à qual
estava presente José Carlos de Macedo Soares, ministro das Relações Exteriores, Carlos
Lacerda leu, em voz alta, o texto decifrado do telegrama nº 295, que supostamente lhe fora
transmitido por um jornalista ligado ao Itamaraty. Expedida em agosto de 1956 pelo
embaixador do Brasil em Buenos Aires, a mensagem, divulgada isoladamente, dava margem
a suspeitas de que o Vice-Presidente João Goulart estivesse envolvido em transações escusas
com o governo argentino. A resposta do governo não tardou: em 1º de abril de 1957,
submeteu à Presidência da Câmara um pedido de licença para processar o deputado Carlos
Lacerda com base na Lei de Segurança Nacional (LSN), sob o argumento de que a
divulgação da mensagem abrira caminho para a decifração do código secreto do
Itamaraty. O caso prontamente ganhou as principais manchetes de jornais, e o mandato de
Lacerda se tornaria objeto de verdadeira batalha parlamentar. O próprio deputado fez sua
defesa, posteriormente publicada sob o título de O Caminho da Liberdade. Finalmente, em
16 de maio de 1957, o plenário da Câmara, em votação secreta, negou o pedido de licença
para processá-lo (a esse respeito, veja-se: MENDONÇA, Marina Gusmão de. O demolidor de
presidentes, 2002, op. cit., cap.4).
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Às 10 horas do dia 3 de dezembro de 1959 a Panair
divulgou nota à imprensa, informando que o avião não havia
chegado ao destino, sendo que o último contato do aparelho
havia sido com a cidade de Imperatriz, no Maranhão. Buscas
foram iniciadas em toda a Amazônia, mas, logo depois, o
governo recebeu comunicação de que a aeronave havia
pousado em Aragarças e que todos os ocupantes estavam a
salvo.
O que se passou entre o embarque dos rebeldes e o
pouso na Base Aérea permanece, até hoje, nebuloso. Ao que
tudo indica, Burnier mandou avisar Carlos Lacerda a respeito
da revolta. Contudo, às 4 horas e 30 minutos do dia 3 de
dezembro, este telefonou para o deputado Bento Gonçalves
Filho, presidente da Frente Parlamentar Nacionalista (FPN),
convidando-o para um encontro de urgência em seu
apartamento. Lá chegando, Gonçalves foi informado de que
o jornalista recebera a notícia do levante por meio de um
desconhecido que, depois de tocar a campainha com
insistência, lhe deixara à porta um manifesto "de texto
altamente

subversivo" 22 .

Em

seguida

desceram

ao

apartamento do Brigadeiro Eduardo Gomes (que morava no
mesmo edifício), onde o encontraram com um exemplar do
documento na mão.
O Brigadeiro teria aconselhado Lacerda e Bento
Gonçalves a, de pronto, dirigirem-se à casa do Marechal Lott
para comunicar o fato. De posse da informação, o Ministro
telefonou para diversos membros de seu gabinete e, a seguir,

22

Apud CARNEIRO, Glauco, 1965, op. cit., p. 524.
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consultou os serviços secretos da Aeronáutica e do Exército,
que negaram ter notícia do movimento.
De acordo com o relato de Gonçalves, este se sentiu
(...) em posição difícil. Será que o Lacerda pregou-me
uma peça? — conjecturava eu. — Chegamos às seis da
manhã, e os desmentidos prosseguiam, insistentes. O
General Lott começava a me interpelar com malícia.
Confesso que, naquela altura, daria tudo para que, pelo
menos, um avião tivesse partido. Às seis e meia,
felizmente, veio a primeira confirmação, quebrando meu
constrangimento, e poupando-me a (sic) uma situação
francamente ridícula 23 .

Lott entrou em contato com Juscelino, que convocou
todo o Ministério para uma reunião de emergência. Dessa
forma, abortou-se a revolta. Mesmo assim, após liberarem os
reféns, os rebeldes conseguiram fugir para Buenos Aires a
bordo dos aviões seqüestrados. Segundo se divulgou, Burnier
teria cedido ao saber que Jânio concordara em retirar a
renúncia. De qualquer modo, pouco tempo depois tudo
estaria esquecido, pois, a exemplo do que ocorrera em
relação à Revolta de Jacareacanga, Juscelino decretou nova
anistia aos insurgentes.
Neste ponto, é preciso indagar que motivos teriam
levado Carlos Lacerda a denunciar o levante, porquanto,
como é notório, ele sempre mantivera estreitas relações com
a alta oficialidade da Aeronáutica, especialmente com os
grupos mais empenhados em ações golpistas.
Em primeiro lugar, deve-se lembrar que, conforme
registrou no Depoimento, o deputado teria, na verdade, sido
avisado da sedição por um conhecido:

23

Idem, p. 524-525.
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Uma madrugada, um amigo meu bateu no meu
apartamento, me acordou e disse: 'Olha, vão levantar
vôo nesse momento, no Galeão, aviões militares para
fazer um levante no interior do Brasil, mas os revoltosos
não querem sair sem saber se você concorda em ir com
eles ou não'.

Segundo Lacerda, o visitante ficou
(...) esperando a resposta e eu numa situação dessas
terríveis, porque sabia que era um levante inteiramente
inútil (...). Aí, voltei para esse amigo, que era um militar, e
disse-lhe: 'Eu não vou, e mais ainda, acho isso uma provocação. Uma vez preservadas as condições mínimas de
segurança desses companheiros que vão voar, vou
alertar o país contra isso'. (...) naquela manhã telefonei
para o Bento Gonçalves e disse: '(...) Há um levante militar
em curso (...), mas acho também que está na hora de
evitar que o país caia no estado de sítio e na ditadura,
por causa de um gesto heróico, talvez, mas impensado e
a meu ver irresponsável, politicamente perigosíssimo e
provocador (...)' 24 .

Justificando sua atitude, diria ainda:
(...) eu vinha há muitos anos fazendo um grande esforço
para manter no país uma ordem democrática, vamos
chamar progressista, no sentido de aperfeiçoar o regime.
Cada recuo desses, cada marcha atrás representavam
anos de esforço perdido. (...) Esse episódio, se pudesse
servir de pretexto ao Lott para se impor ao Juscelino ou
(...) para o próprio Juscelino transformar-se virtualmente
num ditador, através do estado de sítio, prisões e tudo o
mais, significaria que voltaríamos ao Estado Novo. Na
medida em que eu pudesse contribuir para evitar isso, (...)
estava contribuindo para manter o Congresso aberto, a
imprensa livre, enfim, para manter o que o próprio
Juscelino, por seu lado, mantinha no país, apesar das
restrições que já apontei (fechando-me o rádio e a
televisão 25 ) 26 .

LACERDA, Carlos. Depoimento. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1987, p. 221-224.
Depois de participar da tentativa de golpe para impedir a posse de Juscelino e João
Goulart, em novembro de 1955, Lacerda refugiou-se na Embaixada de Cuba, de onde seguiu
para Havana e, de lá, para o exílio nos Estados Unidos. Retornou ao Brasil em outubro de 1956.
Porém, antes de sua chegada, o governo tratou de procurar neutralizar a maior arma do
jornalista, ou seja, sua capacidade de inflamar grandes platéias. Dessa forma, assim que seu
retorno ao País foi anunciado, tomaram-se providências para vedar-lhe o acesso ao rádio e à
televisão, mediante a Portaria 899, do Ministério da Viação, que acrescentava uma nova
cláusula ao contrato mantido com as emissoras. Por ela, as mesmas teriam as concessões
suspensas por trinta dias caso transmitissem programas considerados pornográficos ou
ofensivos às autoridades. A norma, jocosamente apelidada de “Portaria Rolha”, tinha
24
25
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A versão de Lacerda diverge daquela fornecida por
Bento Gonçalves (especialmente quanto ao horário), e revela
também seu empenho em manter a imagem que sempre
procurou divulgar de si mesmo: o herói "Salvador da Pátria",
incumbido de desempenhar a árdua missão de protegê-la
contra todos os perigos. Esse aspecto se torna ainda mais
significativo à medida que atentamos para o fato de que o
Depoimento data de 1977 — portanto, quase vinte anos após
a Revolta de Aragarças, numa época em que Lacerda já
estava completamente afastado da política -, o que
demonstra que ele jamais abandonou essa visão.
Logo depois do episódio apareceram na imprensa
algumas notícias sobre uma eventual troca de favores entre
Lacerda e o governo, que teria resultado, entre outras
vantagens financeiras para o deputado, no aumento do
capital da Tribuna da Imprensa e na mudança do jornal para
um novo prédio.
Em artigo publicado no final de dezembro de 1959,
Gondim da Fonseca informava que, como compensação por
seu gesto, Lacerda recebeu do governo do Distrito Federal
(...) um terreno, na Esplanada de Santo Antonio, no valor
de trezentos milhões de cruzeiros em troca da sede da
'Tribuna da Imprensa', na rua do Lavradio, avaliada,
generosamente, pela Prefeitura, em dezessete mil contos!
(...) Vemos, pois, que o dono do Clube da Lanterna 27
endereço certo: impedir Carlos Lacerda de se utilizar daqueles veículos sob o escudo das
imunidades parlamentares (veja-se: MENDONÇA, Marina Gusmão de, 2002, op. cit., cap. 4)
26 LACERDA, Carlos, 1987, op. cit., p. 224.
27 O Clube da Lanterna foi uma organização criada pelo jornalista Fidélis dos Santos Amaral
Neto, em agosto de 1953. Congregava diversos parlamentares, notadamente udenistas, e
adversários de Getúlio Vargas, a maioria deles intimamente ligados a Carlos Lacerda, os quais
assumiam uma postura de oposição raivosa em relação ao governo. Lacerda deu amplo
destaque à criação da entidade na Tribuna da Imprensa, divulgando o manifesto de
fundação do Clube, cujo estilo é muito semelhante ao que o próprio jornalista usava nos
editoriais do diário. Ademais, a organização passou a se valer do símbolo adotado pela
Tribuna da Imprensa apenas dois meses antes. Todavia, e apesar de todas as evidências a
respeito de sua participação no Clube, Lacerda sempre negou esse fato, embora tenha
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tinha muito mais interesse em trair os companheiros do
que em trair o Brasil. Claro que se tivesse mais interesse
em trair o Brasil não deixaria de o fazer, — como há
algum tempo, quando divulgou o código secreto do
Itamarati (...) 28 .

Epitácio Caó confirma a acusação de Gondim da
Fonseca. Referindo-se à cerimônia de comemoração do
décimo aniversário da Tribuna da Imprensa, declarou:
(...) discursando na festa (...), realizada no Clube de
Engenharia, o alegre deputado Carlos Lacerda (...)
anunciou a transferência do jornal para um prédio próprio
de 17 andares, na avenida República do Chile, e
elevação do capital de Cr$ 19 milhões para Cr$ 119
milhões. (...) Não explica como (...). Apenas (...) passará a
ser de Cr$ 119 milhões, e terá sua sede própria num
edifício de 17 andares (...). O que o divertido Carlos
Lacerda não disse, também, foi como conseguiu a
transação entre a Prefeitura do Distrito Federal e o seu
jornal (...). Talvez, esteja aí a explicação porque o
deputado Carlos Lacerda (...) tenha interrompido o seu
sono de madrugada para pegar no telefone e ir
denunciar ao Governo a 'revolução' que os
companheiros do major Vaz 29 preparavam em Aragarças
(...) 30 .

Apesar do tom irônico dos dois artigos e da notória
oposição que seus autores faziam a Lacerda, não se pode
deixar de considerar que, realmente, a Tribuna da Imprensa
teve seu capital repentinamente elevado em mais de Cr$ 100
milhões. Por outro lado, esta não era a primeira vez que se
aventava a hipótese de o deputado ter cometido uma
traição em troca de vantagens financeiras, pois o mesmo
ocorrera em 1939, quando foi divulgada a famosa matéria
que escreveu contra o Partido Comunista Brasileiro (PCB), que
tirado grande proveito das suas atividades (veja-se: MENDONÇA, Marina Gusmão de, 2002,
op. cit., cap. 3).
28 FONSECA, Gondim da. O idealista Lacerda e o Almirante do PSD. O Semanário, v. 4, nº 191,
26/12/1959 a 1/1/1961, p. 1.
29 O autor refere-se ao Major Rubem Vaz, da Aeronáutica, que fazia parte da segurança de
Carlos Lacerda e foi morto no famoso atentado da Rua Toneleros, ocorrido na madrugada de
5 de agosto de 1954, cujos desdobramentos acabariam por provocar a queda e o suicídio de
Getúlio Vargas.
30 CAÓ, Epitácio. Lacerda denuncia os companheiros do Major Vaz em troca de um edifício
de 17 andares! O Semanário, v. 5, nº 196, 6 a 12/2/1960, p. 6.
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sofria violenta repressão do governo do Estado Novo e do
qual Lacerda era membro, no Observador Econômico e
Financeiro 31 .
De qualquer forma, como o próprio Lacerda reconheceu, sua atitude gerou ressentimentos em certos setores
das Forças Armadas:
Alguns grupos da FAB que não participaram do
movimento acharam que eu me excedi (...), que eu
devia ter me calado. Mas eu, talvez pretensiosamente,
colocava o problema da ordem democrática do Brasil
acima dos nossos ressentimentos contra o Juscelino ou
contra quem quer que fosse 32 .

Essa reação por parte da Aeronáutica talvez possa
explicar

o

fato

de

que,

posteriormente,

quando

das

articulações para o golpe de 1964, Lacerda tenha sido
parcialmente alijado da conspiração, porquanto, como
sempre é bom frisar, os militares são extremamente ciosos dos
princípios que regem a corporação, sendo a lealdade um dos
mais importantes. A denúncia, assim, teria feito que as Forças
Armadas começassem a alimentar enormes reservas em
relação a ele que, doravante, passaria a ser suspeito de
traição.
Essa é também a interpretação de Epitácio Caó,
segundo o qual
(...) há muita coisa curiosa e que deve interessar a muita
gente, sobretudo aos militares que em certa época
também se deixaram envolver pelas tapeações de
Carlos Lacerda, hipotecando-lhe sua solidariedade
momentânea. E dizemos momentânea, porque depois
da traição de Aragarças, em que Carlos Lacerda
madrugada alta foi despertar o ministro da Guerra para
31 A publicação do artigo de Carlos Lacerda provocou sua expulsão do Partido em 1939 (a
esse respeito, veja-se: MENDONÇA, Marina Gusmão de, 2002, op. cit., cap. 1).
32 LACERDA, Carlos, 1987, op. cit., p. 225.
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denunciar os companheiros do major Vaz, ele já não
consegue enganar nem um cadete da Aeronáutica 33 .

Seja como for, movido ou não por dinheiro, Lacerda
pagaria um preço muito grande por sua atitude, uma vez que,
a partir desse momento, suas relações com as Forças Armadas
nunca mais seriam as mesmas. E isso significaria, num futuro
próximo, a liquidação de todas as suas esperanças de chegar
à Presidência da República.
Todavia, independentemente dos motivos que levaram
Carlos Lacerda a denunciar a rebelião, algumas indagações
permanecem sem respostas, tais como: quem eram, de fato,
os principais líderes da revolta? O Alto Comando das Forças
Armadas tinha conhecimento das articulações, ou a rebelião
foi espontânea e conduzida por alguns indivíduos sem
qualquer preparação antecipada? Qual a real ligação entre
as lideranças militares e os civis envolvidos? Em que medida a
insurreição já apontava para a articulação civil-militar que
culminaria no golpe de 1964? Ou, pelo contrário, teria este
novo fracasso levado os grupos descontentes das Forças
Armadas a dar início a uma conspiração que se estenderia
por anos a fio, esperando apenas a ocasião mais adequada
para deflagrar o movimento? Por que não houve empenho
do governo Juscelino em apurar as responsabilidades e punir
os culpados?
Essas e outras perguntas continuam à espera de
respostas. Na verdade, somente por meio de investigações
minuciosas, que permitam o completo esclarecimento desse e
de outros episódios, poderemos pensar em construir uma
CAÓ, Epitácio. Lacerda nunca prestou serviço militar. O Semanário, v. 5, nº 229, 1 a
7/10/1960, p. 4.

33
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democracia sólida, livre das ameaças que pairam ao menor
sinal de turbulência política, e que não fique à mercê de
aventureiros que, por quaisquer motivos, se julguem no direito
de colocar em risco a sobrevivência do sistema político,
tornando o País refém permanente dos golpistas de turno.
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Carestia de alimentos em Minas Gerais no
início da segunda metade do século XIX
Alisson Eugênio 1

“É que este sistema de dom
gratuito
das
terras,
muitas
fazendas tem se estragado com
prejuízo para seus proprietários.
Mas, considerando a questão da
produção, não nos cabe entrar
na apreciação da conveniência
ou não do sistema em si. Cabenos apenas ponderar que por
aquele recurso a classe dos
pequenos agricultores se tornava
mais extensa e a terra fornecia
mais frutos”.

Câmara Municipal de Pitangui,
08/01/1858.

As relações comerciais entre a Província de Minas Gerais
e a capital do Império formavam um dinâmico e importante
centro econômico no século XIX. Minas era um dos principais
pólos de abastecimento de alimentos do período e o Rio de
Janeiro o seu principal consumidor.
No entanto, uma crise abalou esta relação entre o final
da década de 1850 e o início da seguinte, sendo o comércio
da carne um dos mais afetados, mas não o único porque, de
acordo com os Registros das Câmaras, os Relatórios dos
Presidentes de Província e as falas do Imperador Pedro II à
Assembléia Geral, além do gado bovino, outros itens da
alimentação cotidiana, como o milho, o feijão e as plantas
tuberosas ∗ ,

estavam

com

os

preços

muito

elevados,

Doutorando em História Econômica – Universidade de São Paulo.
Isto é, cujas raízes são em forma de tubérculos nutritivos, como a mandioca, a mais
popularmente consumida na época em foco.
1
∗
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dificultando o seu consumo pelos setores mais pobres da
população.
A economia mineira, antes mesmo da tão propalada
crise

das

atividades

mineradoras

(SOUZA,

1982),

já

apresentava um significativo desenvolvimento agropecuário
que, com a consolidação da decadência do ouro, foi se
tornando a base econômica da região. De acordo com uma
das pioneiras sobre esse assunto, Mafalda Zemella, “a
agricultura e a pecuária mineira desenvolveram-se a tal ponto
que se tornaram capazes não só de abastecer os habitantes
das Gerais, mas também as populações das capitanias
vizinhas” (1990, p.234).
Esse desenvolvimento agropecuário foi responsável,
entre outros fatores, pela expansão em seu território de uma
parcela significativa de pessoas interessadas em cultivar
alimentos para as áreas agroexportadoras, o que favoreceu a
formação de novas frentes de colonização, como o leste, e o
incremento de outras já ocupadas onde os solos eram muito
férteis, como o sul. O resultado econômico desse processo foi
tão significativo que ajudou Minas a concentrar a maior
população de escravos no século XIX (MARTINS, 1983).
Tal

constatação

gerou

um

debate

sobre

as

características da economia colonial. Afinal, o mercado
interno dessa economia poderia ter funcionado com alguma
autonomia em relação ao sistema agrário monocultor e
exportador? Pois, segundo Caio Prado Júnior,
“nos constituímos para fornecer açúcar, tabaco, alguns
outros gêneros, mais tarde ouro e diamantes, e depois
algodão, e em seguida o café para o mercado europeu.
Nada mais do que isto. É com tal objetivo externo,
voltado para fora do país e sem atenção a
considerações que não fossem o interesse daquele
comércio, que se organizavam a sociedade e a
economia brasileira” (1983 p.31-32).
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A partir dessa constatação surgiram estudos sobre esse
assunto aprofundado e revisando as conclusões de Caio
Prado, como o de Fernando Novais, para cujo autor
“é em ultima instância o mercado europeu que define a
maior ou menor extensão da produção colonial. É claro
que ao lado dessa produção para o mercado europeu,
organizava-se nas colônias todo um setor, dependente
do primeiro, que visava suprir a subsistência interna. Mas,
são os mecanismos do sistema colonial que definem o
conjunto e imprimem o ritmo que movimenta a
produção. Nos períodos em que a procura externa se
retraía, isto é, quando baixavam os preços europeus dos
produtos coloniais, as unidades produtoras da colônia
tendiam a deslocar fatores para a produção de
subsistência, pois, diminuía sua capacidade de importar,
quando, ao contrário, ampliava-se a procura externa, as
unidades produtivas coloniais tendiam a mobilizar todos
os fatores na produção exportadora; abria-se então à
economia de subsistência a possibilidade de desenvolverse autonomamente” (1986, p.96).

Apesar de não invalidar essas conclusões no geral,
alguns trabalhos críticos e de caráter revisionista surgiram no
final dos anos 1980 procurando relativizá-las, como o de João
Luís Ribeiro Fragoso, segundo o qual
“a economia colonial é um pouco mais complexa que
uma plantation escravista, submetida aos sabores das
conjunturas internacionais. É isto que constatamos através
dos números que atestam o peso e a importância do
mercado interno colonial e das produções para ele
voltadas. Mais do que isto, a complexidade da economia
colonial é verificada pela capacidade além da
elasticidade da agroexportação frente ás conjunturas
internacionais de aumentar as receitas de suas
produções de abastecimento, mesmo em época de
quedas dos preços internacionais e da retração do
agroexportação. Esse fenômeno nos informa, através de
uma situação limite, a possibilidade de realização de
acumulações
endógenas
no
espaço
colonial”
(1992,p.23).

O que o comércio de produtos agropecuários entre a
Província de Minas e a capital do Império, bem como a
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elevação dos preços dos alimentos em geral no Brasil do
período em foco, tem a ver com esse debate? Tal elevação
foi provocada pelas flutuações do mercado externo, ou
devido a problemas endógenos da economia brasileira?
Apesar de o problema em estudo neste texto ter
ocorrido no II Reinado, o conceito de economia colonial,
desenvolvido por Sérgio Buarque de Holanda (1962), pode ser
aplicado para examiná-lo por causa das “heranças coloniais”
da formação nacional após a Independência, a partir das
quais

as

estruturas

essencialmente,

com

econômicas
exceção

do
da

Brasil
quebra

continuaram,
formal

do

monopólio comercial exercido por Portugal, sem maiores
novidades no setor agropecuário.
Dito isso, a seguir será exposto como o aumento dos
preços dos gêneros alimentícios aparece nas fontes, e como
estas podem apresentar dados que ajudem a responder a
questão anteriormente colocada.
No dia 09 de outubro de 1857 o Ministério dos Negócios
da Agricultura e Comércio do Império enviou um aviso para
todas as províncias que o compunham, inquirindo sobre “a
carestia de alimentos nos municípios”, procurando conhecer o
tamanho do problema e suas causas gerais e as específicas
de cada região. Esse aviso em Minas foi divulgado aos
municípios por meio de uma circular expedida pelo governo
da Província no dia 22 de outubro do mesmo ano, a qual as
Câmaras municipais passaram a responder a partir do início
do ano seguinte.
Para isso, as Câmaras que dispunham de recursos
suficientes organizaram comissões técnicas que produziram
relatórios nos quais se encontram informações sobre as
características da alimentação da população local, os

Revista de Economia Política e História Econômica, número 09, dezembro de 2007

30

alimentos mais escassos, os motivos da escassez e, às vezes,
críticas e sugestões para a resolução do problema.
Analisando esses relatórios, foi possível constatar que o
milho, o feijão e a carne foram os alimentos mais citados nas
respostas fornecidas pelas 27 Câmaras Municipais ao referido
inquérito agropecuário, seguidos pela mandioca, pelo arroz e
café. Entre elas, 24 responderam que havia carestia de
alimentos e grande elevação dos preços dos gêneros de
primeira necessidade (compostos pelos produtos citados
acima, além do sal e do açúcar), e três apenas responderam
negativamente à carestia, mas não à elevação dos preços, os
quais, mesmo não tendo sido majorados como em outras
localidades, também seguiram a alta geral da inflação. Em
quase todos os relatórios, a diminuição da oferta de mão-deobra escrava, a quase ausência de um mercado de trabalho
assalariado e a expansão do consumo foram os fatores
usados para explicar a crise de abastecimento alimentar.
Também foram apresentadas outras causas desse problema,
como a especulação nas relações comerciais dos gêneros de
primeira necessidade, o monopólio praticado por alguns
grandes fornecedores e as técnicas utilizadas na agricultura e
pecuária extensivas.
Vejamos como essas informações foram prestadas pelas
comissões de alguns municípios. A organizada pela Câmara
Municipal de Uberaba, em 07 de janeiro de 1858, informou em
seu relatório que
“os gêneros alimentícios que formam a alimentação da
grande massa do povo são a farinha de milho, feijão,
arroz, carne de boi, toicinho e sal, os quais acham-se
majorados porque tem havido diminuição na sua
produção não só nos grandes mercados, mas também
nos pequenos mercados locais onde são produzidos,
cujos efeitos tem como causa de caráter permanente a
falta de braços, que aqui tem se tornado sensível aos
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lavradores. A carestia abrange todos os gêneros na
produção de cem por cento no preço, inclusive o sal que
por exceção podia-se comer aqui pela metade do preço
de 10$000, se o governo geral mandasse examinar a
navegação do Rio Pardo, pelo qual com facilidade se vai
até a Vila de Mogi na Província de São Paulo, e a
animasse”. 2

A

comissão

da

Câmara

Municipal

de

Formiga

respondeu ao inquérito agropecuário que “a elevação dos
preços

dos

gêneros

alimentícios

no

Município

tem

especialmente por causa o lucro que oferece a exportação
deles para a Corte e outros pontos da Província”. 3 De acordo
com os estudos que enfocam as relações comerciais entre
Minas e Rio de Janeiro, como o de Alcir Lenharo (1983), boa
parte da produção mineira de alimentos passou a ser
comercializada cada vez mais para as regiões produtoras de
café no Vale Paraíba fluminense e para a capital do país.
Sendo assim, a maioria das respostas ao inquérito do Ministério
do Comércio e da Agricultura do Império, sobre as causas de
custeio de víveres de primeira necessidade no período em
estudo, apontou tal fato como um dos principais motivadores
do elevado aumento de preços dos mantimentos em suas
localidades.
Analisando

as

ponderações

das

comissões

encarregadas pelos municípios de responder ao referido
inquérito,

observa-se

que

outros

tantos

fatores

foram

apresentados para explicar a inflação em exame neste texto.
A Câmara Municipal de Leopoldina, por exemplo, respondeu
que
“sobre a elevação dos preços dos gêneros alimentícios
neste município, ela emana da falta de braços de que se
recente desde 1850, não tendo sido remediada até o
presente pela colonização, ao nosso ver, digna de mais
2 APM (Arquivo Publico Mineiro), documentos dirigidos pelas Câmaras Municipais ao Governo
da Província, S.P.715, p.20, 1858.
3 Idem, p.21.
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atenção, por ser o único meio que nos parece ter de
vigorar a nossa decadente lavoura. Quanto aos gêneros
que mais sofrem são o arroz, o feijão, o milho e o gado
vacum, que são os de primeira necessidade. Apesar disso
parece pouco favorável que longe de haver aumento na
produção destes gêneros, tem havido diminuição
sensível, cujas causas julgamos ser, além da falta de
braços, o emprego exclusivo que fazem os fazendeiros na
cultura do café, da qual tiram interesses mais vantajosos,
tratando os gêneros alimentícios com tal restrição que
apenas colhem para suas despesas, isto geralmente
falando porque muitos cafelistas preferem tratar melhor
do café se sujeitando a comprar o sustento que lhes são
necessários. Esta comissão tem mais a dizer que tal
carestia é geralmente sentida em toda a Província,
elevando-se de tal sorte os preços dos mantimentos que
sobem de 150 a 200 por cento em relação aos anos
anteriores. A comissão também informa que de modo
geral todos os gêneros estão sofrendo o mesmo
problema, porque as colheitas dos anos de 1856 e 1857
foram inferiores às de 1854 e 1855 em torno de 30 a 40 por
cento, diminuição esta que parece marchar em
espantosa progressão, e se não forem removidas suas
causas produzirá um futuro pouco lisonjeiro”. 4

Uma das causas apontadas nesse relatório foi o fato de
em Leopoldina, fronteira com a província fluminense, os seus
fazendeiros terem preferido investir na cafeicultura, deixando
de lado o cultivo de outros grãos. Realmente, a produção de
café aumentou muito no período em que ocorreu aumento
dos preços dos produtos básicos da alimentação diária. De
acordo com Caio Prado Júnior, em sua História Econômica do
Brasil (1956, p.164) a exportação deste grão cresceu de 10.340
sacas de 60kg na década de 1830 para 27.339 sacas nos anos
1850, crescimento este que manteve a mesma tendência ao
longo das décadas seguintes, atingindo 51.631 no último
decênio do Império.
Esse mesmo problema foi apresentado por comissões
de outros municípios cafeeiros localizados na fronteira de
Minas com o Rio de Janeiro, como a de Paraibuna, segundo a
qual “a maior parte dos fazendeiros só se ocupam mais com a
4

Idem, p.53.
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cultura do café do que com os gêneros de primeira
necessidade”. 5 Como a de Pitangui que explicou ser causa da
inflação o fato de “a propriedade ter passado a dedicar-se à
cultura da cana de açúcar, para a qual aumentaram os
braços nela aplicados, ocupando estas lavouras de cana
vastas regiões de terreno”, 6 e a de Lavras, para qual a
principal causa da “diminuição de oferta de gêneros
alimentícios

ocorre

porque

o

numero

de

escravos

empregados nos serviços das fazendas é menor, pois uma boa
parte deles está deslocada para a produção de fumo”. 7
A diminuição da oferta de mão-de-obra escrava foi
apontada em todas as respostas fornecidas pelas Câmaras
Municipais como um dos principais fatores da diminuição da
produção voltada para o consumo de alimentos básicos, pois,
a partir da proibição do tráfico de africanos, o preço do
escravo, de acordo com dados produzidos por Kátia de
Queiroz Mattoso, de 450$000 na década de 1840 saltou para
650$000 na seguinte, se mantendo estável nos anos 1870, até
recuar um pouco na última década da escravidão, quando
retornou ao valor médio dos anos 1840 (1982, p.95).
Na seqüência serão apresentadas respostas de outras
câmaras municipais ao inquérito do Ministério do Comércio e
de Agricultura sobre a elevação dos preços dos gêneros
alimentícios de primeira necessidade, nas quais a diminuição
de oferta de escravos é apontada como uma das principais
causas de tal elevação.
A Câmara Municipal de Três Pontas, em resposta ao
referido inquérito esclareceu
“que os gêneros que fazem a principal alimentação do
povo deste município são o milho, o feijão e o arroz, cuja
Idem, p.152.
Idem, p.29.
7 Idem, p.103.
5
6
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produção tem diminuído ao mesmo tempo que a
população consumidora tem aumentado, sendo que a
falta de braços, ocasionada pela morte dos escravos tem
influído
consideravelmente
para
diminuição
da
produção, porque o agricultor não acha meio de
substituí-los, em razão de o pequeno número de
jornaleiros livres que existe neste município cobrar um
salário maior do que aquele que razoavelmente se pode
pagar para cultivar a terra, na condução do gado,
porcos e tropas para o mercado da Corte e, finalmente,
porque muitos indivíduos que se poderiam dar aos
trabalhos da agricultura, e tirarem dele cômoda e
descente subsistência, vegetam na ociosidade sem
procurar emprego algum”. 8

Nesse depoimento há uma crítica à falta de um
mercado de trabalho assalariado (muito reclamado em uma
época em que o tráfico negreiro havia sido proibido há 8
anos) classificando como ociosos os indivíduos potenciais para
o trabalho braçal, os homens livres e pobres, isto é, aqueles
que não tinham propriedades, nem mesmo a de um escravo.
Isso porque de acordo com Maria Sylisa de Carvalho Franco,
eles não se sujeitavam ao trabalho regular, pois a escravidão
afetou o status da produção, tornando as atividades manuais
indignas para aqueles que mesmo sendo pobres não queriam
ser identificados com os escravos (1997).
Em Oliveira, por causa disso, a sua Câmara Municipal,
além

de

reclamar

trabalhadores

livres,

da

pouca

bem

oferta

como

do

de

escravos

aumento

e
dos

consumidores e da ausência de estudos práticos para
melhorar o uso do solo, também lamentou a “falta de uma lei
regulamentar que obrigue a massa do povo ao trabalho”. 9
Em relação a esse problema, a Câmara Municipal de
Campanha apresentou uma sugestão destinada a remediar
ao menos parte da elevação dos preços causada pela
“migração forçada dos braços cativos para as Províncias de

8
9

Idem, p.96.
Idem, p.106.
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São Paulo e Rio de Janeiro, e a maior procura desses gêneros
nos pequenos mercados deste município para conduzi-los aos
mercados dos municípios de Rezende e Guaratinguetá das
províncias limítrofes que, como esta, também sofrem a maior
penúria dos artigos alimentares”, qual seja, “dar prêmios aos
cultivadores que mostrarem certa quantidade de alqueires
produzidos a cada ano, e impor penas ou multas àqueles que
por negligência deixarem de cumprir este dever”. 10
Com o mesmo objetivo, a comissão da Câmara
Municipal de Paracatu, após informar que o aumento dos
preços dos mantimentos nessa cidade procede da “falta
absoluta de braços que desgraçadamente sofremos em todo
o município, pelo crescido número de escravos que dele tem
sido exportado para a Província do Rio de Janeiro, em prejuízo
total da lavoura, que está consideravelmente enfraquecida e
desanimada em toda esta Comarca” e das “barreiras criadas
pela Província de Goiás nos Portos do Rio Paraibuna, onde
com inqualificável injustiça cobram-se dos fazendeiros do
Município de Patrocínio, que para aqui transportam os
produtos de sua lavoura, os pesados e onerosos direitos de
passagem no valor de 6$000 para cada carro e $480 para
cada boi”, sugere “que o Governo Imperial remova o quanto
antes

estes

dois

poderosos

inconvenientes,

mandando

colonos laboriosos e morigerados para esta importante
Comarca, e fazendo suprimir aquelas mencionadas barreiras
no dito Rio, que são nada mais que minas de reprovadas
especulações”. Afinal, por causa disso é incontestável que
muito tem diminuído a produção de todos os gêneros de
alimentos, porque abandonada a lavoura como se acha,
pela falta completa de braços, e não podendo contar com os

10

Idem, p.109.
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serviços da gente proletária, que entre nós não se sujeita aos
trabalhos ativos, perenes e pesados não podia deixar de
aparecer essa sensível diminuição, trazendo consigo um
cortejo de calamidades” 11 .
A sugestão de incentivar a colonização vinha sendo
modestamente

experimentada

pelas

elites

do

Império

(COSTA, 1985, p.186-191), mas somente a partir da década de
1870 que ela de fato foi levada a sério, após os impactos da
Lei do Ventre Livre, apesar do próprio Imperador D. Pedro II
advertir desde 1856 o seguinte:
“A nossa lavoura tem sofrido considerável perda de
braços, e torna-se portanto cada vez mais urgente a
aquisição de colonos industriosos e morigerados que
mantenham e desenvolvam a produção do nosso fértil
solo”, ressalvando que “esta empresa porém não
depende só dos Poderes do Estado; exige principalmente
o concurso espontâneo de nossos proprietários
agrícolas”. 12

Com efeito, se havia menos oferta de escravos em um
contexto

de

aumento

da

produção

monocultora,

principalmente a do café, as grandes propriedades rurais
tenderam a absorver a maior parte da mão-de-obra
disponível, bem como a aumentar a pressão sobre o solo, o
que limitou a ampliação do cultivo de alimentos por parte dos
pequenos agricultores, após 1850, por causa não só da Lei
Eusébio de Queirós que proibiu definitivamente a importação
de africanos, mas também da Lei de terras que dificultou a
formação de novas roças, as quais tradicionalmente supriam
as demandas locais de alimentos.
A esse respeito, a comissão da Câmara Municipal de
Ouro

Preto

considerou

que

isso

ocorreu

devido

“à

necessidade de dar-se ao produto do trabalho dos braços
11
12

Idem, p.38.
Hemeroteca do Estado de Minas Gerais, Jornal O Bom Senso, p.1, Ouro Preto, 15/05/1856.
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empregados na produção um valor correspondente ao
prêmio do grande capital em que são sepultados, regulandose pelos que se têm aplicado no cultivo do café, que é sem
dúvida o principal regulador do valor dos serviços entre nós”. 13
Consequentemente, os preços dos produtos destinados
ao consumo de alimentos do mercado interno subiram muito.
O da carne bovina, por exemplo, subiu de 1$600 réis a arroba
para 3$2000, de acordo com um dos principais criadores, o Sr.
Francisco de Souza Dias, do Município de Poços de Caldas. 14
Em Ouro Preto, a libra da carne que custava em torno de 100
réis aumentou para 160. 15 De um modo geral os preços
médios no varejo em relação aos outros produtos também
cresceram. O feijão pulou de 4$000 réis a arroba para 8$000; o
arroz de 3$000 para 7$000; o milho de 1$200 para 3$600.

16

Em relação ao aumento dos preços da carne bovina, a
comissão da Câmara Municipal de Uberaba explicou
“que os fazendeiros criadores do sertão não remetem
hoje gados para a Corte, mas sim esperam o comprador
no mercado de Uberaba, porque existindo o Monopólio
das Companhias ou sociedade marchantes da Corte,
tem acontecido que o negociante mineiro, chegando à
Corte com marchas peníveis e imensas, vê-se por muitas
vezes obrigado a vender o seu gado por preços módicos
e inferiores aos custos do gado, sofrendo assim grandes
prejuízos, pois as companhias são as únicas compradoras,
e não podendo os negociantes voltarem para Minas com
os seus gados, não têm outro remédio senão sujeitar-se
ao preço dos marchantes, e deste modo é que
afugentou-se do mercado a maior parte dos negociantes
de Minas”. 17

Além dessas causas, a comissão de Passos acrescentou
mais um fator crítico que contribuiu para a crise do
13 APM, Ofícios das Câmaras Municipais dirigidos ao Governo da Província, S.P.715, P.150-2,
1858.
14 Idem, p.124.
15 APM, Relatórios sobre Economia Municipal, S.P. 832, avulsos sem numeração, 1860.
16 APM, Ofícios das Câmaras Municipais dirigidos ao Governo da Província, S.P. 715, p.151,
1858.
17 APM, Ofícios das Câmaras Municipais dirigidos ao Governo da Província, S.P. 715, p.23-24v,
1858.
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abastecimento do gado vacum. Segundo os seus membros,
“os criadores tem sofrido o problema da carestia do sal”. Isso
porque, “há alguns anos, criava-se o gado sem precisão de
dar-lhe sal porque havia muitos bebedouros e as pastagens
eram novas. Hoje estas estão cansadas, e por isso houve
diminuição da produção e aumento nos preços”. 18
Nesse relato, o custo do sal em combinação com o
cansaço das pastagens e o aumento do consumo no Rio de
Janeiro fez subir o valor do gado, pois as técnicas de
produção naquela época eram do tipo extensivas, isto é, o
rebanho era criado de forma

rudimentar, com pouca ou

nenhuma utilização tecnológica e, por isso, as pastagens
naturais foram ficando escassas, obrigando o produtor

a

aumentar a quantidade de sal na nutrição das reses, ou criálas em pastos cultivados, o que ajudou a encarecer o custo
da produção.
Na capital de Minas, o preço da carne bovina havia se
tornado tão elevado que os membros de sua Câmara
solicitaram do Presidente da Província “auxilio para poder
conjurar a crise pela qual estão passando os habitantes desta
cidade com o elevado preço da carne verde, o que é um
verdadeiro flagelo para as classes menos abastadas”, e
seguiram rogando que ele se dignasse “a resolver esta
questão, vista a emergência que reclama um negócio que
interessa à toda população”. 19
Um mês e meio depois, eles tentaram amenizar o
problema propondo ao governo da Província, como forma de
remediar a crise,
“a aprovação provisória dos seguintes artigos das
Posturas Municipais, enquanto a Assembléia Legislativa

18
19

Idem, p. 60-61.
APM, Relatórios sobre Economia Municipal, S.P. 832, avulsos sem numeração, 1860.
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não se reunir: será livre a qualquer pessoa, que tenha
idoneidade para negociar, matar reses para vender ao
povo, independente de quaisquer direitos municipais que
para este fim serão abolidos, uma vez que o preço da
carne não exceda o valor de 120 réis a libra. Os
açougueiros serão obrigados a fixar na porta de seus
açougues uma tabela ou cartaz anunciando os preços
da carne. Aos que venderem a carne por 120 réis a libra,
ou menor preço, serão-lhes franqueados os quartos da
Praça do Mercado.” 20

Pelo que se lê no oficio enviado pela Câmara Municipal
de Ouro Preto ao governo provincial datado no dia 5 de junho
do mesmo ano, as medidas não surtiram o efeito esperado,
pois em tom desolador a municipalidade reclamava que
“apesar de lutar para fazer o preço da carne descer ele
continua a 160 réis a libra, o que é um verdadeiro flagelo, pois
trata-se de um dos principais alimentos da população desta
capital”. 21
Retornando às respostas oferecidas pelas câmaras
Municipais,

por

meio

de

suas

comissões

especiais

de

investigação, em relação ao problema do preço da carne,
de Lavras veio a seguinte ponderação:
“Boa parte do gado exportado para o Rio de Janeiro
vem desta Província (...) e já não se pode vender barato
o gado porque ao custo da sua criação acresce o do
transporte, perdas de animal, direitos de passagens e por
isso o curso natural é a elevação dos preços do gado.
Também a elevação desmedida do preço da carne
verde nos açougues da Corte tem a ver com o
desequilíbrio da produção e consumo. Mas, comparando
o preço da produção em Minas com o produto da venda
dos retalhos da carne no Rio de Janeiro, ver-se-á que
deduzido o preço do transporte ainda se poderia vendêla mais barato e mesmo assim o lucro continuaria a ser
muito. A causa deste escândalo e o verdadeiro flagelo
deste comércio é o monopólio das companhias que
compram o gado para abatê-lo no Rio de Janeiro”. “Os
mineiros só tem duas épocas para engordar o seu gado.
A primeira é no tempo das águas que vai de outubro a
fevereiro, ou até onde se alcança os pastos dos campos
naturais, e a segunda é a da estação seca que vai de

20
21

Idem.
Idem.
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abril até junho, quando pela severidade da estação os
pastos de capoeiras artificiais quase desaparecem.
Concluídos estas épocas cumpre vender o gado, não só
porque a demora não costuma trazer lucro, como porque
pelo mal estado das pastagens é dificílimo conservar o
gado sem perdas, e são nestes interstícios que vem os
emissários comprar o gado, ou então se conduz a boiada
pela própria conta à espera no Rio de Janeiro.
Chegando lá, o boiadeiro tem precisão de dispor
imediata e infalivelmente de suas reses, pois nem pode
reconduzir o gado que chegam quase mortos, e nem
recolhê-los em pastos porque eles não existem, e mesmo
que eles houvessem de nada as reses cansadas os
aproveitariam, e assim continuariam a perder peso e
valor. Neste caso, ou há o boiadeiro de vender o gado
para os compradores representantes dos marchantes que
não tem concorrência, e podem por isso impor o preço
que quiserem, ou há de levá-lo ao matadouro e vendê-lo
aos quartos, e neste caso há concorrência para quem os
vende, ficando o boiadeiro de pernas par o ar (...) Por isso
os preços tenderão a elevar-se a ponto de a população
do Rio de Janeiro, sobretudo a que trabalha nas
ocupações mais rudes, ficar ameaçada de não poder
consumir as carnes verdes. Se tivéssemos estradas de
ferro, que em poucas horas conduzissem as boiadas
mineiras ao mercado, chegariam as reses ao Rio de
Janeiro descansadas, e então qualquer demora na
venda poderia ser até proveitosa. Mas, enquanto não
gozarmos deste benefício, as boiadas mineiras nunca têm
de andar menos de 50 léguas para a Corte, e algumas
delas como as de Passos tem de andar quase 100,
sempre por caminhos de serras e pedras, com marchas
de 4 a 5 léguas diárias, sem pastos bons e quase nenhum
da Mantiqueira por diante”. 22

Esse documento traz informações mais completas sobre
os motivos inflacionários da carne bovina, principalmente na
Corte onde seu valor estava mais desequilibrado por causa da
explosão demográfica que elevou a demanda por lá, além
do monopólio que, segundo a Câmara de Lavras, era o maior
responsável pelo problema, mostrando as fraquezas e
dificuldades dos produtores diante de tão complicado
obstáculo.

22 APM, ofícios das Câmaras Municipais dirigidos ao Governo da Província, S.P. 715, p.82-83,
1858.
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Tão completa como a anterior foi a resposta fornecida
pela comissão da Câmara Municipal de Poços de Caldas
sobre o problema em tela, segundo a qual
“no sul desta Província, nos municípios de Lavras, Ainroca,
Baependi, Três Pontas, Pouso Alegre, Caldas, Jacuí e
Passos há neste ano pouco gado nas invernadas com
destino à Corte do Rio de Janeiro, por terem os invernistas
e produtores posto todo o gado quando puderam no
mercado, a fim de aproveitar bem o bom preço em que
tem estado a carne verde, nestes últimos dois meses.
Tendo o Governo por vezes manifestado desejo de achar
um meio de regularizar o preço das carnes verdes, vou
apresentar à Vossa Excelência minhas toscas reflexões a
tal respeito, colhidas de há muito de estudos que faço
desta matéria. Desses meus estudos tem me nascido a
convicção de que o único meio de haver estabilidade
nos preços da carne é promover a regularidade das
remessas de gado para a Corte do Rio, (...) de onde
provirá a diminuição de seu preço. Para isso o Governo
deve incorporar três companhias em diferentes pontos
desta Província, mediante a garantia que o Governo lhe
ceda, para que se obriguem a fazer o fornecimento do
gado necessário para o consumo diário na Corte. Quanto
às atuais circunstâncias, tenho mais a dizer que o gado
exportado para o Rio é em sua máxima parte importada
das Províncias de São Paulo, Goiás e Mato Grosso, onde
tem-se elevado o preço do gado ao triplo do que se
vendia há cinco anos a esta parte sul de nossa Província.
A elevação do preço do gado nestas Províncias
exportadoras é resultado pelo muito que já se consome
nesta Província, tanto que se vendia há dez anos a
arroba da carne por 1:600 réis, hoje ela é vendida por
3:200 réis, e igualmente por concomitância da alta de
preços de todos os gêneros que há cinco anos nesta
parte da Província tem subido, talvez ressentindo-se já da
falta de braços, pois os jornaleiros ganhavam 500 réis e
hoje não se encontram a menos de 1$000 réis, e alguns
até mais. Os gêneros alimentícios tem da mesma forma
subido tanto que a dez anos se vendia o toucinho aqui a
1$600, e já se vende hoje a 4$000, e a 6$000 réis a arroba
do sal. O açúcar que se vendia a 3$000 hoje é vendida a
10$000, e a farinha que custava 500 réis é hoje vendida a
4$000 réis, e assim todos os mais gêneros. A elevação dos
preços no Rio é por causa do crescimento da população
e, por conseqüência, pelo aumento do consumo, ao
passo que não tem havido aumento na matança diária
de gado em relação a que era feita há cinco anos. E a
outra causa da alta dos preços nasce nos açougueiros,
pois fui testemunha de vendas de carne a 40 réis no
matadouro em agosto próximo, ao passo que os
consumidores não a compravam a menos de 160 réis”. 23
23

Idem, p.122-126.
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As ponderações do responsável pelo parecer acima
exposto, que se apresentou como um estudioso da matéria há
algum tempo, sintetiza o conjunto das causa apresentadas
nos ofícios de outras localidades, sendo sua sugestão maior a
quebra do monopólio exercido pelo único contratante que
intermediava

os

produtos

mineiros

e

os

abatedouros

fluminenses. Essa sugestão, tão reclamada pelos criadores e
negociantes de Minas, acabou sendo adotada pelo Ministério
competente no assunto, o qual em 21 de junho de 1861
baixou um decreto e o enviou às províncias produtoras, por
meio do seguinte aviso:
“Os fornecedores serão obrigados a dar pelo tempo de
quatro anos o gado necessário ao consumo diário da
Corte. Entregarão todos os dias aos agentes da Câmara
a carne que se tiver de cortar, depois de a terem
juntamente com eles pesado e classificado. Fornecerão
diariamente no matadouro a carne por três preços
correspondentes a três qualidades em que se divide o
gado, a saber: o preço de 190 réis por libra para a carne
de 1ª qualidade chamada puba; de 15 réis por libra para
a de 2ª qualidade chamada gorda; 110 réis para a de 3ª
qualidade chamada enxuta. É livre a quem quer que seja
comprar e vender gados, mas ninguém poderá matar
uma res sequer, senão no Matadouro Público. Os
fornecedores pagarão à Câmara uma multa de cem
contos de réis se faltarem ao cumprimento deste
contrato. Os contratadores receberão todos os dias no
matadouro a carne que ali houver nos ganchos para o
consumo da Corte. Farão publicar todos os dias nos três
jornais de mais circulação um boletim declarando ao
público quantos bois se matou de cada qualidade, as
arroubas que pesaram, os açougues em que devem ser
cortadas e o preço por que hão de ser vendidas”. 24

O objetivo do Ministério dos Negócios da Agricultura e
Comércio era controlar a distribuição da carne, desde as
áreas

produtoras

até

os

açougues,

passando

pelos

condutores e abatedouros, para normalizar os preços, de

24 APM, informações do governo imperial do Ministério do Império, S.P. 914, avulsos sem
numeração, 1861.
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forma que os setores mais pobres da população não ficassem
sem consumir um alimento essencial à sua dieta cotidiana.
Tendo recuperado as explicações da elevação do
preço da carne apresentadas pelas comissões municipais
formadas para investigar as suas causas, em seguida será
apresentado um relato dos efeitos da carestia dos gêneros de
alimentícios de primeira necessidades na população do norte
de Minas, onde a situação atingiu tamanha gravidade ao
ponto de, de acordo com a Câmara Municipal de Januária,
“grupos de indivíduos famintos, famílias inteiras no auge da
destruição, chegarem diariamente da Bahia, aumentando a
miséria já existente nesta localidade”. 25
Diante de tal situação, os vereadores da Câmara
Municipal desta Vila apresentaram ao governo provincial
“uma adaptação provisória à Postura Municipal”, porque,
devido à “terrível fome que reina na Província da Bahia,
limítrofe deste Município, há uma exportação inaudita de
gêneros de primeira necessidade daqui para lá”, motivo pelo
qual “muitas pessoas que não estavam em circunstâncias de
pedir esmolas já não têm outro remédio”. Por isso, “em vista
destas circunstâncias, a Câmara resolveu adotar uma medida
para prevenir o mal (...) criando e aumentando impostos de
exportação, para moderar a saída de gêneros deste
município e obter fundos para suprir as necessidades da
pobreza”. Todavia,
“tão logo apareceu o Edital da Câmara, os monopolistas
romperam-se publicamente contra ela com palavras
infames e ameaças de levar a ferro e fogo os que se
atrevessem a por em execução tal postura. Sendo pois a
Câmara uma autoridade de mão morta, não
conhecendo esta Vila força policial que queira auxiliar
suas posturas, e por outro lado querendo evitar qualquer

25

APM, Relatórios das economias municipais, S.P. 832, avulsas sem numeração, 1860.
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sedição, preferiu ficar desrespeitada e levar o caso à
presença de Vossa Excelência”. 26

Pela exposição realizada até aqui, é possível perceber
que as causas responsáveis pela elevação dos preços dos
componentes essenciais da alimentação diária em Minas,
segundo

as

comissões

encarregadas

pelas

Câmaras

Municipais para investigá-las, foram determinadas por fatores
diversos, sendo os principais deles os efeitos provocados pela
abolição do tráfico de africanos, combinada com a Lei de
Terras de 1850, com o aumento da produção monocultura
voltada para exportação, com crescimento demográfico do
país e com a especulação inerente ao próprio processo
inflacionário.
Então,

para

encerrar

a

exposição

das

respostas

fornecidas pelas comissões criadas pelas Câmaras Municipais
sobre as causas da carestia de gêneros alimentícios e do
conseqüente aumento dos seus preços em Minas, segue a
resposta da comissão organizada pela Câmara Municipal de
Pitangui que será apresentada integralmente por ser a mais
completa de todas e sintetizar tudo que foi exposto até aqui.
Segundo ela
“o solo de nosso país está repartido por um certo número
de proprietários. A nossa propriedade rústica se constitui
como que privilégio de uma classe. A classe agrícola que
não pode dispender os capitais necessários para haver
um terreno próprio vive agregada aos grandes
possuidores de solo, e por um contrato a título precário,
pode ser despejado quando bem convier ao dono da
terra. Em geral lhe é determinado o terreno que pode
cultivar e lhe é determinado a natureza da cultura.
Negam-lhes os melhores terrenos, obstam-lhes que
abatam matas virgens e mesmo as capoeiras que a estas
sucedem. Assim, vê-se que a classe agrícola, não sendo
proprietária, lhe falecem os meios de tirar decidida
vantagem do seu trabalho. Daí o sofrimento e a penúria
de uns e a falta de produção de outros. É que por este
sistema de dom gratuito das terras muitas fazendas tem
26

Idem.
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se estragado com prejuízo de seus proprietários. Mas,
considerando a questão da produção, não nos cabe
entrar na apreciação da conveniência ou não do sistema
em si. Cabe-nos apenas ponderar que por aquele recurso
a classe dos pequenos agricultores se tornava extensa e a
terra fornecia mais frutos e assegurava a um maior
número de indivíduos os meios de subsistência. Quando
os agregados cultivam terrenos férteis, e se concedia-lhes
maior latitude nas plantações, subsistia não só o
proprietário, como todo o povo que se estabelecia em
suas terras. Naqueles tempos havia mais fartura nos
grandes e pequenos estabelecimentos rurais. Não havia
por certo tanta riqueza, porém dava-se o fato de o pobre
e o rico gozarem de um excesso alimentar; base não só
do contentamento moral do homem, como também de
seu bem-estar físico. Com os anos acrescem a
população, e a propagação e multiplicação das famílias
e dos agregados é fato que está à vista de todos os
grandes agricultores. Foi quando a grande propriedade
possuía grande cultura. A cana de açúcar dotou a
lavoura da possibilidade de exagerar e aumentar
progressivamente os braços escravos, ocupando várias
regiões do terreno. Daí então começou a declinar a
cultura de cereais e legumes. O alto preço do açúcar
preocupou de tal forma os ânimos da lavoura que esta só
se ocupa com a plantação da cana e o seu fabrico. Os
cereais são apenas cultivados na proporção indeclinável
para a subsistência dos escravos, dos animais auxiliares
da lavoura do proprietário e da sua família. O valor dos
escravos tendo subido muito, os pequenos proprietários
tem deles lançado mão para satisfazerem as
necessidades do momento, sendo que há uma saída
deles deste município aos milhares. O valor das terras
também
tem
subido
consideravelmente,
e
a
prodigalidade da sua oferta começou a ser contida.
Desde que a grande lavoura abandonou o cultivo dos
cereais e desde que os terrenos foram escasseados à
pequena lavoura, impondo-lhe uma estreiteza para as
suas sementeiras, é evidente que a falta de víveres é uma
circunstância infalível, e o resultado está ao alcance de
todos os que refletirem sobre as causas da triste
emergência com que se vê em tudo a população do
país”. 27

Tendo dito isso, seguiu apontando outros fatores que
determinaram o problema em questão, afirmando
“que a cultura de cereais só pode constituir objeto
de vendas naquelas localidades onde se garante a tal
gênero de produção um mercado próximo, se não a
produção se restringe a uma quantidade indeclinável
para a subsistência própria do produtor. Nestas
circunstâncias acham-se quase todos os pontos
produtivos deste e de outros municípios. A falta de
27

APM, Ofícios dirigidos ao Governo da Província, S.P. 715. p.28-31, 1858.
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estradas, ou o seu péssimo estado, assim como o das
pontes que atravessam nossos inúmeros rios faz com que
parte considerável da produção seja deduzida em
carretos ou fretes entre 20 a 50%. Além disso, sabe-se que
as terras de cultura vantajosamente situadas para uma
fácil exportação de cereais e outros gêneros alimentícios
estão fatigados por uma incessante plantação por mais
de um século, e sobretudo porque esta cultura tem sido
sempre idêntica e uniforme no grão semeado, o que
segundo
a
experiência
causa
um
rápido
enfraquecimento das forças nutritivas da terra. Hoje, para
uma igual colheita à dos tempos passados, é preciso
semear uma superfície muito maior de terreno, o que
importa em um maior emprego de mão-de-obra, tempo,
e capital. Também ninguém ignora hoje que a
agricultura, pelo alto preço dos braços e do trabalho, se
onere com despesas superiores às de outros tempos,
donde vem a carestia da produção alimentar existente
no país. Assim, o custo dos gêneros destinados à
alimentação humana tem entre nós se elevado porque
tem crescido as despesas de sua produção. E hoje que
essa produção não encontra no mercado um preço
suficiente para compensá-la não poderia se manter, e se
arruinaria de pronto. Por isso, no momento em que os
capitais empregados na produção alimentar não
encontrem nela os meios de haver reembolso e lucro, eles
se desviam para outras especulações”. 28

Após terem feito estas considerações, os integrantes de
tal comissão apresentaram algumas propostas para pelo
menos atenuar a situação, começando por lamentar “o
privilégio que poucos têm de ter acesso ao solo”, aos quais,
por força da lei,
“não se pode impor o preceito de aforamento dos
terrenos incultos, e nem o dever de receberem em suas
terras um certo número de famílias regulamentado pela
quantidade de terra que possuem, e nem que semeiem
uma determinada medida de cereais, e pratiquem em
certa proporção a cultura dos víveres, bem como obrigálos a vender os vastos terrenos que possuem que se
conservam improdutivos, cujas medidas teriam talvez por
resultado uma mais abundante produção alimentar;
elemento primordial do desenvolvimento da população”. 29
Se tais medidas não poderiam ser tomadas, outras,
porém, estavam ao alcance das autoridades públicas, como,
28
29

Idem.
Idem.
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por exemplo, combater o “abandono dessas terras que se
fatigam”, que constitui “um sério embaraço à produção de
gêneros alimentícios”, com “o estabelecimento de colônias
agrícolas formadas por nacionais a quem o governo deve
fornecer o terreno, e por uma escola prática que ensine o
emprego do arado e melhoramentos no amanho das terras
ainda não empregadas em nosso país”, pois, “o meio de
tornar toda e qualquer produção mais acessível e barata,
especialmente a de víveres, é proporcionar terreno ao
homem, incutindo movimento à marcha da colonização, quer
nacional, quer estrangeira, alimentando a população, e
eliminando dela todos os obstáculos e imposições que a
oneram na multiplicação humana”, para a qual “é necessário
ainda que haja melhoramentos das estradas, principalmente
para as terras remotas ainda improdutivas pelas distâncias em
que jazem”. 30
Diante do observado nas respostas das comissões
formadas pelas Câmaras Municipais para responder ao
inquérito do Ministério do Comércio e da Agricultura do
Império, sobre a inflação examinada neste texto, é possível
concluir

que

a

população,

sobretudo

a

mais

pobre,

experimentou um grave problema de abastecimento de
alimentos de primeira necessidade, em um país de largas
dimensões de terras agricultáveis, devido não só aos fatores
internos e externos à economia nacional, mas também às
opções políticas de uma elite dirigente, identificada com os
anseios dos grandes proprietários rurais, que adotou medidas
sobre a estrutura fundiária, expressa na Lei das Terras de 1850,
para garantir as demandas da monocultura agroexportadora,
as quais dificultaram aos pequenos agricultores o acesso à

30

Idem.
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terra. Assim, sendo eles os responsáveis pela maior parte da
produção de gêneros básicos da alimentação diária, e diante
de tal dificuldade que enfrentaram, eis o porquê do espectro
de fome ter assolado o país, mesmo uma de suas principais
províncias produtoras de tais gêneros, levando ao desespero
certos municípios, como o de Januária, onde pessoas já
fustigadas pela miséria da vida cotidiana gemeram ainda
mais sob o peso da carestia.
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Uma Avaliação Crítica do Pensamento de
Roberto Campos nos Anos 90
Bruno Bezerra Cavalcanti Godoi 1

O objetivo deste artigo é analisar a defesa de Roberto
Campos do neoliberalismo. Ele estava ajustado com os interesses do
capital financeiro e dos grandes oligopólios e pretendia alterar a
moldura institucional com o objetivo de garantir os lucros dessas
empresas e bancos, ainda que isso implicasse baixo crescimento
econômico

e

o

sacrifício

das

perspectivas

de

retomar

o

desenvolvimento.
Partimos do pressuposto de que as reformas de redução do
Estado, empreendidas nos anos 70, 80 e 90 na América Latina sob a
alcunha do Consenso de Washington (privatizações, redução das
barreiras alfandegárias, flexibilização trabalhista, liberdade de abrir
e fechar empresas e estabilidade fiscal) tinham o objetivo principal
de garantir os lucros das grandes empresas transnacionais e do
sistema financeiro. Esses se aproveitaram da estagnação dos anos
70 e exigiram dos Estados, tanto dos países centrais quanto dos
periféricos,

as

reformas

institucionais

que

supostamente

aumentariam suas taxas de lucro.
Ter menos impostos, menores encargos trabalhistas, menos
regulamentação e a oportunidade de serem proprietárias de
empresas, outrora estatais são aspirações de grandes empresas
que desejam maximizar seus lucros. A liberalização financeira, com
os juros subindo para conter ataques especulativos, e o dinheiro se
movendo na velocidade de um clique do mouse, permite que os
bancos possam obter altos retornos.
O grande capital internacional é o principal interessado em
medidas de caráter neoliberal, pois é o único ganhador. O planeta
Mestre em História Econômica pela Universidade de São Paulo (USP) e Professor de
Política Externa e Economia na Escola Superior Diplomática.
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é obrigado a ter uma taxa média de crescimento menor e elevamse as taxas de desemprego, pois os juros aumentam para impedir
saídas rápidas de dinheiro especulativo. Medidas que promoveriam
o

desenvolvimento,

como

modernização

tecnológica,

taxas

cambiais estáveis a favor dos exportadores ou planejamento
familiar vão de encontro aos interesses imediatos dos oligopólios.
O fundamentalismo de mercado difere-se da globalização. O
primeiro prevê o livre comércio, a privatização de empresas, o
controle fiscal e os cortes sociais. Ocorreu a partir dos anos 70, num
contexto de alteração da hegemonia econômica planetária e de
estagflação.
Já a globalização é um processo secular de tornar a
economia mundial um todo coerente. Essa última conceituação faz
parte do DNA do capitalismo, entendendo que a burguesia vai
fazer negócios em todo o planeta em busca das melhores
oportunidades.
O capital, em sua essência, não tem pátria. A economia fica
mais globalizada não por suas reformas estruturais, mas pela
existência de meios técnicos que facilitam os fluxos de meios de
transporte e comunicações. Há momentos em que circulam mais
pessoas, capitais, e mercadorias e, em outros, menos. Por exemplo,
no início do século XXI, a movimentação de capitais, mercadorias e
pessoas é menor do que anterior à Primeira Guerra Mundial:
Não há dúvida que a globalização é
irreversível
e,
em
alguns
aspectos,
independente da atuação governamental.
O mesmo não se dá com a ideologia
baseada na globalização, a ideologia
neoliberal de livre mercado ou que foi
chamado de livre mercado. Isso é algo muito
distinto.
Essa ideologia baseia-se no pressuposto que
a liberalização do mercado otimiza o
crescimento e a riqueza do mundo e leva à
melhor distribuição desse incremento. Toda
tentativa de controlar e regulamentar o
mercado livre deve, portanto, apresentar
resultados negativos, pois restringem a
acumulação de lucros sobre o capital e,
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portanto, impedem a taxa de crescimento.
Em
minha
opinião,
ninguém
nunca
conseguiu justificar de maneira satisfatória
essa concepção 2 (HOBSBAWM, 2000, p. 78).

O imperialismo, ou seja, o fato de países mais desenvolvidos
imporem medidas aos menos desenvolvidos, consiste na forma de
fazer a América Latina adotar o Consenso de Washington. Foram os
credores da dívida externa latino-americana que exigiram a
redução do Estado em troca de condições favoráveis para o
pagamento da dívida externa.
Não se trata de uma dominação neocolonial (com exceção
do Iraque, após a ocupação norte-americana em 2003) e há uma
margem de manobra muito maior para os países dominados.
Mesmo assim, a maneira como o grande capital utiliza-se das
relações internacionais como forma de garantir seus interesses tem
muita semelhança com o imperialismo do tempo de Vladimir Lênin
e de John Hobson: as empresas concentram-se, formando
monopólios e oligopólios. A partir de então, estas se apropriam do
Estado dos países centrais e o utilizam tanto para confrontar com as
burguesias rivais quanto para tentar impor seus interesses em países
mais pobres.
Em sua exigência de que a América Latina adotasse uma
moldura institucional neoliberal, as potências imperialistas fizeram
uso da dívida externa e das instituições multilaterais (FMI e OMC).
Como já observamos, nos anos 80, as taxas de juros internacionais
aumentaram. Os empréstimos que os países latino-americanos
tomaram nos anos 70 tornaram-se muito difíceis de serem pagos. No
Brasil, esse capital emprestado foi aplicado em investimentos do 2o.
PND, durante o governo Ernesto Geisel. Quando chegou a década
de 80, tanto o Brasil quanto os demais países latino-americanos
entraram em insolvência e fizeram moratórias: México em 1982 e
Brasil em 1997.
HOBSBAWM, Eric. O novo século: entrevista a Antônio Polito. São Paulo:
Companhia das Letras, 2000, p. 78.
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Nesse contexto, Roberto Campos tornou-se o intelectual
orgânico do capital internacional e passou a fazer a apologia do
neoliberalismo, em obras como “Antologia do Bom Senso” e “Na
Virada do Milênio”. Neste capítulo, faremos uma análise de seu
discurso, observando como ele utiliza figuras retóricas, trabalha com
comparações simples e carece de análise histórica.
O Consenso de Washington foi ineficaz para retomar o
desenvolvimento. Mas a proposta da esquerda brasileira não serve
de alternativa, pois esta prevê o aumento dos gastos públicos em
custeio, impedindo que a arrecadação do Estado seja aplicada em
investimentos, e também é desfavorável ao desequilíbrio fiscal.
No contexto brasileiro do início do século XXI, a dívida interna
pública impediu a formação de poupança interna. A dívida interna
cresceu rapidamente no governo de Fernando Henrique Cardoso e
a poupança nacional teve de ser toda carreada para seu
financiamento, com elevado custo de rolagem. Aumentaram-se os
impostos para financiar uma dívida crescente e os capitais
disponíveis

encontraram

rentabilidade

segura

nos

títulos

do

governo.
1- A origem e os resultados das reformas neoliberais.
Face à crise do petróleo e à inflação, a tendência nas
políticas econômicas foi de retração do Estado, com o objetivo de
conter a estagflação (situação de inflação mais estagnação),
incomum até a Primeira Crise do Petróleo. Os remédios keynesianos
não funcionaram e, no início dos anos 80, os neoliberais entraram no
poder, alegando que a redução do Estado era a única solução
para os problemas econômicos. Margaret Thatcher foi eleita
primeira-ministra na Inglaterra em 1979, Schluter, na Dinamarca,
Felipe González, na Espanha (que pertencia justamente a um
partido de esquerda, o PSOE – Partido Socialista Operário Español),
Ronald Reagan, nos Estados Unidos e Helmut Kohl, na Alemanha e
Benetto Craxi, na Itália.
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De início, o envelhecimento populacional começou a
encarecer as proteções do Estado de Bem-Estar social a partir da
década de 70, manifestando-se na inflação e na estagnação
econômica. Mas, no final dessa década, o fenômeno do
desemprego

foi

um

fenômeno

crescente.

Nas

economias

européias, o desemprego é persistentemente elevado, mas não nos
Estados Unidos.
As políticas neoliberais, segundo ANDERSON (2000), tiveram o
seguinte desenrolar histórico nos anos 80: os sucessivos governos de
Thatcher contraíram a emissão monetária, elevaram as taxas de
juros, baixaram os impostos, aboliram controles sobre os fluxos
financeiros e causaram desemprego maciço na década de 80.
Finalmente ela lançou um amplo programa de privatização. Já nos
Estados Unidos, a prioridade de Reagan foi competir militarmente
com a União Soviética e, assim, derrotar o regime comunista. Para
isso, ele provocou um grande déficit público. Já na Europa
continental, foram aplicadas políticas fundamentadas em teorias
neoliberais, mas de forma mais limitada do que na Inglaterra. Eram
baseadas na disciplina orçamentária e nas reformas fiscais, com
cortes nos programas sociais (embora a despesa total tenha
crescido 3 ). O Tratado de Maastricht previa que os países-membros
da União Européia deveriam ter um déficit público máximo de 3%
do PIB. François Miterrand tentou criar uma social-democracia
semelhante à escandinava, mas já, em 1982, seu país foi acometido
por uma crise fiscal que o obrigou a mudar de rumo. Felipe
González empenhou-se em um programa de privatizações e na
redução do déficit fiscal, mas teve o desemprego crescendo, na
Espanha, com uma taxa recorde de 25%. Na Nova Zelândia, os
trabalhistas foram ainda mais rápidos em desmontar o Estado de
Bem-Estar social.
O

neoliberalismo,

por

seu

caráter

notadamente

anticomunista, ganhou legitimidade com a queda da União
Soviética, o que levou à diminuição da crença no Estado grande. E

3

Cf. DUPAS, 1999, p. 59.
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os responsáveis pela gestão da economia desses “países de
transição” eram grandes seguidores de Hayek e Friedman, como
Balcerovicz, na Polônia e Gaidar, na Rússia.
As políticas neoliberais produziram efeitos nefastos. Em
primeiro lugar, já observavam os problemas relativos ao crescimento
das desigualdades salariais e ao encarecimento do Estado de BemEstar social.
A desigualdade social cresceu, não apenas por meio da
terciarização mas também pela formação de um mercado de
trabalho denominado por COOK E FRANK (1996) de winner take-all
market.
A partir dos anos 80, nos Estados Unidos, começaram a surgir
grandes diferenças de remuneração individual no mercado de
trabalho em razão de diferenças muito pequenas de habilidade.
Essas mudanças ocorreram a partir da desregulamentação do
trabalho, redução do poder sindical das firmas e contratação
externa de executivos e de profissionais muito qualificados. Devido à
concorrência das empresas por esses trabalhadores de alto nível e
poder de barganha maior de alguns destes, eles puderam obter
salários elevados.
Alguns indivíduos tornaram-se celebridades e obtiveram
remunerações extremamente elevadas em relação a seus pares
que exerciam as mesmas atividades. Surgiu um setor de consumo
de luxo, pois a superconcentração de renda criou demanda por
bens e serviços de alto valor unitário. Assim, nas duas últimas
décadas, nos EUA, o 1% de pessoas mais ricas apropriou-se de 40%
da renda norte-americana 4 . O mesmo problema estendeu-se para
o mundo todo.
Mas o efeito mais negativo foi a liberação de fluxos
financeiros, incentivando a especulação com moedas e títulos da
dívida pública e impedindo o crescimento da economia real. Para
FIORI (1997), 50 a 60% da massa especulativa foi produzida sobre
esses ativos.

4

Cf. COOK e FRANK, 1996.
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Os Estados, na menor ocorrência de crise de confiança em
suas moedas, por um motivo qualquer, precisam utilizar políticas de
estabilização deflacionárias. São notadamente aplicadas taxas de
juros elevadas ou então ficam sujeitos a uma fuga maciça de
capitais, queimando as divisas, deixando de importar e paralisando
suas economias. “Esse crescimento seguiria sendo medíocre,
basicamente por culpa das políticas deflacionárias aplicadas em
todo o mundo” (FIORI, 1993, p. 128).
Nessa situação, não haveria possibilidade de crescer o
investimento

produtivo,

pois

a

diferença

entre

retorno

das

atividades empresariais e retorno dos ativos financeiros não
compensaria os maiores riscos da primeira. O empreendedorismo
foi penalizado em benefício dos rentiers:
Como taxas de juros mais elevadas são os
únicos instrumentos que os governos dispõem
para deter a fuga de capitais, eles são um
dos resultados de um mundo onde grandes
volumes de capital podem ser rapidamente
movimentados de um país para outro. Em vez
de focar a geração de taxas de juros baixas,
para produzir pleno emprego, as políticas de
taxa de juros precisam agora focalizar o
controle dos fluxos, altamente voláteis, de
capitais. As políticas monetárias são reféns
dos fluxos internacionais de capitais e não
podem ser usadas para a prosperidade
doméstica (THUROW, 1997, p. 298). 5

A crise mexicana foi exemplo da instabilidade econômica
financeira e evidenciou os problemas dos países subdesenvolvidos
abrirem a conta capital. A qualquer momento, sempre há um elo
fraco na economia mundial e, se não houver, ele pode ser
imaginado. No final de 1994, era o México.
Sob o ponto de vista da solvência financeira, o México, em
1994, tinha um orçamento equilibrado e sua dívida externa não
estava fora de linha de outros países subdesenvolvidos. Havia, sim,
um déficit da balança de pagamentos, devido ao peso valorizado

5 THUROW, Lester. O futuro do capitalismo: como as forças econômicas de hoje
moldam o mundo do amanhã. 2 ed., Rio de Janeiro: Rocco, 1997, p. 298.
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e essas importações precisavam ser pagas com fluxo de capitais de
curto prazo.
Em dezembro de 1994, o governo mexicano ficou sem
reservas para continuar importando e houve uma desvalorização
súbita do peso. Imediatamente, os capitais de curto prazo deixaram
o México, temendo novas desvalorizações. O mesmo temor foi
espalhado para outros países e houve

revoada de capital

especulativo de curto prazo em diversos lugares, inclusive em Hong
Kong.
Finalmente, a fuga de capitais impediu a continuidade das
importações essenciais e o FMI formou um pacote de salvamento
financeiro para o México. Mas, para tal medida, o Fundo exigiu que
o governo mexicano estabelecesse taxas de juros de 60%,
provocando uma recessão profunda no México em 1995 e 1996. A
comunidade financeira internacional exigiu cortes nos gastos
públicos quando o país já tinha orçamento equilibrado. As receitas
do petróleo tinham de ser entregues diretamente para uma conta
do Federal Reserve de Nova York. Em um mês, o déficit comercial
mensal caiu de US$ 1 bilhão para um pequeno superávit (THUROW,
1997, p. 292).
Mas cabe observarmos que nos seis meses anteriores, o
México era conhecido como um país que, supostamente, “estava
fazendo tudo certo”. Estava em equilíbrio fiscal, desregulamentando
e privatizando, e a inflação era de somente 7% ao ano (THUROW,
1997, p. 293). O único problema era os déficits comerciais, mas
havia outros países com déficits muitos maiores.
A recessão foi profunda. Quinhentos mil trabalhadores perderam
seus empregos e 4 milhões tiveram de reduzir suas jornadas de
trabalho para menos de 15 horas por semana. As taxas de juros
chegaram a 100% para o crédito ao consumidor (THUROW, 1997, p.
295). Mesmo a França, em 1992, sofreu o mesmo problema, embora
verificado em escala menor. Os especuladores atacaram o franco
francês e venceram em suas investidas (não havendo, nesse caso,
diferença especial em relação à crise do México), sendo obrigados
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a aumentar suas taxas de juros e entrar em recessão. À França
caberia manter a paridade do franco com o marco em
preparação para a montagem do Sistema Monetário Europeu.
Até certo ponto, é possível entendermos uma política
monetária como a do México. Esse país, da mesma forma que
outros da América Latina, procurou, como forma de combater a
hiperinflação dos anos 80, atrelar a sua moeda ao dólar, o que
resolveria, simultaneamente, a falta de confiança no peso e a
inércia inflacionária.
A supervalorização do peso barateava as importações e
produzia déficits na balança comercial. E as divisas necessárias para
pagar por elas só podiam ser obtidas, no curto prazo, por meio de
capitais especulando sobre moedas e títulos públicos. Assim, as
taxas de juros precisariam ser mantidas em patamares elevados
para a obtenção desses capitais.

Pode-se compreender que a

abertura da conta de capital tenha sido feita para sustentar o
atrelamento do peso com o dólar.
Na maioria das situações, a especulação sobre moedas e
títulos públicos não permite um crescimento constante. Por um
motivo qualquer, ocorre fuga de dólares e recessões têm de ser
feitas para tentar mantê-los no país, embora, muitas vezes, nem isso
contenha a fuga de divisas. Em 2002 e 2003, o Brasil não pôde
crescer porque a eleição de Luís Inácio Lula da Silva para
presidente causou uma fuga de capitais. Foi lamentável a perda do
crescimento do Brasil, durante dois anos, por um motivo tão
irrelevante quanto uma eleição, especialmente de um presidente
que não pertencia a um partido radical. China, Taiwan, Índia,
Indonésia e os países de crescimento rápido já haviam adotado
controles de capital.
O Chile possuiu, a partir de 1982 até o ano 2000, o sistema de
encaje, em que os investimentos, para entrarem no país, tinham de
fazer depósitos de 20%, sem remuneração, por um ano. Embora
essa restrição não esteja em vigor no presente momento (2006), a lei
permite que o encaje seja re-estabelecido sempre que houver
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situações de crise financeira. Sem controles de capital, não seria
possível explicar o crescimento obtido pela China, Singapura ou
Taiwan.
A financeirização da economia brasileira, após a década de
90 foi, o fenômeno mais prejudicial das políticas neoliberais, pois o
Brasil passou a ter taxas de juros anomalamente elevadas,
integrando-se financeiramente aos mercados mundiais.
O Plano Real que conseguiu colocar a hiperinflação sob
controle, tinha como elemento principal a âncora cambial: a
moeda real era fixada por meio de uma taxa vinculada ao valor do
dólar norte-americano. Entre 1994 e 1999, essa taxa oscilou entre R$
1,20 e R$ 1,90 por dólar.
Desse modo, como poderíamos sustentar essa taxa cambial?
De um lado, ter uma moeda forte com poder de compra
semelhante ao dólar parecia insustentável, devido à diferença de
produtividade entre a economia brasileira e a norte-americana e,
portanto, o mercado financeiro tenderia a forçar a queda do real.
O Banco Central somente poderia sustentar a moeda gastando
suas reservas na compra de reais, para evitar uma súbita
maxidesvalorização.

Por

outro

lado,

possuir

uma

moeda

hipervalorizada baratearia importações. A forma mais rápida de
manter o déficit da balança de transações correntes sob controle é
trazendo grandes fluxos de capitais.
Com o duplo objetivo de trazer reservas para sustentar o real
e pagar importações, o Brasil abriu sua conta capital e atraiu
grandes entradas de dinheiro especulativo. Porém, essa entrada
teve um custo: as taxas de juros tornaram-se extremamente
elevadas. No período do câmbio fixo, já chegaram a 50%, durante
a crise da Rússia.
Para PEREIRA e NAKANO (2002), os fluxos de capitais de curta
duração são extremamente instáveis e podem ser revertidos a
qualquer momento. O afluxo e a saída de dinheiro chegam a
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magnitudes de 10 a 20% do PIB 6 , gerando uma fragilidade sem
precedentes. Além disso, segundo eles, mesmo quando os títulos do
país são bem cotados pelas agências de rating, esse dinheiro é um
problema. Nessa situação, o capital especulativo causa uma
tendência à apreciação cambial. Quando os países altamente
endividados precisam de uma desvalorização, diminuem o número
de exportações, o poder aquisitivo aumenta de forma insustentável
(pois os produtos importados tornam-se muito baratos) e cai a
poupança interna.
Finalmente, as taxas de câmbio muito apreciadas em países
endividados, causam a insolvência: a dívida externa torna-se alta
demais, pois as exportações que auxiliariam em seu serviço são
limitadas e há quantidade excessiva de importações.
Outra conseqüência da livre movimentação de capitais é o
falta de incentivo a investimentos estrangeiros de caráter produtivo,
pois a taxa de câmbio tornou-se imprevisível.
Embora

as

empresas

multinacionais

façam

parte

do

imperialismo, uma estratégia de desenvolvimento requer a atração
de

investimentos

financeira).

As

produtivos

fábricas

estrangeiros

estrangeiras

(não

trazem

especulação

poupança

para

investimentos, inserem técnicas produtivas, diminuem a curva de
aprendizagem (porque utilizam tecnologia de ponta) e produzem
bens com qualidade que podem ser aceitos nos países centrais
(portanto, melhorando os saldos comerciais).
Existem

várias

modalidades

de

capital

estrangeiro:

1)

Investimento produtivo estrangeiro; 2) Empréstimos no exterior para
empresas particulares; 3) Empréstimos para governos; e 4) Capitais
especulativos de curto prazo. A experiência histórica mostrou que as
formas (1) e (2) reforçaram a poupança, já as (3) e (4) são um freio
de mão, seja por todo o passado que a crise da dívida externa
causou à América Latina nos anos 80, seja porque os capitais de
curta duração são responsáveis pelo baixo crescimento, devido aos
juros altos.

6

Cf. PEREIRA e NAKANO, 2002, p. 155.
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Uma taxa de câmbio fixa, desvalorizada e sem mobilidade
de capital, diminui os riscos cambiais, facilitando os investimentos
estrangeiros diretos, não os especulativos. GITMAN (1997, p. 788)
propôs aos administradores financeiros que fizessem reservas para
cobrir o risco cambial de suas operações no exterior, criando uma
conta especial no ativo em que são absorvidos os ganhos com as
desvalorizações em moeda estrangeira, situação que não era
necessária antes de 1973, pois o regime de Bretton Woods garantia
estabilidade das taxas de câmbio.
A participação de países subdesenvolvidos na economia
mundial, a partir dos anos 90, ocorreu de duas maneiras distintas,
denominadas pelo autor de “inserção comercial” e de “inserção
financeira”. Na primeira inserção, modo característico da China,
Índia, Coréia e Chile, a preferência da política econômica foi de
buscar agressivamente mercados exportadores.
de

livre

comércio,

tiveram

o

câmbio

Fizeram acordos
administrado,

e

deliberadamente desvalorizado, e aumentaram os retornos dos
investimentos produtivos, por meio de impostos e juros baixos. Na
segunda inserção, em que Nakano situou o Brasil, o México e a
Argentina, houve um processo de abertura financeira muito grande,
desproporcional ao volume de comércio externo e de exportações.
Isso tornou as economias muito voláteis, em razão das oscilações
intrínsecas nos mercados de moedas e câmbio. As economias
ficaram estagnadas, devido às taxas de juros serem continuamente
elevadas.
Em outras palavras, uma das causas mais importantes da
semi-estagnação brasileira consistiu na entrada maciça de capitais
estrangeiros de caráter especulativo e não através de investimentos
produtivos.
A taxa de juros elevada tornou-se uma anomalia, pois outros
países, com níveis de risco mais graves, situação fiscal mais precária
e moratória recente, tiveram juros reais mais baixos que o Brasil,
como podemos constatar na tabela abaixo:
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Tabela 1 – Taxa de Juros de Curto Prazo e Classificação de Risco em Outubro de 2001.

País

Risco Out. 001

Taxa Real Juro Out. 01

Argentina

CCC+

33,47

Indonésia

CCC+

4,39

Rússia

B

4,08

Brasil

BB-

10,95

Peru

BB-

4,10

Chile

A-

-1,08

Hong Kong

A+

3,49

Taiwan

AA

3,42

Cingapura

AAA

0,69

Risco: Classificação de risco da dívida externa de longo prazo em outubro de 2001.
Fonte: Para os ratings, Standard & Poor’s, para a taxa de juros real, “The Economist”.
A tabela encontra-se em PEREIRA, Luís Carlos Bresser e NAKANO, Yoshiaki. Uma estratégia de
desenvolvimento com estabilidade. In: Revista de economia política, n. 21, vol. 2, julho de 2002,
p . 163.

Em conseqüência do exposto, podemos indagar: Como a
Rússia, que fez uma moratória em 1997, pode ter uma taxa de juros
menor do que a do Brasil? Por que os países com a mesma ou pior
classificação que o Brasil (BB-), como o Peru, têm taxas mais baixas?
Sabemos que além da abertura de capital, o Brasil passou a
ter a característica idiossincrática de exigir do Banco Central a
responsabilidade total de segurar a estabilidade monetária.
PEREIRA E NAKANO (2002) afirmam que enquanto as
autoridades monetárias normalmente têm de ater-se a duas
funções clássicas: o controle do estoque de dinheiro e da demanda
agregada, no combate à inflação. Mas, o Banco Central do Brasil
possui cinco responsabilidades simultâneas:
1.

Controlar o estoque de moeda.

2.

Controlar a demanda agregada.

3.

Garantir que os títulos públicos encontrem compradores, por

meio da vinculação da taxa de desconto dos bancos (Selic) aos
diversos títulos públicos federais.
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4.

Impedir uma desvalorização maciça do real, ao atrair

capitais de curto prazo.
5.

Manter a balança comercial equilibrada reduzindo a

demanda agregada para equilibrá-la.
Embora essas variáveis sejam interdependentes, o Banco
Central não pode controlar todas elas. Como são apresentadas em
número de cinco, e não em duas, uma delas sempre vai apontar
para taxas de juros mais elevadas.
Até porque as variáveis (4) e (5) são contraditórias entre si.
Como manter uma moeda forte e manter a balança comercial
equilibrada? Se a (4) não indicar aumento dos juros, a (5) vai fazê-lo,
ou vice-versa. Isso sem falar nos próprios efeitos da (4), que, como já
observamos, trazem volatilidade à economia real.
Além disso, a (4) aponta o Banco Central como o principal
responsável pela competitividade do comércio exterior brasileiro.
Essa suposição é uma falácia, pois a capacidade de exportação
do Brasil depende de medidas como o valor agregado da
produção, a infra-estrutura disponível e a aceitação de bens
brasileiros no exterior, questões que a política monetária não pode
enfrentar.
A (3) implica atrelamento dos títulos da dívida pública
(principalmente a Letra Financeira do Tesouro) à taxa de desconto
da Selic. Em conseqüência disso, fica muito mais difícil reduzir os
juros.
Em

condições

normais,

a

taxa

de

juros

das

letras

governamentais segue de forma diretamente proporcional ao risco
de moratória. Portanto, como a situação fiscal melhorou a partir do
ano 2000, através da adoção de superávits primários, a lógica seria
que o governo pudesse emitir letras com maturações maiores e
taxas menores, inclusive refinanciando as dívidas já existentes. Mas
isso, na prática, não ocorre, pois o mercado espera somente
receber a remuneração da Selic, esquecendo-se da relação riscoretorno.
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No contexto de livre mobilidade de capitais financeiros, o
desemprego tornou-se recorrente. O discurso da mídia dá várias
falsas explicações para esse fenômeno: falta de qualificação dos
trabalhadores,

encargos

sobre

a

folha

de

pagamento

e

automação, entre outras.
Mas não existe milagre. Quando a especulação em juros e
câmbio torna-se mais rentável do que produzir e as políticas
econômicas tornam-se deflacionárias, o desemprego cresce. A
culpa da desocupação é o menor crescimento das atividades
produtivas e a estagnação da renda per capita, não são, portanto,
a automação nem as leis trabalhistas. Mas, a comunidade
financeira precisa ocultar sua responsabilidade pelo desemprego e,
por isso, dá explicações espúrias.
A primeira diz respeito à qualificação: o desemprego seria
causado porque os trabalhadores não estariam alinhados com as
exigências

dos

empregadores.

Isso

pode

ser

rebatido

ao

observarmos que a terciarização cria uma grande quantidade de
vagas de baixa qualificação, como nas vendas a varejo e serviços
terceirizados, mesmo nos países centrais.
Nos EUA, por exemplo, as atividades de serviços passaram de
71,4% do emprego, em 1994, por si só um número já elevado, para
75,8% em 2004 e é previsto um crescimento de 78,5% do emprego,
em

2014 7 .

Dentro

desproporcional

das

dessas

atividades,

ocupações

o

não-qualificadas

seguinte:

7

vemos

Cf. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (2006, p.1).

crescimento
na

tabela
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Tabela 2- Profissões de Maior Crescimento no Número de Vagas nos EUA, em milhares.
Atividade
Vagas em 2004

Vagas previstas em 2014

Vendedores de Varejo

4256

4992

Enfermeiras Registradas

2394

3096

Professores Universitários

1628

2153

Faxineiros

2374

2813

Garçons (garçonetes)

2252

2627

Cozinheiro (a)

2150

2516

1455

974

Auxiliares de Enfermagem

1455

1781

Gerentes Gerais e Operacionais

1807

2115

Auxiliares de
enfermagem

Saúde

excluindo

auxiliares

de

Fonte: HECKER, Daniel E. Occupational Employment Projections to 2014. In: ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA. Bureau of Labor Statistics. Monthly Labor Review. Vol. 128, n. 11, novembro 2005, p. 79.

Em outras palavras, embora haja aumento relativo dos
setores de maior qualificação na adição de valor e produção de
riquezas, o norte-americano médio trabalha em ocupações
semiqualificadas

ou

não

qualificadas.

O

Wal-Mart

é

mais

representativo do mercado de trabalho do que a Microsoft.
O discurso convencional também alega que o trabalhador
tem a responsabilidade individual sobre o seu destino no mercado,
portanto, supostamente, nada se deveria fazer para recolocar os
desempregados. PETERS (1997), um dos autores mais populares da
atual administração de empresas, chegou a um tal individualismo
exacerbado que, para ele, os indivíduos deveriam tornar-se marcas
únicas, como se fossem empresas ou produtos. Seria a marca “Você
S/A”, que inspirou uma das revistas brasileiras de maior circulação:
Grandes empresas podem fundir-se umas às
outras ou adquirir cada empresa nova que
encontram pela frente. As fusões em 1996
quebraram os recordes. Hollywood pode
estar interessado somente em filmes que
tragam sucesso de bilheteria e as editoras
somente querem colocar livros com
vendagem garantida. Mas não se engane
com toda a conversa das empresas dessa
escala.

Revista de Economia Política e História Econômica, número 09, dezembro de 2007

66

A ação real está na outra ponta: a chance
principal de se tornar agente livre 8 numa
economia de agentes livres, procurando a
melhor temporada que puder em seu
campo de oportunidades, procurando fazer
o seu melhor trabalho e obter um histórico
profissional de destaque e procurando
estabelecer o seu próprio equivalente micro
dos tênis Nike. Porque, se assim o fizer, você
não
somente
encontrará
todas
as
oportunidades dentro do alcance do braço
(ou do computador portátil), você vai fazer
uma contribuição digna de nota para o
sucesso da sua equipe – você também terá
um grande poder de barganha no mercado
de agentes livre da próxima temporada
(PETERS, 1997, p. 83).

Mas o discurso individualista sobre o mercado de trabalho,
em sua versão mais extrema, encontra-se em BRIDGES (1995). Para
esse autor, o “emprego” como forma de organização do trabalho,
simplesmente tenderia a desaparecer. Todos seriam autônomos
trabalhando para si próprios. Por isso, toda a economia deveria ser
reestruturada, partindo-se do pressuposto de que ninguém mais
teria renda segura:
A realidade que encontramos é que não
estão
desaparecendo
determinados
empregos – ou empregos em certas indústrias
ou empregos numa certa parte do país ou o
emprego nos Estados Unidos como um todo.
O que está desaparecendo é a própria
coisa, o emprego. Essa entidade social, muito
procurada
e
muito
amaldiçoada, o
emprego, está desaparecendo como uma
espécie
que
viveu
o
seu
tempo
“Agente livre”, tradução direta do termo em inglês free agent, tem um significado
semântico semelhante a mercenário. O agente livre é o sistema de contratação de
jogadores e treinadores dos esportes profissionais nos Estados Unidos (basquete,
beisebol e futebol americano). A cada temporada, os jogadores e treinadores
devem procurar os times para trabalharem, geralmente aceitando o salário mais
alto possível. Não existe o passe como entendemos, em que o time adquire o
direito de ter um determinado jogador. Pelo sistema de agente livre, um grupo
restrito dos melhores jogadores e técnicos ganha salários extremamente elevados,
pois as equipes precisam atrair os melhores jogadores possíveis, para ganhar os
campeonatos, e, ao mesmo tempo, evitar que eles mudem para um time que
pague uma melhor remuneração. Tom Peters traz essa terminologia do esporte
para o mercado de trabalho. Uma vez que o emprego fixo estaria acabando,
então os trabalhadores deveriam comportar-se da mesma forma que soldados
mercenários, mudando de emprego sempre que pudessem encontrar uma
remuneração maior e administrar suas vidas da mesma forma que uma firma
comercial.
8
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evolucionário. Daqui a um século, os norteamericanos vão olhar para trás e se
perguntar por que não podíamos ver o que
estava acontecendo. Eles vão lembrar como
estávamos fixados nesse jogral em que, mês
após mês, as pessoas tiveram de abandonar.
Eles vão se simpatizar com o sofrimento que
tivemos, mas vão comentar que esse
sofrimento veio de tentar jogar com as velhas
regras. O mundo moderno está na iminência
de um novo salto de criatividade e
produtividade, mas o emprego não será
parte da realidade econômica do amanhã.
Há e sempre haverá enorme quantidade de
trabalho para fazer, mas ele não será contido
em envelopes familiares que denominados
empregos. De fato, muitas organizações
estão a caminho de serem “de-jobbed.” 9 O
emprego é um artefato social, mas tão
profundamente
arraigado
na
nossa
consciência que a maioria de nós se
esqueceu de sua artificialidade ou do fato
de que a maioria das sociedades na história
conseguia viver sem empregos. O emprego é
uma idéia que emergiu no século XIX para
empacotar o trabalho que era necessário
nas fábricas em crescimento e nas
burocracias das nações em processo de
industrialização (BRIDGES, 1995, p. 25). 10

Embora os arautos do individualismo no mercado de trabalho
tenham obtido muito sucesso editorial, as suas teses não fazem
sentido na realidade. Nenhum país da OCDE possuía, em 1996, taxa
de auto-emprego superior a um terço da PEA não agrícola 11 . O que
esse discurso prevê é sim cortar direitos trabalhistas. Um funcionário,
embora tenha todas as características de um empregado (horários
fixos, trabalho subordinado a um superior etc.), por esse discurso não
deveria cobrar direitos, pois ele é supostamente um autônomo.
Nessa situação, proliferam-se situações abusivas de emprego sem
carteira assinada, pseudocooperativismo e falsa pessoa jurídica.

Tivemos dificuldade em encontrar uma palavra que traduzisse diretamente o
termo “de-jobbed”, uma vez se trata de um neologismo do próprio autor. “Dejobbed” significa que o trabalho a ser feito deixa de ser organizado em tarefas
regulares, mas sim em projetos de curta duração em que, supostamente, estaria
aumentando o número de trabalhadores temporários e precários.
10 BRIDGES, William. Jobshift: How to prosper in a workplace without jobs. 2a edição,
New York: Perseus Books Group, 1995. p. 25. Tradução nossa.
11 Cf. BRANCHFLOWER, 2000 , p. 29.
9

Revista de Economia Política e História Econômica, número 09, dezembro de 2007

68

Alguns colocam a automação como responsável pela
desocupação. Mas a automação é uma constante na história do
capitalismo, da mesma maneira que a substituição de um setor por
outro.

Por

que

nesse

momento,

haveria

tanta

ênfase

na

microeletrônica como destruidora de empregos, quando sempre
houve alguma inovação que fazia esse papel?

Embora com

índices de desemprego baixo, os anos 50 e 60 do século XX tiveram
grande destruição e abertura simultânea de novas vagas.
Como exemplo disso, mencionamos os desenvolvimentos na
aviação. Após a Segunda Guerra Mundial, foram criados novos
aviões a jato (como o Boeing 707) e a pistão (como o Constellation)
capazes de fazer viagens de longa distância de forma segura, em
alta velocidade e com preços relativamente baixos. Assim, o
transporte ferroviário de passageiros e as linhas regulares de navio a
vapor, outrora comuns, praticamente desapareceram. Portanto, a
aviação tirou a ocupação de muitos trabalhadores, nos setores de
navegação e ferrovias. Mesmo assim, as taxas de crescimento
maior permitiram que os demitidos pela inovação tecnológica (no
caso, o avião de carreira) encontrassem trabalho em outros lugares.
O senso convencional também alega que a flexibilização
trabalhista (barateando os custos de demitir), torne o salário mais
barato e permita contratações. Aqui reside, em síntese, o
argumento de PASTORE (1995).
Mas essa afirmação, embora pareça atraente à primeira
vista, não sobrevive ao teste da realidade. Muitos países fizeram
uma flexibilização profunda, como o México e a Argentina, mas não
obtiveram sucesso. Ao mesmo tempo, outros países europeus, que
receberam menos atenção da imprensa, tiveram elevados níveis de
proteção ao trabalho e baixo nível de desemprego. WEISBROT
(2006) mostrou que, em 2006, a taxa de desemprego na Áustria era
de 5,2%, na Dinamarca, de 4,4%, na Irlanda, de 4,6% e, na Noruega,
de 4,5%. E todos esses países têm nívle elevado de proteção ao
trabalho.
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Também vemos que as taxas de crescimento mundial estão
muito mais baixas depois dos anos 70. Essas taxas são a real causa
do desemprego, não as leis trabalhistas, nem o suposto “fim do
emprego”. A taxa de crescimento da renda per capita vem caindo
no mundo todo, principalmente na América Latina e Caribe:
Considere isso: Na América Latina e Caribe,
onde o produto interno bruto por pessoa
cresceu 75% de 1960 a 1980, ele cresceu
somente 7% por pessoa entre 1980 e 2000. O
colapso das economias africanas é mais
bem conhecido, mas ainda ignorado: o PIB
per capita na África sub-saariana cresceu
34% por pessoa entre 1960 a 1980. Nas duas
últimas décadas, a renda per capita na
realidade caiu em torno de 15 %. Mesmo se
incluirmos
as
economias
de
rápido
crescimento no Leste da Ásia e Sul da Ásia,
as duas últimas décadas foram miseráveis.
Para toda as economias de pequena e
média renda nacional, o crescimento per
capita do PIB foi menos da metade de sua
média dos últimos 20 anos 12 (WEISBROT, 2002,
p. 10).

2– O Papel do Imperialismo nas Reformas do Livre Mercado.
Os países centrais, notadamente os Estados Unidos, criaram
uma

nova

espécie

de

imperialismo,

utilizando

instituições

internacionais, como a OMC e o FMI, para impor as medidas
neoliberais aos países subdesenvolvidos.
O neoliberalismo é um conjunto de políticas que aumentam
os

lucros

das

empresas

e

bancos

transnacionais.

Livre

movimentação de capitais permite a obtenção de lucros sem risco,
quando se aplica em títulos estatais de juros elevados. Flexibilidade
nas leis trabalhistas permite que as empresas possam recrutar
empregados com salários baixos e demiti-los a qualquer momento.
Privatização permite que elas operem em mercados antes restritos
por monopólios estatais. Liberdade de comércio permite ainda
centralizar as atividades produtivas em áreas de custos mais baixos.
WEISBROT, Mark. The Mirage of Progress. In: The American Prospect. Vol. 13, n. 1,
jan. 2002, p. 10. Tradução nossa.

12
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As empresas são as principais ganhadoras dessas medidas. Já
vimos que a taxa de crescimento das economias subdesenvolvidas
tem caído muito e, mesmo nos países centrais, os salários sofreram
quedas profundas. Ou seja, não haveria outros setores sociais
interessados em propagar o neoliberalismo.
Tais medidas foram empacotadas numa agenda política
denominada “Consenso de Washington”, defendida pelo governo
norte-americano, Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial e
que previam: 1) disciplina fiscal; 2) direcionamento dos gastos
públicos para educação, saúde e infra-estrutura; 3) impostos
regressivos; 4) taxas de juros positivas e elevadas; 5) taxas cambiais
valorizadas (âncora cambial); 6) liberalização do comércio; 7)
abertura para o capital estrangeiro (financeiro e produtivo); 8)
privatização de empresas estatais; 9) desregulamentação do
mercado interno; e 10) garantia legal dos direitos de propriedade.
Mas, para tentar fazer com que o Terceiro Mundo adotasse o
Consenso de Washington, essas empresas tomaram o controle do
Estado dos países centrais e, a partir de então, valeram-se da
máquina diplomática e das instituições multilaterais controladas por
esses Estados para ditar a política externa conforme seus interesses.
Tratava-se de um novo imperialismo, raramente militar, que utiliza
acordos internacionais como principal meio de submissão:
O que deveríamos pensar de um país
desenvolvido que protegesse sua indústria
com altas tarifas alfandegárias, roubasse
tecnologias de nações estabelecidas,
usassem apoio estatal para desenvolver a
indústria
e
a
agricultura,
limitasse
propriedade
estrangeira
da
terra,
desvalorizasse a moeda desafiando desejos
internacionais, impusesse controles de
câmbio e ainda deixasse províncias
desobedientes dar a moratória na dívida
externa? O país seria provavelmente expulso
da Organização Mundial do Comércio e
colocado na lista negra do Fundo Monetário
Internacional. Bem, esse país foi os Estados
Unidos da América em estágios anteriores do
nosso desenvolvimento. Outras economias
avançadas, incluindo França, Alemanha,
Coréia do Sul e Japão, fizeram muitas das
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mesmas coisas. Porém, ainda bem que não
havia FMI nem OMC para retaliar. E
funcionou muito bem.
Porém,
agora
nós
negamos
essas
ferramentas para as nações pobres de hoje.
Nós queremos que elas abram as fronteiras
para o capital estrangeiro, renunciemos
auxílios
estatais
ao
desenvolvimento,
equilibremos
os
orçamentos
e
nos
conformemos com a noção presente de
bom comportamento (Na realidade, se o
déficit fiscal do Bush pertencesse a uma
nação em desenvolvimento, ela seria
criticado pelo FMI).
A hipocrisia dos países ricos finalmente surgiu
no fim de semana quando as conversações
sobre o comércio mundial falharam em
Cancun. O Terceiro Mundo finalmente disse:
Basta! 13 (KUTTNER, 2003, p.1).

Porém, esse imperialismo do século XXI diferencia-se muito
daquele existente no século XIX: ele é mais fraco, existindo maior
margem para que os países subdesenvolvidos possam resistir a ele.
Por exemplo, as rodadas da OMC de Seattle e Doha falharam. O
Acordo Multilateral de Investimentos 14 conseguiu ser barrado pela
pressão conjunta das diplomacias dos países pobres em 1998.
Tentou-se lançá-lo mais uma vez na Reunião Ministerial da OMC de
2003, em Cancun, mas a união de 20 países subdesenvolvidos
resistiu a ele. Não era mais o Tratado de Nanking nem se pode

KUTTNER, Robert. Laissez Contraire: Why Poor Nations Revolted in Cancun. In: The
American
Prospect.
18/09/2003.
Disponível
em
Tradução
http://www.prospect.org/webfeatures/2003/09/kuttner-r-09-18.html.
Nossa.
14 O Acordo Multilateral de Investimentos (MAI- Multilateral Agreement on
Investment) consiste em um tratado internacional que prevê igualdade jurídica
entre Estados e empresas multinacionais em todos os países signatários , existindo
total liberdade de investimento, seja ele produtivo ou financeiro. Além disso, as
empresas podem processar o Estado por qualquer regulamentação que afete seus
lucros. Como podemos observar, caso essas regras entrassem em vigor, seria
impossível regulamentar o capital financeiro de curtíssima duração, garantir direitos
trabalhistas nas empresas transnacionais ou exigir a utilização de tecnologias
limpas. Tanto que esse tratado foi negociado secretamente na OCED, fórum restrito
somente aos países desenvolvidos, entre 1993 e 1997. Porém, ele vazou para o
público em 1997, criando grande número de protestos. A diplomacia dos países do
Terceiro Mundo uniu-se para não assiná-lo e o tratado não se tornou efetivo
quando a França recusou a sua assinatura. Os países desenvolvidos tentaram
forçar novamente o MAI na reunião da OMC de Cancun, em 2003, incorporando
suas cláusulas principais no GATS (Acordo Geral de Comércio e Serviços), mas esse
acordo
foi barrado novamente pela atuação do G-20 (grupo de países
subdesenvolvidos, incluindo o Brasil).
13
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justificar

uma

teoria

conspiratória

que

impusesse

72
o

subdesenvolvimento, como pensaram BARAN e SWEEZY (1967).
Somente em uma situação excepcional poderíamos falar de
uma dominação claramente neocolonial: a ocupação norteamericana do Iraque, em 2003, em que o Estado iraquiano perdeu
toda a sua soberania.
Isso ocorreu porque, depois do ciclo imperialista do século
XIX, a tolerância dos povos dos países subdesenvolvidos a
imposições externas de caráter militar é muito menor. Uma simples
leitura do noticiário mostrava que o Iraque encontra-se, após a
ocupação norte-americana, em situação caótica. Quase todos os
dias ocorrem atentados terroristas contra soldados americanos.
Várias organizações internacionais foram reformuladas com o
objetivo de implementar o Consenso de Washington nos países
subdesenvolvidos: O FMI, o Banco Mundial e a OMC.
O Fundo Monetário Internacional passou a exigir, em troca
dos empréstimos, medidas neoliberais. A Organização Mundial do
Comércio elaborou acordos de liberação do comércio e restrições
de propriedade intelectual. A diplomacia dos países desenvolvidos,
reunidos secretamente na OCED (Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico), entre 1993 e 1997, tentou criar o
Acordo Multilateral de Investimentos (MAI).

Esse acordo previa

liberdade total para as transações produtivas e financeiras e que as
empresas multinacionais poderiam processar o Estado por qualquer
regulamentação que ferisse seus interesses.
O Fundo Monetário Internacional foi fundado em 1944, na
Conferência das Nações Unidas de Bretton Woods. Sua função
primordial era ser um dos pilares da estabilidade econômica
internacional.
Na arquitetura financeira internacional acordada em Bretton
Woods, todas as moedas do mundo teriam lastro no dólar norteamericano. Ao mesmo tempo essa moeda estaria referenciada no
ouro. Cada país definiria uma taxa de cambia fixa para ajustar seu
respectivo comércio internacional. Em outras palavras, seria uma
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nova forma de padrão ouro que garantisse um sistema financeiro
internacional estável. Haveria controles de capital rígidos, pois assim,
as autoridades monetárias evitariam que a entrada ou saída súbita
de capitais alterasse o valor das moedas.
O FMI, nesse momento, foi designado para garantir essa
estabilidade. Ele emprestava dinheiro (esses empréstimos eram
denominados SDR – Special Deposit Rights) aos países necessitados
para que eles pudessem equilibrar a balança de pagamentos.
Porém, ao longo dos anos 60 e 70, o sistema monetário
Bretton Woods foi deixando de existir, por diversas razões. O dólar
teve seu papel diminuído como reserva de

valor, pois a

participação relativa dos Estados Unidos na economia mundial foi
decrescendo, passando a existir um déficit comercial. Os países
desenvolvidos passaram a abrir suas contas de capital e,
finalmente, em 1971, com a crise econômica causada pela Guerra
do Vietnã, os EUA deixaram de controlar o valor do dólar,
imprimindo dinheiro sem lastro e fazendo as outras moedas do
mundo flutuarem livremente.
Assim, o FMI perdeu a sua função original: sustentar o sistema
Bretton Woods, pois este deixou de existir, em 1971. Mas, ao mesmo
tempo, seu poder começava a aumentar muito. Nos anos 80, os
países do Terceiro Mundo passaram a ficar muito endividados com
dinheiro dos bancos internacionais e o FMI tornou-se o avalista dos
empréstimos, a instituição responsável por definir se cada país teria
ou não empréstimo externo.
Os

países

subdesenvolvidos

somente

receberiam

empréstimos do FMI caso aceitassem cumprir um pacote de
medidas, publicadas em relatórios ironicamente denominados de
Documentos de Estratégias de Redução da Pobreza (Poverty
Reduction Strategy Papers - PRSP).

Essas medidas tinham como

norma: a) reduzir o déficit público; b) liberar o comércio; c)
privatização; d) desregulamentação; e) altas taxas de juros; d)
âncora cambial; e d) retirada de direitos laborais.
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Assim, o FMI deixou de ter um papel predominantemente
estabilizador para virar instrumento de política que aumentasse os
lucros de bancos internacionais. Pelo estatuto do fundo, 85% dos
votos nas decisões desse órgão pertenceriam aos Estados Unidos,
pois o sistema de votos que tomasse as decisões refletiria a situação
da economia mundial em 1944, sistema que evidentemente os
Estados Unidos nunca desejariam mudar.
A vinculação do Fundo aos bancos internacionais pode ser
vista pela freqüência de cargos executivos obtidos pelos diretores.
Stanley Fischer, vice-diretor, foi trabalhar no Citigroup logo após sair
do Fundo, em 2002, e Jacques de Larosière, diretor-gerente entre
1978 e 1985, tornou-se conselheiro do BNP-Paribas. Os oligopólios
financeiros também são os únicos privilegiados quando o Fundo
exige que os países subdesenvolvidos abram a conta de capital,
façam ajustes ortodoxos durante recessões e mantenham âncoras
cambiais.
STIGLITZ (2003) mostra a lógica de funcionamento do Fundo.
Quando algum país precisa de ajuda financeira, o Fundo organiza
uma missão à capital deste e faz um relatório. Nesse documento
são estabelecidas as condições para obtenção da ajuda: equilibrar
as contas públicas, aumentar a taxa de juros, permitir a livre entrada
e saída de capital financeiro, ter abertura comercial, fazer uma
âncora cambial e privatizar rapidamente as empresas estatais. São
sempre as mesmas condições, não importando a realidade interna
do país. Geralmente o país as aceita, pois normalmente está em
crise e precisando urgentemente de um empréstimo.
Diversos países entraram em recessão profunda devido às
políticas do FMI: México, Rússia, Indonésia, Argentina, Tailândia e
Coréia do Sul. Para não tornamos exaustiva essa narração, nos
deteremos na discussão da crise asiática, de 1997, e da Rússia, de
1998.
Na Rússia, como mostrou STIGLITZ (2003), com o término do
comunismo, em 1992, os preços foram liberados e a inflação teve
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seu crescimento acelerado. O governo endividou-se rapidamente,
pois ainda não havia sistema tributário efetivo em funcionamento.
Mas, para continuar a receber empréstimos externos, o FMI
exigiu uma privatização rápida. Assim, as grandes empresas da exURSS, como a Rosneft (estatal do petróleo) foram vendidas para o
setor privado, ainda que o sistema tributário fosse precário. Isso
agravou o déficit público. Também o FMI fez com que a Rússia
fizesse uma âncora cambial para combater a inflação.
Âncora cambial significava

a crença de que o país teria

uma taxa cambial hipervalorizada, muito próxima de uma moeda
forte. Por exemplo, no Brasil, 1 dólar valia 1,4 reais, em 1997.
Assim, a moeda nacional ficaria hipervalorizada e os
produtos importados seriam baratos. Portanto, o país teria déficit na
balança comercial. Para obter as divisas necessárias para manter as
compras do país no exterior, seria necessário o fornecimento de
capital financeiro de curta duração, impedindo grandes perdas na
balança de transações correntes. Além disso, a moeda nacional
valorizava-se de modo irrealista, tão forte quanto o dólar, embora o
país que fizesse a âncora não tivesse a mesma produtividade dos
EUA, o que reforçaria a necessidade de bastante capital de curta
duração, trazendo dólares necessários para se manter a moeda
valorizada.
A âncora cambial teve vários usos, como o combate à
inflação. Mas, no longo prazo, se fosse mantida, a âncora cambial
causaria recessões, pois, para atrair esse capital de curta duração,
o país colocaria taxas de juros elevadas em seus próprios títulos
públicos. Em contextos de crise financeira internacional, essas taxas
de juros crescem a níveis absurdos, pois o país faz tudo para evitar
que esse capital de curta duração vá para o exterior, levando o
país muitas vezes a uma depressão.
Na Argentina, essa situação chegou ao limite: a partir de
1999, o país entrou em recessão profunda, com juros elevados, para
manter a âncora. Mas isso aumentou o endividamento, pois os juros
aumentavam muito o valor da dívida. Além disso, era necessário
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contrair novos empréstimos para adquirir os produtos importados
que ficaram baratos com a subida da taxa de câmbio. Finalmente,
a Argentina, no natal de 2001, declarou a moratória e o presidente
Fernando de la Rúa teve de renunciar.
Mas, com a crise do Leste Asiático, em 1997, estava muito
difícil sustentar a âncora cambial da Rússia, devido à queda do
preço do petróleo (STIGLITZ, 2003, p. 186). No entanto, o FMI exigiu a
manutenção do rublo valorizado, emprestando muito dinheiro para
a manutenção do valor da moeda. Os juros subiam, chegando a 60
% ao ano, nos títulos do Tesouro Russo, em junho de 1998.
Em julho de 1988, o FMI concedeu um grande empréstimo à
Rússia, em dólares (ou seja, caso o rublo fosse desvalorizado, o país
ficaria extremamente endividado), apenas para manter a taxa
cambial.

Não obstante,

em agosto, a Rússia decretou a

desvalorização da moeda e a moratória, pois ficara insolvente.
A Rússia sofreu uma queda econômica profunda, devido à
ação conjunta de três elementos do neoliberalismo: âncoras
cambiais, taxas de juros elevada e livre movimentação de dinheiro.
O PIB russo caiu cerca de dois terços 15 . Somente com a
desvalorização

e

com

a

moratória,

conseguiu

restaurar

o

crescimento.
A crise asiática de 1997 teve como origem as âncoras
cambiais e a grande proporção de dinheiro emprestado nas
empresas da região do Pacífico: Coréia do Sul, Indonésia, Tailândia,
Malásia. Nessa região, era comum uma companhia dever 80 % ou
100% dos bens da empresa.
Em julho de 1997, a Tailândia, que tinha um grande déficit em
conta corrente, não pôde resistir aos ataques especulativos sobre o
baht e acabou com as taxas cambiais fixas. O baht, que em maio
de 1997, era negociável a 25 por dólar americano, caiu para 56. A
queda súbita do valor da moeda tailandesa fez com que o dinheiro
saísse do país e causou temor de que outras moedas não pudessem
ser sustentadas, como o ringgit malaio ou o peso filipino. Logo

15

Cf. STIGLITZ (2003, p. 192).
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depois, Filipinas, Indonésia e Hong Kong aumentaram a taxa de
juros.
Na Coréia do Sul, havia grande quantidade de investimentos
feitos com a bolha especulativa imobiliária. Porém, logo depois do
início da crise, a bolha estourou, deixando muitos clientes sem
poderem devolver o dinheiro dos empréstimos feitos para aquisição
de imóveis, causando corrida aos bancos.
As políticas do Consenso de Washington foram responsáveis
pelo agravamento da crise, levando-a a uma depressão regional.
Normalmente, os países da região asiática tinham taxas de
poupança elevadas e não precisavam de empréstimos externos.
Mas a crise os fez recorrer ao FMI.
O Fundo exigiu seu pacote padrão de medidas. E os que
seguiram rigorosamente o programa acabaram transformando a
crise numa depressão. A Indonésia aumentou a taxa de juros e fez
cortes nas despesas públicas em 1997. Mas, ao fazer cortes nos
subsídios aos alimentos, causou uma revolta social que provocou a
renúncia do ditador Suharto .
Os países que menos seguiram os planos do Fundo foram
justamente os que conseguiram sair primeiro da crise. Entre eles,
destacamos a Malásia, onde foram colocados controles de capital
rígidos sobre o ringitt, e a Coréia do Sul, país que procurou livrar-se
rapidamente de seus débitos.
O Banco Mundial teve um processo de mudança similar nos
anos 80. Seu papel original, quando foi fundado em 1947, era de
emprestar dinheiro aos países que fizessem investimentos em infraestrutura social como: estradas, hospitais, escolas, saneamento
básico, formação de cooperativas etc.

STIGLITZ (2003, p. 41)

mostrou que o BIRD passou a ter mudanças profundas a partir do
governo Reagan.
Em 1981, Anne Krueger tornou-se economista-chefe do
Banco. Especialista em comércio internacional, ela era conhecida
internacionalmente pelos seus estudos sobre comportamento rentseeking (termo que ela criou) em empresas estatais. Ela via o
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governo como um problema e o Banco Mundial ajudou o FMI a
fazer empréstimos. Desde então, raramente o BM aprovaria
empréstimos sem aprovação prévia do FMI. Também não se pode
esquecer que Krueger tornou-se diretora interina do FMI entre março
e junho de 2004.
Uma outra forma de política imperialista consiste nos direitos
de propriedade intelectual. Quando os países desenvolvidos tentam
proibir que os demais copiem seus produtos, fica muito mais difícil
obter o conhecimento industrial necessário para a produção.
Em vista disso, estender a lei de patentes ao âmbito
internacional torna-se

uma medida prioritária para os países

desenvolvidos. Em 1994, o intenso lobby das indústrias farmacêuticas
norte-americanas fez com que o GATT, no fim da Rodada Uruguai,
elaborasse o TRIPS – Trade Related Aspects of Intellectual Property
Rights

(Direitos

de

Propriedade

Intelectual

Relacionado

ao

Comércio). A cláusula principal desse acordo prevê a concessão
de direitos autorais por até 50 anos.
Assinar o TRIPS é requisito obrigatório para um país participar
da OMC e ter acesso aos mercados dos demais países-membros.
Mas, os países que hoje são ricos, muitas vezes, para acelerar a
curva

de

aprendizagem,

desobedeceram

aos

direitos

de

propriedade intelectual: o Japão ficou conhecido pelos seus
esforços de engenharia reversa nos anos 50 e 60. A China hoje
exige, para a entrada de empresas estrangeiras no país, acordos de
transferência de tecnologia e é campeã mundial de pirataria,
ainda que faça parte da OMC.

E, por motivos sociais, o Brasil

quebrou as patentes dos anti-retrovirais usados para controle da
AIDS, para obter remédios a custos acessíveis, o que resultou em um
conflito diplomático com os Estados Unidos. Uma das principais
ligações entre Roberto Campos e o capital internacional é a sua
defesa

a favor de leis de propriedade intelectual mais rígidas,

como nessa passagem: “A inexistência de uma lei de patentes
agrícolas pareceria um tema abstruso e irrelevante. Entretanto, se
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falta proteção patentária para a biotecnologia agrícola, a pesquisa
fica confinada a agências públicas” (CAMPOS, 1996, p. 172).
3– Roberto Campos: Intelectual Orgânico do Neoliberalismo.
Roberto Campos emergiu como grande defensor das
políticas neoliberais. No início dos anos 90, ele publicava colunas no
jornal “O Estado de São Paulo”. Os textos de sua autoria foram
transformados em dois livros: a “Antologia do Bom Senso” e o “Na
Virada do Milênio”. Outro texto notório que expressa bem as suas
visões foi a autobiografia “A Lanterna na Popa”, em que analisou
toda a sua carreira. Entre os capítulos deste livro, a parte mais
importante foi o epílogo. Nele, Roberto Campos lamenta-se por não
ter conseguido convencer o Brasil da necessidade de implementar
as reformas liberais até as últimas cosequências e, por isso, não sair
do marasmo econômico.
Seus textos, a partir dos anos 80, são curtos, de duas a três
páginas, e adotam uma linguagem jornalística. Não existem mais as
análises acadêmicas que ele costumava fazer nas décadas de 50,
60 e 70, embora as idéias presentes nos artigos de Roberto Campos
tenham um paralelismo muito grande com as de Friedman, Hayek
ou Mises, como veremos no quinto capítulo dessa dissertação. Essa
análise jornalística talvez já indique o teor de superficialidade nas
questões discutidas e o menor empenho intelectual de Campos.
Em sua aparência, o discurso de Campos é altamente
convincente. Um leitor, de nível
conhecimentos

mínimos

sobre

as

intelectual razoável, com
questões

nacionais,

pode

facilmente concordar com as idéias de Campos, devido às figuras
de retórica empregadas por ele, ao seu conhecimento pernóstico
sobre datas e fatos e por ter uma visão otimista sobre o Brasil. O país
poderia ser próspero, se

fossem tomadas medidas que ele

considerava “corretas”, nada mais do que o Consenso de
Washington. Bastava ter atitude para levá-las adiante.
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Fazer uma análise crítica e rebater Roberto Campos
pressupõe do analista conhecimentos profundos sobre história
econômica e economia. Como, por exemplo, considerar o fato
de que a Argentina, a Indonésia e o México, três dos países que
levaram

o

neoliberalismo

às

últimas

conseqüências,

não

conseguiram sair da estagnação.
Assim, uma análise mais cuidadosa desse autor nos permite
observar que seu pensamento era problemático e incoerente.
O pressuposto central de Campos era de que a economia
brasileira

estava estagnada em razão de diversas travas que o

Estado colocou

na atividade empreendedora: impostos, juros,

inflação, regulamentações e monopólios estatais. O empresário
brasileiro seria supostamente dinâmico e inovador, mas não
conseguiria concretizar essas qualidades em firmas que trouxessem
prosperidade

e

empregos.

Sempre

haveria

obstáculos

governamentais:
Parecem ter errado menos as regiões onde
os governos intervieram menos: Hong Kong,
em primeiro lugar, onde o desenvolvimento
obedeceu quase exclusivamente a forças de
mercado, Taiwan, onde ele se processou,
principalmente através de pequenas e
médias indústrias (CAMPOS, 1998, p. 304) 16 .

Esse pensamento de Campos não considera que, sem
determinadas intervenções estatais, os setores produtivos mais
modernos simplesmente não surgem. A experiência dos países
asiáticos mostra a importância de políticas tecnológicas.
No início dos anos 80, o próprio Roberto Campos visitou
Coréia do Sul, Taiwan e Japão. Nesses países observou que, através
de uma regulamentação apropriada do investimento estrangeiro
direto,

seria

possível

produzir

bens

de

alta

tecnologia

internacionalmente competitivos. Por causa disso, ele próprio
elaborou, em abril de 1984, um projeto de lei alternativo à Lei da
Informática, que estava sendo debatida no Congresso. Em seu

16 CAMPOS, Roberto. Na virada do milênio. 1a. ed, Rio de Janeiro: Topbooks, 1998,
p. 304.
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projeto existiria proteção aduaneira para empresas nacionais da
área

de

computação.

desburocratização para

Deveria

haver

a criação de

isenção

fiscal

e

pólos exportadores de

informática, bem como uma regulamentação, a fim de que as
empresas estrangeiras pudessem optar pela entrada no Brasil como
sócias minoritárias ou então como joint-ventures de empresas
nacionais. Bolsas de estudo também deveriam ser concedidas para
formação de técnicos no exterior (CAMPOS, 2004, p. 1092).
É relevante observarmos como Campos mudou radicalmente
de idéia em pouco mais de dez anos. Inicialmente, ele acreditava
em uma política desenvolvimentista para o setor tecnológico, que
respondesse ao nacionalismo rasteiro de então, e por outro lado,
pouco tempo depois, confiava na total liberdade das forças de
mercado.
Na mesma citação de Campos, podemos analisar também
outro aspecto do seu pensamento: a comparação. Devido à sua
experiência internacional e à sua memória para dados e detalhes
econômicos,

ele

comparava

constantemente

o

Brasil

com

estatísticas de países desenvolvidos ou de crescimento rápido.
Muitas

dessas

comparações

do

autor

podem

ser

consideradas inapropriadas, como a comparação entre Brasil, Hong
Kong e Singapura, que ele faz constantemente. Sabemos que
existem diferenças históricas, políticas, geográficas e econômicas
muito grandes entre esses países. As comparações do Brasil com
Hong Kong e Singapura se repetem no seguinte trecho:
Os Provinciais fariam bem em se informar do
grau de liberdade econômica da América
Latina antes de discorrer sobre os perigos do
neoliberalismo. Um bom começo é o livro
dos professores Gwartney, Lawson e Block –
Economic Freedom of the World (1975-1995)
– publicado por 11 institutos de pesquisa. É
uma análise com mais de 100 países,
segundo
17
componentes
diferentes
relacionados com: 1o. - Moeda e Inflação;
Operação
e
Regulamentação
2o.Governamental; 3o.- Tributação e 4o.Intercâmbio Externo. Entre os 20 países de
maior liberdade econômica não figura
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nenhum latino-americano (exceto Costa
Rica, em 16o lugar). Argentina e Chile estão
empatados em 26o lugar. O México está no
45o. Enquanto o Brasil, supostamente
ameaçado pelo neoliberalismo, está em 97o
lugar! Isso é compreensível, aliás, pois ainda
mantemos os dinossauros estatais do
petróleo e telecomunicações e o governo
representa
mais de 40% do PIB. É
interessante notar que, no período analisado
(1975-1995), houve estreita correlação entre
liberdade econômica e melhoria de vida. Os
seis países com maior liberdade econômica –
Hong Kong, Suíça, Cingapura, Estados
Unidos, Canadá e Alemanha – gozam todos
de elevada renda real por habitante, o
contrário acontecendo com os países
intervencionistas, os quais estagnaram ou
retrocederam. O sucesso de Hong Kong e
Cingapura indica que a liberdade criativa no
mercado é fator mais importante que o
território ou os recursos naturais. Receia-se
que o liberalismo econômico, ao priorizar a
eficiência, aumente o desemprego. Mas, nos
grupos dos superliberais figuram alguns dos
mais eficientes geradores de emprego –
como Hong Kong e os Estados Unidos
(CAMPOS, 1998, p. 101). 17

O desemprego preocupava Roberto Campos, pois se elevou
muito nas décadas de 80 e 90. Desde 1980, ele defendia que a
redução de direitos trabalhistas e a liberdade de contratar e demitir
seriam as únicas soluções:
A experiência internacional é clara. Hong
Kong, onde inexistem leis salariais, tem hoje
escassez de mão-de-obra, apesar de
sobrepovoada e sem recursos naturais. Os
Estados Unidos, onde o salário mínimo ficou
congelado durante o período Reagan,
conseguiu manter alto crescimento e baixo
desemprego. Na França, onde o salário
mínimo é oficial e generoso, é alarmante o
desemprego, sobretudo entre os jovens
(CAMPOS, 1996, p. 187). 18

Ibid, p. 101.
Roberto. Antologia do bom senso. Rio de Janeiro: Topbooks, 1996, p.
187.
17

18CAMPOS,

83

Revista de Economia Política e História Econômica, número 09, dezembro de 2007

Os empresários, na acepção de Campos, não contratariam
trabalhadores ou os contratariam na informalidade, devido aos
altos custos indiretos de empregar, como licenças-maternidade e
décimo-terceiro salário. Para agravar a situação, segundo ele, as
leis salariais concediam aumentos acima da produtividade.
Em termos de experiência internacional, os países eram
comparados. Roberto Campos procurou mostrar que países como
Estados Unidos, Hong Kong, Grã-Bretanha e outros, que tivessem
mercados de trabalho mais livres, teriam índice de desemprego
oscilando entre valores mais baixos do que o Brasil ou a Itália, onde
os encargos trabalhistas seriam mais elevados. Melhor seria ganhar
salários baixos do que desemprego. “Nos países de custos indiretos
maiores, também há mais informalidade” (CAMPOS, 1996, p. 189).
Durante

o

mandato

de

Campos

como

Ministro

do

Planejamento, entre 1964 e 1967, ele provocou uma alteração
parcial na Consolidação das Leis do Trabalho, ao remover a
estabilidade e substituí-la pelo Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), além de regulamentar o emprego temporário. Para
ele, a estabilidade seria apenas ilusória, pois menos de 3%
(CAMPOS, 1996, p. 71) dos empregados teriam tempo de serviço de
10 anos, necessários à estabilidade. As indústrias demitiam antes
desse período, já prevendo que seria arriscado mantê-los, pois a
demanda era incerta e era um risco elevado não poder demitir em
caso de queda da demanda.
Quando senador, em 1983, ele propôs o Projeto de Lei
133/83, regulamentando o contrato por prazo determinado,
criando

a

“disponibilidade”

nas

empresas

e

o

seguro-

desemprego 19 . Essa proposta foi rejeitada, mas inspirou a atual Lei
9601/98.
Segundo o Projeto de Lei 133/83, promover-se-ia uma flexibilização parcial da
CLT, com os seguintes elementos:
1-O trabalho temporário seria permitido, desde que o contrato fosse feito por um
período de até seis meses.
2-Seria criado um fundo social, o FAD (Fundo de Assistência ao Desempregado),
que concedesse seguro-desemprego (que ainda não existia no início dos anos 80)
e cursos de requalificação aos desempregados.

19
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Percebendo que o emprego transferia-se para empresas
menores, em razão da terceirização e da flexibilidade dos arranjos
produtivos,

Roberto

Campos

achava

necessário

reduzir

a

regulamentação das pequenas empresas.
Segundo Roberto Campos, a ajuda aos pobres deveria ser
restrita ao “mínimo vital” (que ele não especifica claramente) e a
previdência

deveria

ser

predominantemente

privada.

As

aposentadorias do INSS poderiam ser concedidas apenas àqueles
que não obtivessem um capital mínimo nos fundos de pensão.
As teses de Campos chocam-se com a realidade. Noruega,
Dinamarca, Finlândia, Irlanda e Índia são países que têm
crescimento econômico rápido sem flexibilizar as leis trabalhistas.
Ao mesmo tempo, a história do século XX mostra várias
situações em que houve dinamismo econômico mesmo com
direitos trabalhistas elevados. Voltando a capítulos anteriores desta
dissertação, vimos que no Brasil, nas décadas de 50 e 60, vigorava
a CLT de Getúlio Vargas. Ela foi lançada em 1942, e mesmo com
sua concretização o País teve uma elevada taxa de crescimento. A
Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial, nos governos dos
Chanceleres Konrad Adenauer e Ludwig Ehrhard, conseguiu
reconstruir a economia destruída pela guerra e, mesmo assim, foi o
momento da expansão das garantias do Estado de Bem-estar
social alemão.
Poderemos agora indagar: O que há de fundamentalmente
diferente na economia do presente que impede a compatibilidade
entre garantias sociais e crescimento, enquanto no passado, essa
conciliação era possível?

3- A indexação salarial seria substituída pela livre negociação entre patrões e
empregados.
4-Regulamentava-se o “lay-off”, em que o empregado, em caso de queda na
demanda, ao invés de ser demitido, fosse mantido na empresa, com salário
reduzido, em disponibilidade. A proposta foi rejeitada na época. Porém, a Lei
9601/98 regulamentou o trabalho temporário, conforme a idéia original de Roberto
Campos. Sobre o Projeto de Lei 133/83, vide PASTORE (1998).
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Cabe também acrescentarmos que, no passado, houve
diversas situações de flexibilização em torno dos direitos trabalhistas
sem redução do desemprego. Foi o caso do Chile (que fez uma
reforma profunda no governo Pinochet, com o Plan Laboral, em
1979) e da Argentina.
Outro dos tópicos mais recorrentes no pensamento de
Roberto Campos foi a defesa da privatização de empresas estatais
e a quebra do monopólio estatal sobre setores como petróleo,
eletricidade e telecomunicações. Seu argumento principal era a
crise financeira do Estado. A venda das empresas diminuiria o
passivo governamental, especialmente se estas fossem pagas com
títulos da dívida.

Além disso, segundo Campos, as empresas

estatais eram fontes de prejuízo, pois a rentabilidade era muito
baixa:
No impulso mais recente de privatização do
continente europeu, os motivos dominantes
foram a crise fiscal dos estados e o desafio
da globalização. A crise fiscal resultara dos
choques entre as demandas crescentes do
welfare state e a decrescente tolerância do
contribuinte. A globalização, por sua vez,
exige flexibilidade competitiva para fusões e
incorporações,
lentas
e
difíceis
nos
complexos estatais (CAMPOS, 1998, p. 39). 20

O autor, em questão, cita dados justificando como as
empresas estatais causavam prejuízos ao Tesouro:
Daí a dizer que a Vale é uma empresa
rentável para o Tesouro vai uma enorme
distância. Na realidade, é filha ingrata do
Tesouro e mãe bondosa dos funcionários. Ao
longo dos 51 anos (1943-94) o Tesouro investiu
US$ 1,161 bilhão e recebeu dividendos no
montante de US$ 1,207 bilhão, ou seja, um
rendimento de 0,09% ao ano! Dir-se-á que o
lucro do acionista majoritário está nos
ganhos de capital, pela valorização do
patrimônio. Mas esta só se tornará realizável
pela privatização. Como é de rigor nas
estatais que se prezam, as doações aos
fundos de pensão dos funcionários excedem
20

CAMPOS, Roberto. Na virada do milênio.Rio de Janeiro: Topbooks, 1998, p. 39.
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por larga margem os rendimentos
Tesouro! (CAMPOS, 1998, p. 43). 21

86

do

Para Campos, as companhias que fossem privatizadas
deixariam de ser fontes de prejuízo para tornarem-se lucrativas ao
governo pela arrecadação de impostos. Foi o caso das empresas
British Airways e British Steel, na Grã-Bretanha, após serem vendidas
no governo de Margaret Thatcher.
Segundo Campos, a privatização seria feita uma doação
dessas empresas ao povo, pois o capital necessário para a
fundação das empresas já tinha sido obtido pela arrecadação de
impostos. Cita o caso da Hungria, onde os cidadãos recebiam um
vale para comprar as empresas, gratuitamente. O universo restrito
de funcionários e políticos manipuladores das estatais seria
substituído pelo universo mais amplo de acionistas da Bolsa ou
beneficiários de fundos de pensão. “Na Rússia, graças ao sistema
de distribuição gratuita de ações, há hoje 40 milhões de acionistas,
e na República Checa 75% da população são acionistas de exestatais” (CAMPOS, 1998, p. 38).
Embora seus dados sobre a situação financeira das
empresas governamentais nos anos 90 sejam de fontes confiáveis, o
discurso de Campos peca pela superficialidade.
Uma análise mais cuidadosa da questão das empresas
estatais mostra que essas firmas não são intrinsecamente melhores
ou piores do que as particulares. As cinqüenta maiores estatais
brasileiras tornaram-se deficitárias a partir dos anos 80, quando a
taxa média de retorno sobre os ativos passou de 10,6% em 1980
para 2,7% em 1990 22 .
Mas

também

não

são

inerentemente

incompetentes.

Durante a década de 70, elas foram lucrativas, pelo fato de seus
superávits operacionais corresponderem a aproximadamente 2%

21
22

Ibid, p. 43.
Cf. BAER (2004, p. 304).
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do PIB 23 . Em 1973, o índice de autofinanciamento (ou seja, a
capacidade de pagar suas próprias contas, sem necessidade de
serem cobertas pelo governo) chegou a 90% das empresas
governamentais 24 . Na região asiática, podemos encontrar estatais
altamente eficientes, como as siderúrgicas coreanas e taiwanesas.
A Singapore Airlines, pertencente ao governo de Cingapura, goza
de reputação mundial pela qualidade de seu serviço de bordo.
BAER (2004, p. 303) expôs os motivos pelos quais as empresas
governamentais brasileiras tiveram problemas financeiros graves nos
anos 80:
1. Suas tarifas eram congeladas com o objetivo de conter a
inflação. Os custos delas cresciam, mas a receita era corroída. O
preço real dos produtos de ferro e aço caiu 50% e a energia
elétrica 40%. Os serviços telefônicos caíram 60% entre janeiro de
1979 e dezembro de 1984 25 . Isso fazia as empresas terem prejuízos a
ponto de estarem em situação muito precária em 1990, quando
Roberto Campos escreveu sobre elas.
2. As empresas do governo tiveram que se endividar para que o
governo pudesse obter divisas e assim equilibrar a balança de
pagamentos. Quando as taxas de juros cresceram, na década de
80, esse passivo tornou-se bastante elevado. Em 1990, a Companhia
Siderúrgica Nacional tinha dívidas de US$ 1,2 bilhão e precisava de
US$ 300 milhões para atualizar-se tecnologicamente 26 .
A superficialidade da defesa de Roberto Campos em
relação à privatização simplesmente omitia esses fatos. Isso levava
o leitor desavisado a considerar a privatização como uma medida
inevitável. Campos dizia que as estatais eram inerentemente
“ineficientes” e “cabides de empregos políticos”. São afirmações
não comprovadas ao fazemos uma análise histórica mais criteriosa.
Essa preferência de Campos pelo privado indica um outro
motivo: dar oportunidades aos grandes oligopólios internacionais. As
Cf. BAER (2004, p. 303).
Cf. BAER (2004, p. 303).
25 Cf. BAER (2004, p. 304).
26 Cf. BAER (2004, p. 304)
23
24
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empresas públicas seriam interessantes por permitirem acesso ao
mercado brasileiro, em setores inacessíveis por serem monopólios
estatais. A análise histórica não permite fazer um juízo a favor do
Estado ou do particular como melhor empresário, a não ser quando
a iniciativa privada não se interesse por um setor, quando o governo
precisa atuar para que seja possível desenvolver essa área. É o
caso, por exemplo, da geração de energia, que é pouco atraente
para as empresas privadas.
Em síntese: Roberto Campos sempre ficava a favor da
liberalização financeira. A seu ver, o crescimento da liquidez
mundial abre espaço a investimentos estrangeiros mais sólidos. Em
seu discurso, fica oculta a tendência dos capitais especulativos de
causarem crises constantes e freqüentes.
Para Campos, as crises como a do México, da Ásia e da
Rússia foram causadas por algum erro na administração econômica
local. Não existem causas globais para as crises:
Não resta a menor dúvida que a crise dos
mercados financeiros foi devida aos sérios
erros econômicos cometidos por alguns
países asiáticos, e pela relutância dos
políticos em tomar, a tempo, as medidas
adequadas a corrigí-los. A Tailândia, por
exemplo, manteve uma taxa de câmbio
excessivamente alta, e seus bancos foram
buscar dinheiro (mais de 40 bilhões de
dólares) em créditos não-garantidos, nos
mercados de capitais internacionais. Seu
déficit em conta corrente chegou a mais de
8%
do
PIB.
Deve
reconhecer-se,
naturalmente,
que
em
países
em
desenvolvimento com sistemas bancários
pouco amadurecidos, a rapidez da
globalização e da desregulamentação dos
mercados financeiros pode ter tido efeitos
perturbadores 27 (CAMPOS, 1998, p. 327).

Podermos considerar esse argumento gritante pela sua
inconsistência. Âncoras cambiais altamente valorizadas fizeram

27

CAMPOS, Roberto. Na virada do milênio. Rio de Janeiro: Topbooks, 1998, p. 327.
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parte do Consenso de Washington. O FMI tentou de todas as formas
mantê-las na Rússia e na Argentina.
Nesse caso, o neoliberalismo torna-se contraditório com os
princípios até mesmo de seus mentores intelectuais, os pensadores
da escola austríaca de economia, e com o próprio livre mercado.
Hayek, embora admita a liberdade de movimentação de capitais,
defendia que isso fosse feito em um regime totalmente diferente: de
moedas privadas, que ele propôs no livro “Desestatização do
Dinheiro”.

Ludwig

von

Mises

acreditava

que

as

instituições

multilaterais eram o “crescimento do intervencionismo estatal em
classe mundial”. E, num regime de livre mercado, as taxas cambiais
oscilariam livremente:
Outra queixa exagerada é quanto à
volatilidade dos capitais financeiros. Essa
volatilidade só é grave à medida que os
países recipientes exibem vulnerabilidades
oriundas
de
déficits
fiscais,
de
sobrevalorização cambial ou de porres
creditícios
do
setor
privado
por
desregramento do sistema bancário 28
(CAMPOS, 2000, p. 12).

Empréstimos irresponsáveis realmente podem causar crises.
Porém, somente numa situação em que todos podem retirar seu
dinheiro do país, com facilidade, como em uma recessão
prolongada que causou uma depressão regional na Ásia. Já déficits
fiscais podem ser problemáticos, mas também não podem causar
depressões.
KRUGMAN (1998) mostrou que, em crises extremas, como a
asiática, nem a taxa de juros poderia sustentar o câmbio, pois isso
causaria uma falência total do sistema bancário, devido à alta
alavancagem. Por outro lado, deixar as moedas flutuarem também
causa muitas falências, pois muitas empresas têm empréstimos em
dólar. A única solução eficaz seria o controle de câmbio, adotado
pela Malásia, que fez esse país ser um dos primeiros a sair da crise.

28

Id. “Em defesa dos bodes”. In: O Globo. Ed. 1631, 12/01/2000.
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Ironicamente, Roberto Campos morreu em agosto de 2001,
pouco antes do colapso de Argentina, o exemplo maior das
políticas neoliberais na América Latina. A Argentina entrou em
depressão a partir do Natal de 2001, com a renúncia do presidente
De La Rúa.
4– Avaliação do Pensamento de Roberto Campos nos Anos 90.
O ponto em comum do pensamento de Roberto Campos
nesse momento é a defesa de uma moldura institucional em favor
do capital estrangeiro, que é o Consenso de Washington. Suas
idéias são exatamente as propostas que as grandes multinacionais
defendem para aumentar seus lucros, desenvolvidas em cinco
pontos principais:
1. Privatização: Com a venda de empresas estatais, o capital
estrangeiro teria possibilidade de penetrar em mercados, até então
inexplorados, devido aos monopólios públicos. Empresas estatais e
particulares poderiam atuar com a mesma eficiência, caso o Brasil
não houvesse utilizado as tarifas das empresas governamentais para
controlar a inflação e se existisse uma administração pública mais
preparada. Mas, ao manifestar uma preferência estrita pelas
particulares, chamando as empresas estatais de intrinsecamente
ineficientes, Campos mostra a preferência pelo capital estrangeiro,
que é o grande beneficiário da desestatização.
2. Liberalização Financeira: Mais uma vez, a liberdade de fluxo de
capitais, tão defendida por Campos, tem como maior beneficiário
o capital internacional, que pode lucrar com taxas de juros
elevadas e oscilações cambiais súbitas, sem correr riscos em
atividades produtivas. Os bancos nacionais e internacionais, nesse
caso, são o único ganhador (a não ser num momento específico,
quando

os

países

latino-americanos

precisaram

da

âncora

cambial), sendo que a abertura da conta capital é predatória ao
crescimento econômico. Como vimos, quando a fuga de capitais
causa recessões profundas, como ocorreu no sudeste asiático em
1997, Roberto Campos tenta encontrar outros motivos espúrios para
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a crise, como um médico que procura tratar o sintoma, mas não a
causa real. A situação agrava-se quando as instituições multilaterais
exigem âncoras cambiais irrealistas.
3. Mudança das leis trabalhistas: Mais uma vez, menos direito para o
trabalhador significa taxas de lucros extraordinárias e maiores
facilidades para as empresas poderem se mover de um lugar para
outro em busca da mão-de-obra mais barata, intensificando a
“corrida para o fundo do poço”. Não existe garantia que a
flexibilização da regulamentação sobre o trabalho traga um novo
dinamismo para a produção ou que o desemprego diminua, como
ficou claro com várias experiências de reformas trabalhistas, como
na Argentina e na Colômbia.
4. Leis de patentes: As garantias de patentes defendidas por
Campos são os mesmos argumentos das grandes empresas e da
diplomacia que a defende.
5. Falta de políticas industriais: Ao defender o livre mercado e a mão
invisível como a solução de todos os problemas (sendo a
estagnação causada pela falta de atitude em levar o liberalismo
até

as

últimas

conseqüências),

os

países

subdesenvolvidos

simplesmente ficam sem desenvolver atividades de alto valor
agregado como aeronáutica, informática, biotecnologia etc. Esses
setores, para surgirem, precisam de apoio do Estado. Isso impede o
surgimento de novos empresários capazes de disputar o espaço dos
oligopólios já estabelecidos.
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A Economia dos Estados Unidos, 1981 – 2005:
uma visão agregada.
Luiz Eduardo Simões de Souza 1

Introdução
As transformações pelas quais passou a economia
estadunidense entre o primeiro governo de Ronald Reagan
(1981 – 1984) e o primeiro governo de George W. Bush (2001 –
2004) marca uma transição desta de partícipe do equilíbrio de
forças econômicas, políticas e militares dado pela Guerra Fria
(1945 – 1990) a potência hegemônica da atual ordem
internacional. Após a queda da União Soviética, os EUA
passaram efetivamente a constituir um novo império, o que
não elimina peculiaridades, contradições e prováveis pontos
de conflitos internos e externos que possam vir a ser
significativos no futuro.
As flutuações observadas do produto acompanham o
comportamento de um ciclo já apontado por Wesley Mitchell
e Joseph Steindl na metade do século XX, a despeito das
recentes interpretações do fortalecimento da hegemonia
ianque

na

economia

mundial,

realizadas

a

partir

da

tecnologia de informação. Existem fatores na economia dita
“real”

que

fornecem

subsídios

para

entender-se

o

comportamento econômico dos EUA no período.
Assim, a demanda agregada sofreu transformações
estruturais em sua composição, sobretudo no consumo e no
investimento. Os níveis de consumo privado e poupança
efetiva

dos

trabalhadores

sofreram

redução

também,

Mestre e Doutorando em História Econômica pela Universidade de São Paulo.
Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade Estadual
do Rio Grande do Sul.
1
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derivada da concentração de renda e das perdas de massa
salarial e serviços públicos observadas pelos trabalhadores
daquele país. A oferta agregada, por sua vez, apresentou
uma crescente necessidade de aportes de capital do exterior,
advindos do incremento do ritmo das transações financeiras,
facilitado

pelas

inovações

tecnológicas

na

área

da

informação nos anos 1980, e amplamente difundidas pelo
mundo na década seguinte.
A abertura da economia estadunidense, dentro de um
processo global de esgarçamento dos mercados domésticos,
por outro lado, conduziu o padrão de crescimento econômico
do país a uma menor dependência da poupança doméstica
e do fomento da demanda efetiva, pela atração das
poupanças privadas de outros países. Por outro lado, os
estoques de capital gerados pelo complexo militar-industrial
dos EUA proveriam um nível de investimento capaz de manter
as taxas de crescimento anuais entre 3,5% e 4,5% , ao custo da
manutenção de uma agenda de intervenções militares em
zonas de interesse militar e/ou econômico do país.

1. Uma primeira visão agregada do crescimento
econômico dos EUA

As taxas de variação do Produto Interno Bruto dos
Estados Unidos entre 1975 e 2005 formam o seguinte perfil:
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Gráfico 1: EUA, taxa de variação do Produto Interno Bruto, 1975 - 2005
Fonte: International Financial Statistics - International Monetary Fund

Notam-se três ciclos distintos, a saber: (1) 1975 – 1983; (2)
1984 – 1992; e (3) 1993 – 2002. O ciclo iniciado em 2003 parece
já ter apresentado sua inflexão no ano corrente (2006).
Observado em sua média, o ritmo de crescimento do produto
interno bruto norte-americano parece estancar-se entre 3,5 e
4% ao ano.
Os anos de 1983, com uma recessão de 1,93% e 1985,
com um crescimento de 7,18%, são os extremos da série. Os
demais anos de recessão foram 1976 (0,19%), 1981 (0,22%),
1983 (1,93%) e 1991 (0,16%). A variância das taxas de
crescimento nos ciclos econômicos é decrescente no período,
ou seja, o crescimento médio faz-se cada vez menor, com
uma menor variância, até 2004, quando parece ter início um
novo ciclo.

2. O “Reaganomics” – 1981 - 1993

O início da década de 80 colheria a economia norteamericana em um contexto recessivo. Após crescer à taxa
média anual de 4,5% entre 1976 e 1979, os EUA teriam dois
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anos de crescimento negativo intersticiados por um pequeno
crescimento de 2,51% em 1981 2 .
A administração Carter (1977 - 1981) não apresentaria
do ponto de vista econômico os parâmetros clássicos de um
governo Democrata. Ao invés da agenda keynesiana,
consolidada desde o New Deal Rooseveltiano, grassava o
pensamento monetarista, teorizado pela "escola de Chicago",
e amplamente usado pelo governo republicano anterior
(Nixon - Ford). Amparada por luminares como Robert Solow e
Milton Friedman, esta se estabeleceria como linha-mestra das
políticas econômicas de Republicanos e Democratas.
A prática do pensamento monetarista no governo,
frente a uma política anticíclica, pode ser resumido no
Pentagrama de Friedman:

(a) controle inflacionário via

demanda, (b) alta de juros, (c) corte e colapso da
administração pública (sobretudo nos serviços da rede de
apoio social), (d) desemprego e (e) recessão. Um verdadeiro
“inferno” para os trabalhadores.

Figura 1: O Pentagrama de Friedman

2

Dados do Fundo Monetário Internacional.
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Quanto ao setor externo, o final da década de óbito do
padrão

monetário

de

Bretton

Woods

via

o

mercado

internacional do numerário ianque sofrer uma mudança de
perspectiva quanto às suas forças dinâmicas.

Não mais a

oferta - ou o controle exercido sobre ela pelo FED - mas sim a
demanda (e as taxas de juros liberadas aos especuladores por
este) tomaria a frente das preocupações regulatórias do
então presidente do banco central estadunidense, Paul
Volcker.
Uma

solução

apresentada

pelos

monetaristas

ao

impasse crônico dado ao crescimento do produto a taxas de
juros elevadas era tão simplória quanto anti-keynesiana. Por
ela, bastaria a realização de cortes nos impostos para
"estimular" a propensão a poupar, aumentando com isso a
poupança agregada, que elevaria consigo o investimento,
causando o aumento do produto, o qual compensaria, em
termos absolutos, a queda na arrecadação do governo.
Outra solução apresentada pelos monetaristas acenava
com a possibilidade de retomar-se o crescimento econômico
com uma redução ainda maior dos gastos públicos, sobretudo
os

realizados

em

programas

sociais.

O

aumento

da

produtividade marginal do trabalho e da eficiência do capital
investido desencadeariam o esperado ciclo de crescimento
do produto. Afora ignorar o fato do aumento de ambos se dar
em um nível menor de emprego da economia, esse
argumento ignora completamente as implicâncias sociais de
seus resultados.
Outras

soluções,

de

caráter

menos

ortodoxo,

apresentadas à época, também traziam problemas consigo.
De um lado, manifestava-se uma corrente belicista insatisfeita
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com a política de distensão de Carter, ansiosa por projetos
militares que envolveriam elevado gasto público, como o
"Guerra nas Estrelas".
De

outro

lado,

amplamente

celebrada

pelo

empresariado, estava o incentivo à depreciação do ativo fixo
das empresas, o qual diminuiria contabilmente o montante de
imposto de renda a ser pago e aumentaria o retorno do
investimento

agregado.

O

convite

aos

excessos

de

criatividade contábil era óbvio, e a se acreditar nos registros
posteriores de fraudes atuariais, foi pronta e amplamente
empregado.
Apesar das aparentes diferenças entre as correntes
defensoras dessas soluções, estas se uniriam no apoio ao
candidato republicano que viria a presidir os EUA entre 1981 e
1988, o ex-ator de cinema Ronald Reagan. Uniam-nas três
pontos comuns: (a) rearranjo do processo distributivo de renda
a favor dos mais ricos; (b) liberalidade fiscal com rigidez
monetária; e (c) manutenção do valor do dólar via
recompensa do capital usurário. Mesmo pontos que poderiam
suscitar maior polêmica - como os gastos astronômicos
previstos no programa militar elaborado pelos think tanks seriam relevados em benefício do apoio ao presidente
Republicano,

que

agregaria

esses

grupos

na

política

conhecida como Reaganomics.
O carro-chefe da política econômica do primeiro
governo Reagan seria a “supply-side economics 3 ”. Em termos
gerais, tratava-se de cortar impostos, sobretudo dos setores
mais abastados da sociedade, supondo que a poupança
3 Uma caracterização mais detalhada dos supply-side economists aparece no
capítulo 3 do livro de Paul Krugman, Vendendo Prosperidade (vide bibliografia).
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privada seria transformada em investimento numa rodada
posterior, gerando um produto – e uma arrecadação –
maiores. A base desse raciocínio se dava na reversão de uma
idéia do então professor da Universidade de Chicago, Arthur
Laffer, a qual defendia que impostos crescentes fariam com
que a produtividade do trabalho e a propensão à poupança
diminuíssem.

Uma

queda

nos

impostos,

ao

contrário,

estimularia a produtividade dos trabalhadores e a propensão
a poupar, segundo Laffer, que chegou mesmo a elaborar
uma curva de trade-off entre impostos e poupança privada,
que inspiraria a muitos gestores da política econômica norteamericana.
A reboque da supply-side economics, vinha a “trickledown economics”’; uma concepção de partilha do produto
derivada de um crescimento concentrador tão ingênua
quanto perigosa. A crença no instinto de reinvestimento da
poupança acumulada pelos capitalistas, a estimular a
melhoria das condições de vida dos menos favorecidos,
financiado a partir de um crescente déficit público, o qual
seria compensado por uma atitude pró-ativa da parcela mais
rica da população estadunidense, que transformaria em
investimento, e depois em crescimento econômico,
Essa atitude não teve respaldo concreto, como informa
a tabela 1:
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Tabela 1: EUA, gasto público, poupança
bruta e investimento líquido como % do
PIB, 1979 - 1988
Gasto
Poupança Investimento
Ano Público Bruta
Líquido
1979
16,2%
21,1%
22,1%
1980
16,7%
19,7%
21,1%
1981
16,6%
20,9%
20,7%
1982
17,3%
19,1%
19,6%
1983
17,3%
17,3%
19,6%
1984
16,6%
19,6%
20,5%
1985
17,0%
18,1%
20,6%
1986
17,5%
16,5%
20,6%
1987
17,2%
16,8%
19,9%
1988
16,6%
17,8%
19,2%
Fonte: Fundo Monetário Internacional

Em proporção do PIB, o gasto público não só não foi
reduzido pela administração Reagan, como chegou a
aumentar.
As taxas mensais de crescimento do Produto Interno
Bruto dos EUA durante o primeiro Governo Reagan (1981 –
1985) aparecem no gráfico 2. Por elas, é possível inferir que o
crescimento de curto prazo da economia estadunidense
tornou-se mais instável com o resultado das políticas do
Reaganomics:
1.0
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0.0
81:01 81:07 82:01 82:07 83:01 83:07 84:01 84:07 85:01
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Gráfico 2: EUA, Taxas de crescimento mensal do PIB (%), janeiro de 1980 a
dezembro de 1984 (GDP).
Fonte: National Bureau of Statistics, EUA.
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O produto industrial, após dois anos de estagnação e
um de retração, aceleraria significativamente, como mostra o
gráfico 3:
96

92
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81:01 81:07 82:01 82:07 83:01 83:07 84:01 84:07 85:01
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Gráfico 3: EUA, Índice de Produção Industrial (1987 = 100), janeiro de 1981 a
janeiro de 1985 (IP).
Fonte: National Bureau of Statistics, EUA.

O segundo governo Reagan (1985 – 1989) veria os picos
das taxas de crescimento do produto atingirem pontos cada
vez menores, com recessão à vista. A trickle-down economics
mostrava, enfim, seus resultados de acumulação para poucos
e estagnação para todos (gráfico 4).
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Gráfico 4: EUA, Taxas de crescimento mensal do PIB (%), janeiro de 1985 a
janeiro de 1989 (GDP).
Fonte: National Bureau of Statistics, EUA.

Os quatro anos seguintes do Reaganomics viram o
produto industrial crescer, mostrando que os ganhos de
produtividade das reformas estruturais do setor não se
espraiavam ao restante da economia. De fato, o lado da
oferta industrial dos supply-side economists foi bastante
exitoso, exceto em difundir seus ganhos ao restante da
economia estadunidense.
A evolução do produto industrial, em índice de 1987,
aparece no gráfico 5:
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Gráfico 5: EUA, Índice de Produção Industrial (1987 = 100), janeiro de 1985 a
janeiro de 1989 (IP).
Fonte: National Bureau of Statistics, EUA.

Os oito anos da administração Reagan combinariam
vários elementos no evolver de sua política econômica. No
âmbito doméstico ocorreu: (a) mudança na composição do
investimento público; (b) mudança na composição da receita
pública; (c) incentivo às firmas para realizar mudanças
favoráveis ao aumento da eficiência marginal do capital em
detrimento dos salários e benefícios trabalhistas; (d) incentivo
à fusão, oligopolização e cartelização das empresas e (e)
controle do nível de preços via transferências do custo de
depressão da demanda efetiva ao mercado financeiro
internacional 4 .
Na política de comércio exterior, os EUA assumiram um
papel declaradamente dominante na (f) reestruturação do
sistema financeiro internacional, acirrando o nó espoliativo da
É importante ressaltar que, no ambiente em que interagiam esses fatores, deu-se
um importante salto tecnológico pela introdução e popularização da robótica e
microeletrônica.
4
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periferia desde a queda do Sistema de Bretton Woods (1971),
a segunda Crise do Petróleo (1979) e a Crise da Dívida Externa
do Terceiro Mundo (1982).
Por outro lado, através de ajustes comerciais
financeiros

com

possíveis

“ameaças”

à

e

hegemonia

estadunidense no globo (como o Japão, por exemplo), os EUA
chegariam ao final da década de 1980 em condições
econômicas de assistir à débâcle da Cortina de Ferro. O
espólio do Leste Europeu seria deixado aos interesses de uma
nascente Comunidade Econômica Européia. Caberia aos
estadunidenses, transformados em maior potência econômica
e militar do planeta, a plena fruição do mundo capitulado ao
capitalismo, com a mera administração de pequenos focos
localizados de conflito a seus interesses imperialistas. Mas este
cenário idílico à vista do Capital receberia tons desarmônicos
de uma estagnação recessiva do crescimento do produto e
de alta instabilidade no mercado financeiro.
Eleito em 1988 na esteira do emprego da política
externa agressiva de Reagan, George Bush representava a
princípio

um

lado

mais

corporativo

e

técnico

do

Reaganomics. Seu governo herdaria, porém, um contexto de
estagnação econômica e de tensões militares agravadas ao
longo da década de 1980.
Desde o quarto final do segundo governo Reagan, em
1987, a sombra de uma estagnação econômica se fazia cada
vez mais presente. Índices como a confiança do consumidor
(uma proxy, ao mesmo tempo, do consumo privado futuro e
da taxa de juros de longo prazo) adotavam um rumo
preocupante a muitos economistas, ainda que nada tirasse a
estabilidade de preços do primeiro lugar das preocupações
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do presidente do Federal Reserve, Alan Greenspan, alçado à
posição naquele mesmo ano no lugar de Paul Volcker, que
não desviaria seu foco de política econômica dos controle
dos “excessos de demanda”.
Bush fazia parte do grupo dos supply-side economists.
Mas

o

resultado

previsto

por

eles

para

a

economia

estadunidense após oito anos de redução de impostos e
gastos públicos era bem distinto do que a realidade
apresentava. Em primeiro lugar, os gastos públicos, reduzidos
principalmente nos setores de saúde e seguridade social,
foram compensados (e até superados) em termos absolutos e
relativos (em % do Produto Interno Bruto) pelos gastos militares
em campanhas longas como a guerra Irã-Iraque. Mesmo uma
pequena aventura, como a invasão da ilha de Granada, em
1983, custaria US$ 41 bilhões em “ajuda humanitária” no ano
seguinte.
A questão tributária demanda maior minúcia. Em termos
agregados, como parcela do produto, a arrecadação do
governo reduzira-se, mas não ao ritmo de queda dos gastos
públicos civis. Por outro lado, a redução de impostos
acompanhada da privatização de serviços públicos significa,
em termos líquidos, uma reestruturação da distribuição de
renda a favor dos mais ricos. A elevação do consumo
autônomo

médio

conduziria,

inexoravelmente,

a

uma

redução da parcela da renda dos trabalhadores assalariados
destinada à poupança e, no longo prazo, ao investimento.
O ambiente favorável à elevação dos ganhos médios
de produtividade nas empresas conduziria a um outro
problema observado no início do Governo Bush. Com o
avanço sobre os salários dos trabalhadores, as empresas
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reduziram sua demanda por mão-de-obra. O uso de
inovações

tecnológicas

e

mudanças

significativas

no

ambiente corporativo do país teriam como efeitos finais, a
elevação na taxa de desemprego e a piora na distribuição de
renda.
É

sintomático

que

os

ganhos

de

produtividade

acumulados ao longo da década de 1980 pelas empresas
não viraram - apesar de constarem na contabilidade nacional
como elevação do produto – formação de capital fixo. O
aumento nos estoques de capital alimentaria o mercado
financeiro.

Ou

seja,

o

Reaganomics

estimulou

uma

acumulação que, ao invés de causar elevação do produto,
resultou apenas na procura por mais acumulação. Ante o
voto de desconfiança dos fatos, os técnicos da supply-side
economics sugeriram, autisticamente, o reforço no emprego
de suas políticas como remédio dos malefícios das mesmas,
com

“pequenos

ajustes

de

curto

prazo”,

como

uma

“elevação momentânea dos impostos e da taxa de juros”.
Vistos os dados econômicos dos EUA referentes ao
período 1988-1991, não é difícil assumir a hipótese de que este
último foi o caminho adotado por George Bush em sua
administração.

O

gráfico

6

mostra

que

os

picos

de

crescimento mensal acima de 0,8% do Produto Interno Bruto
entre 1989 e 1993 foram bem mais raros do que nos dois
períodos

anteriormente

apresentados.

A

moda

de

crescimento, antes situada entre 0,4% e 0,6%, descera a 0,2% e
0,4% mensais.

Revista de Economia Política e História Econômica, número 09, dezembro de 2007

108

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
89:01 89:07 90:01 90:07 91:01 91:07 92:01 92:07 93:01
GDP

Gráfico 6: EUA, Taxas de crescimento mensal do PIB (%), janeiro de 1989 a
janeiro de 1993 (GDP).
Fonte: National Bureau of Statistics, EUA.

O produto industrial, por sua vez, teria seu crescimento

refreado durante o período e sofreria um grande revés em
1991(gráfico 7). Em que pese o aumento do ritmo do
crescimento do produto industrial a partir de então, é digno
de nota o dado de que, em janeiro de 1993, o produto
industrial era apenas pouco mais de 10% superior ao de
janeiro de 1987.
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Gráfico 7: EUA, Índice de Produção Industrial (1987 = 100), janeiro de 1989 a
janeiro de 1993 (IP).
Fonte: National Bureau of Statistics, EUA.
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Quais teriam sido os resultados dessa política? Em
primeiro lugar, o desemprego aumentou, como aparece na
tabela 2:
Tabela 2: EUA, desemprego, 1969 1992 (% da PEA)
Ano
Taxa Ano
Taxa

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
Mínimo
Máximo
Variância
Média

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

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
Mínimo
Máximo
Variância
Média

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

Fonte: Departamento de Comércio Governo dos EUA

Comparado com os doze anos anteriores, o período
Reagan-Bush (1981 – 1993) obteve a maior média de
desemprego (7,1% da PEA), a maior taxa (9,7% da PEA, em
1982), e sua taxa mínima se aproxima mais dos índices
máximos do início da década de 1970, ou seja, durante a
primeira Crise do Petróleo. Comparadas as taxas ano a ano,
em cada período de 12 anos, o Reaganomics possui taxas de
desemprego maiores em sete anos, e “empata” no último
(1980

e

1992).

A

se

considerar

uma

população

economicamente ativa crescente – dada uma população
total crescente – a variância igual nos dois períodos sugere
certa ineficácia ou desinteresse em políticas de combate ao
desemprego.
O ritmo de crescimento econômico, se não atingiu a
estagnação

que

os

analistas

de

1988

preconizavam,

estabilizou-se em patamares muito mais modestos do que os
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da década anterior. As demais variáveis determinantes do
crescimento econômico também parecem ter-se refreado,
dando lugar a uma aceleração do comércio exterior, como
se pode observar na tabela 3:
Tabela 3: EUA, Variáveis selecionadas (taxa % de crescimento), 1969 - 1992
Ano
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
Fonte:

Consumo Investimento
Investimento
do
Privado
Privado de Não- Exportações Importações
Governo Doméstico
Residentes
3,1
3,7
5,7
3,0
7,6
4,8
5,7
0,2
2,3
4,3
-6,0
-0,5
10,7
4,3
3,4
3,8
5,3
27,4
0,0
1,7
5,3
5,3
6,1
11,3
17,8
9,2
7,5
11,3
5,8
4,9
4,6
-0,6
14,6
18,9
4,6
-0,5
-0,8
-2,3
-20,6
0,8
7,9
-2,3
-0,2
2,3
-11,1
-13,0
-9,9
-0,6
-11,1
5,3
5,5
19,5
23,6
4,9
4,4
19,5
4,6
4,2
10,9
21,5
11,3
2,4
10,9
5,6
4,4
8,7
6,3
15,0
10,5
8,7
3,2
2,4
1,7
-3,7
10,1
9,9
1,7
-0,2
-0,3
-6,6
-21,2
-0,3
10,8
-6,6
2,5
1,4
2,6
-8,0
5,7
1,2
2,6
-1,9
1,4
-1,3
-18,2
-3,8
-7,6
-1,3
4,5
5,7
12,6
41,4
-1,3
-2,6
12,6
7,2
5,3
24,3
14,8
17,7
8,2
24,3
4,1
5,2
6,5
1,6
6,6
3,0
6,5
3,5
4,1
8,6
12,3
-2,9
7,7
8,6
3,4
3,3
5,9
2,0
-0,1
10,8
5,9
4,1
4,1
3,9
-1,0
5,2
16,0
3,9
3,5
2,8
4,4
-3,0
5,6
11,5
4,4
1,9
2,0
3,6
-8,6
0,5
9,0
3,6
-0,2
0,2
-0,6
-9,6
-5,4
6,6
-0,6
3,3
3,3
7,0
13,8
3,2
6,9
7,0
Departamento de Comércio, Governo dos EUA
PIB

As

Consumo
Privado

únicas

variáveis

que

não

apresentam

um

refreamento de 1984 a 1992 são o consumo privado e as
exportações. Nesse mesmo período, o consumo do governo é
refreado apenas em 1991 (-0,6%), único ano em que se dá
uma recessão no produto real (-0,2%) e nas importações de
bens e serviços (-0,5%).
Isto posto, duas perguntas se fazem necessárias:
1) Por que a economia dos EUA não estagnou
completamente a partir de 1989?
2) Por que a economia dos EUA cresceu a uma taxa
média tão baixa entre 1989 e 1992?
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Dentre os fatores que parecem explicar a ausência de
um colapso no crescimento do produto nacional durante o
Governo Bush, destacam-se: (a) a abertura da economia
mundial, observada entre 1990 e 1992 e (b) a Guerra do Golfo
(1990).
Ao final da década de 1980, um conjunto de idéias
econômicas e políticas geradas no ambiente interno da
OTAN,

consolidaram-se

no

chamado

Consenso

de

Washington. Um resumo dessas políticas pode ser pode ser
dado pelas concepções de franca abertura comercial,
mínima intervenção do Estado na economia e desconstrução
quase total do Welfare State constituído ao longo da segunda
metade do século XX. O substrato geopolítico no qual tais
idéias se embasariam seria o desfecho da Guerra Fria, com o
colapso do socialismo na URSS e no Leste Europeu, o que, ao
alçar o Estado liberal burguês à condição de “vencedor”,
tornaria desnecessária a concessão, o recurso tático do
Capital aos trabalhadores, consistente no Welfare State.
A bibliografia sobre a extensão do triunfo e adoção das
diretivas do Consenso de Washington em caráter global é
vasta 5 . O processo de abertura de mercados comerciais e
financeiros visto a partir do início da década de 1990 – que
receberia o nome de Globalização 6 - seguiria, com poucas e
localizadas variações, do centro à periferia da divisão

5 Como exemplos, podemos citar os livros de HIRST e THOMPSON (1994) e
WILLIAMSON e KUCZYNSKI (2003).
6 Alguns autores, como o economista argentino Aldo Ferrer (1992) vêem a
Globalização como um processo de “longa duração”, que remontaria à Expansão
Marítimo-Comercial Européia dos séculos XIV e XV. Outros vêem a Globalização
como um processo que se iniciou após a Segunda Guerra Mundial, com a criação
de órgãos internacionais como
a ONU, o FMI e o Banco Mundial. Barry
Eichengreen, em a Globalização do Capital, estabelece a visão de senso comum
aceita para Globalização, como a financeirização dos mercados em nível mundial
a partir do final dos anos 1980.
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internacional do trabalho, a agenda política e econômica do
Consenso de Washington.
O resultado mais imediato desse movimento mundial
realizado a partir do centro foi o benefício do próprio centro.
A periferia, no processo de “modernização”e “reestruturação”
de sua economia, assumiu os riscos financeiros e produtivos do
sistema. Ela também abasteceu o centro com novos ativos e
mercados antes restritos, a preços ínfimos, e desmontou em
definitivo

qualquer

estratégia

de

médio

prazo

de

industrialização através da substituição de importações,
abrindo seus mercados aos produtos industrializados do centro
em

condições

“ineficientes”

muito

mais

produções

competitivas
industriais

do

que

suas

domésticas.

Isso

economizou, certamente, uma boa parcela do investimento
privado que se faria necessária especialmente durante o
Governo Bush. As taxas de crescimento do investimento
privado foram quase todas, com exceção de 1992, negativas
durante aquele período.
Fora as benesses mais óbvias à balança comercial e ao
balanço de pagamentos do centro, não é exagerado afirmar
que os efeitos da retração da demanda e diminuição do
emprego e da renda efetiva no centro (em especial, nos EUA)
foram, em boa parte, dissipados da esfera interna e
transferidos à periferia. Daí, por exemplo, se depreende a fácil
aceitação do desmanche do sistema de seguridade e
previdência social dos EUA em favor de fundos de pensão
privados, remunerados a taxas privilegiadas no mercado
financeiro, porquanto estivessem atrelados a títulos da dívida
externa de países do Terceiro Mundo. Ou mesmo da expansão
do crédito a juros flutuantes às famílias estadunidenses, que
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poderiam rolar suas dividas pessoais no mercado financeiro,
substituindo, assim, renda efetiva por crédito, ao custo das
taxas de juros apresentadas aos países “emergentes” ou de
“elevado risco”. Manteve-se, dessa forma, o consumo como
fator dinâmico do crescimento econômico, à custa da
periferia; daí o comportamento da depressão da demanda
efetiva ter afetado muito mais o nível de investimentos do que
o consumo privado.
Historicamente, a magnitude de um crescimento do
produto dado por aumento da demanda efetiva via
expansão de crédito é inferior ao dado por uma elevação
real da renda dos trabalhadores. Isso ajuda a explicar,
portanto, por que a taxa média de crescimento do produto
entre 1989 e 1992 é relativamente baixa em comparação com
outros períodos.
No final de 1990, o Iraque, então um aliado dos EUA na
guerra com o Irã, invadiu o Kuwait, tomando para si o território
e as zonas petrolíferas do pequeno país litorâneo do Oriente
Médio. A iniciativa do presidente do Iraque, Saddam Hussein,
gerou um grande desconforto na OPEP. Os EUA entraram no
“Guerra do Golfo”, alegando a defesa da soberania do
Kuwait e dos seus próprios interesses no uso daquela fonte
energética.
Donos da maior reserva petrolífera extraída do planeta,
desde meados da década de 1960, os EUA consideram de
interesse “estratégico” a manutenção do controle político e
econômico sobre países produtores de petróleo à custa da
instabilidade política e econômica de regiões inteiras e
mesmo do mundo.
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Mas, no caso da Guerra do Golfo, deu-se um importante
fator presente nas contas nacionais dos EUA. Os gastos do
governo com o complexo industrial-militar, os investimentos em
centros estatais de excelência em tecnologia bélica (como a
NASA, por exemplo) geraram uma dubiedade: se, pela visão
da necessidade de contenção do déficit público, tais gastos
comprometeram o crescimento econômico, por outra visão,
qual seja a de que o crescimento econômico se dá através
de investimentos na formação de estoques de capital fixo,
aqueles terminaram por incrementá-lo. Contabilizando-se ônus
e benefícios, ao final, as prerrogativas políticas e econômicas
de que um Estado goza, mesmo que o conflito nunca ponha
os pés em seu solo – facilidades fiscais e monetárias,
sentimentos de “união nacional” atenuando as opiniões mais
críticas, etc. – aparentemente, a Guerra do Golfo foi um
excelente negócio para o Governo Bush.
O fraco crescimento econômico, aliado a um ambiente
de desconfiança quanto à idoneidade da contabilidade das
corporações

na

década

anterior,

parecem

ter

sido

determinantes na derrota de George Bush para o Democrata
Bill Clinton, em 1992. Após doze anos de aplicação, com
pequenas alterações, da política do Reaganomics, seria
esperada uma mudança significativa na política econômica,
que passava à regência de Democratas, como Paul Krugman
e Joseph Stiglitz. Um refreamento dos think tanks de
Washington também seria algo esperado. Nesses dois quesitos,
contudo, o Governo Clinton (1993 – 2001) foi surpreendente
em sua continuidade.

3. Clinton: um Democrata? 1993 – 2001
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Bill Clinton começaria seu governo em um ambiente
econômico curiosamente distinto do que seu antecessor o
recebera. Bush depara-se com uma economia cujo modelo
de crescimento, na melhor das interpretações, encontrava-se
na fase descendente do ciclo. Clinton, por sua vez, assumira o
poder justamente após se supor que o pior já passara.
A base de apoio que conduziu o candidato Democrata
à Casa Branca esperava de seu novo presidente que
reestruturasse a economia interna de maneira a permitir que
as mudanças no ambiente econômico global não fossem
absorvidas por este. Isto quer dizer, na expectativa dos
eleitores de Clinton, que o desemprego deveria diminuir, o
consumo médio das famílias deveria aumentar e o produto
agregado deveria aumentar em proporção ao aumento dos
dois primeiros. Mas doze anos de uso sistemático do
Pentagrama de Friedman parecem ter causado seqüelas não
apenas nos supply-side economists, e demais republicanos
agora convidados a ocupar a arquibancada da oposição na
cena política estadunidense, mas democratas neogovernistas
de espírito altamente liberal e avesso a assumir o viés de
“neoclássicos” – como o “neo-institucionalista” Joseph Stiglitz e
o “neo-keynesiano” Paul Krugman, por exemplo 7 – deram um
sintomático passo atrás em suas convicções pessoais acerca
de política econômica, optando por reproduzir em vários
momentos o canto gregoriano escrito pelos teólogos de
Chicago, com o imprimatur de Friedman, Hayek e outros
formuladores de políticas econômicas que aproximaram
perigosamente a Economia de se tornar uma forma de
sociopatia do século XX. Mais surpreendente do que ver
Tais
economistas
encontram-se
http://cepa.newschool.net/het
7

assim

classificados

em
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Clinton optar por exercer o poder sem abalar as estruturas
produtivas estabelecidas por Reagan e Bush, foi assistir à
capitulação dos economistas liberais radicais do Partido
Democrata, sob a impassibilidade de um Alan Greenspan que
se perpetuaria na presidência do Federal Reserve por todo o
Governo.
A

favor

de

Clinton,

tem-se

que

este

atendeu

diretamente às demandas de crescimento econômico do
país, tanto em seu primeiro (1993 – 1997), quanto em seu
segundo (1997 – 2001) mandato. O ritmo do crescimento
econômico subiu de 2,7% (1993) a 4,5% (1997) e 3,7% (2000); a
economia dos EUA absorveu relativamente bem a formação
da Comunidade Econômica Européia; a globalização dos
mercados

financeiros

manteve

protegido

o

cerne

dos

interesses estadunidenses por ali; o desemprego caiu (6,9% em
1993 para 4,9% em 1997 e 4,0% da PEA, em 2000) e o consumo
das

famílias

elevou-se.

A

manutenção

dos

principais

agregados macroeconômicos (consumo privado, consumo
do governo e investimento líquido) em sua proporção com o
PIB, durante todo o primeiro governo Clinton, mostra uma
economia

que, em seu fundamental, seguia os mesmos

passos das políticas delimitadas nos últimos meses da
administração anterior (gráfico 8).
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Gráfico 8: EUA, Variáveis descritas (como % do Produto Interno Bruto),
dados trimestrais, 1993 – 1996.
Fonte: National Bureau of Statistics - EUA

Trata-se de uma economia em sua maior parte
movimentada pela demanda efetiva – cujo consumo privado
explica quase a totalidade das flutuações da renda - com
maior dependência dos investimentos privados do que dos
investimentos públicos na composição de seu crescimento
econômico 8 . O grau de participação do setor externo na
economia 9 estadunidense passou de 17,9%, em 1993, a 22,9%
do PIB, em 1997.
O segundo governo Clinton (1997 – 2001) estabilizaria as
taxas de crescimento do produto entre 3,5% e 4,5% anuais.
Num contexto de crises mundiais – especialmente nos
chamados “países emergentes” - tais taxas apenas foram
Três regressões lineares simples dos referidos dados trimestrais dessazonalizados das
contas nacionais deflacionadas a 1992 indicam, tomando-se como variável
dependente a renda nacional e variáveis independentes o consumo privado, o
investimento líquido e o consumo do governo apresentaram um R2 respectivo de
98%, 98% e 42%. Resultados bastante semelhantes se apresentam para o período
1997 – 2000.
9Grau de participação do setor externo em uma economia = (exportações +
importações)/ PIB.
8

118

Revista de Economia Política e História Econômica, número 09, dezembro de 2007

superadas pelas chinesas. Quanto à proporção dos principais
agregados macroeconômicos,

nota-se uma preeminência

absoluta dos investimentos privados sobre o consumo (e
investimento) do governo no período (gráfico 9), a qual
poderia perfeitamente ter-se dado num governo Republicano.
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Gráfico 9: EUA, Variáveis descritas (como % do Produto Interno Bruto),
dados trimestrais, 1997 – 2000.
Fonte: National Bureau of Statistics - EUA

O desempenho da indústria durante os dois governos
Clinton (gráfico 10) mostra um crescimento entre 4,8% e 6,5%
ao ano. A aparente estabilização do crescimento do produto
industrial mostra uma outra faceta, contudo: as taxas de
crescimento do produto industrial da década anterior – os
chamados “ganhos de produtividade” sobre os salários e
rendimentos dos trabalhadores promovidos pelo Reaganomics
– também têm, como os demais fatores de produção,
eficiência marginal decrescente. O avanço sobre os salários,
ainda que reduza o desemprego - no que alguns economistas
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mais favoráveis ao pentagrama de Friedman chamariam de
“efeito Pigou”- reduz também, em prazo mais estendido, a
produtividade média do setor como um todo. No caso dos
EUA, isso ajuda a explicar por que, em meados do segundo
governo Clinton (1997 – 2001), alguns setores produtivos
clamaram

por

reestruturação”

“novas
da

reformas”

economia,

ou

saudosos

uma
das

“nova
medidas

adotadas originalmente por Reagan e Bush sobre a massa de
rendimento dos trabalhadores.
6.8
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6.0
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Gráfico 10: EUA, Taxa de crescimento do Produto Industrial (%), 1993 - 2000.
Fonte: National Bureau of Statistics – EUA.

Os gastos públicos merecem uma observação mais
detalhada. Pela tabela 4, percebe-se que: a proporção
destes na composição do PIB reduziu-se, em 2000, a pouco
menos de dois terços do valor observado em 1990; mas esta
redução deu-se de maneira muito mais efetiva no setor militar
do que no setor não-militar. As despesas estaduais e locais
reduziram um ponto percentual de sua participação no PIB,
permitindo a inferência de que a reestruturação dos gastos
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públicos deu-se muito mais em nível federal do que nos
demais. Considerando-se que a demanda por serviços
públicos básicos, como saúde e educação não sofreu
redução ao mesmo nível 10 , a cobertura das necessidades
essenciais dos estadunidenses mais pobres diminuiu durante os
anos de crescimento econômico de Clinton. Talvez o “rugido”
da década, visto por certos analistas 11 , fosse o dos estômagos
dos excluídos da sociedade norte-americana.
Tabela 4: EUA, Dispêndio Público, 1990 - 2000
Consumo e Investimento Bruto do Governo (% do PIB)
Federal
Ano

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Total (%
do PIB)

21,5%
21,8%
21,2%
20,5%
19,7%
19,3%
18,8%
18,3%
17,9%
17,8%
17,5%

Total (%
do PIB)

Despesas Militares Despesas NãoMilitares (% das
(% das despesas
despesas federais)
federais)

9,3%
9,3%
8,8%
8,2%
7,6%
7,2%
6,9%
6,5%
6,2%
6,1%
5,9%

72,7%
72,1%
69,7%
68,6%
67,8%
67,1%
66,9%
65,7%
65,1%
64,9%
64,0%

27,1%
27,8%
30,2%
31,3%
32,1%
32,9%
33,1%
34,3%
34,9%
35,1%
36,0%

Estadual e
local (% do
PIB)

12,2%
12,5%
12,4%
12,2%
12,0%
12,1%
11,9%
11,8%
11,7%
11,8%
11,6%

Fonte: National Bureau of Statistics, EUA

A proporção do setor externo na composição do
produto estadunidense subiria a pouco mais de 25% do PIB,
em 2000. Entre 1993 e 2000, os ativos domésticos de
estrangeiros nos EUA subiram de menos de US$ 200 milhões
para mais de US$ 800 milhões 12 . A posição líquida dos
investimentos internacionais nos EUA saiu de menos de 10% do
PIB em 1992 a pouco mais de 20% do PIB, em 2000 13 . Isso
significa que a rodada de abertura comercial realizada
O número de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza em 2000 era de 31,6
milhões, quase o mesmo de 1981 (31,8 milhões de habitantes). Em 1993, seriam 39,3
milhões de habitantes vivendo abaixo da linha de pobreza. O corte nos gastos
públicos não-militares foi superior a 30%, nos oito anos de governo Clinton. Os
dados são do Economic Report of the President.
11 Como Stiglitz (2003), por exemplo.
12 Dados do Departamento de Comércio dos EUA.
13 Idem.
10
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durante os anos 1990 trouxe ainda mais benefícios ao
crescimento econômico do país, supostamente fazendo-o,
através da captação da poupança privada internacional,
depender menos de sua demanda efetiva doméstica,
objetivo desejável a um padrão concentrador de renda.
A política externa de Clinton, se não repetia a retórica
beligerante de seu antecessor, preferindo concentrar-se numa
espécie de defesa da “liderança moral mundial” em seu
discurso, era a mesma, se não uma versão mais intensificada,
em sua prática. Assim, os interesses do complexo militarindustrial foram atendidos, à medida que os EUA intervieram,
sob a bandeira da ONU, em áreas em que o fim do governo
socialista deflagrou um retrocesso aos conflitos étnicos
anteriores à Primeira Guerra Mundial (1914 – 1918), como no
caso das Bálcãs 14 . Clinton chegou mesmo a permitir que
fossem adiante os interesses monopolistas de um Bill Gates,
disposto a transformar seu principal software num restritor de
mercados e conteúdos de acesso à rede internacional de
computadores (a world wide web) a seus clientes. Em suma,
em seu governo, Clinton administrou uma política econômica
de resultados, sem muita preocupação com as estruturas
criadas para sua obtenção.
Mas o modelo apresentava pontos de exaustão. Uma
vez que os ativos e serviços públicos – sobretudo nos gastos
voltados à saúde e bem-estar social – foram reduzidos,
formara-se um estoque de capital a partir da arrecadação do
governo que poderia ser utilizado em novos movimentos de
acumulação, com margens mais convidativas do que as do
J. L. Fiori cita dados de diversas fontes oficiais e de segunda mão para contrapor
as 48 intervenções militares dadas durante os dois mandatos de Clinton às 16
ocorridas durante toda a Guerra Fria (1945 – 1990) (Fiori, 2004: p. 97).

14
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exausto setor privado. Uma alternância do pêndulo político
para o lado Republicano seria bem-vinda para os trustes e
corporações formados sobre os vinte anos anteriores de
política econômica. Novos investimentos e gastos do governo
– sobretudo na formação de estoques de capital fixo de fácil
eliminação, como os produzidos pelo complexo militar
industrial – seriam ainda mais bem-vindos. Exceto, é claro, por
aqueles que os recebessem in specie.

4. O primeiro governo Walker Bush: 2001 - 2004.
O grupo que conduziu Bush filho a Washington era mais
coeso e homogêneo em comparação ao que deu suporte a
Reagan e Bush pai. A proximidade de foco no tocante aos
interesses que motivam a tomada de poder, o fanatismo
religioso ultra-direitista, o interesse dos que enriqueceram mais
ainda nos últimos anos em consolidar seus padrões de
acumulação, todos esses fatores podem participar, sem risco
de exagero, do cenário que caracteriza a trupe substituta de
um governo Clinton que terminaria desprestigiado em janeiro
de 2001. O grupo de apoio a Bush filho estreitaria seus laços
políticos num cerco ultra-moralista a Clinton, cujos episódios
informam muito do limite (ou ausência de limite) da hipocrisia
a qual o atual império é capaz de chegar.
A plataforma econômica de Bush filho em caráter
interno

poderia

ser

considerada

como

um

resumo

ligeiramente mais simplório da supply-side economics 15 –
redução de impostos para os mais ricos e a produção –
acrescido de uma quase total despreocupação, mesmo no
discurso, com a distribuição do produto. Reagan e Bush
avançaram sobre espaços destinados originalmente à renda
Dado por um conselho econômico composto por membros como o
“neokeynesiano” N. G. Mankiw.

15
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e ao bem-estar dos trabalhadores nos últimos vinte anos,
anulando politicamente qualquer intuito representativo ou
reivindicatório

que

o

fraco

sindicalismo

estadunidense

pudesse vir a exercer. A destruição de postos de trabalho e a
elevação do desemprego crônico – considerado “natural”
pelos defensores do pentagrama de Friedman – conduziriam
os trabalhadores deslegitimados em sua representação à lei
da selva do mercado de trabalho.
Um outro fator pressionaria a sobrepopulação relativa
de trabalhadores nos EUA. A abertura comercial generalizada
das últimas duas décadas incrementara as migrações,
sobretudo as originárias da América Latina, aumentando o
contingente de trabalhadores estrangeiros alocados no
processo produtivo em condições absolutamente ilegais e
precárias. Os contratadores beneficiários desse estado de
coisas contavam com uma fiscalização leniente para si e
implacável para com os próprios trabalhadores. Vinda de
países cujas economias já disfuncionais liquefizeram suas
industrializações,

essa

massa

de

trabalhadores

latino-

americanos amalgamou-se no grupo “étnico” dos hispânicos,
trazendo braços para o trabalho em condições semi-escravas
e uma tolerância forjada historicamente ao descaso dos
políticos para com a questão social. Assim, a massa de
trabalhadores estadunidenses se latinizara, enquanto os
proprietários dos meios de produção apertavam o passo na
trilha da afirmação do império norte-americano.
Nesse contexto, caberia a Bush filho explorar novas
oportunidades

de

unilateralismo

nas

incremento

da

negociações

acumulação.
internacionais,

O
já

característico, dos governos anteriores, transformou-se em
uma postura declaradamente patronal em relação ao resto
do mundo.
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A piora da qualidade e do ritmo do crescimento
econômico do país lançaram dúvidas sobre a competência
de Bush filho e, mobilizar tais oportunidades. Malvisto em seu
próprio país, o presidente dos EUA precisava de novas
circunstâncias que justificassem uma situação de exceção. E
as teria.
Os atentados de 11 de setembro de 2001 ao World
Trade Center, ao Pentágono e à Casa Branca dariam a Bush
filho essas novas circunstâncias. Um antigo sócio da família do
presidente no conflito do Oriente Médio, Osama Bin Laden,
seria transformado em “perigoso inimigo”, da noite para o dia,
não apenas nos EUA, mas por toda a extensão do império.
Palavras como “Al Qaeda”, “Al Jazeera”, “Talibã”, tornaramse correntes no mundo ocidental. O Afeganistão, reduzido a
condições pré-medievais em razão de conflitos que vinham
desde 1979, tornara-se um país “perigoso”. Usuários de
tecnologias rudimentares, com métodos de organização
pueris, tornaram-se, aos olhos da CIA, um grupo terrorista
“altamente organizado” e capaz de agir em “escala
mundial”. Justificava-se a lamentável tese do “Eixo do Mal”:
uma suposta (e absurda) associação da Coréia do Norte, Irã e
Iraque contra a “democracia ocidental”.
Na falta do inimigo “comunista”, os EUA alçariam o Islã
ao posto de inimigo a ser combatido, através da mobilização
do complexo industrial-militar. Osama Bin Laden fizera um
grande favor a Bush filho: concedera-lhe o pretexto para,
através dos gastos militares, recuperar o nível de investimento
da economia. E assim, o grande mote do primeiro governo de
Bush filho passou a ser a “guerra contra o terrorismo”.
Com o apoio incondicional dos grandes conglomerados
da mass media (como a CNN e a Fox, por exemplo), o
presidente dos EUA obteve apoio interno para empreender a
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invasão do Afeganistão, do Iraque, e lançar impunemente
ameaças aos demais países que, nas palavras de José Luis
Fiori, estivessem entre “a lei das selvas e a lei dos mercados 16 ”.
Órgãos como a ONU e a OMC foram politicamente
esvaziados; um Estado policialesco instaurou-se nos meios de
comunicação de massa; espaços como os da imigração e
comércio exterior tornaram-se palcos das mais variadas
formas de xenofobia e paranóia. Escândalos contábeis como
os da Enron 17 passaram, convenientemente, a um segundo
plano. Mesmo a questão ambiental, na qual Bush filho
cometeu um retrocesso em relação ao governo Clinton, ao
recusar-se a assinar o Protocolo de Quioto (2001), uma
primeira tentativa internacional de restringir-se a devastação
da biosfera, foi olvidada, em benefício da “união nacional”
em torno da “guerra contra o terrorismo”.
Um dos grandes problemas declarados da economia
estadunidense sob o governo Bush filho são os déficits público
e de transações correntes, os chamados déficits gêmeos.
O problema dos déficits gêmeos é apontado por muitos
economistas que estudam os EUA como algo crônico e
recorrente desde o governo Reagan (1981 – 1988). O
problema é exposto da seguinte maneira: em períodos de
estagnação ou recessão da economia, o governo combina
uma política fiscal restrita (reduzindo gastos públicos ou
reduzindo impostos) com uma política monetária expansiva
(elevando as emissões de meios de pagamento). Com o
padrão-dólar flutuante vigente desde os anos 1970, e a
FIORI, J. L, 2004, p. 99.
Em dezembro de 2001, a Enron, gigante americana do setor de energia, pediu
concordata, após sofrer denúncias de fraudes contábeis e fiscais. Apesar de
assumir uma dívida de US$ 13 bilhões, a dívida da Enron poderia atingir US$ 25
bilhões. Segundo investigadores federais, ao longo das décadas de 1980 e 1990, a
Enron criou parcerias com empresas e bancos que permitiram fraudar o balanço
até aquela cifra, inflando os lucros e criando contratos fictivos. A empresa de
auditoria Arthur Andersen, que prestava serviços à Enron, também foi indiciada.
16
17
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abertura dos mercados financeiros internacionais, essas duas
políticas combinadas têm como efeito, além da atração de
investimentos e fomento da demanda efetiva (o que,
reconhecidamente, eleva o nível do produto), o advento de
dois problemas que dificilmente se fazem sentir no curto prazo,
quais sejam, o déficit público e o déficit em transações
correntes.
O déficit público, causado pelo aumento dos gastos
e/ou pela diminuição da receita faz com que o governo seja
pressionado a emitir moeda, causando inflação ou elevando
a taxa de juros. O déficit em transações correntes, por sua vez,
leva a uma desvalorização do câmbio, com os mesmos
efeitos do déficit público. A certa altura, o governo se vê
obrigado

a

“escolher”

entre

controle

inflacionário

e

crescimento do produto, tendo como conseqüência as duas
“pontas” restantes do pentagrama de Friedman: recessão e
desemprego.
Consensuais no diagnóstico, os estudiosos divergem no
tratamento dos déficits gêmeos. Há desde os que sugerem
redução nos gastos públicos e elevação da taxa de juros em
nível preventivo (o que equivaleria a manter a economia em
recessão justamente para evitar-se uma), até os que vêem no
problema

um

comportamento

“terceiro-mundista”

da

economia norte-americana, como Paul Krugman 18 , o que
tornaria os EUA um país tão vulnerável às crises financeiras
quanto a Argentina de 2001 ou o México de 1995, como se o
mercado financeiro não refletisse interesses de relações
assimétricas de poder na ordem mundial.
Um grupo de economistas encabeçado pelo
paquistanês radicado nos EUA, Anwar Shaikh, por outro lado,

18

Jornal O Estado de São Paulo – 07/01/2004 – página B2.
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lança teses interessantes ao buscar uma visão mais agregada
e sistêmica do problema. Para Shaikh, o problema dos déficits
gêmeos estaria no aumento do consumo privado feito a
descoberto dos aumentos insuficientes da renda privada e
dos investimentos (PAPAMIDROU et alii, 2005, p.01-02) e do
investimento, o que causaria inflação, se não fosse coberto
pelas transferências e investimentos do governo. Em uma
economia com salários decrescentes, nível de emprego
decrescente,

e

rentabilidade

progressiva

das

empresas

através de ganhos de produtividade repassados ao capital
social (ou seja, uma eficiência marginal do capital crescente),
tem-se uma expectativa de consumo privado per capita
menor e um volume menor de investimentos, com o tempo.
Ademais, a capacidade de formação de poupança per
capita também se reduz, comprometendo a capacidade de
elevar-se o nível de produto no longo prazo.
Às empresas e ao capital financeiro, o recurso de
transferir esse déficit à responsabilidade do governo mantém
as margens de lucro e taxas de juros por estes desejadas. Mas,
no todo, perde a economia dos EUA. Assim, o problema dos
déficits gêmeos, na verdade, parece ser apenas um sintoma
periférico de um problema mais central, ligado à distribuição
do

produto.

O

governo

Bush

estaria,

dessa

forma,

administrando não mais do que os efeitos das políticas
empreendidas

pelo

Reaganomics

e

continuadas

pelo

governo Clinton.
O gráfico 10 mostra o ritmo de crescimento do PIB
durante o primeiro governo de Walker Bush:
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Gráfico 10: EUA, Crescimento trimestral do PIB (%), 2001:I a 2004:IV.
Fonte: National Bureau of Statistics, EUA.

Por quase todo o ano de 2001, a economia dos EUA
apresentou

uma

retração

de

seu

produto

interno,

apresentando uma taxa positiva de crescimento apenas em
seu quarto trimestre (curiosamente, o trimestre posterior aos
atentados de 11/9). O ano de 2002 apresentaria taxas
trimestrais medíocres entre um e 3,0%, tendo um desempenho
pífio em seu quarto trimestre (apenas 1,0%). De 2003 em
diante, apenas com o salto de mais de 7,0% visto no terceiro
trimestre daquele ano, o PIB dos Estados Unidos voltou a
crescer à taxa média entre 3% e 4% dos últimos dois decênios.
O crescimento do consumo privado raramente caiu
abaixo de 2,0% ao trimestre durante o primeiro governo Walker
Bush (gráfico 11). A única depressão nessa variável aparece
no terceiro trimestre de 2001, junto ao valor mais alto da série,
mostrando um movimento de oferta e demanda que ajustou,
em nível agregado anual, o consumo privado ao ritmo de
crescimento

médio

da

série

no

período.

Apesar

do

comportamento bastante semelhante no campo visual à
variação do gráfico anterior, é notório que o ritmo de
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crescimento do consumo privado nos EUA se dá em patamar
ligeiramente superior ao do próprio Produto Interno Bruto. A
relação consumo privado/PIB subiu ligeiramente no período
(69,7 em 2001 contra 70,1%, em 2005).
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Gráfico 11: EUA, Crescimento trimestral do Consumo Privado (%), 2001:I a
2005:IV.
Fonte: National Bureau of Statistics, EUA.

O investimento doméstico bruto sofreu uma ligeira
queda em sua participação no PIB do país durante o governo
de Bush filho. Em 2001, os investimentos representavam 17,7%
do PIB (4,83% de residentes), e passaram a 16,4% em 2005
(6,06% de residentes). O perfil dos investimentos dos residentes
(gráfico 12) mostra um crescimento quase sempre positivo
(com exceção do quarto trimestre de 2001). Mas esse
crescimento se mostrou muito instável, oscilando entre pouco
mais de 1% e mais de 20%, ao trimestre. O ritmo de
crescimento dos

investimentos dos não-residentes, após

decrescer por mais de dois anos inteiros, estabilizou-se entre
3% e 12%. Em resumo, a participação dos investimentos dos
residentes na composição do produto aumentou, mas, após
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2003, os investimentos dos não-residentes apresentaram menor
instabilidade.
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Gráfico 12: EUA, Crescimento trimestral do Investimento Privado (%), 2001:I
a 2005:IV.
Fonte: National Bureau of Statistics, EUA.

O consumo do governo subiu pouco como proporção
do produto entre 2001 (18%) e 2005 (18,9%).

Seu ritmo de

crescimento (gráfico 13), originalmente em 6% ao trimestre, foi
bruscamente contido no terceiro trimestre de 2001, refreandose em pouco mais de 4%. As despesas de reconstrução e os
preparativos para as invasões do Afeganistão e Iraque
mantiveram o ritmo de crescimento das despesas públicas
entre 1% e 6%, com exceção do primeiro trimestre de 2003 e
do quarto trimestre de 2005.
A balança comercial, deficitária desde 2000, passou de
3,5% do PIB, em 2001 a 5,6%, em 2005, indicando um país mais
dependente de suas transações com o exterior na promoção
de seu crescimento econômico.
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Gráfico 13: EUA, Crescimento trimestral do Consumo do Governo(%), 2001:I
a 2004:IV.
Fonte: National Bureau of Statistics, EUA.

Uma análise mais detalhada de algumas variáveis
ligadas à dinâmica do crescimento econômico estadunidense
no período 2001 - 2005 (quadro 1) forneceu os seguintes
resultados (quadro 2):
- as flutuações do consumo do governo não parecem
ter sido determinantes das flutuações do produto, sugerindo
que a política de contenção do déficit público como
impulsionadora do crescimento econômico foi inócua;
- a elasticidade-renda do consumo privado possui valor
próximo à unidade (0,81), o que aponta para uma significativa
sensibilidade do crescimento econômico às flutuações do
consumo privado, em nível de aderência relativamente
significativo também (56,5%);
- as elasticidades-renda dos investimentos, tanto de
residentes quanto de não-residentes, são baixas. Isso indica
uma baixa sensibilidade da renda ao nível de investimentos
privados internos assumido durante o primeiro governo de
Bush filho;
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- o comércio-exterior também parece não ter sido a
principal variável do crescimento econômico estadunidense
no período, apresentando também ele baixas elasticidadesrenda para a importação, exportação e total comercializado.
Quadro 1: Variáveis de Análise
Variável Descrição
VPIB
variação % trimestral do Produto Interno Bruto
VINVI
variação % trimestral do Investimento Privado Interno
VINVE
variação % trimestral do Investimento Privado Externo
VGOV
variação % trimestral do Consumo do Governo
VCFA
variação % trimestral do Consumo Privado
VXP
variação % trimestral das Exportações
VIM
variação % trimestral das Importações
Fonte: U.S. Census Bureau, 2005

Início
2001 - 1
2001 - 1
2001 - 1
2001 - 1
2001 - 1
2001 - 1
2001 - 1

Final
Ano-Base
2005 - 4
2001
2005 - 4
2001
2005 - 4
2001
2005 - 4
2001
2005 - 4
2001
2005 - 4
2001
2005 - 4
2001

Quadro 2: Resultados das Regressões
Variáveis
Coeficiente
Eq Dependente Independente (s) a
R-Quadrado
b
c
1 VPIB
VGOV
2,701500 0,014200
0,048%
2 VPIB
VCFA
0,273300 0,816700
56,509%
3 VPIB
VINVI
1,222838 0,214440
36,057%
4 VPIB
VINVE
2,415546 0,159830
44,552%
5 VPIB
VXP
2,390089 0,168632
55,077%
6 VPIB
VIM
2,139503 0,132122
27,818%
7 VPIB
VINVE; VINVI
1,648447 0,116012
0,120996
52,683%
8 VPIB
VXP; VIM
2,499799 0,194080
-0,035757
55,860%
Valor - P do Coeficiente
Eq
a
b
c
Obs
Estatístico F Erro Padrão
1
20
3,93E-04 9,27E-01
0,00858
2,07111
2
20
6,51E-01 1,33E-04
23,38823
1,36617
3
20
5,77E-02 5,12E-03
10,15023
1,65654
4
20
2,29E-06 1,30E-03
14,46281
1,54259
5
20
6,23E-07 1,79E-04
22,06852
1,38849
6
20
1,77E-04 1,69E-02
6,93700
1,38849
7
20
9,25E-03 2,57E-02 1,06E-01
9,46395
1,46632
8
20
5,02E-06 4,36E-03 5,90E-01
10,75696
1,41623
Fonte dos Dados: U.S. Census Bureau

O índice de produto industrial (gráfico 14) mostra uma
queda acentuada entre 2000 e 2001, estabilizando-se em nível
apenas 11% superior ao ponto médio do qüinqüênio anterior
(1997),

crescimento

notadamente

insatisfatório

absorção da força de trabalho criada no período.

para

a
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Gráfico 14: EUA, Índice de produto industrial, 2000 – 2003 (1997 = 100)
Fonte: National Bureau of Statistics, EUA.

O aumento do desemprego observado na tabela 5,
entre

2000

e

2004,

apresenta-se,

portanto,

como

a

conseqüência lógica do conjunto de políticas do qüinqüênio.
A média de desempregados caiu levemente de 1981-1992 a
1993 – 2004, mas notam-se três fatores: (a) a taxa mínima de
desemprego do período 1993 – 2004 é superior à do período
1969

–

1980;

(b)

em

termos

absolutos,

os

5,3%

de

desempregados na população economicamente ativa dos
EUA representam um volume muito maior de força de trabalho
não aproveitada e capacidade ociosa na economia; e (c) a
variância ao longo dos anos diminuiu no período 1993-2004,
indicando a constituição de um “desemprego estrutural” na
economia

estadunidense, ou

a

consolidação

de

uma

sobrepopulação relativa de trabalhadores, o que sugere uma
expectativa de futuras incursões na redução de salários e
empregos.
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Tabela 5: EUA, desemprego, 1969 - 2004
(% da PEA)
Ano
Taxa Ano
Taxa Ano
Taxa
1969
3,5
1981
7,6
1993 6,9
1970
4,9
1982
9,7
1994 6,1
1971
5,9
1983
9,6
1995 5,6
1972
5,6
1984
7,5
1996 5,4
1973
4,9
1985
7,2
1997 4,9
1974
5,6
1986
7,0
1998 4,5
1975
8,5
1987
6,2
1999 4,2
1976
7,7
1988
5,5
2000
4
1977
7,1
1989
5,3
2001 4,7
1978
6,1
1990
5,6
2002 5,8
1979
5,8
1991
6,8
2003
6
1980
7,5
1992
7,5
2004 5,5
Mínimo
3,5 Mínimo
5,3 Mínimo
4,0
Máximo
8,5 Máximo
9,7 Máximo
6,9
Variância
2,0 Variância
2,0 Variância
0,7
Média
6,1 Média
7,1 Média
5,3
Fonte: Departamento de Comércio - Governo dos
EUA

O gráfico 15 mostra o caráter concentrador de renda
do modelo de crescimento econômico dos EUA. A renda
anual per capita subiu, entre 1981 e 2004, de pouco mais de
20.000 dólares para US$ 35.000, mas o coeficiente de Gini, que
indica o grau de concentração de renda subiu de 0,41 a 0,46,
mostrando um efeito contrário ao da "curva em U de Kuznets",
que advoga uma maior concentração de renda nas etapas
iniciais do desenvolvimento capitalista. Nos EUA, a maturidade
do capitalismo fez-se acompanhar de um aumento na
concentração de renda.
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Gráfico 15: EUA, PIB per capita (milhares de US$/habitante-ano e
Coeficiente de Gini
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Fonte: National Bureau of Statistics, EUA.

Apesar da evidente concentração de renda observada
no período, o principal “remédio” visto pelos formuladores de
política econômica do governo Bush filho parece continuar
sendo o mesmo dos demais até então: redução da carga
tributária aos mais ricos, redução na prestação de serviços
públicos e militarização dos gastos do governo (gráfico 16).

Gráfico 16: EUA, variáveis selecionadas (variação % anual),
1990 – 2004.
Fonte: National Bureau of Statistics, EUA.
Assim, o primeiro governo Bush filho, observado da
perspectiva dos governos Clinton. Bush pai e Reagan, não
apresenta diferenças substanciais de política econômica. De
fato, as diferenças apenas se manifestam nos resultados, os
quais são efeitos acumulados das políticas do período 1981 –
2004.

5. Considerações Finais
Neste início de século, os EUA consolidam-se como
potência “sobrevivente”da Guerra Fria, una e inconteste. De
1981 em diante, deram-se algumas mudanças estruturais na
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economia

estadunidense

que

buscaram

torná-la

mais

dependente da atração de investimentos para sustentar uma
massa

crescente

governamental.
frente

ao

de

consumo,

tanto

privado

quanto

Essa “escassez criada” de investimentos,

consumo

privado

crescente,

aumentou

a

dependência de aportes de capital externo da economia
estadunidense. A elevação da eficiência marginal do capital
e da produtividade do trabalho trouxe apenas maiores
dificuldades de captação de investimentos e desemprego. O
produto passou a crescer em ritmo com intervalos postados
aquém de sua tendência histórica.
Mas o propósito do modelo iniciado por Reagan e Bush
pai, continuado por Clinton e consolidado por Bush filho,
parece ser exatamente o de uma economia que cresce para
poucos. Esta é altamente competitiva no mercado de mãode-obra, equilibra um crescimento agregado insuficiente, e
estabiliza-se com uma taxa de poupança satisfatória aos
poucos donos ou patrões do Estado. Este seria o limite de
acerto da acusação feita por Paul Krugman de que os EUA
estariam se comportando nas últimas décadas como um país
de Terceiro Mundo, quanto às demandas (em sentido amplo)
do desenvolvimento econômico.
Mas, além disso, o caráter beligerante do poder imperial
estadunidense, ao mesmo tempo em que impede que os EUA
se transformem de fato em um país de Terceiro Mundo,
sustenta um modelo consumista. Este pode conduzir o planeta
a um impasse ambiental, que põe em risco a própria
continuidade da espécie humana.
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Resenha: PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Macroeconomia
da Estagnação. São Paulo: Editora 34. 2007.

Luiz Carlos Bresser Pereira lançou neste ano, pela Editora 34, a obra
Macroeconomia

da

Estagnação,

que

versa

sobre

a

política

macroeconômica vigente no Brasil desde a implantação do Plano Real.
Com subtítulo de “Crítica da ortodoxia convencional no Brasil pós-1994”, a
obra

pretende

engrossar

o

coro

da

chamada

escola

“novo-

desenvolvimentista”.
A obra está dividida em onze capítulos; nos dois primeiros – “Quaseestagnação” e “Nação e desigualdade” – faz-se um balanço da
economia brasileira desde os anos trinta, basicamente endossando as
idéias já presentes em outras obras suas, comentando também o ambiente
econômico recente. Os capítulos restantes formam densa análise de
aspectos da política macroeconômica que constituem o eixo fundamental
da discussão moderna. Comentemos alguns capítulos:
“Câmbio e poupança externa” aborda os motivos que têm levado
à apreciação cambial no Brasil. Discute-se ali o que chama de “doença
holandesa”: a permissividade à taxa de câmbio apreciada, quanto às
exportações,

pela

presença

de

fatores

compensatórios

como

a

abundância de recursos naturais. A taxa de câmbio apreciada, resultado
da mobilidade de capitais para os países periféricos, tende a apreciar a
taxa de câmbio porque cada país “representa uma pequena parcela da
economia mundial” (p.115). Além disso, ela interessa ao comércio dos
países ricos e às empresas instaladas na periferia, já que convertem seus
lucros em moeda local em relativamente mais dólares.
No capítulo “Taxas de juros”, pode-se ver toda a contundência de
Bresser, que expressa sua independência intelectual e escrutínio certeiro na
análise da dívida pública, mostrando que por detrás da suposta
neutralidade da determinação da taxa de juros, há interesses econômicos
bastante claros e específicos ao capital financeiro:
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[...] parece claro que a ortodoxia convencional e os dirigentes
econômicos no Banco Central e no Ministério da Fazenda não têm
interesse em baixar a taxa de juros de curto prazo porque esta diminuição
contraria diretamente os interesses dos rentistas e do setor financeiro, que
lucram com os juros altos, e das empresas multinacionais e dos
concorrentes estrangeiros, que se beneficiam do câmbio baixo (p.208).
O capítulo “Desequilíbrio fiscal” é possivelmente a melhor crítica
feita sobre o problema fiscal brasileiro atual e pode ser tomado como
ilustrativo da obra como um todo. Basicamente, explora-se o aparente
paradoxo de os juros serem altos porque a dívida pública federal é alta, ao
passo que a dívida é alta porque os juros são elevados. Bresser defende
que a raiz dos altos juros pagos pelo Estado é de natureza política: o
Estado foi captado pelos rentistas, para os quais a queda da taxa de juros
significa uma perda de ganhos em relação ao “único agente que
realmente deve no Brasil” (o Estado). Assim, a taxa de juros de curto prazo
é a primeira responsável pelo desequilíbrio fiscal, e não os gastos correntes
do governo, como querem os adeptos da “ortodoxia convencional”. De
modo

bastante

parlamentares”

inteligente,
e

dos

indica

“escândalos

que

“os

políticos”

custos
são

das

irrisórios

emendas
quando

comparados a esta captura em forma de rent seeking pelo Estado
brasileiro.
Bresser realiza na obra uma notável junção de apontamentos
brilhantes e grande conhecimento da macroeconomia, mas não escapa
de um e outro comentário bisonho, ou de obviedades e noções
distorcidas. Ora fala em “conversão das elites periféricas ao pensamento
emanado de Washington”, ora em “perda da idéia de Nação” - como se
por vezes fosse a burguesia brasileira não tivesse monopolizado sozinha o
poder político e econômico no Brasil recente, dividindo o poder com os
trabalhadores, que, em conjunto, por vezes “optam” por abandoná-lo em
favor de interesses externos. Ora as elites se desfazem do nacionalismo, ora
a suposta “Nação”. De fato, é estranho que escreva em termos de nação
e país quando deveria falar de classes e a influência da classe dominante
sobre a maioria. Ao mesmo tempo, a idéia de “perda da idéia de nação”
pode dar a entender que não são fatores objetivos e históricos que
explicam o modo de relação entre o centro e a periferia, mas sim fatores
aleatórios, como um “esquecimento” disto ou daquilo. Neste sentido, é
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inevitável que a confusão descambe para obscuridades do tipo “será
preciso que o Brasil volte a contar com uma Nação” (p.33).
Por sua vez, ao mencionar a potencial “ameaça” dos países de
“renda média” aos países desenvolvidos, faz questão de ressaltar que fala
dos países de renda média, “já que os países pobres não têm condições
de competir com os países ricos” (p.18). É uma característica de Bresser
que não haja um rigor de análise social e política similar à sua capacidade
analítica da macroeconomia. Neste sentido, é inoperante o recurso
constante à auto-citação. Ainda, Bresser retoma o velho comparativo das
taxas de crescimento brasileiro com as do Japão e outras economias
industrializadas, afirmando que “enquanto entre 1930 e 1980 nenhum país
crescia mais rapidamente que o Brasil, desde 1980 ou 1994 é um dos países
cuja economia menos cresce” (p.26). Neste saudosismo por uma
industrialização que se revelaria inacabada e excludente, caberia então
explicar – o que o autor não faz – que tipo de crescimento verificou-se
durante este período, e porque ele não logrou colocar o Brasil dentre as
economias desenvolvidas.
Porém, sejamos justos com Bresser. Ele tem a qualidade, por vezes
rara entre os economistas, de explicitar o componente político na análise
econômica, esclarecendo que a economia é uma ciência social. Assim,
não obstante os quiproquós ressaltados, é capaz de ver como as elites
periféricas acatam o pensamento vindo dos centros, adotando em seus
países o papel de meros administradores dos interesses externos.
Comentando a hegemonia da macroeconomia monetarista, escreve
que...
“A retórica do pensamento hegemônico é sempre a retórica da
racionalidade perfeita, da identificação dos seus postulados e conclusões
com o bom senso, a objetividade científica e a moral vigente; é a retórica
da única alternativa legítima. O pensamento hegemônico se vê como
perfeito porque legitimado pela ciência econômica desenvolvida nas
melhores universidades do mundo – as suas universidades – e porque todo
império se vê como o portador do esclarecimento e da civilização, da paz
e do progresso, da liberdade e da democracia (p.18).”
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Não há espaço aqui para comentar a obra como um todo. O que
se deve ressaltar é que se trata de um texto fundamental para o debate
atual, pelo caráter crítico, de densidade, rigor e independência do
pensamento de Bresser. Neste sentido, é uma contribuição verdadeira
para o diálogo com os fundamentalistas do monetarismo, que ainda
exercem influência direta nas esferas altas da administração do Estado.
Dois comentários técnicos finais: o nome de Michal Kalecki aparece
grafado erroneamente várias vezes, como “Kalecky”. E se desconhece o
que seria um imposto sobre a “expação” dos bens causadores da doença
holandesa, à página 64.

Vitor Eduardo Schincariol
Mestre e Doutorando em História Econômica – Universidade de São Paulo
Professor da Ufscar
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